
Nośniki
Drukarka obsługuje rozmiary papieru i innych nośników specjalnych wymienione poniżej. Rozmiary niestandardowe
można ustawiać w granicach określonych dla ustawienia uniwersalnego.

Obsługiwane rozmiary, typy i gramatury oraz pojemność papieru

Typy i gramatury papieru obsługiwane przez drukarkę

Mechanizm drukarki na drodze drukowania dupleksowego obsługuje papier o gramaturze 60–90 g/m2 (16-24 funtów).
Podajnik uniwersalny obsługuje papier o gramaturze 60–163 g/m2 (16–43 funtów).

Uwaga: Opcjonalne zasobniki nie są dostępne we wszystkich modelach.

Typ papieru Standardowy
zasobnik na 250
arkuszy

(zasobnik 1)

Standardowy lub
opcjonalny
zasobnik na 250
arkuszy

(zasobnik 2)

Opcjonalny
zasobnik na 550
arkuszy

(zasobnik 2)

Podajnik
uniwersalny

Droga
papieru w
module
dupleksu

Papier

• Zwykły

• Lekki

• Ciężki

• Szorstki/bawełniany

• Makulaturowy

• Niestandardowy

Papier dokumentowy

Papier firmowy

Formularze

Papier kolorowy

Karty X X X X

Papier błyszczący X X X X X

Etykiety papierowe1 X

Folie X X X

Koperty (gładkie)2 X X X X

1 Papierowych etykiet jednostronnych można używać rzadko. Zaleca się drukowanie 20 lub mniej stron z etykietami
miesięcznie. Etykiety winylowe, apteczne i dwustronne nie są obsługiwane.
2 Należy używać kopert, które leżą płasko po położeniu ich pojedynczo na stole przodem w dół.

Rozmiary papieru obsługiwane przez drukarkę

Uwaga: Opcjonalne zasobniki nie są dostępne we wszystkich modelach.
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Rozmiar
papieru

Wymiary Standardowy
zasobnik na
250 arkuszy

(Zasobnik 1)

Standardowy
lub opcjonalny
zasobnik na
250 arkuszy

(Zasobnik 2)

Opcjonalny
zasobnik na
550 arkuszy

(Zasobnik 2)

Podajnik
uniwersalny

Droga
papieru w
module
dupleksu

A4 210 x 297 mm
(8,3 x 11,7 cala)

A5 148 x 210 mm
(5,8 x 8,3 cala)

X

A61 105 x 148 mm
(4,1 x 5,8 cala)

X X X

Executive 184 x 267 mm
(7,3 x 10,5 cala)

X

Folio 216 x 330 mm
(8,5 x 13 cali)

JIS B5 182 x 257 mm
(7,2 x 10,1 cala)

X

Legal 216 x 356 mm
(8,5 x 14 cali)

Letter 216 x 279 mm
(8,5 x 11 cali)

Oficio
(Meksyk)2

216 x 340 mm
(8,5 x 13,4 cala)

Statement 140 x 216 mm
(5,5 x 8,5 cala)

X

Uniwersalny3 od 76,2 x 127 mm
(3 x 5 cali) do
216 x 356 mm
(8,5 x 14 cali)

X

Koperta B5 176 x 250 mm
(6,9 x 9,8 cala)

X X X X

Koperta C5 162 x 229 mm
(6,4 x 9 cali)

X X X X

Koperta DL 110 x 220 mm
(4,3 x 8,7 cala)

X X X X

Koperta 7 3/4
(Monarch)

98 x 191 mm
(3,9 x 7,5 cala)

X X X X

Koperta 9 98 x 225 mm
(3,9 x 8,9 cala)

