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ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
Дотримуйтеся наведених нижче застережень під час використання апарата.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ АПАРАТА
Попередження:

• Область термічного закріплення сильно нагрівається. Поводьтеся обережно біля цієї області під час 
видалення неправильно завантаженого паперу.

• Не дивіться безпосередньо на джерело світла. Це може пошкодити зір.

Увага:
• Не слід швидко вмикати та вимикати апарат. Вимкнувши апарат, зачекайте 10–15 секунд, перш ніж 
увімкнути його.

• Перед встановленням будь-яких витратних матеріалів апарат потрібно вимикати.
• Розташовуйте апарат на міцній рівній поверхні.
• Не встановлюйте апарат у вологому або брудному місці.
• Якщо апарат не використовується протягом тривалого часу, наприклад кількох вихідних днів підряд, 
вимкніть перемикач живлення та від’єднайте шнур живлення від розетки.

• Переміщуючи апарат, обов’язково вимикайте перемикач живлення та від’єднуйте шнур живлення від 
розетки.

• Не накривайте апарат пилозахисною кришкою, тканиною або поліетиленовою плівкою за ввімкненого 
живлення. Це може перешкоджати розсіюванню тепла та призвести до пошкодження апарата.

• Використання елементів керування, регулювання та виконання процедур, не зазначених у цьому посібнику, 
може призвести до небезпечного лазерного опромінення.

• Електрична розетка має перебувати поблизу апарата, а доступ до неї має завжди бути вільним.
• Не кидайте картридж із тонером у вогонь. Тонер може розлетітися та спричинити опіки.
• Зберігайте картриджі з тонером у місцях, недоступних для дітей.

ВАЖЛИВІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО ВИБОРУ МІСЦЯ 
ВСТАНОВЛЕННЯ
Неналежне встановлення може призвести до пошкодження апарата. Під час першого встановлення 
та будь-якого переміщення апарата враховуйте наведені нижче моменти.

Не встановлюйте апарат у таких областях:

Апарат слід установлювати поблизу доступної електричної розетки, щоб забезпечити легке 
підключення та відключення.

У разі переміщення апарата з холодного приміщення до теплого всередині апарата може виникнути 
конденсація. Робота в такому стані спричинить низьку якість копій і несправності. Перед використанням 
залиште апарат у цьому приміщення принаймні на 2години для адаптації до температури.

• вологих або 
запилених місцях

• місцях, куди потрапляє пряме 
сонячне проміння

• місцях із 
поганою 
вентиляцією

• місцях, які зазнають 
різких змін 
температури або рівня 
вологості, наприклад 
біля кондиціонера або 
обігрівача
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Приєднуйте шнур живлення лише до електричної розетки, яка відповідає вказаним вимогам 
щодо напруги та сили струму. Також переконайтеся, що розетку належним чином заземлено.

Обов’язково залиште достатньо місця навколо 
апарата для обслуговування та належної 
вентиляції.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО ПРАВИЛ ПОВОДЖЕННЯ 
З АПАРАТОМ
Щоб підтримувати продуктивність на найвищому рівні, під час поводження з апаратом уживайте наведених 
нижче застережних заходів. 
Не кидайте апарат і не вдаряйте його о будь-які предмети.

Зберігайте запасні картриджі з тонером у темному прохолодному місці, не виймаючи 
їх з упаковки до використання.
• У разі впливу прямого сонячного проміння або надмірного тепла якість копіювання може погіршитися.
Не торкайтеся фотопровідного барабана (зелена частина).
• Подряпини або брудні плями на барабані призводять до забруднення копій.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЛАЗЕР

Приєднуйте цей апарат до електричної розетки, яка не використовується іншими електричними 
пристроями. Якщо до цієї самої розетки підключено освітлювальний пристрій, світло може блимати.

Довжина хвилі 785нм +10нм
-15 нм

Періоди повторення 
імпульсів

Північна Америка Модель швидкістю 26копій/хв.: 
(6,213мкс)/7мм
Модель швидкістю 31копія/хв.: 
(7,385мкс)/7мм

Європа Модель швидкістю 26копій/хв.: 
(6,213мкс)/7мм
Модель швидкістю 31копія/хв.: 
(7,385мкс)/7мм

Вихідна потужність Макс. 0,9 мВт

Це цифрове обладнання є ЛАЗЕРНИМ ВИРОБОМ КЛАСУ 1 (IEC 60825-1 
Edition 1.2-2001)

УВАГА:
Не встановлюйте апарат у місці з поганою циркуляцією повітря.
В апараті під час друку утворюється невеликий обсяг озону. Утворюваний обсяг озону нешкідливий; однак під 
час створення великої кількості копій може спостерігатися неприємний запах, тому апарат слід 
установлювати у приміщенні з вентилятором або вікнами, які забезпечують достатню циркуляцію повітря.
 (Цей запах може іноді спричиняти головний біль.)
* Установлюйте апарат так, щоб люди не зазнавали прямого впливу викидів з апарата. Якщо апарат 
установлюється біля вікна, переконайтеся, що він не зазнає впливу прямого сонячного проміння.
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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАХИСТ ДОВКІЛЛЯ

На виробах, які відповідають вимогам програми ENERGY STAR®, розташовується наведений вище логотип.
Вироби без цього логотипу можуть не відповідати вимогам програми ENERGY STAR®.

ВИКОРИСТАННЯ ПОСІБНИКА
Цей апарат призначено для зручного виконання функцій копіювання за мінімального використання офісного 
простору та максимальної легкості в експлуатації. Щоб максимально повно використовувати всі функції 
апарата, обов’язково ознайомтеся з цим посібником і апаратом. Щоб мати можливість отримати стислу 
довідку під час використання апарата, зберігайте цей посібник у зручному доступному місці.

