
www.lexmark.com

Opcje menu i komunikaty

marzec 2006

Lexmark and Lexmark with diamond design are trademarks of Lexmark International, Inc.,
registered in the United States and/or other countries.
© 2006 Lexmark International, Inc.
All rights reserved.
740 West New Circle Road
Lexington, Kentucky 40550, USA

http://www.lexmark.com


2

Edition: March 2006

The following paragraph does not apply to any country where such provisions are inconsistent with local law: LEXMARK 
INTERNATIONAL, INC., PROVIDES THIS PUBLICATION “AS IS” WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR 
IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE. Some states do not allow disclaimer of express or implied warranties in certain transactions; therefore, this 
statement may not apply to you.
This publication could include technical inaccuracies or typographical errors. Changes are periodically made to the information herein; 
these changes will be incorporated in later editions. Improvements or changes in the products or the programs described may be made 
at any time.
Comments about this publication may be addressed to Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, 
Lexington, Kentucky 40550, U.S.A. In the United Kingdom and Eire, send to Lexmark International Ltd., Marketing and Services 
Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. Lexmark may use or distribute any of the information you supply in 
any way it believes appropriate without incurring any obligation to you. You can purchase additional copies of publications related to this 
product by calling 1-800-553-9727. In the United Kingdom and Eire, call +44 (0)8704 440 044. In other countries, contact your point of 
purchase.
References in this publication to products, programs, or services do not imply that the manufacturer intends to make these available in all 
countries in which it operates. Any reference to a product, program, or service is not intended to state or imply that only that product, 
program, or service may be used. Any functionally equivalent product, program, or service that does not infringe any existing intellectual 
property right may be used instead. Evaluation and verification of operation in conjunction with other products, programs, or services, 
except those expressly designated by the manufacturer, are the user’s responsibility.
Lexmark and Lexmark with diamond design are trademarks of Lexmark International, Inc., registered in the United States and/or other 
countries.
Mac and the Mac logo are trademarks of Apple Computer, Inc., registered in the U.S. and other countries.
PCL® is a registered trademark of the Hewlett-Packard Company.
PostScript® is a registered trademark of Adobe Systems Incorporated.
Other trademarks are the property of their respective owners.
© 2006 Lexmark International, Inc.
All rights reserved.
UNITED STATES GOVERNMENT RIGHTS
This software and any accompanying documentation provided under this agreement are commercial computer software and 
documentation developed exclusively at private expense.



3

Spis treści

Spis treści

Rozdział 1: Korzystanie z menu drukarki ......................................................................... 4
Informacje o panelu operacyjnym drukarki ...................................................................................................... 4

Lista menu ................................................................................................................................................ 5
Ustawienia dostępne dla użytkownika ............................................................................................................. 6

Config Menu (Menu konfiguracyjne) ......................................................................................................... 6
Test Menu (Menu testowe) ....................................................................................................................... 8

Ustawienia dostępne dla administratora .......................................................................................................... 9

Utility Menu (Menu narzędzi) .................................................................................................................... 9
Network Menu (Menu sieciowe) ............................................................................................................. 10
Toner Sense Menu (Menu zerowania licznika dla toneru) ...................................................................... 10

Rozdział 2: Interpretacja komunikatów drukarki ........................................................... 11
Komunikaty o stanie ...................................................................................................................................... 11

Komunikaty ostrzegawcze ............................................................................................................................. 12

Komunikaty serwisowe .................................................................................................................................. 13

Wskazania dotyczące rozmiaru nośnika (yyyy) ............................................................................................. 15

Wskazania dotyczące typu nośnika (zzzz) .................................................................................................... 15



4

1 Korzystanie z menu drukarki

Informacje o panelu operacyjnym drukarki

Drukarkę wyposażono w 2-wierszowy wyświetlacz, który prezentuje tekst w odcieniach szarości. Przyciski Go (Dalej) i Stop 
(Zatrzymaj) znajdują się pod wyświetlaczem, a przyciski Back (Wróć), Select (Wybierz) oraz przyciski nawigacyjne – pod 
przyciskami Go i Stop.

Funkcje poszczególnych przycisków oraz układ panelu operacyjnego opisano w poniższej tabeli.

Przycisk Funkcja

Go (Dalej) (z kontrolką) Na panelu operacyjnym znajduje się zielona dioda LED. Informuje ona, czy zasilanie 
drukarki jest włączone, czy drukarka jest zajęta, bezczynna, pracuje w trybie offline albo 
czy przetwarza zadanie. 

Przycisk Go (Dalej) umożliwia zmianę trybu pracy drukarki z online na offline lub odwrotnie; 
służy także do wyświetlania menu. 

Stop (Zatrzymaj) Przycisk Stop (Zatrzymaj) służy do przerywania pracy drukarki. Po naciśnięciu przycisku 
Stop (Zatrzymaj) pojawia się komunikat Stopping (Zatrzymywanie). Po przerwaniu pracy 
drukarki w wierszu stanu na panelu operatora wyświetlany jest komunikat Stopped 
(Zatrzymano) i pojawia się lista opcji.