X X X X

1 Papier o rozmiarze A6 jest obsługiwany tylko w przypadku papieru z włóknem wzdłuż strony.
2 To ustawienie rozmiaru określa format strony jako 216 x 356 mm   , chyba że rozmiar został określony w aplikacji
użytkownika.
3 Aby skorzystać z formatu papieru niewystępującego na liście, należy skonfigurować ustawienie Uniwersalny rozmiar
papieru. Więcej informacji można znaleźć w sekcji „Konfigurowanie ustawień uniwersalnego rozmiaru papieru” na
stronie 3.
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Rozmiar
papieru

Wymiary Standardowy
zasobnik na
250 arkuszy

(Zasobnik 1)

Standardowy
lub opcjonalny
zasobnik na
250 arkuszy

(Zasobnik 2)

Opcjonalny
zasobnik na
550 arkuszy

(Zasobnik 2)

Podajnik
uniwersalny

Droga
papieru w
module
dupleksu

Koperta 10 105 x 241 mm
(4,1 x 9,5 cala)

X X X X

Inna koperta 216 x 356 mm
(8,5 x 14 cali)

X X X X

1 Papier o rozmiarze A6 jest obsługiwany tylko w przypadku papieru z włóknem wzdłuż strony.
2 To ustawienie rozmiaru określa format strony jako 216 x 356 mm   , chyba że rozmiar został określony w aplikacji
użytkownika.
3 Aby skorzystać z formatu papieru niewystępującego na liście, należy skonfigurować ustawienie Uniwersalny rozmiar
papieru. Więcej informacji można znaleźć w sekcji „Konfigurowanie ustawień uniwersalnego rozmiaru papieru” na
stronie 3.

Pojemność zasobników

Pojemności zasobników i podajnika uniwersalnegosą podane dla papieru o gramaturze 75 g/m2 (20 funtów).

Załaduj maksymalnie Uwagi

Zasobnik 1
250 arkuszy papieru

150 arkuszy papieru rozmiaru A6

50 arkuszy etykiet papierowych

50 arkuszy folii

Etykiety winylowe, apteczne lub dwustronne nie są obsługiwane. Używaj wyłącznie
etykiet papierowych.

Zasobnik 2
250 lub 550 arkuszy papieru

50 arkuszy etykiet papierowych

W drukarce mogą być instalowane tylko dwie szuflady jednocześnie.

Maksymalna ilość papieru, jaka może być załadowana do drukarki zależy od tego,
czy dysponujesz opcjonalnym zasobnikiem na 250 lub 550 arkuszy papieru.

Uwaga: W zależności od modelu opcjonalny zasobnik 2 może mieć pojemność 250
lub 550 arkuszy

Podajnik uniwersalny
50 arkuszy papieru

15 etykiet papierowych

10 arkuszy folii

10 arkuszy kart

7 kopert

Załaduj papier do podajnika uniwersalnego tylko do miejsca, w którym jego przednia
krawędź dotyka prowadnic papieru. Nie wprowadzaj papieru do podajnika na siłę.

Konfigurowanie ustawień uniwersalnego rozmiaru papieru
Ustawienie Uniwersalny rozmiar papieru, definiowane przez użytkownika, umożliwia drukowanie na papierze o
rozmiarze, który nie jest dostępny w menu drukarki. Jeśli żądany rozmiar nie jest dostępny w menu Rozmiar papieru,
należy ustawić w tym menu wartość Uniwersalny dla danego zasobnika. Następnie należy określić wszystkie poniższe
ustawienia dotyczące uniwersalnego rozmiaru papieru:

• Jednostki miary (cale lub milimetry)

• Wysokość w pionie i szerokość w poziomie
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• Kierunek podawania

Uwaga: Najmniejszy obsługiwany rozmiar uniwersalny: 76,2 x 127 mm; największy rozmiar: 216 x 356 mm.      

Określanie jednostki miary

1 Upewnij się, że drukarka jest włączona i wyświetlany jest komunikat Gotowa.

2 Naciśnij przycisk  na panelu operacyjnym drukarki.

Zostanie wyświetlone Menu papieru.

