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1 Using printer menus

A number of menus are available to make it easy to change printer settings. The diagram shows the menu index on the 
operator panel which lists the menus and menu items available under each menu. The menu items in each menu and their 
values are described in more detail later in this chapter.

Note: Some menu items and values are displayed only if a specific option is installed on the printer. Other 
menu items may only be effective for a particular printer language.

.

Menu
Supplies
Paper Menu
Reports

Supplies Menu
Replace Supply
Cyan Cartridge
Magenta Cartridge
Yellow Cartridge
Black Cartridge
Cyan PC Unit
Magenta PC Unit
Yellow PC Unit
Black PC Unit
Fuser
Transfer Belt
Waste Toner Box

Paper Menu
Default Source
Paper Size/Type
Configure MP
Substitute Size
Paper Texture
Paper Weight
Paper Loading
Custom Types
Universal Setup

Reports
Menu Settings Page
Device Statistics
Network Setup Page
Network <x> Setup Page
Profiles List
NetWare Setup Page
Print Fonts
Print Directory

Settings
Setup Menu
Finishing Menu
Quality Menu
Utilities Menu
PDF Menu
PostScript Menu
PCL Emul Menu
HTML Menu
Image Menu

Security
Max Invalid PIN
Job Expiration

Network/Ports
TCP/IP
IPv6
Standard Network
Network [x]
Standard USB
USB [x]
Parallel
Parallel [x]
Serial
Serial [x]
NetWare
AppleTalk
LexLink

Help
Print All
Color Quality
Print Quality
Printing Guide
Supplies Guide
Media Guide
Print Defects
Menu Map
Information Guide
Connection Guide
Moving Guide

Ponuky tlačiarne

Pre zjednodušenie vykonávania zmien nastavení tlačiarne je dostupných niekoľko ponúk. Diagram zobrazuje prehľad 
ponúk ovládacieho panela, v ktorom sú uvedené ponuky a položky dostupné v každej ponuke. Podrobnosti o jednotlivých 
položkách ponúk sú dostupné ďalej v tejto časti.

 Poznámka: Niektoré položky a hodnoty sa zobrazia iba v prípade inštalácie daného voliteľného 
príslušenstva v tlačiarni. Ostatné položky ponúk je možné aplikovať iba na príslušný jazyk 
tlačiarne. 
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Ovládací panel
Ovládací panel tlačiarne sa skladá z nasledovných prvkov:

• 4-riadkový čiernobiely displej, na ktorom sa zobrazujú grafické aj textové informácie.

• Osem tlačidiel: Back, Menu, Stop, Select (  ), �, �, � a �.

• Svetelný indikátor.

Displej

Back (naspäť)

Menu (ponuka)

Stop (zastavenie)

Svetelný indikátor

Navigačné tlačidlá �, �, � a �
Select (výber)

Funkcie tlačidiel a rozloženie ovládacieho panela je uvedené v nasledovnej tabuľke.

Prvok ovládacieho panela Funkcia

Back Návrat na prechádzajúce zobrazenie.
Poznámka: Toto tlačidlo je aktívne iba v prípade, že sa v ľavom hornom rohu zobrazenia 
objaví . Zmeny vykonané v zobrazení sa po stlačení tlačidla Back neuložia.

Menu Otvorenie indexu ponuky.
Poznámka: Pre prístup k indexu ponuky musí byť tlačiareň v stave Ready. Ak nie je 
tlačiareň pripravená, zobrazí sa hlásenie o nedostupných ponukách.

Stop Zastavenie alebo pozastavenei všetkých aktivít tlačiarne. Po stlačení Stop sa zobrazí 
hlásenie Stopping.
Po zastavení tlačiarne sa na stavovom riadku tlačiarne zobrazí Stopped a zobrazí sa 
zoznam možností.

Svetelný indikátor Dvojfarebná svetelná dióda nazývana svetelný indikátor na ovládacom paneli informuje 
o stave tlačiarne pomocou červenej a zelenej farby.

Stav
Vypnutý
Bliká nazeleno
Svieti nazeleno
Svieti načerverno

Znamená
Tlačiareň je vypnutá.
Tlačiareň sa zahrieva, spracováva údaje, alebo tlačí úlohu.
Tlačiareň je zapnutá, ale nečinná.
Je potrebný zásah operátora.
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Prvok ovládacieho panela Funkcia

Navigačné tlačidlá Tlačidlá Nahor a Nadol sa používajú na posun nahor a nadol 
v zoznamoch.
Počas navigácie v zozname pomocou tlačidla Nahor alebo Nadol sa 
kurzor posúva naraz po jednom riadku.

Tlačidlá Doľava a Doprava sa používajú na posun v rámci 
zobrazenia, napr. posun z jednej hodnoty na druhú. Používajú sa tiež 
pri rolovaní textu v prípade, že sa text nezmestí na displej.

Tlačidlo Select sa používa na spustenie akcie na položku alebo 
hodnotu. Stlačte Select, keď sa kurzor nachádza vedľa potrebnej 
položky alebo hodnoty.

Displej

View Supplies
Ready
Tray 1 low

Status / Supplies

Na displeji sa zobrazujú hlásenia a grafické objekty s popisom aktuálneho stavu tlačiarne 
a zobrazením možných problémov tlačiarne, ktoré si vyžadujú vyriešenie.
Horný riadok displeja je riadok záhlavia. V prípade potreby obsahuje grafický objekt 
so zobrazením možnosti použitia tlačidla Back. Zobrazuje tiež aktuálny stav a stav 
spotrebného materiálu – Supplies (výstražné hlásenia). V prípade zobrazenia viacerých 
hlásení je každé hlásenie oddelené čiarkou.
Ďalšie tri riadky displeja obsahujú telo zobrazenia, ktoré zobrazuje stav tlačiarne, hlásenia 
o spotrebnom materiáli, Informatívne zobrazenia (Show me) a umožňujú výber ponúk, 
položiek a hodnôt.

Informatívne zobrazenie

Some held jobs were not 
restored.

Ukážkové zobrazenie

1. Remove tray; 
remove print media
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Skupiny ponúk
 Poznámka: Hodnoty označené hviezdičkou (*) sú predvolené nastavenia od výroby. Nie všetky 

hodnoty sú dostupné na všetkých modeloch tlačiarne.

Ponuka Supplies Menu
Iba ponuka Supplies Menu obsahuje skutočné hodnoty pre položku Replace Supply. Ostatné položky obsahujú iba stav na 
prehliadanie a sú dostupné v ponuke Supplies Menu alebo prostredníctvom View Supplies. V prípade prístupu cez View 
Supplies sa na displeji ovládacieho panela nachádza vedľa každej položky dvojbodka (:).

Položka Účel Hodnoty

Replace Supply Výber práve vymeneného 
spotrebného materiálu. Počítadlo 
spotrebného materiálu je potrebné 
manuálne resetovať pri výmene 
fotocitlivej jednotky.

Cyan PC Unit Po výbere hodnoty sa zobrazí 
Supply Replaced Selection.
Výberom Yes v zobrazení Supply 
Replaced Selection vynulujete 
počítadlo spotrebného materiálu.
Výberom No alebo stlačením  
opustíte položku Replace Supply.

Magenta PC Unit

Yellow PC Unit

Black PC Unit

Cyan Cartridge Zobrazenie stavu kazety s azúrovým 
tonerom.

Low Replace znamená, že takmer 
uplynula životnosť daného prvku 
a že môžu nastať problémy 
s kvalitou tlače.

Invalid 

Replace

Missing or Defective

OK

Uncalibrated

Unsupported

Magenta Cartridge Zobrazenie stavu kazety 
s purpurovým tonerom.

Low Replace znamená, že takmer 
uplynula životnosť daného prvku 
a že môžu nastať problémy 
s kvalitou tlače.

Invalid 

Replace

Missing or Defective

OK

Uncalibrated

Unsupported

Yellow Cartridge Zobrazenie stavu kazety so žltým 
tonerom.

Low Replace znamená, že takmer 
uplynula životnosť daného prvku 
a že môžu nastať problémy 
s kvalitou tlače.

Invalid 

Replace

Missing or Defective

OK

Uncalibrated

Unsupported

Black Cartridge Zobrazenie stavu kazety s čiernym 
tonerom.

Low Replace znamená, že takmer 
uplynula životnosť daného prvku 
a že môžu nastať problémy 
s kvalitou tlače.

Invalid

Replace

Missing or Defective

OK

Uncalibrated

Unsupported



Ponuky tlačiarne
8

Ponuky tlačiarne

Položka Účel Hodnoty

Cyan PC Unit Zobrazenie stavu fotocitlivej jednotky 
pre azúrový toner (Cyan).

Life Warning

Replace

Missing

OK

Magenta PC Unit Zobrazenie stavu fotocitlivej jednotky 
pre purpurový toner (Magenta).

Life Warning

Replace

Missing

OK

Yellow PC Unit Zobrazenie stavu fotocitlivej jednotky 
pre žltý toner (Yellow).

Life Warning

Replace

Missing

OK

Black PC Unit Zobrazenie stavu fotocitlivej jednotky 
pre čierny toner (Black).

Life Warning

Replace

Missing

OK

Fuser Zobrazenie stavu zapekacej 
jednotky.

Life Warning

Replace

Missing

OK

Transfer Belt Zobrazenie stavu prenosového pásu. Life Warning

Replace

Missing

OK

Waste Toner Box Zobrazenie stavu zásobníka 
zbytkového tonera.

Near Full

Replace

Missing

OK
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Ponuka Paper Menu
Ponuku Paper Menu použite na definovanie nastavení spojených s tlačovým médiom.

Položka Default Source
Túto položku ponuky použite na definovanie predvoleného zdroja tlačových médií.

Položka Účel Hodnoty

Default Source Identifikácia predvoleného zdroja 
tlačového média.

Tray <x> Ak ste vložili médium rovnakého 
rozmeru a typu do dvoch zdrojov 
papiera (a položky ponuky Paper Size 
a Paper Type sú správne nastavené), 
zásobníky budú navzájom prepojené. 
Ak sa jeden zdroj papiera vyprázdni, 
papier sa bude podávať automaticky 
z ďalšieho prepojeného zdroja.
Tray 1 (Zásobník 1) je predvolené 
nastavenie.
Poznámka: Hodnota MP Feeder, 
ktorá znamená viacúčelový podávač, 
sa zobrazí iba v prípade nastavenia 
Configure MP na Cassette. 
Podrobnosti sú uvedené pri položke 
Configure MP.

MP Feeder

Manual Paper

Manual Env
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Položka Paper Size/Type

 Poznámka: Zobrazia sa iba nainštalované zdroje médií.

Nasledovné položky sa používajú pre nastavenie veľkosti a typu média vloženého do zdroja, napr. do zásobníka, 
viacúčelového podávača alebo do otvoru pre ručné podávanie papiera. Nastavenie veľkosti a typu je dvojkrokový postup. 
V prvej položke ponuky sa zobrazí Size tučnými písmenami. Po výbere veľkosti média sa zmení zobrazenie a tučnými 
písmenami sa zobrazí Type. Následne zvoľte typ média.

Položka Účel Hodnoty

Tray <x>
Size/Type

Identifikácia predvolenej veľkosti pre 
každý zdroj papiera. 
Poznámka: Pre zásobníky so 
senzorom pre automatickú veľkosť 
papiera sa zobrazí iba hodnota 
zistená hardvérom.

*A4 (non-US)
A5
JIS B5
*Letter (US)
Legal
Executive
Folio
Universal

Ak ste vložili médium rovnakého 
rozmeru a typu do dvoch zdrojov 
papiera (a položky ponuky Paper Size 
a Paper Type sú správne nastavené), 
zásobníky budú navzájom prepojené. 
Ak sa jeden zdroj papiera vyprázdni, 
papier sa bude podávať automaticky 
z ďalšieho prepojeného zdroja.

Tray <x>
Size/Type

Identifikácia typu papiera vloženého 
v jednotlivých zdrojoch papiera.
Poznámka: V prípade dostupnosti 
užívateľom definovaného názvu 
sa tento názov zobrazí namiesto 
Custom Type <x>. Ak dva a viac 
typov zdieľajú rovnaký názov, tento 
názov sa v zozname hodnôt Paper 
Type zobrazí iba raz.

*Plain Paper
Card Stock
Transparency
Glossy
Labels
Bond
Letterhead
Preprinted
Colored Paper
Custom Type <x>

Túto položku použite na:
• Optimalizáciu kvality tlače pre 

určené médium.
• Výber zdrojov papiera 

prostredníctvom softvérovej 
aplikácie výberom typu a veľkosti.

• Automatické prepojenie zdrojov papiera. 
Všetky zdroje s rovnakým typom 
a veľkosťou papiera sú automaticky 
prepojené tlačiarňou v prípade 
nastavenia Paper Size a Paper Type 
na správne hodnoty.

MP Feeder
Size/Type

Identifikácia veľkosti média 
vloženého vo viacúčelovom 
podávači. 

*A4 (non-US)
A5
JIS B5
*Letter (US)
Legal
Executive
Folio
Statement
Universal
7 3/4 Envelope
9 Envelope
10 Envelope
DL Envelope
B5 Envelope
C5 Envelope
Other Envelope

Viacúčelový podávač sa na ovládacom 
paneli zobrazí iba v prípade 
nastavenia Configure MP na Cassette. 
Poznámka: Podrobnosti sú uvedené 
pri položke Configure MP.
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Položka Účel Hodnoty

MP Feeder
Size/Type

Identifikácia typu média vloženého 
vo viacúčelovom podávači.
Poznámka: V prípade dostupnosti 
užívateľom definovaného názvu 
sa tento názov zobrazí namiesto 
Custom Type <x>. Ak dva a viac 
typov zdieľajú rovnaký názov, tento 
názov sa v zozname hodnôt Paper 
Type zobrazí iba raz.

*Plain Paper
Card Stock
Transparency
Glossy
Labels
Bond
Envelope
Letterhead
Preprinted
Colored Paper
Custom Type <x>

Viacúčelový podávač sa na ovládacom 
paneli zobrazí iba v prípade 
nastavenia Configure MP na Cassette. 
Poznámka: Podrobnosti sú uvedené 
pri položke Configure MP.

Manual Paper
Size/Type

Identifikácia veľkosti manuálne 
založeného média.

*A4 (non-US)
A5
JIS B5
*Letter (US)
Legal
Executive
Folio
Statement
Universal

Manual Paper
Size/Type

Identifikácia typu manuálne 
založeného média.

*Plain Paper
Card Stock
Transparency
Glossy
Labels
Bond
Letterhead
Preprinted
Colored Paper
Custom Type <x>

Manual Envelope
Size/Type

Identifikácia veľkosti manuálne 
založenej obálky.

7 3/4 Envelope
9 Envelope
*10 Envelope (US)
*DL Envelope (non-US) 
B5 Envelope
C5 Envelope
Other Envelope

Manual Envelope
Size/Type

Identifikácia typu manuálne 
založenej obálky.

*Envelope
Custom Type <x>
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Položka Configure MP
Túto položku ponuky použite na konfiguráciu viacúčelového podávača ako ďalšieho zdroja alebo ako ručný podávač. Ak 
je viacúčelový podávač prepojený s ďalším zásobníkom, tlačiareň dokáže zvoliť médium z viacúčelového podávača pred 
výberom média z ďalšieho zásobníka.

Položka Účel Hodnoty

Configure MP Nastavenie výberu média vloženého 
vo viacúčelovom podávači.

*Cassette
Manual

Položka Substitute Size
Túto položku použite pre nastavenie náhrady ďalšej veľkosti papiera v prípade, že požadovaná veľkosť papiera sa 
momentálne nenachádza v žiadnom zdrojovom zásobníku tlačiarne. Ak je napr. položka Substitute Size nastavená na 
Letter/A4 a v tlačiarni je dostupný iba papier vo formáte Letter, tlačiareň nahradí formát Letter za A4 a vytlačí úlohu 
namiesto zobrazenia výzvy pre zmenu papiera.

Položka Účel Hodnoty

Substitute Size Náhrada určenej veľkosti, ak nie je 
vložená požadovaná veľkosť.

Off
Statement/A5
Letter/A4
*All Listed

• Hodnota Off znamená, že žiadne 
náhrady nie sú povolené.

• Hodnota All Listed znamená, že sú 
povolené všetky dostupné náhrady.

Položka Paper Texture
Nasledovné položky použite pre nastavenie štruktúry média pre každý z definovaných typov médií. Tlačiarni sa tým 
umožní optimalizovať kvalitu tlače pre určené médium.

Položka Účel Hodnoty

Plain Texture Identifikácia štruktúry média 
vloženého v určenom zdroji.

Smooth
*Normal
Rough

Poznámka: Predvolené nastavenie 
pre Bond Texture je Rough.Transparency 

Texture

Glossy Texture

Labels Texture

Bond Texture

Envelope Texture

Letterhead Texture

Preprinted Texture

Colored Texture

Card Stock Texture Identifikácia štruktúry štítku 
vloženého v určenom zdroji.

Smooth
*Normal
Rough

Zobrazí sa, ak sú štítky (Card Stock) 
podporované v určenom zdroji.

Custom <x> 
Texture

Identifikácia štruktúry užívateľského 
média vloženého v určenom zdroji.

Smooth
*Normal
Rough

Zobrazí sa, ak je užívateľský typ 
podporovaný v určenom zdroji.
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Položka Paper Weight
Nasledovné položky použite pre nastavenie šírky papiera pre každý z definovaných typov médií. Tlačiarni sa tým umožní 
optimalizovať kvalitu tlače pre určenú šírku média.

Položka Účel Hodnoty

Plain Weight Identifikácia relatívnej šírky 
média vloženého v danom zdroji 
a zabezpečenie správneho 
nanesenia tonera na tlačenú stranu.

Light
*Normal
Heavy

Transparency 
Weight

Glossy Weight

Labels Weight

Bond Weight

Envelope Weight

Letterhead Weight

Preprinted Weight

Colored Weight

Card Stock Identifikácia relatívnej šírky štítku 
vloženého v danom zdroji.

Light
*Normal
Heavy

Zobrazí sa, ak sú štítky (Card Stock) 
podporované v určenom zdroji.

Custom <x> 
Weight

Identifikácia relatívnej šírky 
užívateľského papiera vloženého 
v danom zdroji.