ERROR

Back (Wróć)

Wyświetlacz

Stop (Zatrzymaj)

Przyciski 
nawigacyjne

Kontrolka błędu

Go (Dalej) (z kontrolką)

Select (Wybierz)

Stan Informuje, że

Wyłączona Drukarka pracuje w trybie offline; ekrany menu są dostępne.

Ciągłe zielone światło Drukarka jest włączona, ale bezczynna

Migające zielone 
światło

Drukarka nagrzewa się, przetwarza dane lub drukuje 
zadanie.



5

Korzystanie z menu drukarki

Lista menu
Ustawienia drukarki można łatwo zmienić za pomocą wielu dostępnych ekranów menu. Poniższy schemat przedstawia listę 
menu dostępną z poziomu panelu operacyjnego, poszczególne ekrany menu oraz przypisane im opcje. Elementy znajdujące 
się w każdym menu oraz wartości, jakie można wybrać, są opisane szczegółowo w dalszej części tego rozdziału. 

Back (Wróć) Naciśnięcie przycisku Back (Wróć) powoduje powrót do ostatnio wyświetlanego ekranu menu.

Uwaga: W przypadku użycia przycisku Back (Wróć) nie zostaną uwzględnione zmiany 
wprowadzone w aktualnie wyświetlanym menu.

Przyciski nawigacyjne Przyciski Lewo i Prawo służą do poruszania się w obrębie pojedynczego 
ekranu, np. do przechodzenia z jednej listy menu do innej. 

Naciśnięcie przycisku Select (Wybierz) powoduje uaktywnienie wybranej 
funkcji. Przycisku Select (Wybierz) należy użyć w celu wybrania żądanej 
opcji menu, a także w celu zatwierdzenia elementu konfiguracji. 

Wyświetlacz Na wyświetlaczu drukarki prezentowane są komunikaty opisujące jej aktualny stan oraz 
informujące o problemach, które należy rozwiązać.

Górny wiersz wyświetlacza to wiersz nagłówka. 

Kontrolka błędu Kontrolka błędu zapala się zawsze gdy wyświetlony zostaje komunikat serwisowy. Więcej 
informacji można znaleźć w sekcji Komunikaty serwisowe.

Przycisk Funkcja

ERROR

Tray1:Letter
Ready

ERROR

Tray1:Letter
Set K Toner CG

Config Menu 
(Menu 
konfiguracyjne)

Timeout 
(Limit czasu)
SleepMode 
(Tryb czuwania)
SleepTime 
(Oszczędzanie 
energii – limit)
Port
Priority (Priorytet)
Display 
(Wyświetlacz)
PaperDisp 
(Wyświetlany 
rozmiar papieru)
Auto Feed 
(Automatyczny 
wybór zasobnika)
Calibration 
(Kalibracja)

Utility Menu 
(Menu narzędzi)

Clear Belt CG 
(Zerowanie licznika 
kasety 
z fotoprzewodnikiem)
Clear Fuser 
(Zerowanie licznika 
nagrzewnicy)
Clear Print Info 
(Zerowanie licznika 
wydruków)
Setting default 
(Przywracanie 
ustawień 
fabrycznych)
Tray2 Margin 
(Margines dla 
zasobnika 2)

Network Menu 
(Menu sieciowe)

Ip Addr (Adres IP)
Subnet. Mask 
(Maska podsieci)
Gateway Addr 
(Adres bramy)
IP Setting 
(Ustawienie dot. 
adresu IP)
Network Speed 
(Przepustowość 
sieci)

Toner Sense Menu 
(Menu zerowania 
licznika dla toneru)

Execute Sensing 
(Wykryj)
Clear Sense Data 
(Usuń dane dot. 
wykrywania)

Test Menu (Menu 
testowe)

TestPrint 
(Strona testowa)
ConfigPage 
(Strona konfiguracji 
drukarki)
NetConfigPage 
(Strona konfiguracji 
sieci)
StatusPage 
(Strona stanu)
TestMode 
(Tryb testowy)

Ustawienia dostępne 
dla użytkownika

Ustawienia dostępne 
dla administratora
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Korzystanie z menu drukarki

Ustawienia dostępne dla użytkownika

Uwaga: Gwiazdka (*) obok wartości oznacza ustawienie domyślne.

Config Menu (Menu konfiguracyjne)

Dostępne są tu opcje umożliwiające dostosowanie sposobu działania drukarki do własnych potrzeb.

Element menu Zastosowanie Wartości

Timeout 
(Limit czasu)

Określa limit czasu (w sekundach). 
Po przekroczeniu tego limitu 
wstrzymywane jest odbieranie 
danych przez drukarkę. Następnie 
już odebrane dane są przetwarzane 
i drukowane, dzięki czemu możliwe 
jest odebranie kolejnej porcji 
danych. Jednak na wydruku może 
brakować części (lub nawet 
wszystkich) danych. Wydruk taki 
może także być niepoprawny.

5 do 999 (300*)

OFF (Wył.)