3 Naciśnij przycisk .

4 Naciskaj przycisk strzałki w dół, aż pojawi się opcja Konfiguracja uniwersalna, a następnie naciśnij przycisk
.

5 Naciskaj przycisk strzałki w dół, aż pojawi się opcja Jednostki miary, a następnie naciśnij przycisk .

6 Naciskaj przycisk strzałki w dół, aż obok właściwej jednostki miary pojawi się symbol , a następnie naciśnij przycisk
.

Zostanie wyświetlony komunikat Wysyłanie wyboru, a następnie menu Konfiguracja uniwersalna.

Określanie wysokości i szerokości papieru
Dzięki zdefiniowaniu określonej wysokości i szerokości uniwersalnego rozmiaru papieru (w orientacji pionowej)
drukarka może obsługiwać dany rozmiar, włącznie z obsługą standardowych funkcji, takich jak drukowanie dwustronne
i drukowanie wielu stron na jednym arkuszu.

Uwaga: Wybierz opcję Wysokość w pionie, aby dostosować ustawienie wysokości papieru lub opcję Szerokość
papieru, aby dostosować ustawienie szerokości papieru lub oba te parametry. Wykonaj następujące instrukcje, aby
dostosować oba parametry.

1 W menu Konfiguracja uniwersalna powtarzaj naciskanie przycisku strzałki w dół, aż zostanie wyświetlona opcja

Szerokość w pionie, a następnie naciśnij przycisk .

2 Naciskaj przycisk lewej strzałki, aby zmniejszać ustawienie, albo przycisk prawej strzałki, aby zwiększać
ustawienie, a następnie naciśnij przycisk .

Zostanie wyświetlony komunikat Wysyłanie wyboru, a następnie menu Konfiguracja uniwersalna.

3 W menu Konfiguracja uniwersalna powtarzaj naciskanie przycisku strzałki w dół, aż zostanie wyświetlona opcja

Wysokość w pionie, a następnie naciśnij przycisk .

4 Naciskaj przycisk lewej strzałki, aby zmniejszać ustawienie, albo przycisk prawej strzałki, aby zwiększać
ustawienie, a następnie naciśnij przycisk .

Zostanie wyświetlony komunikat Wysyłanie wyboru, a następnie menu Konfiguracja uniwersalna.

5 Naciskaj i zwalniaj przycisk , dopóki nie pojawi się komunikat Gotowa.

Nośniki
Strona 4 z 5



Określanie kierunku podawania
Domyślnym ustawieniem fabrycznym kierunku podawania w ustawieniach uniwersalnego rozmiaru papieru jest Krótka
krawędź. Menu Kierunek podawania nie jest wyświetlane w menu Konfiguracja uniwersalna, gdy ustawienie Długa
krawędź jest niedostępne. W razie konieczności można określić, która krawędź papieru będzie jako pierwsza
podawana do drukarki — krótka lub długa.

1 W menu Konfiguracja uniwersalna naciskaj przycisk strzałki w dół, aż zostanie wyświetlona opcja Kierunek
podawania, a następnie naciśnij przycisk .

2 Naciskaj przycisk strzałki w dół, aż zostanie wyświetlona opcja Krótka krawędź lub Długa krawędź, a
następnie naciśnij przycisk .

Przechowywanie papieru
Aby uniknąć problemów z zacięciami papieru i nierówną jakością wydruku, należy zastosować się do poniższych
wskazówek:

• Aby uzyskać jak najlepszą jakość wydruków, papier należy przechowywać w miejscu o temperaturze 21°C i
wilgotności względnej 40%. Większość producentów etykiet zaleca drukowanie w temperaturze od 18 do 24°C i
wilgotności względnej od 40 do 60%.

• Jeśli to możliwe, papier należy przechowywać w kartonach, a te umieszczać na paletach lub półkach, a nie na
podłodze.

• Pojedyncze paczki papieru należy przechowywać na płaskiej powierzchni.

• Na pojedynczych paczkach papieru nie należy umieszczać żadnych przedmiotów.
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