Light
*Normal
Heavy

Zobrazí sa, ak je užívateľský typ 
podporovaný v určenom zdroji.

Položka Paper Loading
Nasledovné položky použite pre nastavenie orientácie vkladania pre každý typ média. V zdroji je vložené predtlačené 
médium a následne je možné tlačiarni určiť, že médium je vložené pre duplexnú (obojstrannú) tlač. Pomocou aplikačného 
softvéru nastavte simplexnú (jednostrannú) tlač. Pri výbere simplexnej tlače tlačiareň automaticky vkladá prázdne strany 
za účelom správnej tlače simplexnej úlohy.

Položka Účel Hodnoty

Glossy Loading Správne spracovanie predtlačeného 
papiera pri obojstrannej (duplex) 
alebo jednostrannej (simplex) úlohe.

Duplex
*OffBond Loading

Letterhead 
Loading

Preprinted Loading

Colored Loading

Custom <x> 
Loading

Správne spracovanie predtlačeného 
užívateľského papiera pri 
obojstrannej (duplex) alebo 
jednostrannej (simplex) úlohe.

Duplex
*Off

Zobrazí sa, ak je užívateľský typ 
podporovaný v určenom zdroji.
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Položka Custom Types
Túto položku použite pre pomenovanie každého užívateľského typu papiera. Názvy je možné priradiť pomocou utility, akou 
je napr. MarkVision™ alebo prostredníctvom ovládacieho panela.

Položka Účel Hodnoty

Custom Type <x> Špecifikácia typu papiera spojeného 
s každým užívateľským typom 
(Custom Types) dostupným 
v položke ponuky Paper Type.

*Paper
Card Stock
Transparency
Glossy
Labels
Envelope

Za účelom priradenia užívateľsky 
definovaného názvu musí byť užívateľský 
typ média podporovaný daným zdrojom.
V prípade dostupnosti užívateľom 
definovaného názvu sa tento názov 
(skrátený na 16 znakov) zobrazí 
namiesto Custom Type <x>.

Položka Universal Setup
Nasledovné položky použite pre nastavenie výšky a šírky univerzálneho papiera (Universal Paper Size). Nastavením 
výšky a šírky pre Universal Paper Size použije tlačiareň nastavenie Universal presne ako ostatné rozmery papiera, 
vrátane podpory pre duplexnú tlač a tlač n-up. Podrobnosti o tlači n-up sú uvedené pri položke Multipage Print.

Položka Účel Hodnoty

Units of Measure Nastavenie mernej jednotky pre 
Universal Height a Width.

Inches
Millimeters

Nastavenie Inches (palce) je 
predvolené US nastavenie 
a Millimeters (milimetre) je 
medzinárodne predvolené nastavenie.

Portrait Width Nastavenie šírky univerzálneho 
média pre tlač na výšku.

Poznámka: Ak nastavená hodnota 
presahuje maximálnu šírku, tlačiareň 
použije maximálnu povolenú hodnotu 
v palcoch alebo milimetroch.

3 až 14,17 palcov 
v krokoch po 0,01 
palca.
76 mm až 360 
mm v krokoch po 
1 mm.

Podľa nastavenia položky Units of 
Measure sa zobrazia buď palce alebo 
millimetre; 8,5 palca je predvolené US 
nastavenie a 216 mm je medzinárodne 
predvolené nastavenie.

Portrait Height Nastavenie výšky univerzálneho 
média pre tlač na šírku.

Poznámka: Ak nastavená hodnota 
presahuje maximálnu výšku, tlačiareň 
použije maximálnu povolenú hodnotu 
v palcoch alebo milimetroch.

3 až 14,17 palcov 
v krokoch po 0,01 
palca.
76 mm až 360 
mm v krokoch po 
1 mm.

Podľa nastavenia položky Units of 
Measure sa zobrazia buď palce alebo 
millimetre; 14 palcov je predvolené US 
nastavenie a 356 mm je medzinárodne 
predvolené nastavenie.

Feed Direction Nastavenie smeru podávania 
univerzálneho papiera (Universal 
Paper Size).

*Short Edge
Long Edge

Long Edge sa zobrazí iba v prípade, 
že je dlhší okraj kratší než maximálna 
fyzická šírka, ktorú môže obsahovať 
zásobník tlačiarne.

Záznamy

Položka Menu Settings Page
Pomocou tejto položky vytlačíte stranu s nastaveniami ponúk.

Položka Účel Hodnoty

Menu Settings 
Page

Tlač informácií spojených 
s predvolenými nastaveniami 
tlačiarne a overenie správnej 
inštalácie voliteľného príslušenstva 
tlačiarne.

Po výbere tejto položky sa spustí tlač strany a tlačiareň 
obnoví stav Ready.
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Položka Device Statistics
Pomocou tejto položky zobrazíte štatistiky tlačiarne.

Položka Účel Hodnoty

Device Statistics Tlač informácií spojených so 
štatistikami tlačiarne.

Po výbere tejto položky sa spustí tlač strany a tlačiareň 
obnoví stav Ready.

Položka Network Setup Page
Pomocou tejto položky sa vytlačí strana so sieťovými nastaveniami.

Položka Účel Hodnoty

Network Setup 
Page
Network <x> 
Setup Page sa 
zobrazí v prípade, 
že je nainštalované 
sieťové 
príslušenstvo.

Tlač informácií spojených so 
sieťovými nastaveniami tlačiarne 
a overenie sieťového spojenia.

Poznámka: Táto strana obsahuje tiež 
informácie, ktoré môžu pomôcť pri 
nastavení sieťovej tlače.

Po výbere tejto položky sa spustí tlač strany a tlačiareň 
obnoví stav Ready.

Položka Profiles List
Pomocou tejto položky sa vytlačí zoznam profilov uložených v tlačiarni.

Položka Účel Hodnoty

Profiles List Tlač zoznamu profilov uložených 
v tlačiarni.

Po výbere tejto položky sa spustí tlač strany a tlačiareň 
obnoví stav Ready.

Položka NetWare Setup Page
Pomocou tejto položky sa vytlačia informácie spojené s interným tlačovým serverom MarkNet™ N8000 Series.

Položka Účel Hodnoty

NetWare Setup 
Page

Tlač informácií spojených s interným 
tlačovým serverom MarkNet N8000 
Series a sieťovými nastaveniami 
definovanými v položke Network <x> 
Setup v ponuke Network Menu.

Po výbere tejto položky sa spustí tlač strany a tlačiareň 
obnoví stav Ready.

Položka Print Fonts
Pomocou tejto položky sa vytlačí zoznam fontov (písem) uložených v tlačiarni.

Položka Účel Hodnoty

Print Fonts Tlač šablóny všetkých fontov 
dostupných pre zvolený jazyk 
tlačiarne.

PCL Fonts Tlač šablóny všetkých fontov 
tlačiarne dostupných pre 
emuláciu PCL.

PostScript Fonts Tlač šablóny všetkých fontov 
tlačiarne dostupných pre 
emuláciu PostScript.
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Položka Print Directory
Pomocou tejto položky sa vytlačí výpis adresárov. Výpis adresárov je zoznam prostriedkov, ktoré sú uložené na 
naformátovanej pamäťovej karte Flash alebo pevnom disku.

Položka Účel Hodnoty

Print Directory Tlač zoznamu prostriedkov, ktoré 
sú uložené na voliteľnej pamäťovej 
karte Flash alebo pevnom disku.

Poznámka: Položka Print Directory 
je dostupná iba v prípade, že 
je vložená a naformátovaná 
nepoškodená pamäť Flash alebo 
pevný disk a Job Buffer Size je 
nastavené na 100%.

Po výbere tejto položky sa spustí tlač strany a tlačiareň 
obnoví stav Ready.

Nastavenia

Ponuka Setup Menu
Nasledovné položky použite pre konfiguráciu rôznych funkcií tlačiarne.

Položka Účel Hodnoty

Display 
Language

Nastavenie jazyka textu 
zobrazovaného na ovládacom 
paneli.

English Poznámka: Nemusia byť dostupné všetky 
hodnoty.

Français

Deutsch

Italiano

Español

Dansk

Norsk

Nederlands

Svenska

Português

Suomi

Russian

Polski

Hungarian

Turkish

Czech

Simplified Chinese

Traditional Chinese

Korean

Japanese
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Položka Účel Hodnoty

Power Saver Definovanie času (v sekundách), 
počas ktorého tlačiareň čaká po 
tlači úlohy pred prechodom do 
stavu šetrenia energie.

Disabled Táto hodnota sa nezobrazí, kým nie je Energy 
Conserve nastavené na Off. Podrobnosti pozri 
v Návode na použitie.

1...240 Definovanie času po tlači úlohy pred 
prechodom tlačiarne do režimu Power 
Saver. (Tlačiareň nemusí podporovať 
úplný rozsah hodnôt.)
Výrobné predvolené nastavenie Power 
Saver závisí od modelu tlačiarne. Vytlačte 
stranu s nastaveniami tlačiarne  pre zistenie 
aktuálneho nastavenia Power Saver. Počas 
režimu Power Saver je tlačiareň stále 
pripravená prijímať tlačové úlohy.
Zvolením 1 nastavíte prechod tlačiarne 
do režimu Power Saver jednu minútu po 
skončení tlače úlohy. Využíva sa tým omnoho 
menej energie, ale vyžaduje dlhší čas pre 
zahrievanie tlačiarne. Zvoľte 1 v prípade, že 
tlačiareň zdieľa elektrický okruh s osvetlením 
miestnosti a dochádza k blikaniu osvetlenia.
Zvoľte vysokú hodnotu v prípade neustáleho 
používania tlačiarne. Vo väčšine prípadov toto 
nastavenie uchováva tlačiareň pripravenú pre tlač 
s minimálnym časom potrebným na zahriatie. 
Zvoľte hodnotu medzi 1 a 240 minútami, ak 
si želáte vyváženie medzi spotrebou energie 
a kratším intervalom zahrievania.

Alarms Nastavenie zvuku výstražného 
hlásenia pri potrebe zásahu 
administrátora tlačiarne.

Alarm Control:
Off
*Single
Continuous

Off—Tlačiareň nevydáva žiadne zvukové 
signály.
Single—Tlačiareň trikrát rýchlo zapípa.
Continuous—Tlačiareň opakuje tri 
pípnutia každých 10 sekúnd.

Cartridge Alarm:
Off
*Single
Continuous

Timeouts Definovanie času (v sekundách), 
počas ktorého tlačiareň čaká na 
návrat na úvodné zobrazenie, 
príjem správy o konci úlohy 
(end-of-job), alebo príjem 
ďalších údajov z počítača.
Poznámka: Wait Timeout je 
dostupné iba pri používaní 
emulácie PostScript. Táto 
hodnota nemá žiadny vplyv pri 
tlači úloh s emuláciou PCL.

Screen Timeout:
15–300
(*30)

Disabled—Zrušenie Screen Timeout.
15–300—Definovanie času, počas ktorého 
tlačiareň čaká na návrat na úvodné 
zobrazenie.

Print Timeout:
Disabled
1–255
(*90)

Disabled—Zrušenie Print Timeout.
1–25—Definovanie času, počas ktorého 
tlačiareň čaká na správu o konci úlohy (end-
of-job) pred zrušením zvyšnej časti tlačovej 
úlohy.
Poznámka: Po vypršaní časovača sa vytlačí 
každá čiastočne naformátovaná strana a 
kontrolujú sa ostatné vstupné porty pre 
existenciu údajov.

Wait Timeout:
Disabled
15...65535 (*40)

Disabled—Zrušenie Wait Timeout.
15...65535—Definovanie času, počas ktorého 
tlačiareň čaká na ďalšie údaje z počítača pred 
zrušením tlačovej úlohy.
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Položka Účel Hodnoty

Print Recovery Nastavenie pokračovania 
tlačiarne z niektorých situácií 
v stave offline, opätovná tlač 
strán pri upchanom papieri, 
alebo čakanie na spracovanie 
celej strany a následná tlač.

Auto Continue:
*Disabled
5–255

Nastavenie tlačiarne pre automatické 
pokračovanie z určitých situácií v stave offline, 
ak sa neobnovia v rámci stanoveného času.
5–255—Nastavenie času čakania tlačiarne 
v sekundách.

Jam Recovery:
On
Off
*Auto

Nastavenie tlačiarne pre opätovnú tlač 
strán pri upchanom papieri.
On—Tlačiareň opätovne vytlačí pokrčené strany.
Off—Tlačiareň opätovne nevytlačí 
pokrčené strany.
Auto—Tlačiareň opätovne vytlačí pokrčené 
strany, kým nie je potrebná pamäť pre 
uchovanie ďalších tlačových úloh.

Page Protect:
*Off
On

Nastavenie pre úspešné vytlačenie strany, ktorá 
môže inak generovať chyby Complex Page. 
Off—Vytlačí sa časť strany s údajmi 
v prípade, že je pamäť nedostatočná pre 
spracovanie celej strany.
On—Zabezpečí spracovanie celej strany 
pred jej vytlačením.
Poznámka: Ak ani po zvolení On nemôžete 
vytlačiť stranu, pravdepodobne budete musieť 
znížiť veľkosť a množstvo fontov na strane, 
alebo zvýšiť nainštalovanú pamäť tlačiarne.
Poznámka: Pre väčšinu tlačových úloh nie 
je potrebné zvoliť On. Pri nastavení On sa 
môže tlač spomaliť.

Printer Language Nastavenie predvoleného jazyka 
tlačiarne používaného počas 
komunikácie medzi počítačom 
a tlačiarňou.
Poznámka: Nastavenie 
predvoleného jazyka tlačiarne 
nezabráni softvérovej aplikácii 
posielať tlačové úlohy, ktoré 
využívajú iný jazyk.

PCL Emulation
*PS Emulation

PCL emulation—Využíva PCL prekladač 
pre prichádzajúcu hlavnú komunikáciu.
PostScript emulation—Využíva PS 
prekladač pre prichádzajúcu hlavnú 
komunikáciu.

Print Area Nastavenie logickej a fyzickej 
oblasti tlače.

*Normal
Whole Page

Poznámka: Nastavenie Whole Page 
ovplyvňuje iba strany tlačené pomocou PCL 5 
prekladača. Toto nastavenie nemá žiadny vplyv 
na strany tlačené pomocou PCL XL alebo 
PostScript prekladačov. Pri tlači akýchkoľvek 
údajov v netlačiteľnej oblasti definovanej 
nastavením Normal Print Area, tlačiareň oreže 
obraz po okrajoch definovaných v tlačiteľnej 
oblasti v nastavení Normal.

Download Target Určenie úložného miesta pre 
stiahnuté prostriedky.
Uloženie stiahnutých prostriedkov 
na pamäť typu Flash alebo na 
pevný disk je trvalé uloženie 
oproti dočasnému uloženiu, ktoré 
umožňuje pamäť RAM. Prostriedky 
sa uchovávajú v pamäti Flash 
alebo na pevnom disku aj po 
úplnom vypnutí tlačiarne.

*RAM Všetky stiahnuté prostriedky sa 
automaticky ukladajú v pamäti tlačiarne 
(RAM).

Flash Všetky stiahnuté prostriedky sa 
automaticky ukladajú v pamäti Flash.

Disk Všetky stiahnuté prostriedky sa 
automaticky ukladajú na pevnom disku.
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Položka Účel Hodnoty

Job Accounting Nastavenie ukladania štatistických 
informácií o väčšine tlačových 
úloh na pevný disk. Štatistiky 
zahrňujú, či sa úloha vytlačila 
s chybami alebo bez nich, čas 
tlače, veľkosť úlohy (v bajtoch), 
veľkosť a typ požadovaného 
média, celkový počet vytlačených 
strán a počet požadovaných kópií.
Poznámka: Položka Job 
Accounting sa zobrazí iba 
v prípade, že nainštalovaný 
pevný disk nie je ani poškodený 
ani chránený proti Čítaniu/Zápisu 
alebo Zápisu a Job Buffer Size 
nie je nastavené na 100%.

*Off Tlačiareň neukladá štatistiky o úlohe na 
pevnom disku.

On Tlačiareň ukladá štatistiky o väčšine 
posledných úlohe na pevnom disku.

Resource Save Nastavenie správania sa 
tlačiarne pri stiahnutých 
prostriedkoch, akými sú napr. 
fonty a makrá uložené v pamäti 
RAM v prípade, že tlačiareň 
prijme úlohu, ktorá vyžaduje 
viac pamäte než je dostupné.

*Off Tlačiareň uchováva prostriedky iba 
dovtedy, kým nie je potrebná pamäť. 
Potom sa tieto prostriedky spojené 
s neaktívnym jazykom tlačiarne vymažú.

On Tlačiareň uchováva všetky stiahnuté 
prostriedky pre všetky jazyky tlačiarne počas 
zmeny jazyka a reštartovania tlačiarne. 
V prípade zaplnenia pamäte tlačiareň sa na 
displeji zobrazí 38 Memory Full.

Factory Defaults Obnova hodnôt nastavení 
tlačiarne predvolených od 
výroby.

*Do Not Restore Užívateľom definované nastavenia sa uchovajú.

Restore • Všetky položky ponuky sú obnovené na 
hodnoty prednastavené výrobcom okrem:
– Display Language.
– Všetky nastavenia v ponukách Parallel 

Menu, Serial Menu, Network Menu 
a USB Menu.

• Všetky stiahnuté zdroje (fonty, makrá 
a sady znakov) v pamäti tlačiarne (RAM) 
sú vymazané. (Zdroje vo flash pamäti 
tlačiarne sú zachované.)

Ponuka Finishing Menu
Ponuku Finishing Menu použite pre definovanie výstupu tlače.

Položka Účel Hodnoty

Duplex Predvolené nastavenie pre 
duplexnú (obojstrannú) tlač 
všetkých tlačových úloh.

Poznámka: Pre nastavenie 
duplexnej tlače iba pre určitú 
tlačovú úlohu nastavte Duplex 
v ovládači tlačiarne.

On Tlač na obe strany papiera.

*Off Tlač na jednu stranu papiera.
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Položka Účel Hodnoty

Duplex Bind Definovanie spôsobu viazania 
duplexných strán a spôsobu 
orientácie tlače na zadnú stranu 
(párne strany) vo vzťahu k tlači 
na prednú stranu (nepárne 
strany).