SleepMode 
(Tryb czuwania)

Określa, czy używana jest funkcja 
oszczędzania energii.

ON* (Wł.) Po upływie czasu określonego za 
pomocą opcji „SleepTime” 
(Oszczędzanie energii – limit) 
drukarka przechodzi w tryb 
czuwania.

OFF (Wył.) Funkcja oszczędzania energii jest 
nieaktywna.

SleepTime 
(Oszczędzanie 
energii – limit)

Określa czas (liczony w minutach od 
zakończenia wydruku zadania), po 
upływie którego drukarka przechodzi 
w tryb zmniejszonego poboru mocy 
(trybu oszczędzania energii).

30M*, 60M, 120M, 
240M, 5M oraz 15M

Port Określa, który port drukarki ma być 
używany. 

AUTO* Wybierane są oba porty – USB i sieci 
LAN. Odpowiedni port jest 
uaktywniany automatycznie, 
w oparciu o ustawienie wybrane za 
pomocą podmenu Priority (Priorytet).

NET (Sieciowy) Uaktywniany jest port sieci LAN. 
Wybranie tej opcji uniemożliwia 
odbieranie danych wysyłanych do 
portu USB drukarki.

USB Uaktywniany jest port USB. 
Wybranie tej opcji uniemożliwia 
odbieranie danych wysyłanych do 
portu sieci LAN drukarki.
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Korzystanie z menu drukarki

Priority (Priorytet) Określa, który port ma być używany 
w przypadku, gdy w podmenu Port 
uaktywniono zarówno port sieci 
LAN, jak i port USB. 

AUTO* Do odbioru danych przez drukarkę 
używany jest na przemian port sieci 
LAN i port USB.

NET (Sieciowy) Przy odbieraniu danych 
priorytetowo traktowany jest port 
sieci LAN, w wyniku czego 
w niektórych sytuacjach do portu 
USB nie trafiają żadne dane.

USB Przy odbieraniu danych 
priorytetowo traktowany jest port 
USB, w wyniku czego w niektórych 
sytuacjach do portu sieci LAN nie 
trafiają żadne dane.

Display 
(Wyświetlacz)

Pozwala na określenie języka, 
w jakim wyświetlany jest tekst na 
panelu operacyjnym.

JAPANESE (Japoński)

ENGLISH* (Angielski)

GERMAN (Niemiecki)

FRENCH (Francuski)

SPANISH (Hiszpański)

ITALIAN (Włoski)

PaperDisp 
(Wyświetlany 
rozmiar papieru)

Określa, jaki rozmiar papieru ma być 
wyświetlany na panelu sterowania 
w przypadku, gdy w wybranym 
zasobniku zostanie wykryty papier 
o małych rozmiarach. 

DL*

A5

HLT

A6

#10

Auto Feed 
(Automatyczny 
wybór zasobnika)

Określa, jaki zasobnik ma być 
używany do podawania papieru 
w sytuacji, gdy w sterowniku 
drukarki włączono opcję 
automatycznego wyboru podajnika.

ALL* (Wszystkie) Wybór automatyczny. Wybierany 
jest zasobnik, w którym znajduje się 
papier o najbardziej zbliżonych 
rozmiarach.

1 Wybierany jest zasobnik 1.

2 Wybierany jest zasobnik 2.

Calibration 
(Kalibracja)

Określa, czy używana ma być 
funkcja kalibracji kasety z tonerem. 

ON* (Wł.) Funkcja kalibracji jest włączona.

OFF (Wył.) Funkcja kalibracji jest wyłączona.

Element menu Zastosowanie Wartości
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Korzystanie z menu drukarki

Test Menu (Menu testowe)

Umożliwia wydrukowanie stron z informacjami o bieżących ustawieniach drukarki.

Element menu Zastosowanie Wartości

TestPrint 
(Strona testowa)

Umożliwia wydrukowanie kolorowej 
strony testowej.

Drukowanie rozpoczyna się po wybraniu tej opcji. Po 
zakończeniu drukowania naciśnij przycisk , aby 
przywrócić tryb Ready (Gotowa).

Uwaga: Domyślnym źródłem papieru dla opisywanej 
operacji jest zasobnik wejściowy wskazany w górnym 
wierszu wyświetlacza drukarki. Jeśli wybranym typem 
nośnika jest folia, zostanie użyty zasobnik 1 (typ nośnika 
określa się w menu Test Mode (Tryb testowy)). Stronę 
konfiguracji drukarki można wydrukować jedynie na papierze 
formatu A4 lub Letter. Jeśli nie będzie dostępny żaden z tych 
formatów, drukowanie zostanie przerwane. Można je będzie 
wznowić dopiero po załadowaniu odpowiedniego papieru.

ConfigPage 
(Strona konfiguracji 
drukarki)

Umożliwia wydrukowanie strony 
konfiguracji urządzenia. 

NetConfigPage 
(Strona konfiguracji 
sieci)

Umożliwia wydrukowanie informacji 
dotyczących ustawień sieci oraz 
weryfikację połączenia sieciowego.

