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Ošet ování

Obecné údaje

Pro zajišt ní používání vašeho za!ízení za nejlepších 

podmínek doporu"ujeme pravideln  "istit jeho vnit!ní 

"ásti.

Pro b žné používání za!ízení se p!edpokládá dodržování 

následujících pravidel:

- Nikdy nenechávejte víko skeneru bezd#vodn  

otev!ené.

- Nikdy nezkoušejte za!ízení mazat.

- Nezavírejte víko skeneru násilím a nevystavujte 

za!ízení ot!es#m.

- Probíhá-li tisk, neotvírejte nikdy p!ístupová dví!ka k 

tiskovému toneru.

- Nikdy nezkoušejte za!ízení demontovat.

- Nepoužívejte papír, který byl asi v zásobníku p!íliš 

dlouho.

Vým na tiskové kazety

Váš terminál p!ichází se systémem správy aktuálního 

stavu spot!ebního materiálu. Upozorní vás, že vaše 

tisková kazeta bude brzy vypot!ebována. Na obrazovce 

vašeho terminálu se objeví tato zpráva.

Tuto obrazovku opustíte stisknutím OK.

P i vým!n! tiskové kazety postupujte, jak je popsáno 
níže. 

Když se na obrazovce objeví tato zpráva:

1 Stiskn!te OK.

2 Postavte se p ed za ízení.

3 Zatla"te z levé a pravé strany na kryt a táhn!te jej 
sou"asn! k sob!.

4 Z multifunk"ního terminálu zdvihn!te a vyndejte 
tiskovou kazetu.

5 Rozbalte novou kazetu a vložte ji do pro ni ur"ené 
zásuvky podle níže uvedeného obrázku:

6 Kryt zav ete.

7 Objeví se tato zpráva: 

Stiskn!te OK.

8 Jakmile se objeví zpráva  

vložte "ipovou kartu, dodanou s novou tiskovou 
kazetou, jak je zobrazeno na níže uvedeném 
obrázku.

9 Objeví se zpráva vyžadující "ekání. 

#ipová karta se na"ítá. 

Vyjm!te ze "te"ky "ipovou kartu, váš terminál je 
op!t p ipraven k tisku.

Problémy s !ipovými kartami

Jestliže použijete "ipovou kartu, která již byla použita, na 
terminálu se objeví:

Kv#li vaší bezpe"nosti je nezbytné, abyste si 

p!e"etli bezpe"nostní sm rnice uvedené v 

kapitole Bezpeènost, stránka 1.

BRZY KONEC 
TONERU

Po zobrazení této zprávy mužete vymenit 

inkoustovou kazetu.

 PRÁZDNÝ TONER

VYM$NIT <OK>

 OTEV%ÍT P%EDNÍ 
KRYT

 VYM$NIT TONER

 VYM$NILI JSTE

TONER <OK>

 VLOŽTE

 KARTU TONERU

 PROSÍM

PO#KEJTE

 NOVÝ TONER

VYNDEJTE KARTU

PROSÍM

PO#KEJTE
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Jestliže použijete vadnou "ipovou kartu, na terminálu se 
objeví:

potom,

Pokud je p i na"ítání "ipové karty stisknuto tla"ítko C, na 
terminálu se objeví:

!ist"ní

"ist ní snímacího systému skeneru

Když se na kopiích objeví jedna nebo více vertikálních 

"ar, o"ist te sklo skeneru.

1 Otev ete víko skeneru tak, aby bylo ve vertikální 
poloze.

2 Sklo ot ete jemným had íkem, který nezanechává 
vlákna, navlh"eným v isopropylalkoholu.

3 Zav ete víko skeneru.

4 Odstran!ní symptom& zkontrolujte vytvo ením 
kopie.

!ist"ní tiskárny

Prach, špína a útržky papíru na vn jším nebo vnit!ním 

povrchu tiskárny mohou ovlivnit její chod. Pravideln  ji 

"ist te.

"išt ní vn jších !ástí tiskárny

Vn!jší "ásti tiskárny o"ist!te jemným had íkem, který 
nezanechává vlákna, napušt!ným neutrálním "isticím 
prost edkem.

Problémy s tiskárnou

Chybová hlášení

Dojde-li u tiskárny k n kterému z problém# popsaných 

níže, na displeji terminálu se objeví odpovídající zpráva.

Uvíznutí papíru 

P i tisku pravd!podobn! uvíznul v tiskárn! nebo v 
zásobníku list papíru a došlo k jeho zma"kání.

V p ípad! uvíznutí papíru v terminálu se objeví tato 
zpráva:

1 Otev ete kryt pro p ípad uvíznutí papíru umíst!ný v 
zadní "ásti terminálu. 

 VYNDEJTE KARTU

JIŽ POUŽITA

PROSÍM

PO#KEJTE

 NEZNÁMÁ KARTA

VYNDEJTE KARTU

 AKCE ZRUŠENA

VYNDEJTE KARTU

Zpráva Akce

ZKONTROLUJTE 
TONER

Zkontrolujte, zda je v 
terminálu tisková kazeta.

BRZY KONEC 
TONERU

Ozna"uje blížící se konec 
životnosti vašeho 
spot ebního materiálu.

ZALOŽTE PAPÍR P idejte do zásobníku papír.

ZAH#ÍVÁNÍ Tato zpráva se objeví p i 
spušt!ní terminálu.

ZAV#ÍT VÍKO
TISKÁRNY

P ední kryt tiskárny je 
otev ený, zav ete jej.

PRÁZDNÝ TONER
VYM$NIT <OK>

Vym!'te tiskovou kazetu.

ZKONTROLUJTE 
PAPÍR VYNDEJTE 
TONER

V terminálu uvízl list papíru. 
Vyjm!te tiskovou kazetu 
(toner) a odstra'te zaseklý 
papír. Vyjm!te podava" a 
vytáhn!te zaseklý papír. 
Poté otev ete a op!t 
uzav ete dví ka zásuvky.

ZKONTROLUJTE 
PAPÍR EXTERNÍ 
ZÁSOBNÍK

V terminálu uvízl list papíru. 
Otev ete dví ka pro 
odstran!ní zaseknutého 
papíru. Odstra'te zaseklý 
papír. Poté otev ete a op!t 
uzav ete dví ka zásuvky.

NENÍ PAPÍR P idejte do zásobníku papír.

ZKONTROLOVAT 
PAPÍR

EXTERNÍ