*Long Edge

Znamená, že sa strany budú viazať po pozdĺžnom okraji papiera 
(ľavý okraj pri tlači na výšku, horný okraj pri tlači na šírku). 
Nasledovný obrázok znázorňuje väzbu po pozdĺžnom okraji pri 
tlači na výšku (portrait) a na šírku (landscape):

Tlač na výšku

Tlač na šírku

Zadná 
strana 
hárku

Predná 
strana 
hárku

Zadná strana 
hárku

Predná strana 
hárku

Väzba

Väzba

Short Edge

Znamená, že sa strany budú viazať po kratšom okraji papiera 
(horný okraj pri tlači na výšku, ľavý okraj pri tlači na šírku). 
Nasledovný obrázok znázorňuje väzbu po pozdĺžnom okraji pri 
tlači na výšku (portrait) a na šírku (landscape):

Tlač na výšku

Tlač na šírku

Zadná 
strana 
hárku

Predná 
strana 
hárku

Zadná strana 
hárku

Predná strana 
hárku

VäzbaVäzba

Copies Nastavenie počtu kópií ako 
predvolenú hodnotu tlačiarne. 
Poznámka: Nastavte počet 
kópií požadovaných pre danú 
úlohu prostredníctvom ovládača 
tlačiarne.

1...999 (*1) Hodnoty zvolené cez ovládač tlačiarne 
vždy prepíšu hodnoty zvolené 
prostredníctvom ovládacieho panela.

Blank Pages Nastavenie pre vloženie 
aplikáciou generovaných 
prázdnych strán ako súčasť 
tlačeného výstupu.

*Do Not Print Aplikáciou generované prázdne strany ako 
súčasť úlohy sa nevytlačia.

Print Tlač aplikáciou generovaných prázdnych 
strán ako súčasť úlohy.
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Položka Účel Hodnoty

Collation Uchovanie strán tlačovej úlohy 
zložených po poradí pri tlači 
viacerých kópií úlohy.

On Tlač každej úlohy za sebou podľa počtu 
kópií stanoveného v položke Copies. Napr. 
pri nastavení Copies na 2 a odoslaní troch 
strán do tlače vytlačí tlačiareň stranu 1, 
stranu 2, stranu 3, stranu 1, stranu 2, 
stranu 3.

*Off Tlač každej strany úlohy za sebou podľa 
počtu kópií stanoveného v položke Copies. 
Napr. pri nastavení Copies na 2 a odoslaní 
troch strán do tlače vytlačí tlačiareň stranu 
1, stranu 1, stranu 2, stranu 2, stranu 3, 
stranu 3.

Separator Sheets Vloženie prázdnych listov 
papiera medzi úlohy, medzi 
viaceré kópie úlohy alebo medzi 
každú stranu úlohy za účelom 
ich oddelenia.

*None Rozdeľovacie listy sa nevytlačia.

Between Copies Vloženie prázdneho listu medzi každú 
kópiu úlohy. Ak je Collation nastavené na 
Off, prázdna strana sa vloží medzi každú 
skupinu vytlačených strán (všetky strany 
1, všetky strany 2 atď.). Ak je Collation 
nastavené na On, prázdna strana sa vloží 
medzi každú zoskupenú kópiu úlohy.

Between Jobs Vloženie prázdneho listu medzi úlohy.

Between Pages Vloženie prázdneho listu medzi každú 
stranu úlohy. Toto nastavenie je vhodné 
pri tlači priehľadných fólií, alebo ak chcete 
vložiť prázdne strany do dokumentu na 
poznámky.

Separator Source Určenie zdroja papiera, v ktorom 
sa nachádzajú oddeľovacie listy.

Tray <x> (*Tray 1) Výber oddeľovacích listov z určeného 
zásobníka.

MP Feeder Výber oddeľovacích listov z viacúčelového 
podávača.
Poznámka: Configure MP musí byť 
nastavené na Cassette.

Multipage Print Tlač viacerých strán na jednu 
stranu listu papiera. Nazývané 
tiež tlač n-up alebo Paper Saver 
(šetrič papiera).

*Off Tlač 1 strany dokumentu na stranu.

2 Up Tlač 2 strán dokumentu na stranu.

3 Up Tlač 3 strán dokumentu na stranu.

4 Up Tlač 4 strán dokumentu na stranu.

6 Up Tlač 6 strán dokumentu na stranu.

9 Up Tlač 9 strán dokumentu na stranu.

12 Up Tlač 12 strán dokumentu na stranu.

16 Up Tlač 16 strán dokumentu na stranu.
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Položka Účel Hodnoty

Multipage Order Určenie rozmiestnenia strán pri 
použití tlače viacerých strán – 
Multipage Print. Rozmiestnenie 
závisí od počtu strán a od toho, 
či sú strany orientované na 
výšku alebo na šírku.

*Horizontal

Vertical

Rev Horizontal

Rev Vertical

Napr. ak zvolíte tlač viacerých strán 4-Up a orientáciu na výšku (Portrait), výsledok závisí od 
zvoleného nastavenia položky Multipage Order:

21

43

31

42

12

34

13

24

Horizontal Vertical Rev Horizontal Rev Vertical

Multipage View Určenie orientácie listu pri tlači 
viacerých strán.

*Auto Umožňuje tlačiarni zvoliť medzi 
orientáciou na výšku alebo na šírku.

Long Edge Nastavenie dlhšieho okraja papiera ako 
hornú časť papiera (na výšku).

Short Edge Nastavenie kratšieho okraja papiera ako 
hornú časť papiera (na šírku).

Multipage Border Tlač okraja okolo každej strany 
pri použití tlače viacerých strán 
– Multipage Print.

*None Okraj okolo každej strany sa nevytlačí.

Solid Okolo každej strany sa vytlačí okraj 
s plnou čiarou.

Ponuka Quality Menu
Ponuku Quality Menu použite pre zmenu nastavení tlačiarne ovplyvňujúce kvalitu tlače a šetrenie tonera.

Položka Účel Hodnoty

Print Mode Nastavenie tlačiarne pre čiernobielu 
alebo farebnú tlač obrázkov.

*Color

Black Only
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Položka Účel Hodnoty

Color Correction Nastavenie tlačenej farby pre lepšiu 
zhodu farieb iných výstupných 
zariadení alebo štandardných 
farbových systémov. Kvôli rozdielom 
medzi aditívnymi a subtraktívnymi 
farbami nie je možné niektoré farby 
zobrazené na monitore okopírovať 
tlačiarňou.

*Auto Aplikácia rôznych konverzných 
tabuliek na každý objekt na tlačenej 
strane v závislosti od typu objektu 
a spôsobu špecifikácie farby pre 
každý objekt.

Off Neimplementuje sa žiadna farebná 
korekcia.

Manual Umožňuje úpravu tabuliek konverzie 
farieb aplikované na každý objekt 
na tlačenej strane v závislosti od 
typu objektu a spôsobu špecifikácie 
farby pre každý objekt. Úprava 
sa vykonáva pomocou výberu 
dostupného v položke Manual Color.

Print Resolution Výber rozlíšenia tlačeného výstupu. 1200 dpi Poskytuje výstup s najvyšším 
rozlíšením, ktorý generuje 
uprednostňovaný výstup pre určité 
obrázky a grafiku. Toto nastavenie 
tiež poskytuje zvýšený lesk.

*4800 CQ Predvolené nastavenie.

Toner Darkness Zosvetlenie alebo stmavnutie 
textových obrazov, alebo šetrenie 
tonera.

1 Najväčšie zníženie spotreby tonera.

2 Väčšie zníženie spotreby tonera.

3 Zníženie spotreby tonera.

4 Predvolené nastavenie.

5 Ak je Print Mode nastavené na 
Black Only, nastavenie 5 zvýši 
hustotu tonera a tmavosť všetkých 
tlačených úloh. Ak je Print Mode 
nastavené na Color, nastavenie 5 je 
rovnaké ako nastavenie 4.

Color Saver Úspora tonera v grafických 
a obrazových objektoch pri zachovaní 
vysokej kvality textu. Množstvo tonera 
použitého na tlač grafiky a obrázkov 
sa zníži; text sa však vytlačí 
s predvoleným využitím tonera. Pri 
aktivovaní tohto nastavenia sa prepíše 
nastavenie Toner Darkness. Color 
Saver nie je podporované pri emulácii 
PPDS a čiastočne podporované 
ovládačom emulácie PCL.

On

*Off

RGB Brightness Pomôcka pri úpravách jasu, kontrastu 
a sýtosti farebného výstupu.
Tieto funkcie nemajú vplyv na 
súbory, v ktorých sa využíva farebná 
špecifikácia CMYK. Podrobnosti o 
farebných špecifikáciách sú uvedené 
v časti Časté otázky (FAQ) o farebnej 
tlači v Návode na použitie na 
publikačnom CD disku.

-6, -5, -4, -3, -2, -1, 
*0, 1, 2, 3, 4, 5, 6

-6 je maximálne zníženie.
6 je maximálne zvýšenie.

RGB Contrast *0, 1, 2, 3, 4, 5 5 je maximálne zvýšenie.

RGB Saturation *0, 1, 2, 3, 4, 5 5 je maximálne zvýšenie.
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Položka Účel Hodnoty

Color Balance Toto nastavenie poskytuje užívateľom 
možnosti jemnej úpravy farieb 
tlačeného výstupu zvýšením alebo 
znížením množstva tonera použitého 
pre každú farebnú plochu zvlášť.

Cyan -5, -4, -3, -2, -1, *0, 1, 2, 3, 4, 5
-5 je maximálne zníženie.
5 je maximálne zvýšenie.

Magenta

Yellow

Black

Reset Defaults Nastavenie hodnôt pre Cyan, 
Magenta, Yellow a Black na 0 (nula).

Color Samples Pomôcka užívateľov pre výber 
tlačených farieb. Užívatelia môžu 
vytlačiť farebné vzorky pre každú 
tabuľku konverzie farieb RGB a CMYK 
používanú v tlačiarni.
Strany s farebnými šablónami 
obsahujú niekoľko farebných štvorcov 
popri kombinácii RGB alebo CMYK, 
ktorá vytvára farbu zaregistrovanú 
pre každý čiastočný štvorec. Tieto 
strany môžu byť užitočné pri výbere 
kombinácie RGB alebo CMYK, 
ktorá bude užívateľom používaná 
v softvérovej aplikácii pre vytvorenie 
požadovaného tlačeného farebného 
výstupu.
Rozhranie tlačiarne Embedded Web 
Server (EWS), ktoré je dostupné iba 
na sieťových modeloch, poskytuje 
užívateľom väčšiu flexibilitu. 
Umožňuje užívateľom pristupovať 
k tlači podrobných farebných šablón 
– Detailed Color Samples. Stlačením 

 vytlačíte zvolenú farebnú šablónu.

sRGB Display Tlač šablón RGB pomocou tabuliek 
konverzie farieb sRGB Display.

sRGB Vivid Tlač šablón RGB pomocou tabuliek 
konverzie farieb sRGB Vivid.

Display—True Black Tlač šablón RGB pomocou tabuliek 
konverzie farieb Display—True 
Black.

Vivid Tlač šablón RGB pomocou tabuliek 
konverzie farieb Vivid.

Off—RGB Implementuje sa farebná konverzia.

US CMYK Tlač šablón RGB pomocou tabuliek 
konverzie farieb US CMYK.

Euro CMYK Tlač šablón RGB pomocou tabuliek 
konverzie farieb Euro CMYK.

Vivid CMYK Tlač šablón RGB pomocou tabuliek 
konverzie farieb Vivid CMYK.

Off—CMYK Neimplementuje sa žiadna farebná 
konverzia.



Ponuky tlačiarne
25

Ponuky tlačiarne

Položka Účel Hodnoty

Manual Color Užívatelia môžu upraviť konverziu 
farieb RGB alebo CMYK aplikovanú 
na každý objekt na tlačenej 
strane. Farebnú konverziu údajov 
špecifikovaných pomocou kombinácií 
farieb RGB je možné upraviť na 
základe typu objektu (text, grafika, 
alebo obrázok).

RGB Image Vivid: Aplikácia tabuľky konverzie farieb, 
ktorá vytvára svetlejšie, sýtejšie farby.
*sRGB Display: Aplikácia tabuľky 
konverzie farieb pre vytvorenie 
výstupu s priblížením sa farbám 
obrazovky monitora.
Display — True Black: Aplikácia 
tabuľky konverzie farieb pre 
vytvorenie výstupu s priblížením 
sa farbám obrazovky monitora pri 
súčasnom použití iba čierneho 
tonera pre neutrálne sivé farby.
sRGB Vivid: Zvýšenie sýtosti 
farieb pre tabuľku konverzie farieb 
sRGB Display. Uprednostňuje sa pri 
obchodnej grafike a texte. 
Off: Neimplementuje sa žiadna 
farebná konverzia.

RGB Text Vivid
sRGB Display
Display - True Black
*sRGB Vivid
Off

RGB Graphics

CMYK Image
CMYK Text
CMYK Graphics

*US CMYK (predvolené hodnoty od 
výroby podľa krajiny/oblasti): Aplikácia 
tabuľky konverzie farieb pre priblíženie 
sa farebnému výstupu SWOP.
*Euro CMYK (predvolené hodnoty 
od výroby podľa krajiny/oblasti): 
Aplikácia tabuľky konverzie farieb 
pre priblíženie sa farebnému 
výstupu EuroScale.
Vivid CMYK: Zvýšenie sýtosti farieb 
pre tabuľku konverzie farieb US CMYK.
Off: Neimplementuje sa žiadna 
farebná konverzia.

Color Adjust Spustenie opätovnej kalibrácie tabuliek 
konverzie farieb tlačiarne. Umožní sa tým 
tlačiarni vytvoriť také úpravy farebných 
variácií vo výstupe, ktoré by mohli vyplývať 
z premenlivých podmienok, akými sú napr. 
izbová teplota a vlhkosť. Farebné úpravy sú 
založené na interných algoritmoch tlačiarne. 
Prekalibruje sa tiež usporiadanie farieb.

None Stlačením  spustíte tieto 
automatické úpravy. Počas tohto 
procesu sa na ovládacom paneli 
zobrazí Calibrating.

Enhance Fine 
Lines

Výber pre aktivovanie výhodnejšieho 
režimu tlače pre určité súbory 
obsahujúce detaily s jemnými čiarami, 
akými sú napr. architektonické výkresy, 
mapy, schémy dosiek plošných spojov 
a blokové diagramy. Enhance Fine Lines 
nie je položka ponuky. Toto nastavenie 
je dostupné iba v ovládači emulácie 
PCL alebo PostScript, alebo v rozhraní 
tlačiarne Embedded Web Server.

On Zaškrtnite políčko v ovládači.

*Off Zrušte zaškrtnutie políčka 
v ovládači.
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Ponuka Utilities Menu
Ponuku Utilities Menu použite pre zmenu nastavení tlačiarne, odstránenie tlačových úloh, nastavenie hardvéru tlačiarne 
a riešenie problémov s tlačiarňou.

Položka Účel Hodnoty

Factory Defaults Obnova hodnôt nastavení tlačiarne 
predvolených od výroby.

*Do Not Restore Užívateľom definované nastavenia 
sa uchovajú.

Restore Now • Všetky položky ponuky 
sú obnovené na hodnoty 
prednastavené výrobcom okrem:
– Display Language.
– Všetky nastavenia v ponukách 

Parallel Menu, Serial Menu, 
Network Menu a USB Menu.

– Zdroje vo flash pamäti alebo na 
pevnom disku.

Poznámka: Všetky stiahnuté zdroje 
(fonty, makrá a sady znakov) v pamäti 
tlačiarne (RAM) sú vymazané.

Remove Held 
Jobs

Odstránenie dôverných 
a pozastavených úloh z pevného disku 
tlačiarne.

Confidential
Held
Not Restored
All

Výberom hodnoty sa ovplyvnia 
iba úlohy, ktoré sa nachádzajú 
v tlačiarni. Záložky, úlohy na 
pamäťovom kľúči USB a iné 
typy pozastavených úloh nie sú 
ovplyvnené týmto nastavením.

Format Flash Naformátovanie pamäte Flash.
Výstraha: Počas formátovania pamäte 
Flash nevypínajte tlačiareň.
Poznámka: Táto položka je dostupná iba 
v prípade, že je vložená nepoškodená 
pamäť Flash a nie je chránená proti 
čítaniu alebo čítaniu/zápisu heslom.

Yes Vymazanie všetkých údajov uložených 
v pamäti Flash a príprava pamäte 
Flash pre príjem nových zdrojov.

No Zrušenie požiadavky pre 
naformátovanie pamäte Flash 
a uchovanie súčasných zdrojov 
v pamäti Flash.

Defragment Flash Obnovenie strateného úložného 
priestoru po zdrojoch, ktoré boli 
z pamäte Flash vymazané.
Výstraha: Počas defragmentácie 
pamäte Flash nevypínajte tlačiareň.
Poznámka: Táto položka je dostupná iba 
v prípade, že je vložená nepoškodená 
pamäť Flash a nie je chránená proti 
čítaniu alebo čítaniu/zápisu heslom.

Yes Presun všetkých zdrojov uložených 
v pamäti Flash do pamäte tlačiarne 
a následné naformátovanie voliteľnej 
pamäte Flash.
Po dokončení operácie formátovania 
sa zdroje načítajú naspäť do 
pamäte Flash.

No Zrušenie požiadavky pre 
defragmentáciu pamäte Flash.

Format Disk Naformátovanie pevného disku 
tlačiarne.
Výstraha: Počas formátovania 
pevného disku nevypínajte tlačiareň.
Poznámka: Táto položka je dostupná iba 
v prípade, že je vložený nepoškodený 
voliteľný pevný disk a nie je chránený 
proti čítaniu alebo čítaniu/zápisu heslom.

Yes Vymazanie všetkých údajov 
uložených na pevnom disku 
a príprava zariadenia pre príjem 
nových zdrojov.

No Zrušenie požiadavky pre 
naformátovanie pevného disku 
a uchovanie súčasných zdrojov na 
disku.