Na stronie tej znajdują się również 
informacje ułatwiające 
konfigurowanie drukarki do 
drukowania w sieci.

StatusPage 
(Strona stanu)

Umożliwia wydrukowanie strony 
stanu zawierającej szczegółowe 
informacje o stopniu zużycia 
elementów drukarki.

TestMode 
(Tryb testowy)

Ten element menu pozwala 
określić, jaki typ nośnika i tryb 
drukowania ma zostać użyty 
podczas drukowania strony 
testowej, strony konfiguracji 
drukarki, strony konfiguracji sieci 
i strony stanu. 

Uwaga: Wybrany tu typ nośnika jest 
używany, nawet jeśli w danym 
zasobniku wejściowym znajduje się 
inny rodzaj nośnika. Dotyczy to 
wszystkich ustawień innych niż 
TRANS (Folia). Dlatego ważne jest 
wybranie w tym podmenu 
odpowiedniego ustawienia.

PLAIN* 
(Zwykły papier)

Opcję tę należy wybrać, jeśli używany 
ma być zwykły papier (o gramaturze 
od 75g/m2 do 89g/m2).

TRANS (Folia) Opcję tę należy wybrać, jeśli 
używane mają być folie do rzutnika. 
Drukowanie jest przerywane do 
momentu umieszczenia folii 
w zasobniku 1.

LABEL (Etykieta) Opcję tę należy wybrać, jeśli 
używane mają być etykiety.

THIN (Cienki papier) Opcję tę należy wybrać, jeśli 
używany ma być papier o małej 
gramaturze (od 60g/m2 do 74g/m2).

MTHICK 
(Gruby papier)

Opcję tę należy wybrać, jeśli 
używany ma być papier o dużej 
gramaturze (od 90g/m2 do 104g/m2).

THICK1 (Gruby 1) Opcję tę należy wybrać, jeśli 
używany ma być papier o dużej 
gramaturze (od 105g/m2 do 163g/m2).

THICK2 (Gruby 2) Opcję tę należy wybrać, jeśli używany 
ma być papier o dużej gramaturze 
(od 164g/m2 do 210g/m2).

ENV1 (Koperta 1) Opcję tę należy wybrać, jeśli 
używane mają być koperty.

ENV2 (Koperta 2)
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Korzystanie z menu drukarki

Ustawienia dostępne dla administratora

Do ekranów menu dostępnych dla administratora należą: Utility Menu (Menu narzędzi), Network Menu (Menu sieciowe) 
i Toner Sense Menu (Menu zerowania licznika dla toneru). Aby wyświetlić jeden z tych ekranów menu:

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

2 Naciśnij przycisk .

3 Naciskaj przycisk  do momentu pojawienia się opcji Not Ready (Niegotowa).

4 Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk . Zostanie wyświetlona opcja Utility Menu (Menu narzędzi).

5 Naciskając przycisk , wybierz opcję Utility Menu (Menu narzędzi), Network Menu (Menu sieciowe) lub Toner 
Sense Menu (Menu zerowania licznika dla toneru), a następnie naciśnij przycisk , aby wyświetlić żądany ekran 
menu.

Utility Menu (Menu narzędzi)

Utility Menu (Menu narzędzi) służy do zerowania liczników drukarki oraz przywracania ustawień fabrycznych.

Element menu Zastosowanie Wartości

Clear Belt CG 
(Zerowanie licznika 
kasety 
z fotoprzewodnikiem)

Umożliwia wyzerowanie licznika 
kasety z fotoprzewodnikiem. 

Not Execute 
(Nie wykonuj)

Execute (Wykonaj)

W przypadku wybrania opcji Not 
Execute (Nie wykonuj) stosowane są 
ustawienia określone przez 
użytkownika.

W celu wykonania wybranej operacji:

1 Naciskając przycisk , wybierz 
ustawienie Execute (Wykonaj), 
a następnie naciśnij przycisk , 
aby wykonać żądaną operację.

2 Po zakończeniu naciśnij przycisk 
, aby przywrócić tryb Ready 

(Gotowa).

Clear Fuser 
(Zerowanie licznika 
nagrzewnicy)

Umożliwia wyzerowanie licznika 
nagrzewnicy.

Clear Print Info 
(Zerowanie licznika 
wydruków)

Umożliwia wyzerowanie licznika 
stron.

Setting default 
(Przywracanie 
ustawień 
fabrycznych)

Umożliwia przywrócenie 
domyślnych ustawień 
fabrycznych drukarki.

Tray2 Margin 
(Margines dla 
zasobnika 2)

Umożliwia określenie wartości 
korekcyjnej dla zasobnika 2.

Uwaga: Ustawienie to jest 
dostępne jedynie, gdy 
zainstalowano opcjonalną 
szufladę na 530 arkuszy.

-35–35 (0*) 1 Wybierz żądaną wartość, 
naciskając przycisk , a następnie 
naciśnij przycisk , aby zapisać 
nowe ustawienie.