Job Acct Stat Tlač zoznamu všetkých štatistík úloh 
uložených na pevnom disku, alebo 
zrušenie všetkých štatistík na disku.
Poznámka: Táto položka je 
dostupná iba v prípade, že je vložený 
nepoškodený voliteľný pevný disk a nie 
je chránený proti čítaniu alebo čítaniu/
zápisu heslom.

Print Tlač všetkých štatistík o posledných 
tlačových úlohách dostupných na 
pevnom disku.

Clear Vymazanie všetkých 
zhromaždených štatistík z pevného 
disku.
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Položka Účel Hodnoty

Hex Trace Pomáha pri izolovaní zdroja problému 
počas tlače úlohy.

Activate Pri aktivovanom nastavení Hex 
Trace sa všetky údaje posielané do 
tlačiarne vytlačia v hexadecimálnom 
alebo znakovom prevedení. 
Kontrolné kódy sa nespúšťajú.
Poznámka: Hex Trace 
opustíte vypnutím tlačiarne 
alebo resetovaním tlačiarne 
prostredníctvom Job Menu.
1 Stlačte .
2 Stláčajte �, kým sa nezobrazí 
� Reset Printer, potom 
stlačte .

Coverage 
Estimator

Poskytuje odhad percentuálneho krytia 
azúrovej, purpurovej, žltej a čiernej 
farby na strane. Tento odhad sa vytlačí 
na oddeľovacej strane.

*Off Percentuálne krytie sa nezobrazí.

On Tlač približného krytia pre každú 
farbu na strane.

LCD Contrast Nastavenie kontrastu displeja 
ovládacieho panela.

1 - 10 (*5) Vyššia hodnota zosvetlí zobrazenie 
na displeji; nižšia hodnota stmaví 
zobrazenie na displeji.

Ponuka PDF Menu
Nasledovné položky použite pre zmenu tých nastavení tlačiarne, ktoré ovplyvňujú úlohy PDF.

Položka Účel Hodnoty

Scale to Fit Zmena veľkosti obsahu strany pre 
prispôsobenie sa veľkosti zvoleného 
média.

Yes
*No

Yes—Zmena veľkosti strany pre 
prispôsobenie sa zvolenému médiu.
No—Rozmer strany sa nezmení; 
vytlačený text alebo grafika sa 
oreže, ak sú väčšie ako zvolené 
médium.

Annotations Nastavenie tlače poznámok v súbore 
PDF.

*Do Not Print
Print

Do Not Print—PDF poznámky sa 
nevytlačia.
Print—Tlač PDF poznámok.

Ponuka PostScript Menu
Nasledovné položky použite pre zmenu tých nastavení tlačiarne, ktoré ovplyvňujú úlohy využívajúce jazyk tlačiarne 
PostScript.

Položka Účel Hodnoty

Print PS Error Tlač strany s definíciou chyby 
emulácie PostScript v prípade výskytu 
takejto chyby.

On Tlač chybového hlásenia pred 
vyradením úlohy.

*Off Vyradenie tlačovej úlohy bez tlače 
chybového hlásenia.

Font Priority Nastavenia poradia vyhľadávania fontov.

Poznámka: Položka Font Priority 
sa zobrazí iba v prípade, že 
nainštalovaná pamäť Flash alebo 
pevný disk nie je ani poškodený 
ani chránený proti Čítaniu/Zápisu 
alebo Zápisu a Job Buffer Size nie je 
nastavené na 100%.

*Resident Tlačiareň vyhľadáva v pamäti 
tlačiarne požadované písmo pred 
vyhľadávaním v pamäti Flash alebo 
na pevnom disku (HDD).

Flash/Disk Tlačiareň vyhľadáva na pevnom 
disku a v pamäti Flash požadované 
písmo pred vyhľadávaním v pamäti 
tlačiarne.
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Položka Účel Hodnoty

Image Smoothing Zdokonalenie kontrastu a ostrosti 
bitmapových obrazov s nízkym 
rozlíšením (napr. obrázky stiahnuté 
z web stránok) a vyhladenie ich 
farebných prechodov.

Poznámka: Image Smoothing nemá 
vplyv na obrázky s rozlíšením 300 dpi 
a viac.

On Zdokonalenie obrazov s nízkym 
rozlíšením, akým sú napr. grafické 
objekty s rozlíšením 72 dpi.

*Off Pri tlači všetkých obrázkov sa 
použije predvolené rozlíšenie.

Ponuka PCL Emul Menu
Nasledovné položky použite pre zmenu tých nastavení tlačiarne, ktoré ovplyvňujú úlohy využívajúce emuláciu jazyka 
tlačiarne PCL.

Položka Účel Hodnoty

Font Source Určenie sady písma zobrazenej 
v položke ponuky Font Name.

*Resident Zobrazenie všetkých fontov 
rezidentne uložených v pamäti 
tlačiarne RAM pri zakúpení tlačiarne.

Disk Zobrazenie všetkých fontov 
uložených na pevnom disku tlačiarne.

Flash Zobrazenie všetkých fontov 
uložených v pamäti Flash.

Download Zobrazenie všetkých fontov 
stiahnutých do pamäte tlačiarne RAM.

All Zobrazenie všetkých fontov dostupných 
v tlačiarni zo všetkých zdrojov.

Font Name Výber určeného typu písma (fontu) 
z určeného zdroja písma.

*R0 Courier Zobrazí sa názov písma a ID písma 
pre všetky fonty vo zvolenom zdroji 
typu písma. Skratka zdroja písma je 
R pre rezidentný, F pre Flash, K pre 
disk a D pre stiahnutý font.

Symbol Set Výber znakovej sady pre určený názov 
písma (fontu).

*10U PC-8 (US)
(predvolené výrobné 
hodnoty definované 
pre krajinu/oblasť)

Znaková sada je sada abecedných 
a numerických znakov, 
interpunkčných znamienok 
a špeciálnych symbolov 
používaných pri tlači zvoleného 
písma. Znakové sady podporujú 
rôzne požiadavky pre jazyk alebo 
pre určité aplikácie, akými sú napr. 
matematické symboly používané 
pri vedeckých textoch. Zobrazia sa 
iba znakové sady podporované pre 
zvolený názov písma (fontu).

*12U PC-850 
(nie US)
(predvolené výrobné 
hodnoty definované 
pre krajinu/oblasť)
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Položka Účel Hodnoty

PCL Emulation 
Settings

Zmena veľkosti bodu pre škálovateľné 
typografické typy písma.

Point Size:
1,00–1008,00 (*12)

Veľkosť bodu sa vzťahuje na výšku 
znakov v danom písme. Jeden 
bod sa rovná približne 1/72 palca.  
Veľkosť bodu je možné zvoliť od 1 
do 1008 v krokoch po 0,25 bodu.
Poznámka: Nastavenie Point Size 
je zobrazené iba pre typografické 
typy písma.

Určenie rozostupu písma pre 
škálovateľné písmo s rovnakým 
odstupom.

Pitch:
0,08–100,00 (*10)

Nastavenie Pitch sa vzťahuje na 
počet znakov s rovnakou veľkosťou 
v horizontálnom type palca. 
Rozostup je možné zvoliť od 0,08 do 
100 znakov na palec (cpi) v krokoch 
po 0,01 cpi. Pre neškálovateľné 
písmo s rovnakou šírkou je možné 
zobraziť rozostup, ale nie je možné 
ho zmeniť.
Poznámka: Nastavenie Pitch je 
zobrazené iba pre fixné alebo 
rovnako široké typy písma.

Nastavenie orientácie textu a grafiky 
na strane.

Orientation:
*Portrait
Landscape

Pri nastavení Portrait tlač textu 
a grafiky rovnobežne s kratším 
okrajom papiera.
Pri nastavení Landscape tlač textu 
a grafiky rovnobežne s dlhším 
okrajom papiera.

Nastavenie počtu riadkov, ktoré sa 
vytlačia na každú stranu.

Lines per Page:
1–255
*60 (US)
*64 (nie US)

Tlačiareň nastaví veľkosť medzery 
medzi každým riadkom (rozostup 
medzi vertikálnymi riadkami) na 
základe nastavení položiek Lines 
per Page, Paper Size a Orientation. 
Pred zmenou Lines per Page zvoľte 
správne nastavenie pre Paper Size 
a Orientation.

Výber šírky logickej strany pre veľkosť 
papiera A4.

A4 Width:
*198 mm
203 mm

Poznámka: Nastavenie dostatočne 
širokej logickej strany pre tlač 80 
znakov s výškou 10.

Nastavenie tlačiarne pre automatické 
vykonávanie konca riadka (CR) po 
príkaze posunu o jeden riadok (LF).

Auto CR after LF:
On
*Off

Off—Tlačiareň nevykoná koniec 
riadka (CR) po príkaze posunu 
o jeden riadok (LF).
On—Tlačiareň vykoná koniec riadka 
(CR) po príkaze posunu o jeden 
riadok (LF).

Nastavenie tlačiarne pre automatické 
vykonanie posunu o jeden riadok (LF) 
po príkaze koniec riadku (CR).

Auto LF after CR:
On
*Off

Off—Tlačiareň nevykoná posun 
o jeden riadok (LF) po príkaze 
koniec riadka (CR).
On—Tlačiareň vykoná posun 
o jeden riadok (LF) po príkaze 
koniec riadka (CR).
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Položka Účel Hodnoty

Tray Renumber Konfigurácia tlačiarne pre prácu 
s ovládačmi tlačiarne alebo 
aplikáciami, ktoré využívajú rôzne 
priradenia zdrojov: zásobníky, 
viacúčelový podávač a otvor pre ručné 
podávanie papiera.

Poznámka: Podrobnejšie informácie 
o číslovaní zdrojov sú uvedené 
v technickej príručke (Technical 
Reference).

Assign MP Feeder:
*Off
None
0–199

Off—Tlačiareň použije od výroby 
predvolené priradenia zdrojov.
None—Zdroj papiera ignoruje 
príkaz Select Paper Feed.
0–199—Výberom číselnej hodnoty 
priraďte užívateľskú hodnotu zdroju 
papiera.

Assign Tray [x]:
*Off
None
0–199

Off—Tlačiareň použije od výroby 
predvolené priradenia zdrojov.
None—Zdroj papiera ignoruje 
príkaz Select Paper Feed.
0–199—Výberom číselnej hodnoty 
priraďte užívateľskú hodnotu zdroju 
papiera.

Assign Manual 
Paper:
*Off
None
0–199

Off—Tlačiareň použije od výroby 
predvolené priradenia zdrojov.
None—Zdroj papiera ignoruje 
príkaz Select Paper Feed.
0–199—Výberom číselnej hodnoty 
priraďte užívateľskú hodnotu zdroju 
papiera.

Assign Man Env:
*Off
None
0–199

Off—Tlačiareň použije od výroby 
predvolené priradenia zdrojov.
None—Zdroj papiera ignoruje 
príkaz Select Paper Feed.
0–199—Výberom číselnej hodnoty 
priraďte užívateľskú hodnotu zdroju 
papiera.

View Factory Def Zobrazenie predvolenej výrobnej 
hodnoty priradenej každému zdroju 
papiera.

Restore Defaults:
Yes
No

Výberom Yes obnovíte predvolené 
výrobné hodnoty priradení všetkých 
podávačov.
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HTML Menu
Nasledovné položky použite pre zmenu HTML nastavení tlačiarne.

Položka Účel Hodnoty

Font Name Nastavenie predvoleného typu písma 
(fontu) pre HTML dokumenty.
Poznámka: Times sa použije v HTML 
dokumentoch, v ktorých nie je 
špecifikovaný typ písma (font).

Albertus MT
Antique Olive
Apple Chancery
Arial MT
Avant Garde
Bodoni
Bookman
Chicago
Clarendon
Cooper Black
Copperplate
Coronet
Courier
Eurostile
Garamond
Geneva
Gill Sans
Goudy
Helvetica
Hoefler Text

Intl CG Times
Intl Courier
Intl Univers
Joanna MT
Letter Gothic
Lubalin Graph
Marigold
MonaLisa Recut
Monaco
New CenturySbk
New York
Optima
Oxford
Palatino
StempelGaramnd
Taffy
Times
TimesNewRoman
Univers
Zapf Chancery

Font Size Nastavenie predvolenej veľkosti písma 
pre HTML dokumenty.

1 pt–255 pt (*12 pt) Výber veľkosti bodu od 1 do 255 
v krokoch po 1 bode.

Scale Zmena rozmeru predvoleného typu 
písma pre HTML dokumenty.

1%–400% (*100%) Výber zmeny veľkosti od 1 do 400% 
v krokoch po 1%.

Orientation Nastavenie orientácie strany pre 
HTML dokumenty.

*Portrait
Landscape

Portrait—Tlač textu a grafiky 
rovnobežne s kratším okrajom papiera.
Landscape—Tlač textu a grafiky 
rovnobežne s dlhším okrajom papiera.

Margin Size Nastavenie okraja strany pre HTML 
dokumenty.

8 mm–255 mm
(*19 mm)

Nastavenie okraja od 8 do 255 mm 
v krokoch po 1 mm.

Backgrounds Nastavenie tlače pozadia v HTML 
dokumentoch.

Do Not Print
*Print

Do Not Print—HTML pozadie sa 
nevytlačí.
Print—Tlač HTML pozadia.

Ponuka Image Menu
Nasledovné položky použite pre zmenu veľkosti alebo orientácie tlačeného obrazu, alebo pre inverziu tlačeného obrazu.

Položka Účel Hodnoty

Auto Fit Výber optimálnej veľkosti, zmena 
rozmeru a orientácie papiera.

*On
Off

Poznámka: Pri nastavení On sa 
prepíše nastavenie zmeny rozmeru 
a môže prepísať nastavenie 
orientácie pre niektoré obrázky.

Invert Inverzia dvojfarebných 
monochrómnych obrázkov.

On
*Off

Poznámka: Neaplikuje sa na GIF 
alebo JPEG.
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Položka Účel Hodnoty

Scaling Zmena veľkosti obrazu pre 
prispôsobenie sa veľkosti média.

Anchor Top Left
*Best Fit
Anchor Center
Fit Height / Width
Fit Height
Fit Width

Poznámka: Pri nastavení Auto 
Fit na On sa Scaling automaticky 
nastaví na Best Fit.

Orientation Nastavenie orientácie obrazu. *Portrait
Landscape
Rev Portrait
Rev Landscape

Portrait—Tlač textu a grafiky 
rovnobežne s kratším okrajom 
papiera.
Landscape—Tlač textu a grafiky 
rovnobežne s dlhším okrajom 
papiera.

Security
Nasledovné položky použite pre nastavenie úrovne bezpečnosti jednotlivých tlačových úloh, ktoré vyžadujú PIN kód a pre 
zabezpečenie nainštalovaného pevného disku.

Položka Účel Hodnoty

Max Invalid PIN Obmedzenie počtu nesprávnych 
zadaní PIN kódu.

*Off
2
3
4
5
6
7
8
9
10

• Táto položka sa zobrazí iba 
v prípade, že je nainštalovaný 
voliteľný pevný disk. 

• Tlačiareň počíta množstvo 
nesprávnych zadaní PIN kódu pre 
dané meno užívateľa.

• Po dosiahnutí obmedzenia sa 
tlačové úlohy založené na tomto 
PIN kóde pre daného užívateľa 
vymažú.

Job Expiration Časové obmedzenie, počas ktorého 
sa dôverná tlačová úloha uchová 
v tlačiarni pred jej vymazaním.

*Off
1 hour
4 hours
24 hours
1 week
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Network/Ports

TCP/IP
Túto položku ponuky použite pre zobrazenie a zmenu nastavení Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP).

 Poznámka: Táto položka sa pri nesieťových modeloch nezobrazí.

Položka Účel Hodnoty

TCP/IP Nastavenie sieťového príslušenstva 
na TCP/IP (Transmission Control 
Protocol/Internet Protocol)
Poznámka: Táto položka sa pri 
nesieťových modeloch nezobrazí.

Activate *On
Off

View Hostname Iba zobrazenie

Address 4-políčková IP adresa

Netmask

Gateway

Enable DHCP *On
Off

Enable RARP

Enable BOOTP

AutoIP

Enable FTP/TFTP

HTTP Server 
Enabled

WINS Server 
Address

4-políčková IP adresa

DNS Server 
Address

IPv6
Túto položku ponuky použite pre zobrazenie a zmenu nastavení Internet Protocol Version 6 (IPv6).

 Poznámka: Táto položka sa pri nesieťových modeloch nezobrazí.

Položka Účel Hodnoty

IPv6 Nastavenie siete na protokol IPv6 
(Internet Protocol Version 6).

Enable IPv6 *On
Off

View Hostname Iba zobrazenie

View Address

View Router 
Address

Enable DHCPv6 *On
Off
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Standard Network and Network <x>
Nasledovné položky použite pre zmenu nastavení tlačiarne ovplyvňujúce úlohy odoslané do tlačiarne cez sieťový port 
(buď Standard Network alebo Network Opt <x>).

Položka Účel Hodnoty

PCL SmartSwitch Konfigurácie tlačiarne pre automatické 
prepínanie na emuláciu PCL v 
prípade, že to tlačová úloha prijatá cez 
sieťový port vyžaduje bez ohľadu na 
predvolený jazyk tlačiarne.

*On Tlačiareň overí údaje na sieťovom 
rozhraní a zvolí emuláciu PCL 
v prípade, že PCL je požadovaný 
jazyk tlačiarne.

Off Tlačiareň neoverí prichádzajúce 
údaje. Tlačiareň používa emuláciu 
PostScript na spracovanie úlohy, ak 
je PS SmartSwitch nastavené na 
On, alebo používa predvolený jazyk 
tlačiarne určený v ponuke Setup 
Menu, ak je PS SmartSwitch 
nastavené na Off.

PS SmartSwitch Konfigurácie tlačiarne pre automatické 
prepínanie na emuláciu PostScript 
v prípade, že to tlačová úloha prijatá 
cez sieťový port vyžaduje bez ohľadu 
na predvolený jazyk tlačiarne.

*On Tlačiareň overí údaje na sieťovom 
rozhraní a zvolí emuláciu PostScript 
v prípade, že PostScript je 
požadovaný jazyk tlačiarne.