2 Po zakończeniu naciśnij przycisk 
, aby przywrócić tryb Ready 

(Gotowa).
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Network Menu (Menu sieciowe)

Network Menu (Menu sieciowe) służy do konfigurowania wbudowanej karty sieciowej.

Toner Sense Menu (Menu zerowania licznika dla toneru)

Toner Sense Menu (Menu zerowania licznika dla toneru) służy do ręcznego zerowania licznika informującego o ilości 
pozostałego toneru.

Element menu Zastosowanie Wartości

Ip Addr (Adres IP) Umożliwia ustawienie adresu 
urządzenia w sieci. 

od 0.0.0.0* do

255.255.255.254

1 Wybierz odpowiednią opcję menu, 
naciskając przycisk , 
a następnie naciśnij przycisk .
Można teraz wprowadzić adres.

2 Naciskając przycisk , zmień 
pierwszą pozycję (naciśnięcie 
i przytrzymanie przycisku  
spowoduje szybszą zmianę 
wartości). Następnie naciśnij 
przycisk , aby zapisać 
zmienioną wartość i przejść do 
kolejnej pozycji.

3 Powtarzaj te czynności do momentu 
wprowadzenia całego adresu.

4 Gdy adres IP zostanie 
wprowadzony, naciśnij przycisk 

, aby przywrócić tryb Ready 
(Gotowa).

Subnet. Mask 
(Maska podsieci)

Umożliwia ustawienie maski 
adresu portu w sieci.

Gateway Addr 
(Adres bramy)

Umożliwia ustawienie adresu 
bramy w sieci.

IP Setting 
(Ustawienie dot. 
adresu IP)

Umożliwia określenie, czy 
informacje o zewnętrznej karcie 
sieciowej mają zostać 
wprowadzone ręcznie czy 
automatycznie.

AUTO*

MANUAL (Ręcznie)

Po zakończeniu naciśnij przycisk 
, aby przywrócić tryb Ready 

(Gotowa).

Network Speed 
(Przepustowość 
sieci)

Umożliwia określenie szybkości 
przesyłu danych w sieci.

AUTO*

10Mbits/s

100Mbits/s

1 Wybierz żądaną wartość, 
naciskając przycisk , 
a następnie naciśnij przycisk , 
aby zapisać nowe ustawienie.

2 Po zakończeniu naciśnij przycisk 
, aby przywrócić tryb Ready 

(Gotowa).

Element menu Zastosowanie Wartości

Execute Sensing 
(Wykryj)

Umożliwia ręczne wyzerowanie 
licznika dla toneru.

Uwaga: Zainstalowanie nowej 
kasety zostanie wykryte 
automatycznie. Opcji tej należy 
użyć wyłącznie w przypadku, 
gdy nowa kaseta nie zostanie 
rozpoznana przez drukarkę.

1 Wybierz odpowiednią opcję menu, naciskając przycisk , 
a następnie naciśnij przycisk .

2 Po zakończeniu naciśnij przycisk , aby przywrócić tryb 
Ready (Gotowa).Clear Sense Data 

(Usuń dane dot. 
wykrywania)
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2 Interpretacja komunikatów drukarki

Na panelu operatora wyświetlane są komunikaty opisujące aktualny stan drukarki oraz informujące o możliwych 
problemach, które należy rozwiązać. Niniejszy rozdział zawiera wykaz wszystkich komunikatów drukarki, objaśnienie ich 
znaczenia oraz informacje dotyczące sposobu ich usuwania.

Komunikaty omówiono w poniższych tabelach – w porządku alfabetycznym. Można je także wyszukiwać za pomocą 
indeksu.

Komunikaty o stanie

Gdy wyświetlany jest komunikat o stanie drukarki, kontrolka błędu nie świeci.

Komunikat Działanie

Cancel Job (Anulowanie zadania) Trwa procedura anulowania zadania. Zaczekaj, aż komunikat zniknie.

Check Sum Error
Push Any Key (Błąd sumy kontrolnej. 
Naciśnij dowolny przycisk)

Podczas pobierania aktualizacji oprogramowania drukarki wystąpił błąd. 
Naciśnij dowolny przycisk, aby ponowić próbę pobrania plików.

Completed (Zakończono) Wykonywana operacja została zakończona. Zaczekaj, aż komunikat 
zniknie.

Connection Error
Push Any Key (Błąd połączenia. 
Naciśnij dowolny przycisk)

Podczas pobierania aktualizacji oprogramowania drukarki wystąpił błąd. 
Naciśnij dowolny przycisk, aby ponowić próbę pobrania plików.

Decompressing (Dekompresowanie) Zaczekaj, aż komunikat zniknie.

Downloading (Pobieranie) Trwa pobieranie aktualizacji oprogramowania. Zaczekaj, aż komunikat 
zniknie.

Executing (Wykonywanie) Trwa wykonywanie operacji. Zaczekaj, aż komunikat zniknie.

Firmware Update 
(Aktualizacja oprogramowania)

Trwa aktualizacja oprogramowania drukarki. Zaczekaj, aż komunikat 
zniknie.