Off Tlačiareň neoverí prichádzajúce 
údaje. Tlačiareň používa emuláciu 
PCL na spracovanie úlohy, ak je 
PCL SmartSwitch nastavené na 
On, alebo používa predvolený jazyk 
tlačiarne určený v ponuke Setup 
Menu, ak je PCL SmartSwitch 
nastavené na Off.

NPA Mode Nastavenie tlačiarne pre vykonávanie 
špeciálneho spracovania potrebného 
pre obojsmernú komunikáciu podľa 
konvencií definovaných protokolom 
aliancie NPA (Network Printing Alliance).
Poznámka: Zmenou tejto položky sa 
tlačiareň automaticky reštartuje.

Off Tlačiareň nevykoná spracovanie 
NPA.

*Auto Tlačiareň overí údaje, zistí formát 
a následne údaje príslušne 
spracuje.

Network Buffer Konfigurácia veľkosti vyrovnávacej 
pamäte (buffer) sieťového vstupu.
Poznámka: Zmenou položky Network 
Buffer sa tlačiareň automaticky 
reštartuje.

*Auto Tlačiareň automaticky vypočíta 
veľkosť pre Network Buffer 
(odporúčané nastavenie).

3K to maximum size 
allowed 
(v krokoch po 1K)

Užívateľ definuje veľkosť pre 
Network Buffer. 
Maximálna veľkosť závisí od 
množstva pamäte v tlačiarni, veľkosti 
ostatných vyrovnávacích pamätí 
rozhraní a od nastavenia Resource 
Save na On alebo Off. Za účelom 
maximalizácie veľkosti pre Network 
Buffer zrušte alebo znížte veľkosť 
vyrovnávacej pamäte paralelného, 
sériového alebo USB rozhrania.

Job Buffering Dočasné uloženie úloh na pevnom 
disku tlačiarne pred ich tlačou.
Poznámka: Zmenou tejto položky sa 
tlačiareň automaticky reštartuje.

*Off Úlohy sa dočasne neukladajú na 
pevný disk.

On Tlačové úlohy sa dočasne ukladajú 
na pevný disk.

Auto Tlačové úlohy sa dočasne ukladajú 
iba v prípade, že je tlačiareň 
zaneprázdnená spracovávaním 
údajov z ďalšieho vstupného portu.
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Položka Účel Hodnoty

Mac Binary PS Konfigurácia tlačiarne na spracovanie 
binárnych PostScript tlačových úloh 
systému Macintosh.

On Tlačiareň spracováva surové (raw) 
binárne tlačové úlohy PostScript 
z počítačov s operačným systémom 
Macintosh.
Poznámka: Toto nastavenie často 
spôsobuje, že tlačové úlohy systému 
Windows nie sú spracované.

Off Tlačiareň filtruje tlačové úlohy 
PostScript použitím štandardného 
protokolu.

Auto* Tlačiareň spracováva tlačové úlohy 
PostScript z počítačov s operačným 
systémom Macintosh alebo 
Windows.

Standard USB and USB <x>
Ponuku USB Menu použite pre zmenu nastavení tlačiarne ovplyvňujúce USB (Universal Serial Bus) port (USB Option <x>).

Položka Účel Hodnoty

PCL SmartSwitch Konfigurácie tlačiarne pre automatické 
prepínanie na emuláciu PCL 
v prípade, že to tlačová úloha prijatá 
cez USB port vyžaduje bez ohľadu na 
predvolený jazyk tlačiarne.

*On Tlačiareň overí údaje na USB 
rozhraní a zvolí emuláciu PCL 
v prípade, že PCL je požadovaný 
jazyk tlačiarne.

Off Tlačiareň neoverí prichádzajúce 
údaje. Tlačiareň používa emuláciu 
PostScript na spracovanie úlohy, ak 
je PS SmartSwitch nastavené na 
On, alebo používa predvolený jazyk 
tlačiarne určený v ponuke Setup 
Menu, ak je PS SmartSwitch 
nastavené na Off.

PS SmartSwitch Konfigurácie tlačiarne pre automatické 
prepínanie na emuláciu PostScript 
v prípade, že to tlačová úloha prijatá 
cez USB port vyžaduje bez ohľadu na 
predvolený jazyk tlačiarne.

*On Tlačiareň overí údaje na USB 
rozhraní a zvolí emuláciu PostScript 
v prípade, že PostScript je 
požadovaný jazyk tlačiarne.

Off Tlačiareň neoverí prichádzajúce 
údaje. Tlačiareň používa emuláciu 
PCL na spracovanie úlohy, ak je 
PCL SmartSwitch nastavené na 
On, alebo používa predvolený jazyk 
tlačiarne určený v ponuke Setup 
Menu, ak je PCL SmartSwitch 
nastavené na Off.

NPA Mode Nastavenie tlačiarne na vykonávanie 
špeciálneho spracovania potrebného 
pre obojsmernú komunikáciu podľa 
konvencií definovaných protokolom 
aliancie NPA (Network Printing Alliance).
Poznámka: Zmenou tejto položky sa 
tlačiareň automaticky reštartuje.

On Tlačiareň vykoná spracovanie NPA. 
Ak údaje nie sú vo formáte NPA, 
odmietnu sa ako chybné údaje.

Off Tlačiareň nevykoná spracovanie 
NPA.

*Auto Tlačiareň overí údaje, zistí formát 
a následne údaje príslušne 
spracuje.
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Položka Účel Hodnoty

USB Buffer Konfigurácia veľkosti vyrovnávacej 
pamäte (buffer) USB vstupu.
Poznámka: Zmenou položky USB 
Buffer sa tlačiareň automaticky 
reštartuje.

Disabled Zrušenie vyrovnávacej pamäte úlohy. 
Všetky úlohy nachádzajúce sa vo 
vyrovnávacej pamäti na disku sa 
vytlačia pred obnovením štandardného 
spracovania prichádzajúcich úloh.

*Auto Tlačiareň automaticky vypočíta veľkosť 
pre USB Buffer (odporúčané nastavenie).

3K to maximum size 
allowed 
(v krokoch po 1K)

Užívateľ definuje veľkosť pre USB 
Buffer. Maximálna veľkosť závisí od 
množstva pamäte v tlačiarni, veľkosti 
ostatných vyrovnávacích pamätí 
rozhraní a od nastavenia Resource 
Save na On alebo Off. Za účelom 
maximalizácie veľkosti pre USB 
Buffer zrušte alebo znížte veľkosť 
vyrovnávacej pamäte paralelného, 
sériového alebo sieťového rozhrania.

Job Buffering Dočasné uloženie úloh na pevnom 
disku tlačiarne pred ich tlačou.
Poznámka: Zmenou tejto položky sa 
tlačiareň automaticky reštartuje.

*Off Úlohy sa dočasne neukladajú na 
pevný disk.

On Tlačové úlohy sa dočasne ukladajú 
na pevný disk.

Auto Tlačové úlohy sa dočasne ukladajú 
iba v prípade, že je tlačiareň 
zaneprázdnená spracovávaním 
údajov z ďalšieho vstupného portu.

Mac Binary PS Konfigurácia tlačiarne na spracovanie 
binárnych PostScript tlačových úloh 
systému Macintosh.

On Tlačiareň spracováva surové (raw) binárne 
tlačové úlohy PostScript z počítačov 
s operačným systémom Macintosh.
Poznámka: Toto nastavenie často 
spôsobuje, že tlačové úlohy systému 
Windows nie sú spracované.

Off Tlačiareň filtruje tlačové úlohy PostScript 
použitím štandardného protokolu.

Auto* Tlačiareň spracováva tlačové úlohy 
PostScript z počítačov s operačným 
systémom Macintosh alebo Windows.

ENA Address Nastavenie ENA adresy pre USB port. 4-políčková IP 
adresa

Zobrazí sa iba pri pripojení ENA cez 
USB port.

ENA Netmask Nastavenie masky ENA pre USB port.

ENA Gateway Nastavenie brány ENA pre USB port.

Parallel and Parallel <x>
Nasledovné položky použite pre zmenu nastavení tlačiarne ovplyvňujúce úlohy posielané do tlačiarne cez paralelný port 
(buď Std Parallel alebo Parallel Opt <x>).

Položka Účel Hodnoty

PCL SmartSwitch Konfigurácie tlačiarne pre automatické 
prepínanie na emuláciu PCL 
v prípade, že to tlačová úloha prijatá 
cez paralelný port vyžaduje bez 
ohľadu na predvolený jazyk tlačiarne.

*On Tlačiareň overí údaje na paralelnom 
rozhraní a zvolí emuláciu PCL v prípade, 
že PCL je požadovaný jazyk tlačiarne.

Off Tlačiareň neoverí prichádzajúce údaje. 
Tlačiareň používa emuláciu PostScript 
na spracovanie úlohy, ak je PS 
SmartSwitch nastavené na On, alebo 
používa predvolený jazyk tlačiarne 
určený v ponuke Setup Menu, ak je 
PS SmartSwitch nastavené na Off.
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Položka Účel Hodnoty

PS SmartSwitch Konfigurácie tlačiarne pre automatické 
prepínanie na emuláciu PostScript v 
prípade, že to tlačová úloha prijatá cez 
paralelný port vyžaduje bez ohľadu na 
predvolený jazyk tlačiarne.

*On Tlačiareň overí údaje na paralelnom 
rozhraní a zvolí emuláciu PostScript 
v prípade, že PostScript je 
požadovaný jazyk tlačiarne.

Off Tlačiareň neoverí prichádzajúce 
údaje. Tlačiareň používa emuláciu 
PCL na spracovanie úlohy, ak je 
PCL SmartSwitch nastavené na 
On, alebo používa predvolený jazyk 
tlačiarne určený v ponuke Setup 
Menu, ak je PCL SmartSwitch 
nastavené na Off.

NPA Mode Nastavenie tlačiarne pre vykonávanie 
špeciálneho spracovania potrebného 
pre obojsmernú komunikáciu podľa 
konvencií definovaných protokolom 
aliancie NPA (Network Printing Alliance).
Poznámka: Zmenou tejto položky sa 
tlačiareň automaticky reštartuje.

On Tlačiareň vykoná spracovanie NPA. 
Ak údaje nie sú vo formáte NPA, 
odmietnu sa ako chybné údaje.

Off Tlačiareň nevykoná spracovanie 
NPA.

*Auto Tlačiareň overí údaje, zistí formát 
a následne údaje príslušne 
spracuje.

Parallel Buffer Konfigurácia veľkosti vyrovnávacej 
pamäte (buffer) paralelného vstupu.
Poznámka: Zmenou tejto položky sa 
tlačiareň automaticky reštartuje.

Disabled Zrušenie vyrovnávacej pamäte úlohy. 
Všetky úlohy nachádzajúce sa vo 
vyrovnávacej pamäti na disku sa 
vytlačia pred obnovením štandardného 
spracovania prichádzajúcich úloh.

*Auto Tlačiareň automaticky vypočíta veľkosť 
pre Parallel Buffer (odporúčané 
nastavenie).

3K to maximum size 
allowed 
(v krokoch po 1K)

Užívateľ definuje veľkosť pre Parallel 
Buffer. Maximálna veľkosť závisí od 
množstva pamäte v tlačiarni, veľkosti 
ostatných vyrovnávacích pamätí 
rozhraní a od nastavenia Resource 
Save na On alebo Off. Za účelom 
maximalizácie veľkosti pre Parallel 
Buffer zrušte alebo znížte veľkosť 
vyrovnávacej pamäte sériového 
alebo USB rozhrania.

Job Buffering Dočasné uloženie úloh na pevnom 
disku tlačiarne pred ich tlačou.
Poznámka: Zmenou tejto položky sa 
tlačiareň automaticky reštartuje.

*Off Úlohy sa dočasne neukladajú na 
pevný disk.

On Tlačové úlohy sa dočasne ukladajú 
na pevný disk.

Auto Tlačové úlohy sa dočasne ukladajú 
iba v prípade, že je tlačiareň 
zaneprázdnená spracovávaním 
údajov z ďalšieho vstupného portu.

Advanced Status Aktivovanie obojstrannej komunikácie 
cez paralelný port.

Off Zrušenie spravovania paralelného 
portu.

On* Aktivovanie obojstrannej 
komunikácie cez paralelné 
rozhranie.

Protocol Nastavenie protokolu paralelného 
rozhrania.

Standard Môže vyriešiť niektoré problémy 
s paralelným rozhraním.

Fastbytes* Poskytuje kompatibilitu s väčšinou 
existujúcich implementácií paralelného 
rozhrania (odporúčané nastavenie).
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Položka Účel Hodnoty

Honor Init Nastavenie tlačiarne pre akceptovanie 
požiadavky na inicializáciu hardvéru 
z počítača. Počítač žiada o inicializáciu 
aktivovaním signálu INIT na 
paralelnom rozhraní. Veľa osobných 
počítačov aktivuje signál INIT pri 
svojom zapnutí a vypnutí.

Off* Tlačiareň neakceptuje požiadavky 
na inicializáciu hardvéru z počítača.

On Tlačiareň akceptuje požiadavky na 
inicializáciu hardvéru z počítača.

Parallel Mode 2 Určenie, či sú dáta z paralelného 
portu vzorkované na nábežnej alebo 
vypínacej hrane snímacieho impulzu.

On* Vzorkovanie údajov paralelného 
rozhrania na nábežnej hrane 
snímacieho impulzu.

Off Vzorkovanie údajov paralelného 
rozhrania na vypínacej hrane 
snímacieho impulzu.

Mac Binary PS Konfigurácia tlačiarne na spracovanie 
binárnych PostScript tlačových úloh 
systému Macintosh.

On Tlačiareň spracováva surové (raw) 
binárne tlačové úlohy PostScript 
z počítačov s operačným systémom 
Macintosh.
Poznámka: Toto nastavenie často 
spôsobuje, že tlačové úlohy systému 
Windows nie sú spracované.

Off Tlačiareň filtruje tlačové úlohy 
PostScript použitím štandardného 
protokolu.

Auto* Tlačiareň spracováva tlačové úlohy 
PostScript z počítačov s operačným 
systémom Macintosh alebo Windows.

Serial and Serial <x>
Nasledovné položky použite pre zmenu nastavení tlačiarne ovplyvňujúce úlohy posielané do tlačiarne cez voliteľný sériový 
port.

Položka Účel Hodnoty

PCL SmartSwitch Konfigurácie tlačiarne pre automatické 
prepínanie na emuláciu PCL 
v prípade, že to tlačová úloha prijatá 
cez sériový port vyžaduje bez ohľadu 
na predvolený jazyk tlačiarne.

*On
Off

On—Tlačiareň overí údaje 
na sériovom rozhraní a zvolí 
emuláciu PCL v prípade, že PCL je 
požadovaný jazyk tlačiarne.
Off—Tlačiareň neoverí prichádzajúce 
údaje. Tlačiareň používa emuláciu 
PostScript na spracovanie úlohy, 
ak je PS SmartSwitch nastavené 
na On, alebo používa predvolený 
jazyk tlačiarne určený v ponuke 
Setup Menu, ak je PS SmartSwitch 
nastavené na Off.

PS SmartSwitch Konfigurácie tlačiarne pre automatické 
prepínanie na emuláciu PostScript 
v prípade, že to tlačová úloha prijatá 
cez sériový port vyžaduje bez ohľadu 
na predvolený jazyk tlačiarne.

*On
Off

On—Tlačiareň overí údaje na 
sériovom rozhraní a zvolí emuláciu 
PostScript v prípade, že PostScript 
je požadovaný jazyk tlačiarne.
Off—Tlačiareň neoverí 
prichádzajúce údaje. Tlačiareň 
používa emuláciu PCL na 
spracovanie úlohy, ak je PCL 
SmartSwitch nastavené na On, 
alebo používa predvolený jazyk 
tlačiarne určený v ponuke Setup 
Menu, ak je PCL SmartSwitch 
nastavené na Off.
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Položka Účel Hodnoty

NPA Mode Nastavenie tlačiarne pre vykonávanie 
špeciálneho spracovania potrebného 
pre obojsmernú komunikáciu podľa 
konvencií definovaných protokolom 
aliancie NPA (Network Printing 
Alliance).
Poznámka: Zmenou tejto položky sa 
tlačiareň automaticky reštartuje.

On Tlačiareň vykoná spracovanie NPA. 
Ak údaje nie sú vo formáte NPA, 
odmietnu sa ako chybné údaje.

Off Tlačiareň nevykoná spracovanie 
NPA.

*Auto Tlačiareň overí údaje, zistí formát 
a následne údaje príslušne 
spracuje.

Serial Buffer Konfigurácia veľkosti vyrovnávacej 
pamäte (buffer) sériového vstupu.
Poznámka: Zmenou tejto položky sa 
tlačiareň automaticky reštartuje.

Disabled Zrušenie vyrovnávacej pamäte 
úlohy. Všetky úlohy nachádzajúce 
sa vo vyrovnávacej pamäti na 
disku sa vytlačia pred obnovením 
štandardného spracovania 
prichádzajúcich úloh.

*Auto Tlačiareň automaticky vypočíta 
veľkosť pre Serial Buffer 
(odporúčané nastavenie).

3K to maximum size 
allowed 
(v krokoch po 1K)

Užívateľ definuje veľkosť pre Serial 
Buffer. Maximálna veľkosť závisí 
od množstva pamäte v tlačiarni, 
veľkosti ostatných vyrovnávacích 
pamätí rozhraní a od nastavenia 
Resource Save na On alebo Off. 
Za účelom maximalizácie veľkosti 
pre Serial Buffer zrušte alebo 
znížte veľkosť vyrovnávacej pamäte 
paralelného alebo USB rozhrania.

Job Buffering Dočasné uloženie úloh na pevnom 
disku tlačiarne pred ich tlačou.
Poznámka: Zmenou tejto položky sa 
tlačiareň automaticky reštartuje.

*Off Úlohy sa dočasne neukladajú na 
pevný disk.

On Tlačové úlohy sa dočasne ukladajú 
na pevný disk.

Auto Tlačové úlohy sa dočasne ukladajú 
iba v prípade, že je tlačiareň 
zaneprázdnená spracovávaním 
údajov z ďalšieho vstupného portu.

Serial Protocol Výber hodnôt hardvérového 
a softvérového potvrdenia príjmu pre 
sériové rozhranie.

*DTR Hardvérové potvrdenie príjmu.

DTR/DSR Hardvérové potvrdenie príjmu.

XON/XOFF Softvérové potvrdenie príjmu.

XON/XOFF/DTR Kombinované hardvérové 
a softvérové potvrdenie príjmu.

XONXOFF/DTRDSR Kombinované hardvérové 
a softvérové potvrdenie príjmu.

Robust XON Nastavenie komunikácie dostupnosti 
tlačiarne do počítača.
Táto položka má vplyv iba na sériový 
port, ak je nastavené Serial Protocol 
na XON/XOFF.

*Off Tlačiareň čaká na príjem údajov 
z počítača.

On Tlačiareň posiela do hostiteľského 
počítača nepretržitý tok signálov 
XON za účelom poskytnutia 
informácií o pripravenosti na príjem 
ďalších údajov.
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Položka Účel Hodnoty

Baud Špecifikácia prenosovej rýchlosti, pri 
ktorej je možné prijímať údaje cez 
sériový port.
Poznámka: Prenosové rýchlosti 
138200, 172800, 230400 a 345600 
sú zobrazené v ponuke Standard 
Serial. Tieto hodnoty sa nezobrazia 
v ponukách Serial Option 1, Serial 
Option 2 alebo Serial Option 3.

1200

2400

4800

*9600

19200

38400

57600

115200

138200

172800

230400

345600

Data Bits Špecifikácia údajových bitov, ktoré 
sú posielané v každom prenosovom 
rámci.

7

*8

Parity Nastavenie parity pre sériové vstupné 
a výstupné údajové rámce.

Even

Odd

*None

Ignore

Honor DSR Nastavenie používania signálu Data 
Set Ready (DSR) tlačiarňou. Signál 
DSR je jedným zo signálov potvrdenia 
príjmu pre väčšinu sériových káblov.
Sériové rozhranie využíva DSR na 
rozpoznávanie údajov posielaných 
z počítača od údajov vytváraných na 
sériovom kábli elektrickým šumom. 
Tento elektrický šum môže spôsobiť 
tlač náhodných znakov. Výberom On 
zabránite tlači takýchto náhodných 
znakov.

*Off Všetky údaje prijímané sériovým 
portom sú spracovávané ako 
správne údaje.

On Iba údaje prijaté pri vysokom signáli 
DSR sú spracovávané ako správne.

NetWare
Nasledovné položky použite pre zobrazenie a zmenu nastavení NetWare.

Položka Účel Hodnoty

View Login Name Zobrazenie priradeného 
prihlasovacieho mena NetWare.

Výberom View Login Name sa na ovládacom paneli 
zobrazí názov NetWare.

View Print Mode Zobrazenie priradeného režimu tlače 
NetWare.

Výberom View Print Mode sa na ovládacom paneli 
zobrazí režim tlače NetWare.

View Network 
Number

Zobrazenie priradeného čísla 
NetWare.

Výberom View Network Number sa na ovládacom paneli 
zobrazí sieťové číslo NetWare.
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Položka Účel Hodnoty

Activate Aktivovanie alebo zrušenie funkcie 
NetWare.

Off
*On

Off—Zrušenie funkcie NetWare.
On—Aktivovanie funkcie NetWare.

Ethernet 802.2 Nastavenie hodnoty Ethernet 802.2 na 
On alebo Off.

*On
Off

Ethernet 802.3 Nastavenie hodnoty Ethernet 802.3 na 
On alebo Off.

*On
Off

Ethernet Type II Nastavenie hodnoty Ethernet Type II 
na On alebo Off.

*On
Off

Ethernet SNAP Nastavenie hodnoty Ethernet SNAP 
na On alebo Off.

*On
Off

Packet Burst Nastavenie hodnoty Packet Burst na 
On alebo Off.

*On
Off

NSQ/GSQ Mode Nastavenie hodnoty NSQ/GSQ Mode 
na On alebo Off.

*On
Off

AppleTalk
Nasledovné položky použite pre zobrazenie a zmenu nastavení tlačiarne AppleTalk.

Položka Účel Hodnoty

View Name Zobrazenie priradeného názvu 
AppleTalk.

Výberom View Name sa na ovládacom paneli zobrazí 
názov AppleTalk.

View Address Zobrazenie priradenej adresy 
AppleTalk.

Výberom View Address sa na ovládacom paneli zobrazí 
adresa AppleTalk.

Activate Aktivovanie alebo zrušenie funkcie 
AppleTalk.

Off
*On

Off—Zrušenie funkcie AppleTalk.
On—Aktivovanie funkcie AppleTalk.

*Set Zone Zoznam sieťových zón. Štandardne je zvolená predvolená zóna pre sieť. Ak na sieti 
neexistuje žiadna predvolená zóna, * znamená predvolenú 
zónu.

LexLink
Nasledovné položky použite pre zobrazenie názvu LexLink alebo pre aktiváciu funkcie LexLink.

Položka Účel Hodnoty

View Nickname Zobrazenie priradenej prezývky 
LexLink.

Výberom View Nickname sa na ovládacom paneli zobrazí 
prezývka LexLink.

Activate Aktivovanie alebo zrušenie funkcie 
LexLink.

*On
Off

On—Aktivovanie funkcie LexLink.
Off—Zrušenie funkcie LexLink.
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Help
Nasledovné položky je možné použiť pre tlač niektorých alebo všetkých strán rezidentných ponúk Help. Tieto strany 
obsahujú informácie o konektivite tlačiarne, kvalite tlače, rady pre tlač a informácie o spotrebnom materiáli.

 Poznámka: Ak je jazyk ovládacieho panela nastavený na iný jazyk než English, French, German, 
alebo Spanish, dokument sa vytlačí v angličtine (English).

Strany s ponukami Help je možné vytlačiť z publikačného CD disku v nasledovných jazykoch.

 English Spanish Swedish Polish

 French Danish Portuguese Korean

 German Norwegian Finnish Traditional Chinese

 Italian Dutch Russian Simplified Chinese

Položka Účel Hodnoty

Print All Tlač všetkých tém ponuky Help. Po výbere tejto položky sa vytlačia strany s témami ponuky 
Help a obnoví sa stav tlačiarne Ready.

Color Quality Tlač témy Color Quality. Po výbere tejto položky sa vytlačia strany s témami ponuky 
Help a obnoví sa stav tlačiarne Ready.

Print Quality Tlač témy Print Quality.

Printing Guide Tlač témy Printing Guide.

Supplies Guide Tlač témy Supplies Guide.

Media Guide Tlač témy Media Guide.

Print Defects Tlač listu Print Defects.

Menu Map Tlač témy Menu Map.

Information Guide Tlač témy Information Guide.

Connection 
Guide

Tlač témy Connection Guide.

Moving Guide Tlač témy ponuky pomocníka Moving 
Guide.
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2 Understanding printer messagesHlásenia tlačiarne

Na ovládacom paneli tlačiarne sa zobrazujú hlásenia popisujúce aktuálny stav tlačiarne. Tieto hlásenia rovnako 
znázorňujú možné problémy s tlačiarňou, ktoré je potrebné vyriešiť. Táto časť poskytuje zoznam všetkých hlásení 
tlačiarne, popisuje ich význam a uvádza spôsob odstránenia hlásení.

Nasledovná tabuľka zobrazuje zoznam hlásení v abecednom poradí.

Hlásenie Akcia

Activating Menu Changes Počkajte na zrušenie hlásenia.

Busy Počkajte na zrušenie hlásenia, alebo zrušte tlačovú úlohu.

Calibrating Počkajte na zrušenie hlásenia.

Cancel not available Počkajte na zrušenie hlásenia.

Canceling Počkajte na zrušenie hlásenia.

Change <src> to <Custom Type Name> • Stláčajte �, kým sa nezobrazí � Continue a ak sa zmenilo 
médium, stlačte .

• Stláčajte �, kým sa nezobrazí � Use current a potom 
stlačením  tlačte na médium nachádzajúce sa v tlačiarni.

• Zrušte aktuálnu úlohu.
• Vstúpte do položky tlačiarne Show me.

Change <src> to <Custom String>

Change <src> to <size>

Change <src> to <type> <size>

Clearing job accounting statistics Počkajte na zrušenie hlásenia.

Close lower door. Close upper door. Hlásenie zrušte zatvorením horného a dolného krytu.

Copies Zadajte požadovaný počet kópií.

Defragmenting Flash
DO NOT POWER OFF

Výstraha: Počas zobrazenia tohto hlásenia nevypínajte tlačiareň.
Počkajte na zrušenie hlásenia.

Delete • Stláčajte �, kým sa nezobrazí � Continue a potom stlačením  
vymažte zvolenú úlohu.

• Stlačením  zrušíte operáciu.

Delete all • Stláčajte �, kým sa nezobrazí � Continue a potom stlačením  
vymažte všetky dôverné úlohy.

• Stlačením  zrušíte operáciu.

Delete all confidential jobs • Stláčajte �, kým sa nezobrazí � Continue a potom stlačením  
vymažte všetky pozastavené úlohy.

• Stlačením  zrušíte operáciu.

Deleting Počkajte na zrušenie hlásenia.

Disabling DLEs Počkajte na zrušenie hlásenia.

Disabling Menus Počkajte na zrušenie hlásenia.
Poznámka: Počas zrušenia ponúk nie je možné meniť nastavenia 
tlačiarne pomocou ovládacieho panela.
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Hlásenie Akcia

Disk corrupted Tlačiareň sa pokúsila spustiť proces obnovy disku a disk nie je možné 
opraviť. 
Zobrazí sa � Reformat. Stlačením  znova naformátujete disk 
a vymažete všetky súbory uložené na disku.

Disk Recovery x/5 yyy%
DO NOT POWER OFF

Výstraha: Počas zobrazenia tohto hlásenia nevypínajte tlačiareň.
Tlačiareň sa pokúša obnoviť pevný disk. Obnova disku sa vykonáva 
v piatich fázach; na ovládacom paneli sa zobrazí percentuálny stav 
aktuálnej fázy.
Počkajte na zrušenie hlásenia.

Enabling Menus Počkajte na zrušenie hlásenia.

Encrypting Disk yyy%
DO NOT POWER OFF

Výstraha: Počas zobrazenia tohto hlásenia nevypínajte tlačiareň.
Tlačiareň šifruje údaje na pevnom disku. Zobrazí sa percentuálny 
stav.
Počkajte na zrušenie hlásenia.

Enter PIN Zadajte PIN kód uvedený v ovládači pri odoslaní dôvernej úlohy do 
tlače.

Enter PIN to lock Zadajte PIN kód pre zablokovanie ovládacieho panela a zabránenie 
vykonávania zmien v ponukách.

Flushing buffer Počkajte na zrušenie hlásenia.

Formatting Disk yyy%
DO NOT POWER OFF

Výstraha: Počas zobrazenia tohto hlásenia nevypínajte tlačiareň.
Tlačiareň formátuje pevný disk. Zobrazí sa percentuálny stav.
Počkajte na zrušenie hlásenia.

Formatting Flash
DO NOT POWER OFF

Výstraha: Počas zobrazenia tohto hlásenia nevypínajte tlačiareň.
Počkajte na zrušenie hlásenia.

Insert Tray <x> Vložte zvolený zásobník.

Internal System Error
Reload Bookmarks

• Znova načítajte záložky (Bookmarks).
• Stláčajte �, kým sa nezobrazí � Continue a následným 

stlačením  zrušte hlásenie a pokračujte v tlači.

Internal System Error, Reload 
Security Certificates

• Znova načítajte bezpečnostné certifikáty (Security Certificates).
• Stláčajte �, kým sa nezobrazí � Continue a následným 

stlačením  zrušte hlásenie a pokračujte v tlači.

Invalid Network Code Stiahnite správny kód pre interný tlačový server MarkNet N8000 
Series.
Poznámka: Sieťový kód je možné stiahnuť počas zobrazenia tohto 
hlásenia.

Invalid Engine Code Do tlačiarne stiahnite správny strojový kód.
Poznámka: Strojový kód je možné stiahnuť počas zobrazenia tohto 
hlásenia.

Invalid PIN Zadajte správny PIN kód.

Load Manual feeder with
<Custom Type Name>

• Vložte zvolené médium do otvoru ručného podávača, alebo do 
viacúčelového podávača.

• Stláčajte �, kým sa nezobrazí � Continue a následným 
stlačením  ignorujte požiadavku ručného podávača a tlačte na 
médium v jednom zo zdrojov papiera.

 Ak tlačiareň nájde zásobník so správnym typom a veľkosťou, 
zoberie takéto médium z daného zásobníka. Ak tlačiareň nedokáže 
nájsť zásobník so správnym typom a veľkosťou média, tlač sa 
vykoná na akékoľvek médium v predvolenom zdroji.

• Zrušte aktuálnu úlohu.

Load Manual feeder with
<Custom String>

Load Manual feeder with <size>

Load Manual feeder with
<size> <type>
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Load <src> with <Custom Type Name> • Do zdroja papiera vložte médium so správnym typom a rozmerom.
• Zrušte aktuálnu úlohu.Load <src> with <Custom String>

Load <src> with <size>

Load <src> with <type> <size>

Menus are Disabled Ponuky tlačiarne sú zrušené. Nastavenia tlačiarne nie je možné 
zmeniť prostredníctvom ovládacieho panela.
Poznámka: Je možné zrušiť úlohu, vytlačiť dôvernú úlohu, alebo 
vytlačiť pozastavenú úlohu.
Obráťte sa na systémového administrátora.

Network Komunikácia prebieha cez sieťové rozhranie.

Network <x>

No held jobs Počkajte na zrušenie hlásenia.

No jobs found Poznámka: Zadané štvormiestne osobné identifikačné číslo (PIN) nie 
je priradené žiadnej dôvernej tlačovej úlohe.
• Stláčajte �, kým sa nezobrazí � Try again a následným 

stlačením  zadajte ďalší PIN kód.
• Stláčajte �, kým sa nezobrazí � Cancel a následným stlačením 

 opustite zobrazenie Enter PIN. 

No jobs to cancel Počkajte na zrušenie hlásenia.

Parallel Komunikácia prebieha cez paralelné rozhranie.

Parallel <x>

Power Saver • Odošlite do tlače úlohu.
• Stlačením  zahrejete tlačiareň na štandardnú prevádzkovú 

teplotu a zobrazí sa hlásenie Ready.

Printer locked, enter PIN to unlock Ovládací panel je zablokovaný.
Pre odblokovanie zadajte správny PIN kód.

Printing Počkajte na zrušenie hlásenia.

Programming Disk
DO NOT POWER OFF

Výstraha: Počas zobrazenia tohto hlásenia nevypínajte tlačiareň.
Počkajte na zrušenie hlásenia.

Programming Flash
DO NOT POWER OFF

Výstraha: Počas zobrazenia tohto hlásenia nevypínajte tlačiareň.
Počkajte na zrušenie hlásenia.

Programming System Code
DO NOT POWER OFF

Výstraha: Počas zobrazenia tohto hlásenia nevypínajte tlačiareň.
Počkajte na zrušenie hlásenia a kým sa tlačiareň reštartuje.

Ready Odošlite do tlače úlohu.

Remote Management Active
DO NOT POWER OFF

Prebieha konfigurácia nastavení tlačiarne a tlačiareň sa prepla do 
stavu offline za účelom predídenia tlače a spracovávania úloh.
Výstraha: Počas zobrazenia tohto hlásenia nevypínajte tlačiareň.
Počkajte na zrušenie hlásenia.
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Remove all color supplies Tlačiareň je prepnutá do režimu Black Only v položke Print Mode 
ponuky CONFIG MENU.  
• Vyberte všetky kazety s farebným tonerom a farebné fotocitlivé jednotky.
• Stláčajte �, kým sa nezobrazí � Continue a následným stlačením 

 zrušíte hlásenie a pokračujete v tlači v režime Black Only.
• Zrušte aktuálnu úlohu.
• Podrobnosti sú uvedené v Užívateľskej príručke.

Remove paper from standard output 
bin

Vyberte médium zo štandardného zásobníka.

Resetting Fuser Count Počkajte na zrušenie hlásenia.

Resetting the Printer Počkajte na zrušenie hlásenia.

Restore Held Jobs? • Stláčajte �, kým sa nezobrazí � Continue a následným stlačením 
 obnovíte na pevnom disku všetky úlohy v stave Print and Hold.

• Stláčajte �, kým sa nezobrazí � Do not restore a následným 
stlačením  vymažete všetky úlohy v stave Print and Hold.

Restoring Factory Defaults Počkajte na zrušenie hlásenia.
Poznámka: Pri obnove predvolených výrobných nastavení:
• Všetky stiahnuté prostriedky (písma, makrá, znakové sady) 

v pamäti tlačiarne sa vymažú.
• Obnovia sa predvolené výrobné nastavenia všetkých ponúk, okrem:

– Nastavenia Display Language v ponuke Setup Menu.
– Všetkých nastavení v ponuke Parallel Menu, Serial Menu, Network 

Menu, Infrared Menu, LocalTalk Menu, USB Menu a Fax Menu.

Restoring Held Job(s) x/y • Počkajte na zrušenie hlásenia.
• Stláčajte �, kým sa nezobrazí � Quit restoring a následným 

stlačením  vymažete neobnovené úlohy v stave Print and Hold.
Poznámka: x predstavuje počet obnovovaných úloh a y predstavuje 
celkový počet úloh, ktoré sa majú obnoviť.

Serial <x> Komunikácia prebieha cez sériové rozhranie.

Setup Required Z tlačiarne odstráňte obalový materiál. Uistite sa, či je správne 
nainštalovaný všetok spotrebný materiál, zapekacia jednotka, 
prenosový pás a zásobníky.

Some held jobs were lost • Stláčajte �, kým sa nezobrazí � Continue a následným 
stlačením  zrušte hlásenie a pokračujte v tlači.

Tlačiareň uvoľňuje pamäť vymazaním najstarších pozastavených úloh 
a pokračuje vo vymazávaní pozastavených úloh, kým nie je v pamäti 
tlačiarne dostatok voľného miesta pre spracovanie úlohy.
• Zrušte aktuálnu úlohu.

Standard Bin Full Hlásenie zrušíte odobraním niekoľkých kusov média zo zásobníka.

Submitting selection Počkajte na zrušenie hlásenia.