Format Error
Push Any Key (Błąd formatu. Naciśnij 
dowolny przycisk)

Podczas pobierania aktualizacji oprogramowania drukarki wystąpił błąd. 
Naciśnij dowolny przycisk, aby ponowić próbę pobrania plików.

Init EEPOROM (Test EEPROM) Trwa wykonywanie wstępnych procedur diagnostycznych. Zaczekaj, aż 
komunikat zniknie.

Not Ready (Niegotowa) Drukarka działa w trybie offline. Naciśnij przycisk , aby przywrócić 
tryb Ready (Gotowa).

Please Wait (Czekaj) Zaczekaj, aż komunikat zniknie.

Printing (Drukowanie) Zaczekaj, aż komunikat zniknie lub anuluj zadanie drukowania.

Ready (Gotowa) Wyślij zadanie do drukowania.

Reset (Resetowanie) Zaczekaj, aż komunikat zniknie.

Test finished (Test zakończony) Czynności kontrolne wykonywane po włączeniu zasilania dobiegły końca.

Test xx (Test xx) Trwają czynności kontrolne wykonywane po włączeniu zasilania.
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Interpretacja komunikatów drukarki

Komunikaty ostrzegawcze

Gdy wyświetlany jest komunikat ostrzegawczy, kontrolka błędu nie świeci.

Time Out Error
Push Any Key (Błąd limitu czasu. 
Naciśnij dowolny przycisk)

Podczas pobierania aktualizacji oprogramowania drukarki wystąpił błąd. 
Naciśnij dowolny przycisk, aby ponowić próbę pobrania plików.

Toner Sensing (Wykrywanie toneru) Trwa kalibracja.

Komunikat Działanie

Calibrating (Kalibrowanie) Trwa kalibracja.

Check Output Tray 
(Sprawdź odbiornik)

Odbiornik jest prawie pełny. Wyjmij z niego wszystkie wydruki.

Check Toner xxxx 
(Sprawdź toner xxxx)

Wkrótce wyczerpie się toner w kolorze „x”. Symbol „x” oznacza toner 
K (czarny), Y (żółty), M (magenta) lub C (cyjan). W komunikacie mogą 
pojawić się nazwy wszystkich czterech tonerów – KYMC. Przy użyciu 
pozostałej ilości toneru można będzie wydrukować jedynie od 20 do 500 
stron, zależnie od wartości pokrycia strony dla danego koloru. Po 
wyświetleniu jednego z tych komunikatów można jeszcze wydrukować 
około 100–125 stron.

Duplicate IPaddr 
(Zduplikowany adres IP)

Adres IP został zduplikowany. 

Odłącz kabel sieci LAN, zmień adres IP, a następnie podłącz kabel 
ponownie. Instrukcje dotyczące wprowadzania adresu IP można znaleźć 
w sekcji Network Menu (Menu sieciowe).

Replace Belt CG 
(Wymień kasetę z fotoprzewodnikiem)

Wymień kasetę z taśmą fotoprzewodnika. Instrukcje dotyczące 
zerowania licznika kasety z fotoprzewodnikiem można znaleźć w sekcji 
Utility Menu (Menu narzędzi).

Replace Fuser (Wymień nagrzewnicę) Wymień moduł nagrzewnicy. Instrukcje dotyczące zerowania licznika 
nagrzewnicy można znaleźć w sekcji Utility Menu (Menu narzędzi).

Replace Parts xxx 
(Wymień elementy xxx)

Wymagane jest wykonanie przeglądu okresowego. Nie obejmuje to 
wymiany nagrzewnicy. 

Replace WT. Pack (Wymień naczynie na 
zużyty toner)

Naczynie na zużyty toner jest prawie pełne, w związku z czym powinno 
zostać wymienione. Można będzie wydrukować jeszcze około 50 stron, 
po czym konieczna będzie wymiana naczynia na zużyty toner.

TMA Sensor Error (Błąd czujnika TMA) Wykryto błąd kalibracji. W celu usunięcia komunikatu z wyświetlacza 
wyłącz drukarkę, wyjmij i włóż ponownie zasobnik na papier, po czym 
włącz drukarkę. Jeśli komunikat będzie nadal wyświetlany, skontaktuj się 
z serwisem. 

Uwaga: Ten błąd występuje tylko gdy aktywny jest tryb kalibracji 
(ustawienie ON (Wł.)). Instrukcje dotyczące uaktywniania i wyłączania 
trybu kalibracji można znaleźć w sekcji Calibration (Kalibracja). 
W przypadku wyłączenia trybu kalibracji (ustawienie OFF (Wył.)) może 
pogorszyć się jakość wydruku. 

Warming Up (Nagrzewanie) Zaczekaj, aż komunikat zniknie.

Komunikat Działanie
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Interpretacja komunikatów drukarki

Komunikaty serwisowe

Gdy wyświetlany jest komunikat serwisowy, świeci się kontrolka błędu. Oznacza to, że konieczne jest bezzwłoczne 
podjęcie stosownych działań.

Check Front Cover 
(Sprawdź przednią pokrywę)

Przednia pokrywa drukarki nie została prawidłowo zamknięta. Otwórz ją 
i zamknij ponownie we właściwy sposób.

Close Back Cover 
(Zamknij tylną pokrywę)

Zamknij określone drzwiczki, aby usunąć komunikat.

Close Front Cover 
(Zamknij przednią pokrywę)

Close Top Cover 
(Zamknij górną pokrywę)

Data Error (Błąd danych) Wykryto nieprawidłowe dane do wydruku. W celu usunięcia komunikatu 
z wyświetlacza:

1 Naciśnij przycisk , aby przełączyć drukarkę w tryb offline.
2 Naciśnij przycisk  i przytrzymaj go przez co najmniej 3 sekundy, aby 

usunąć wszystkie dane.
3 Naciśnij przycisk , aby przełączyć drukarkę w tryb online.

Error Recovery (Wznawianie pracy po 
wystąpieniu błędu)

1 Wyłącz drukarkę i sprawdź, czy wszystkie przewody zostały 
podłączone prawidłowo.

2 Włącz drukarkę.

Jeśli komunikat serwisowy pojawi się ponownie, skontaktuj się 
z serwisem i zgłoś numer komunikatu wraz z opisem problemu.

JAM-A Tray, Rear 
(Zacięcie A, zasobnik, z tyłu)

Doszło do zacięcia papieru. Usuń zacięty papier. Więcej informacji na 
ten temat znajduje się w Podręczniku użytkownika na dysku CD-ROM 
Software and Documentation (Oprogramowanie i dokumentacja).

JAM-B, Rear (Zacięcie B, z tyłu)

JAM-C, Rear (Zacięcie C, z tyłu)

Output Tray Full (Odbiornik pełny) Odbiornik jest pełny. Wyjmij z niego wszystkie wydruki.

PM Error (Błąd pamięci stron) Wystąpił błąd związany z pamięcią stron. W celu usunięcia komunikatu 
z wyświetlacza wyłącz drukarkę, odczekaj 5 sekund i włącz ponownie 
drukarkę. Jeśli komunikat będzie nadal wyświetlany, skontaktuj się 
z serwisem.

Replace Toner x (Wymień toner x) Wyczerpał się toner w kolorze „x”. Symbol „x” oznacza toner K (czarny), 
Y (żółty), M (magenta) lub C (cyjan). Wymień odpowiednią kasetę 
z tonerem.

Replace WT. Pack (Wymień naczynie na 
zużyty toner)

Brak naczynia na zużyty toner lub jest ono pełne. Zainstaluj lub wymień 
naczynie na zużyty toner.

Set Belt CG 
(Ustaw kasetę z fotoprzewodnikiem)

Brak kasety z fotoprzewodnikiem lub jest ona nieprawidłowo 
zainstalowana. Zainstaluj kasetę z fotoprzewodnikiem lub skoryguj jej 
ustawienie. Więcej informacji na temat instalowania kasety 
z fotoprzewodnikiem znajduje się w Podręczniku użytkownika na dysku 
CD-ROM Software and Documentation (Oprogramowanie 
i dokumentacja). 

Set Fuser Unit (Ustaw nagrzewnicę) Brak nagrzewnicy lub jest ona nieprawidłowo zainstalowana. Zainstaluj 
nagrzewnicę lub skoryguj jej ustawienie. Więcej informacji na temat 
instalowania nagrzewnicy znajduje się w Podręczniku użytkownika na 
dysku CD-ROM Software and Documentation (Oprogramowanie 
i dokumentacja).

Set Transfer Roll 
(Ustaw wałek przenoszący)

Brak wałka przenoszącego lub jest on nieprawidłowo zainstalowany. 
Zainstaluj wałek przenoszący lub skoryguj jego ustawienie. 
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Interpretacja komunikatów drukarki

Set Trayx (Ustaw zasobnik x) Brak zasobnika x lub jest on nieprawidłowo zainstalowany. Zainstaluj 
wskazany zasobnik na papier lub skoryguj jego ustawienie. Więcej 
informacji na temat instalowania zasobników na papier znajduje się 
w Podręczniku użytkownika na dysku CD-ROM Software and 
Documentation (Oprogramowanie i dokumentacja).

Set x Toner CG 
(Ustaw kasetę z tonerem x)

Brak kasety z tonerem w kolorze „x” lub jest ona nieprawidłowo 
zainstalowana. Symbol „x” oznacza toner K (czarny), Y (żółty), 
M (magenta) lub C (cyjan). Zainstaluj wskazaną kasetę lub skoryguj jej 
ustawienie. Więcej informacji na temat instalowania kaset z tonerem 
znajduje się w Podręczniku użytkownika na dysku CD-ROM Software 
and Documentation (Oprogramowanie i dokumentacja).

SVC xxx ERROR (BŁĄD SERWISOWY xxx) 1 Wyłącz drukarkę i sprawdź, czy wszystkie przewody zostały 
podłączone prawidłowo.