Tray <x> Empty Hlásenie zrušíte vložením média do zásobníka.

Tray <x> Low Hlásenie zrušíte pridaním média do zásobníka.

Tray <x> Missing Založte zásobník.

USB Tlačiareň spracováva údaje prostredníctvom špecifikovaného USB 
portu.

USB <x>

View supplies Zobrazenie aktuálneho stavu spotrebného materiálu v tlačiarni.
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Waiting Tlačiareň prijala stranu s údajmi pre tlač, ale čaká na príkaz End of 
Job, príkaz Form Feed, alebo ďalšie údaje.
• Stlačením  vytlačíte obsah vyrovnávacej pamäte (buffera).
• Zrušte aktuálnu úlohu.

1565 Emul Error Load Emul Option Tlačiareň automaticky zruší hlásenie po 30 sekundách a následne 
zruší sťahovací emulátor na firmvérovej karte.
Stiahnite správnu verziu sťahovacieho emulátora z web stránky Lexmark.

31 Missing or defective <color> 
cartridge

Vyberte uvedenú kazetu s tonerom a potom ju vložte na správne 
miesto.

32 Replace unsupported <color> 
cartridge

Vyberte kazetu s tonerom a nainštalujte podporovanú kazetu.

34 Incorrect media • Vložte príslušné médium do zvoleného zdroja papiera.
• Stláčajte �, kým sa nezobrazí � Continue a následným stlačením 

 zrušte hlásenie a vytlačte úlohu pomocou odlišného zdroja papiera.

34 Short Paper • Stláčajte �, kým sa nezobrazí � Continue a následným 
stlačením  zrušte hlásenie a pokračujte v tlači.

 Tlačiareň automaticky nevytlačí stranu, ktorá vyvolala hlásenie.
• Skontrolujte lišty dĺžky a šírky zásobníka pre zabezpečenie 

správneho vloženia média.
• Uistite sa, či tlačová úloha požaduje správny rozmer média.
• Upravte nastavenie Paper Size pre práve používanú veľkosť média.
 V prípade nastavenia MP Feeder Size na Universal sa uistite, či je 

médium dostatočné veľké pre formátované údaje.
• Zrušte aktuálnu úlohu.

35 Insufficient memory to support
Resource Save feature

• Stláčajte �, kým sa nezobrazí � Continue a následným 
stlačením  zrušte nastavenie Resource Save a pokračujte v tlači.

• Aktivácia nastavenia Resource Save po zobrazení tohto hlásenia:
– Uistite sa, či sú vyrovnávacie pamäte prepojenia nastavené na 

Auto, potom opustením ponúk aktivujete zmeny vyrovnávacej 
pamäte prepojovacieho rozhrania.

– Po zobrazení Ready aktivujte Resource Save.
• Nainštalujte ďalšiu pamäť.

37 Insufficient memory to collate 
job

• Stláčajte �, kým sa nezobrazí � Continue a následným stlačením 
 vytlačte časť už uloženej úlohy a začnite skladať zvyšok úlohy.

• Zrušte aktuálnu úlohu.

37 Insufficient memory for Flash
Memory Defragment operation

• Stláčajte �, kým sa nezobrazí � Continue a následným 
stlačením  zastavte operáciu defragmentácie a pokračujte v tlači.

• Vymažte fonty, makrá a ostatné údaje v pamäti tlačiarne.
• Nainštalujte dodatočnú pamäť tlačiarne.

37 Insufficient memory, some held 
jobs were deleted

Tlačiareň vymazala niektoré pozastavené úlohy za účelom 
spracovania aktuálnych úloh.

Stláčajte �, kým sa nezobrazí � Continue a následným stlačením 
 zrušte hlásenie.

37 Insufficient memory, some held 
jobs were lost

Tlačiareň nedokázala obnoviť niektoré alebo všetky dôverné alebo 
pozastavené úlohy na pevnom disku.

Stláčajte �, kým sa nezobrazí � Continue a následným stlačením 
 zrušte hlásenie.

38 Memory Full • Stláčajte �, kým sa nezobrazí � Continue a následným 
stlačením  zrušte hlásenie a pokračujte v tlači.

Úloha sa nemusí správne vytlačiť.
• Zrušte aktuálnu úlohu.
• Nainštalujte dodatočnú pamäť tlačiarne.
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39 Page is too complex to print • Stláčajte �, kým sa nezobrazí � Continue a následným 
stlačením  zrušte hlásenie a pokračujte v tlači.

Úloha sa nemusí správne vytlačiť.
• Zrušte aktuálnu úlohu.
• Nainštalujte dodatočnú pamäť tlačiarne.

50 PPDS font error • Stláčajte �, kým sa nezobrazí � Continue a následným 
stlačením  zrušte hlásenie a pokračujte v tlači.

Úloha sa nemusí správne vytlačiť.
• Zrušte aktuálnu úlohu.

51 Defective flash detected Stláčajte �, kým sa nezobrazí � Continue a následným stlačením 
 zrušte hlásenie a pokračujte v tlači.

Pred sťahovaním akýchkoľvek zdrojov do pamäte Flash nainštalujte 
inú pamäť Flash.

52 Not enough free space in flash 
memory for resources

• Stláčajte �, kým sa nezobrazí � Continue a následným 
stlačením  zrušte hlásenie a pokračujte v tlači.

Predtým neuložené stiahnuté fonty a makrá v pamäti Flash sa 
vymažú.
• Vymažte fonty, makrá a ostatné údaje uložené v pamäti Flash.
• Vložte pamäťovú kartu Flash s väčšou kapacitou.

53 Unformatted flash detected Stláčajte �, kým sa nezobrazí � Continue a následným stlačením 
 zrušte hlásenie a pokračujte v tlači.

Pred ďalším ukladaním zdrojov naformátujte pamäť Flash. Ak sa 
hlásenie nezruší, pamäť Flash môže byť poškodená alebo môže 
vyžadovať výmenu.

54 Serial option <x> error • Uistite sa, či je správne nastavené sériové rozhranie a či je 
používaný príslušný kábel.

• Uistite sa, či sú na tlačiarni a hosťovskom počítači správne 
nastavené parametre sériového rozhrania (protokol, prenosová 
rýchlosť, parita a údajové bity).

• Stláčajte �, kým sa nezobrazí � Continue a následným 
stlačením  zrušte hlásenie a pokračujte v tlači.

Úloha sa nemusí správne vytlačiť.
• Vypnutím a zapnutím tlačiarne sa tlačiareň reštartuje.

54 Network <x> software error • Stláčajte �, kým sa nezobrazí � Continue a následným 
stlačením  zrušte hlásenie a pokračujte v tlači.

Úloha sa nemusí správne vytlačiť.
• Naprogramujte nový firmvér pre sieťové rozhranie.
• Reštartujte tlačiareň.

54 Standard network software error

55 Unsupported option in slot <x> 1 Vypnite tlačiareň.
2 Odpojte sieťový kábel od elektrickej zásuvky.
3 Odstráňte nepodporované príslušenstvo.
4 Zapojte sieťovú šnúru do správne uzemnenej zásuvky.
5 Zapnite tlačiareň.

56 Parallel port <x> disabled • Stláčajte �, kým sa nezobrazí � Continue a následným 
stlačením  zrušte hlásenie a pokračujte v tlači.

Tlačiareň vyradí všetky údaje prijaté cez paralelný port.
• Uistite sa, či nie je položka Parallel Buffer nastavená na Disabled.

56 Standard parallel port disabled

56 Serial port <x> disabled
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56 Standard USB port disabled • Stláčajte �, kým sa nezobrazí � Continue a následným 
stlačením  zrušte hlásenie a pokračujte v tlači.

Tlačiareň vyradí všetky údaje prijaté cez USB port.
• Uistite sa, či nie je položka USB Buffer nastavená na Disabled.

58 Too many flash options installed 1 Vypnite tlačiareň a odpojte ju od elektrickej siete.
2 Vyberte nadbytočnú pamäť Flash.
3 Zapojte tlačiareň a zapnite ju.

58 Too many trays attached 1 Vypnite tlačiareň a odpojte ju od elektrickej siete.
2 Odstráňte dodatočné zásobníky.
3 Zapojte tlačiareň a zapnite ju.

61 Remove defective disk • Stláčajte �, kým sa nezobrazí � Continue a následným 
stlačením  zrušte hlásenie a pokračujte v tlači.

• Pred vykonávaním akýchkoľvek operácií, ktoré vyžadujú pevný disk 
nainštalujte rozdielny pevný disk.

62 Disk full • Stláčajte �, kým sa nezobrazí � Continue a následným 
stlačením  zrušte hlásenie a pokračujte v tlači.

Predtým neuložené informácie na pevnom disku sa vymažú.
• Vymažte fonty, makrá a ostatné údaje uložené na pevnom disku.
• Nainštalujte pevný disk s väčšou kapacitou.

63 Unformatted disk • Stláčajte �, kým sa nezobrazí � Continue a následným 
stlačením  zrušte hlásenie a pokračujte v tlači.

• Naformátujte disk.
Ak sa hlásenie nezruší, pevný disk môže byť poškodený a vyžadovať 
výmenu.

64 Unsupported disk format • Stláčajte �, kým sa nezobrazí � Continue a následným 
stlačením  zrušte hlásenie a pokračujte v tlači.

• Naformátujte disk.
Ak sa hlásenie nezruší, pevný disk môže byť poškodený a vyžadovať 
výmenu.

80 Fuser life warning • Stláčajte �, kým sa nezobrazí � Continue a následným 
stlačením  zrušte hlásenie a pokračujte v tlači.

• Objednajte náhradnú zapekaciu jednotku. Po znížení kvality tlače 
nainštalujte novú zapekaciu jednotku pomocou inštalačného 
návodu dodávaného s náhradnou zapekacou jednotkou.

80 Replace fuser Vymeňte zapekaciu jednotku pomocou inštalačného návodu 
dodávaného s náhradnou zapekacou jednotkou.

82 Waste toner box nearly full • Stláčajte �, kým sa nezobrazí � Continue a následným 
stlačením  zrušte hlásenie a pokračujte v tlači.

• Ihneď objednajte zásobník zbytkového tonera.

82 Replace waste toner box Vymeňte zásobník zbytkového tonera pomocou inštalačného návodu 
dodávaného s náhradnou zapekacou jednotkou.

82 Waste toner box missing Založte zásobník zbytkového tonera.

83 Transfer belt missing Založte prenosový pás.

83 Transfer belt life warning • Stláčajte �, kým sa nezobrazí � Continue a následným 
stlačením  zrušte hlásenie a pokračujte v tlači.

• Objednajte náhradný prenosový pás. Po znížení kvality tlače 
nainštalujte nový prenosový pás pomocou inštalačného návodu 
dodávaného s náhradným prenosovým pásom.
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83 Replace transfer belt Vymeňte prenosový pás pomocou inštalačného návodu dodávaného 
s náhradným prenosovým pásom. Reštartujte interné počítadlo 
tlačiarne pre prenosový pás.

84 <color> PC Unit life warning • Stláčajte �, kým sa nezobrazí � Continue a následným 
stlačením  zrušte hlásenie a pokračujte v tlači.

• Objednajte špecifikovanú fotocitlivú jednotku. Po znížení kvality 
tlače nainštalujte novú fotocitlivú jednotku pomocou inštalačného 
návodu dodávaného s náhradnou fotocitlivou jednotkou.

84 Replace <color> PC Unit Vymeňte špecifikovanú fotocitlivú jednotku pomocou inštalačného 
návodu dodávaného s náhradnou fotocitlivou jednotkou.

84 <color> PC Unit missing Založte špecifikovanú fotocitlivú jednotku.

87 Fuser missing Založte zapekaciu jednotku.

88 <color> Cartridge low • Vymeňte špecifikovanú kazetu s tonerom.
• Stláčajte �, kým sa nezobrazí � Continue a následným 

stlačením  zrušte hlásenie a pokračujte v tlači.

88 Replace <color> cartridge • Vymeňte špecifikovanú kazetu s tonerom.
• Stláčajte �, kým sa nezobrazí � Continue a následným 

stlačením  zrušte hlásenie a pokračujte v tlači.

200.yy Paper jam 1 Vyčistite dráhu papiera.
2 Po vyčistení dráhy papiera obnovte tlač stlačením .201.yy Paper jam

202.yy Paper jam

203.yy Paper jam

230.yy Paper jam

241.yy Paper jam

242.yy Paper jam

250.yy Paper jam

900–999 Service <message> 1 Vypnite tlačiareň.
2 Odpojte sieťový kábel od elektrickej zásuvky.
3 Skontrolujte všetky prepojenia káblov.
4 Zapojte sieťovú šnúru do správne uzemnenej zásuvky.
5 Znova zapnite tlačiareň.
Po opakovaní servisného hlásenia zavolajte do servisného strediska 
a informujte ich o čísle hlásenia a popise problému.



Index
51

Index

Číslice 
1565 Emul Error Load Emul Option 47 
200.yy Paper jam 50
201.yy Paper jam 50
202.yy Paper jam 50
203.yy Paper jam 50
230.yy Paper jam 50
241.yy Paper jam 50
242.yy Paper jam 50
250.yy Paper jam 50
31 Missing or defective <color> cartridge 47
32 Replace unsupported <color> cartridge 47
34 Incorrect media 47 
34 Short Paper 47 
35 Insufficient memory to support Resource Save feature 47
37 Insufficient memory for Flash Memory Defragment 

operation 47 
37 Insufficient memory to collate job 47 
37 Insufficient memory, some held jobs were deleted 47
37 Insufficient memory, some held jobs were lost 47 
38 Memory Full 47 
39 Page is too complex to print 48 
50 PPDS font error 48 
51 Defective flash detected 48 
52 Not enough free space in flash memory for resources 48
53 Unformatted flash detected 48 
54 Network <x> software error 48 
54 Serial option <x> error 48 
54 Standard network software error 48 
55 Unsupported option in slot <x> 48 
56 Parallel port <x> disabled 48 
56 Serial port <x> disabled 48 
56 Standard parallel port disabled 48 
56 Standard USB port disabled 49 
58 Too many flash options installed 49 
58 Too many trays attached 49 
61 Remove defective disk 49 
62 Disk full 49 
63 Unformatted disk 49 
64 Unsupported disk format 49 
80 Fuser life warning 49 
80 Replace fuser 49 
82 Replace waste toner box 49 
82 Waste toner box missing 49 
82 Waste toner box nearly full 49 
83 Replace transfer belt 50
83 Transfer belt life warning 49 
83 Transfer belt missing 49 
84 <color> PC Unit life warning 50 
84 <color> PC Unit missing 50 
84 Replace <color> PC Unit 50 
87 Fuser missing 50 

88 <color> Cartridge low 50 
88 Replace <color> cartridge 50 
900–999 Service <message> 50 

A 
Activate 

AppleTalk 41 
LexLink 41 
NetWare 41 

Activating Menu Changes 43 
Advanced Status, parallel 37 
aktivácia duplexu 19 
Alarms 17 

Alarm Control 17 
Cartridge Alarm 17 

Annotations 27 
AppleTalk 41 
Auto Fit 31 

B 
Backgrounds, HTML 31 
Baud 40 
Blank Pages 20 
Busy 43 

C 
Calibrating 43 
Cancel not available 43 
Canceling 43 
Change <src> to <Custom String> 43 
Change <src> to <Custom Type Name> 43
Change <src> to <size> 43 
Change <src> to <type> <size> 43 
Clearing job accounting statistics 43 
Close lower door. Close upper door. 43 
Collation 21 
Color Adjust 25 
Color Balance 24 
Color Correction 23 
Color Quality, Help 42 
Color Samples 24 
Color Saver 23 
Configure MP 12 
Connection Guide, Help 42 
Copies 43 
Copies, specifying number 20 
Coverage Estimator 27 
Custom Types 14 



Index
52

Index

D 
Data Bits 40 
Default Source 9 
Defragment Flash 26 
defragmentácia pamäte Flash 26 
Defragmenting Flash DO NOT POWER OFF 43 
Delete 43 
Delete all 43 
Delete all confidential jobs 43 
Deleting 43 
Device Statistics 15 
Disabling DLEs 43 
Disabling Menus 43 
Disk corrupted 44 
Disk Recovery x/5 yyy% DO NOT POWER OFF 44
Display Language 16 
displej 6 
Download Target 18 
Duplex 19 
Duplex Bind 20 
duplexná väzba 20 

E 
ENA Address, USB 36 
ENA Gateway, USB 36 
ENA Netmask, USB 36 
Enabling Menus 44 
Encrypting Disk yyy% DO NOT POWER OFF 44 
Enhance Fine Lines 25 
Enter PIN 44 
Enter PIN to lock 44 
Ethernet 802.2, NetWare 41 
Ethernet 802.3, NetWare 41 
Ethernet SNAP, NetWare 41 
Ethernet Type II, NetWare 41 

F 
Factory Defaults 19, 26 
Feed Direction 14 
Finishing Menu 19 
Flushing buffer 44 
Font Name, HTML 31 
Font Name, PCL 28 
Font Priority 27 
Font Size, HTML 31 
Font Source, PCL 28 
Format Disk 26 
Format Flash 26 
Formatting Disk yyy% DO NOT POWER OFF 44
Formatting Flash DO NOT POWER OFF 44 
formát disku 26 
formátovanie pamäte Flash 26 

H 
Help 

Color Quality 42 
Connection Guide 42 
Information Guide 42 
Media Guide 42 
Menu Map 42 
Moving Guide 42 
Print All 42 
Print Defects 42 
Print Quality 42 
Printing Guide 42 
Supplies Guide 42 

Hex Trace 27 
Honor DSR 40 
Honor Init, paralelné rozhranie 38 
HTML 

pozadia 31 
názov písma (fontu) 31 
veľkosť písma (fontu) 31 
veľkosť okraja 31 
orientácia 31 
zmena veľkosti 31 

HTML Menu 31 

I 
Image Menu 31 
Image Smoothing 28 
indikátor, svetelný 5 
Information Guide, Help 42 
Insert Tray <x> 44 
Internal System Error Reload Bookmarks 44 
Internal System Error, Reload Security Certificates 44
Invalid Engine Code 44 
Invalid Network Code 44 
Invalid PIN 44 
Invert 31 
IPv6 33 