2 Ponownie włącz drukarkę.

Jeśli komunikat serwisowy pojawi się ponownie, skontaktuj się 
z serwisem i zgłoś numer komunikatu wraz z opisem problemu.

Toner CG Error 
(Błąd kasety z tonerem)

Zainstalowano niewłaściwą kasetę z tonerem. Wyjmij kasetę z tonerem 
i zainstaluj obsługiwaną. 

Trayx Load yyyy 
(Zasobnik x: włóż nośniki yyyy)

We wskazanym zasobniku (x) nie ma nośników o właściwym formacie 
(yyyy). Umieść w nim nośniki o wskazanym formacie. Więcej informacji 
można znaleźć w sekcji Wskazania dotyczące rozmiaru nośnika 
(yyyy).

Trayy Load zzzz 
(Zasobnik y: włóż nośniki zzzz)

We wskazanym zasobniku (y) nie ma nośników właściwego typu (zzzz). 
Umieść w nim nośniki wskazanego typu. Więcej informacji można 
znaleźć w sekcji Wskazania dotyczące typu nośnika (zzzz).
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Interpretacja komunikatów drukarki

Wskazania dotyczące rozmiaru nośnika (yyyy)

Wskazania dotyczące typu nośnika (zzzz)

Wskazanie Rozmiar nośnika

A4 A4

A5 A5

B5 B5 (ISO) lub B5 (JIS)

EXE. Executive

LGL. Legal

LTR. Letter

HLT. Half Letter

#10 Commercial #10

DL International DL

Free Zdefiniowany przez 
użytkownika

Wskazanie Typ nośnika

Thin Papier o małej gramaturze

Plain Zwykły papier

MThic Papier o dużej gramaturze

Thic1 Papier o dużej gramaturze

Thic2 Papier o dużej gramaturze

Label Etykiety

Env1 Koperty

Env2 Grube koperty

Trans Folie

Spec. Papier specjalny
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Indeks

B
Back (Wróć), przycisk 5

C
Calibrating, komunikat 12
Cancel Job, komunikat 11
Check Front Cover, komunikat 13
Check Output Tray, komunikat 12
Check Sum Error, komunikat 11
Check Toner xxxx, komunikat 12
Close Back Cover, komunikat 13
Close Front Cover, komunikat 13
Close Top Cover, komunikat 13
Completed, komunikat 11
Connection Error, komunikat 11

D
Data Error, komunikat 13
Decompressing, komunikat 11
Downloading, komunikat 11
Duplicate IPaddr, komunikat 12

E
Error Recovery, komunikat 13
Executing, komunikat 11

F
Firmware Update, komunikat 11
Format Error, komunikat 11

I
Init EEPOROM, komunikat 11

J
JAM-A Tray, Rear – komunikat 13
JAM-B, Rear – komunikat 13
JAM-C, Rear – komunikat 13

K
kontrolka 4

M
menu, schemat 5

N
Not Ready, komunikat 11

O
Output Tray Full, komunikat 13

P
panel

wyświetlacz 5
panel operacyjny 4
Please Wait, komunikat 11
PM Error, komunikat 13
Printing, komunikat 11
przycisk

Back (Wróć) 5
Stop (Zatrzymaj) 4

przyciski nawigacyjne 5

R
Ready, komunikat 11
Replace Belt CG, komunikat 12
Replace Fuser, komunikat 12
Replace Parts xxx, komunikat 12
Replace Toner x, komunikat 13
Replace WT. Pack, komunikat 12, 13
Reset, komunikat 11

S
schemat menu 5
Set Belt CG, komunikat 13
Set Fuser Unit, komunikat 13
Set Transfer Roll, komunikat 13
Set Trayx, komunikat 14
Set x Toner CG, komunikat 14
Stop (Zatrzymaj), przycisk 4
SVC xxx ERROR, komunikat 14

T
Test finished, komunikat 11
Test xx, komunikat 11
Time Out Error, komunikat 12
TMA Sensor Error, komunikat 12
Toner CG Error, komunikat 14
Toner Sensing, komunikat 12
Trayx Load yyyy, komunikat 14
Trayy Load zzzz, komunikat 14

W
Warming Up, komunikat 12
wyświetlacz 5


	Spis treści
	Korzystanie z menu drukarki
	Informacje o panelu operacyjnym drukarki
	Lista menu

	Ustawienia dostępne dla użytkownika
	Config Menu (Menu konfiguracyjne)
	Test Menu (Menu testowe)

	Ustawienia dostępne dla administratora
	Utility Menu (Menu narzędzi)
	Network Menu (Menu sieciowe)
	Toner Sense Menu (Menu zerowania licznika dla toneru)


	Interpretacja komunikatów drukarki
	Komunikaty o stanie
	Komunikaty ostrzegawcze
	Komunikaty serwisowe
	Wskazania dotyczące rozmiaru nośnika (yyyy)
	Wskazania dotyczące typu nośnika (zzzz)

	Indeks