J 
jazyk, zobrazenie 16 
jazyk, tlačiareň 18 
Job Accounting 19 
účtovné štatistiky úloh 26 
Job Acct Stat 26 
Job Buffering 

sieťové rozhranie 34 
paralelné rozhranie 37 
sériové rozhranie 39 
USB rozhranie 36 

Job Expiration 32 



Index
53

IndexIndex

L 
LCD Contrast 27 
LexLink 41 
Load <src> with < Custom String> 45 
Load <src> with < type> <size> 45 
Load <src> with <Custom Type Name> 45 
Load <src> with <size> 45 
Load Manual feeder with <Custom String> 44 
Load Manual feeder with <Custom Type Name> 44
Load Manual feeder with <size> 44 
Load Manual feeder with <size> <type> 44 

M 
Mac Binary PS 

sieťové rozhranie 35
paralelné rozhranie 38 
USB rozhranie 36 

Manual Color 25 
Manual Envelope Size 11 
Manual Envelope Type 11 
Manual Paper Size 11 
Manual Paper Type 11 
Margin Size, HTML 31 
Max Invalid PIN 32 
Media Guide, Help 42 
Menu Map, Help 42 
Menu Settings Page 14 
Menus are Disabled 45 
Moving Guide, Help 42 
MP Feeder Size 10 
MP Feeder Type 11 
Multipage Border 22 
Multipage Order 22 
Multipage Print 21 
Multipage View 22 

N 
nastavenia emulácie

PCL 29 
nastavenie farieb 25 
navigačné tlačidlá 6 
NetWare 40 
NetWare Setup Page 15 
Network 45 
Network <x> 34, 45 
Network Buffer 34 
Network Ports 33 
Network Setup Page 15 
No held jobs 45 
No jobs found 45 
No jobs to cancel 45 
NPA Mode 

sieťové rozhranie 34
paralelné rozhranie 37 
sériové rozhranie 39 
USB rozhranie 35 

O 
ovládací panel 5 
Orientation 32 
Orientation, HTML 31 
orientácia obrazu 32 

P 
Packet Burst, NetWare 41 
panel, ovládací 5 
Paper Loading 13 
Paper Menu 9 
Paper Size 10 
Paper Texture 12 
Paper Type 10 
Paper Weight 13 
Parallel 36, 45 
Parallel <x> 36, 45 
Parallel Buffer 37 
Parallel Mode 2 38 
Parity 40 
PCL Emulation Settings 29 

A4 Width 29 
Auto CR after LF 29 
Auto LF after CR 29 
Lines per Page 29 
Orientation 29 
Pitch 29 
Point Size 29 

PCL font name 28 
PCL font source 28 
PCL Menu 28 
PCL SmartSwitch 

paralelné rozhranie 36
sériové rozhranie 38
sieťové rozhranie 34
USB rozhranie 35 

PCL symbol set 28 
PCL tray renumber 30 
PDF Menu 27 
písma (fonty), tlač 15 
Portrait Height 14 
Portrait Width 14 
PostScript Menu 27 
Power Saver 17, 45 
pozastavené úlohy, odstránenie 26 
predvolené nastavenia, výrobné 19 
Print All, Help 42 
Print Area 18 
Print Defects, Help 42 
Print Directory 16 
Print Fonts 15 
Print Mode 22 
Print PS Error 27 
Print Quality, Help 42 
Print Recovery 18 

Auto Continue 18 
Jam Recovery 18 
Page Protect 18 

Print Resolution 23 



Index
54

Index

Printer Language 18 
Printer locked, enter PIN to unlock 45 
Printing 45 
Printing Guide, Help 42 
Profiles List 15 
Programming Disk DO NOT POWER OFF 45 
Programming Flash DO NOT POWER OFF 45 
Programming System Code DO NOT POWER OFF 45
Protocol, parallel 37 
PS SmartSwitch 

sieťové rozhranie 34
paralelné rozhranie 37
sériové rozhranie 38
USB rozhranie 35

Q 
Quality Menu 22 

R 
Ready 45 
Remote Management Active DO NOT POWER OFF 45
Remove all color supplies 46 
Remove Held Jobs 26 
Remove paper from standard output bin 46 
Reports 14 
Resetting Fuser Count 46 
Resetting the Printer 46 
Resource Save 19 
Restore Held Jobs? 46 
obnovenie predvolených nastavení 19 
Restoring Factory Defaults 46
Restoring Held Job(s) x/y 46
režim NSQ/GSQ, NetWare 41
RGB Brightness 23 
RGB Contrast 23 
RGB Saturation 23 
Robust XON 39 

S 
Scale to Fit 27 
Scale, HTML 31 
Scaling 32 
Security 32 
senzor automatickej zmeny veľkosti 10 
Separator Sheets 21 
Separator Source 21 
Serial 38 
Serial <x> 38, 46 
Serial Buffer 39 
Serial Protocol 39 
Set Zone, AppleTalk 41 
Settings 16 
Setup Menu 16 
Setup Page, NetWare 15 
Setup Required 46 
schéma ponúk 4 
schéma, ponuka 4 
Some held jobs were lost 46

Standard Bin Full 46 
Standard Network 34 
Standard USB 35 
strany ponuky Help 42 
Submitting selection 46 
Substitute Size 12 
Supplies Guide, Help 42 
Supplies Menu 7 

Black Cartridge 8 
Black PC Unit 8 
Cyan Cartridge 7 
Cyan PC Unit 8 
Fuser 8 
Magenta Cartridge 7 
Magenta PC Unit 8 
Replace Supply 7 
Transfer Belt 8 
Waste Toner Box 8 
Yellow Cartridge 7 
Yellow PC Unit 8 

svetelný indikátor 5 
Symbol Set, PCL 28 
šablóny, farieb 24 
šetrenie energie 17 
štatistiky 19 
štatistiky, počítanie úloh 26
štruktúrovaný papier 12 

T 
TCP/IP 33 
Timeouts 17 

Print Timeout 17 
Screen Timeout 17 
Wait Timeout 17 

tlač priečinkov 16 
tlačidlo  

Back 5 
Menu 5 
Select 6 
Stop 5 

tlačidlo Back 5 
tlačidlo Menu 5 
tlačidlo Select 6 
tlačidlo Stop  5 
tlačidlo, navigačné 6 
tlačové poznámky 27 
Toner Darkness 23 
Tray <x> Empty 46 
Tray <x> Low 46 
Tray <x> Missing 46 
Tray <x> Size 10 
Tray <x> Type 10 
Tray Renumber 

Assign Man Env 30 
Assign Manual Paper 30 
Assign MP Feeder 30 
Restore Defaults 30 
View Factory Def 30 

Tray Renumber, PCL 30 
typ papiera, užívateľský 14 



Index
55

IndexIndex

U 
účtovné štatistiky 26 
Units of Measure 14 
Universal Paper Size 14 
Universal Setup 14 
USB 46 
USB <x> 35, 46 
USB Buffer 36 
Utilities Menu 26 

V 
View Address, AppleTalk 41 
View Login Name, NetWare 40 
View Name, AppleTalk 41 
View Network Number, NetWare 40
View Nickname, LexLink 41 
View Print Mode, NetWare 40 
View supplies 46 
vkladanie papiera 13 

W 
Waiting 47 

X 
Tray Renumber 

Assign Tray 30 

Z 
zakladanie, aktivácia 21 
zmena veľkosti obrazu 32 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /GRE <FEFF03A703C103B703C303B903BC03BF03C003BF03B903AE03C303C403B5002003C403B903C2002003C103C503B803BC03AF03C303B503B903C2002003B103C503C403AD03C2002003B303B903B1002003BD03B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303AE03C303B503C403B5002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003BC03B5002003C503C803B703BB03CC03C403B503C103B7002003B103BD03AC03BB03C503C303B7002003B503B903BA03CC03BD03C903BD002003B303B903B1002003C003C103BF03B503BA03C403CD03C003C903C303B7002003C503C803B703BB03AE03C2002003C003BF03B903CC03C403B703C403B103C2002E0020039C03C003BF03C103B503AF03C403B5002003BD03B1002003B103BD03BF03AF03BE03B503C403B5002003C403B1002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003BC03AD03C303C9002003C403BF03C50020004100630072006F006200610074002003BA03B103B9002000520065006100640065007200200035002C0030002003BA03B103B9002003BC03B503C403B103B303B503BD03AD03C303C403B503C103C903BD002003B503BA03B403CC03C303B503C903BD002E00290020039F03B9002003C103C503B803BC03AF03C303B503B903C2002003B103C503C403AD03C2002003B103C003B103B903C403BF03CD03BD002003B503BD03C303C903BC03AC03C403C903C303B7002003B303C103B103BC03BC03B103C403BF03C303B503B903C103AC03C2002E>
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406360648062706280637002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000500044004600200628062F0642062900200635064806310020063906270644064A062900200645064600200623062C06440020062C0648062F06290020063906270644064A062900200644064406370628062706390629002006330627062806420629002006270644064606340631002E0020064A064506430646002006440648062B06270626064200200050004400460020062306460020064A062A064500200641062A062D064706270020064506390020004100630072006F0062006100740020064800520065006100640065007200200035002E003000200648062706440623062D062F062B002E0020062A062A06370644062800200647063006470020062706440636064806270628063700200625062F06310627062C002006440644062E0637002E>
    /CZE <FEFF005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED00200070006F0075017E0069006A007400650020006B0020007600790074007600E101590065006E00ED00200064006F006B0075006D0065006E0074016F0020005000440046002000730020007600790161016100ED006D00200072006F007A006C006901610065006E00ED006D0020006F006200720061007A016F002C002000700072006F0020006B00760061006C00690074006E00ED002000700072006500700072006500730073002000610020007400690073006B002E00200044006F006B0075006D0065006E007400790020005000440046002000620075006400650020006D006F017E006E00E90020006F007400650076015900ED007400200076002000700072006F006700720061006D0065006300680020004100630072006F00620061007400200061002000520065006100640065007200200035002E0030002000610020006E006F0076011B006A016100ED00630068002E0020005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED002000760079017E006100640075006A00ED00200076006C006F017E0065006E00ED0020007000ED00730065006D002E000D000AFEFF005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED00200070006F0075017E0069006A007400650020006B0020007600790074007600E101590065006E00ED00200064006F006B0075006D0065006E0074016F0020005000440046002000730020007600790161016100ED006D00200072006F007A006C006901610065006E00ED006D0020006F006200720061007A016F002C002000700072006F0020006B00760061006C00690074006E00ED002000700072006500700072006500730073002000610020007400690073006B002E00200044006F006B0075006D0065006E007400790020005000440046002000620075006400650020006D006F017E006E00E90020006F007400650076015900ED007400200076002000700072006F006700720061006D0065006300680020004100630072006F00620061007400200061002000520065006100640065007200200035002E0030002000610020006E006F0076011B006A016100ED00630068002E0020005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED002000760079017E006100640075006A00ED00200076006C006F017E0065006E00ED0020007000ED00730065006D002E>
    /HUN <FEFF0045007A0065006B006B0065006C0020006100200062006500E1006C006C00ED007400E10073006F006B006B0061006C00200068006F007A0068006100740020006C00E90074007200650020006B0069007600E1006C00F30020006D0069006E0151007300E9006701710020006E0079006F006D00640061006900200065006C0151006B00E90073007A00ED007400E900730072006500200073007A00E1006E00740020006D00610067006100730061006200620020006B00E9007000660065006C0062006F006E007400E1007300FA002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00610074002E00200041002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00200061007A0020004100630072006F006200610074002000E9007300200061002000520065006100640065007200200035002E0030002C00200069006C006C00650074007600650020006B00E9007301510062006200690020007600650072007A006900F3006900760061006C0020006E00790069007400680061007400F3006B0020006D00650067002E00200045007A0065006B00680065007A0020006100200062006500E1006C006C00ED007400E10073006F006B0068006F007A00200062006500740171007400ED007000750073002D0062006500E1006700790061007A00E1007300200073007A00FC006B007300E9006700650073002E000D000AFEFF0045007A0065006B006B0065006C0020006100200062006500E1006C006C00ED007400E10073006F006B006B0061006C00200068006F007A0068006100740020006C00E90074007200650020006B0069007600E1006C00F30020006D0069006E0151007300E9006701710020006E0079006F006D00640061006900200065006C0151006B00E90073007A00ED007400E900730072006500200073007A00E1006E00740020006D00610067006100730061006200620020006B00E9007000660065006C0062006F006E007400E1007300FA002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00610074002E00200041002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00200061007A0020004100630072006F006200610074002000E9007300200061002000520065006100640065007200200035002E0030002C00200069006C006C00650074007600650020006B00E9007301510062006200690020007600650072007A006900F3006900760061006C0020006E00790069007400680061007400F3006B0020006D00650067002E00200045007A0065006B00680065007A0020006100200062006500E1006C006C00ED007400E10073006F006B0068006F007A00200062006500740171007400ED007000750073002D0062006500E1006700790061007A00E1007300200073007A00FC006B007300E9006700650073002E>
    /POL <FEFF0055017C0079006A0020007400790063006800200075007300740061007700690065014400200064006F002000740077006F0072007A0065006E0069006100200064006F006B0075006D0065006E007400F3007700200050004400460020007A0020007700690119006B0073007A010500200072006F007A0064007A00690065006C0063007A006F015B0063006901050020006F006200720061007A006B00F3007700200064006C00610020006E0061015B0077006900650074006C0061006E006900610020007700790073006F006B00690065006A0020006A0061006B006F015B00630069002E00200044006F006B0075006D0065006E0074007900200050004400460020006D006F0067010500200062007901070020006F007400770069006500720061006E00650020007A006100200070006F006D006F00630105002000700072006F006700720061006D00F300770020004100630072006F0062006100740020006F00720061007A002000520065006100640065007200200035002E00300020006C007500620020006E006F00770073007A007900630068002E00200055007300740061007700690065006E00690061002000740065002000770079006D006100670061006A01050020006F007300610064007A0061006E0069006100200063007A00630069006F006E0065006B002E000D000AFEFF0055017C0079006A0020007400790063006800200075007300740061007700690065014400200064006F002000740077006F0072007A0065006E0069006100200064006F006B0075006D0065006E007400F3007700200050004400460020007A0020007700690119006B0073007A010500200072006F007A0064007A00690065006C0063007A006F015B0063006901050020006F006200720061007A006B00F3007700200064006C00610020006E0061015B0077006900650074006C0061006E006900610020007700790073006F006B00690065006A0020006A0061006B006F015B00630069002E00200044006F006B0075006D0065006E0074007900200050004400460020006D006F0067010500200062007901070020006F007400770069006500720061006E00650020007A006100200070006F006D006F00630105002000700072006F006700720061006D00F300770020004100630072006F0062006100740020006F00720061007A002000520065006100640065007200200035002E00300020006C007500620020006E006F00770073007A007900630068002E00200055007300740061007700690065006E00690061002000740065002000770079006D006100670061006A01050020006F007300610064007A0061006E0069006100200063007A00630069006F006E0065006B002E>
    /RUS <FEFF04180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043F043004400430043C043504420440044B00200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442043E04320020044100200432044B0441043E043A0438043C00200440043004370440043504480435043D04380435043C00200441002004460435043B044C044E0020043F043E043B044304470435043D0438044F00200432044B0441043E043A043E0433043E0020043A04300447043504410442043204300020043F044004350434043204300440043804420435043B044C043D044B04450020043E0442043F0435044704300442043A043E0432002E0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043E0442043A0440044B04320430044E04420441044F002004320020043F04400438043B043E04360435043D0438044F04450020004100630072006F00620061007400200438002000520065006100640065007200200035002E003000200028043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D04380445002004320435044004410438044F04450029002E000D000AFEFF04180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043F043004400430043C043504420440044B00200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442043E04320020044100200432044B0441043E043A0438043C00200440043004370440043504480435043D04380435043C00200441002004460435043B044C044E0020043F043E043B044304470435043D0438044F00200432044B0441043E043A043E0433043E0020043A04300447043504410442043204300020043F044004350434043204300440043804420435043B044C043D044B04450020043E0442043F0435044704300442043A043E0432002E0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043E0442043A0440044B04320430044E04420441044F002004320020043F04400438043B043E04360435043D0438044F04450020004100630072006F00620061007400200438002000520065006100640065007200200035002E003000200028043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D04380445002004320435044004410438044F04450029002E>
    /TUR <FEFF005900FC006B00730065006B0020006B0061006C006900740065006C00690020006200610073006B0131002000F6006E0063006500730069002000E70131006B0131015F006C006100720020006900E70069006E002000640061006800610020007900FC006B00730065006B0020006700F6007200FC006E007400FC002000E700F6007A00FC006E00FC0072006C00FC011F00FC006E0065002000730061006800690070002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020006F006C0075015F007400750072006D0061006B00200061006D0061006301310079006C006100200062007500200061007900610072006C0061007201310020006B0075006C006C0061006E0131006E002E002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020004100630072006F006200610074002000520065006100640065007200200035002E003000200076006500200073006F006E00720061007301310020007300FC007200FC006D006C0065007200690079006C00650020006100E70131006C006100620069006C00690072002E002900200042007500200061007900610072006C0061007200200066006F006E00740020006B006100740131015F007401310072006D00610073013100200067006500720065006B00740069007200690072002E000D000AFEFF005900FC006B00730065006B0020006B0061006C006900740065006C00690020006200610073006B0131002000F6006E0063006500730069002000E70131006B0131015F006C006100720020006900E70069006E002000640061006800610020007900FC006B00730065006B0020006700F6007200FC006E007400FC002000E700F6007A00FC006E00FC0072006C00FC011F00FC006E0065002000730061006800690070002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020006F006C0075015F007400750072006D0061006B00200061006D0061006301310079006C006100200062007500200061007900610072006C0061007201310020006B0075006C006C0061006E0131006E002E002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020004100630072006F006200610074002000520065006100640065007200200035002E003000200076006500200073006F006E00720061007301310020007300FC007200FC006D006C0065007200690079006C00650020006100E70131006C006100620069006C00690072002E002900200042007500200061007900610072006C0061007200200066006F006E00740020006B006100740131015F007401310072006D00610073013100200067006500720065006B00740069007200690072002E>
    /HEB (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