ПРО ПОСІБНИКИ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
Посібники з експлуатації цього апарата розподілені, як указано нижче:

Посібник з експлуатації (цей посібник)
Цей посібник містить пояснення до виробу та процедур використання цього апарата як копіювального.
Тут також пояснюються параметри адміністратора для керування апаратом і функції, пов’язані з копіюванням.
Параметри адміністратора для функцій факсимільного зв’язку пояснюються в посібнику з експлуатації 
факсимільного апарата.

Електронний посібник (для принтера)
Цей посібник знаходиться на компакт-диску та містить пояснення процедур використання апарата 
як принтера.

Посібник із встановлення програмного забезпечення (для принтера)
Цей посібник містить інструкції зі встановлення програмного забезпечення, яке дає змогу використовувати апарат із 
комп’ютером, а також опис процедур настроювання початкових параметрів принтера.

БУКВА «R» У ПОЗНАЧЕННЯХ ФОРМАТІВ 
ОРИГІНАЛУ ТА ПАПЕРУ
Буква «R» у кінці позначення формату оригіналу або паперу (A4R, A5R, 5-1/2" x 8-1/2"R, 8-1/2" x 11"R тощо) 
означає, що оригінал або папір має горизонтальну орієнтацію, як показано нижче.

Формати, які можна розміщувати лише в горизонтальній (альбомній) орієнтації (B4, A3, 8-1/2" x 14", 11" x 17"), 
не містять букви «R» у позначенні формату.

Вироби, сертифіковані за програмою ENERGY STAR®, розроблено для захисту довкілля 
за рахунок надзвичайно ефективного використання енергії.

<Горизонтальна (альбомна) орієнтація>
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УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ, ВИКОРИСТОВУВАНІ В ЦЬОМУ 
ПОСІБНИКУ

Пояснення до понять та ілюстрацій
• У цьому посібнику з експлуатації для реверсивного 
однопрохідного пристрою подавання паперу вживається 
скорочення «РОППП».

• На ілюстраціях у цьому посібнику з експлуатації показано 
модель AR-5726/AR-5731 зі встановленими додатковим 
реверсивним однопрохідним пристроєм подавання паперу 
(MX-RP10) та додатковим комплектом лотка розділювача 
завдань (MX-TR11).
Вигляд придбаного апарата може відрізнятися залежно від 
моделі та встановлених додаткових елементів, однак 
основні операції залишаються незмінними.

• Доступні для встановлення периферійні пристрої див. у 
розділі «ПЕРИФЕРІЙНІ ПРИСТРОЇ» (стор. 91).

• Як правило, периферійні пристрої є додатковими 
елементами, однак деякі моделі містять певні периферійні 
пристрої у стандартній комплектації. 

• На деяких моделях неможливе використання певних функцій.
• Пояснення, наведені в цьому посібнику, базуються на припущенні, що особа, яка встановлюватиме виріб, 
і користувачі виробу мають робочі знання операційної системи Microsoft Windows.

• Для отримання відомостей про операційну систему зверніться до посібника операційної системи або 
скористайтеся функцією електронної довідки.

• Пояснення екранів і процедур у цьому посібнику наведено для ОС Windows Vista. Екрани можуть різнитися 
залежно від версії та параметрів ОС Windows.

Довідкова інформація про формат «AB» (метричні одиниці) та формат 
у дюймах
Там, де це потрібно, наводяться технічні характеристики в обох системах вимірювань.
Наприклад:
сторінка 15 .......................... від A5 до A3 (від 5-1/2" x 8-1/2" до 11" x 17")
сторінка 95 .......................... 25%, 50%, 70%, 81%, 86%, 100%, 115%, 122%, 141%, 200%, 400%

 (25%, 50%, 64%, 77%, 100%, 121%, 129%, 200%, 400%)

Хоча на панелі керування в цьому посібнику зображено індикацію формату «AB», на апаратах, 
що використовують формат у дюймах, наведено індикацію в дюймах.

Попередження про можливе травмування в разі недотримання умов, указаних у попередженні.

Застереження щодо можливого пошкодження апарата або одного з його компонентів у разі 
недотримання умов, указаних у застереженні.

Примітки, які містять корисну інформацію про технічні характеристики, функції, 
продуктивність і експлуатацію апарата.

OUTPUT

2-SIDED COPY

SPECIAL MODES

READY TO COPY.

AUTO
EXPOSURE

AUTO   A4

PAPER SELECT

100%

COPY RATIO

A4

0

A4
A3

OUTPUT

2-SIDED COPY

SPECIAL MODES

READY TO COPY.

AUTO
EXPOSURE

AUTO   8½x11

PAPER SELECT

100%

COPY RATIO

8½x11

0

8½x11
8½x14

[AB series] (Формат «AB») [Inch series] (Формат у дюймах)
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ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ
Високошвидкісне лазерне копіювання
• Час створення першої копії* становить лише 4,8 секунди (AR-5726) або 4,5 секунди (AR-5731).
• Швидкість копіювання становить 26 копій/хв. (AR-5726) або 31 копія/хв. (AR-5731). Це ідеально підходить 
для ділового використання та значно покращує продуктивність на робочому місці.

* Час створення першої копії може різнитися залежно від напруги живлення, навколишньої температури та 
інших умов експлуатації.

Високоякісні цифрові зображення
• Окрім автоматичного настроювання експозиції, доступні три режими для різних типів оригіналів: режим 

«TEXT» (ТЕКСТ) для оригіналів, які містять лише текст, режим «TEXT/PHOTO» (ТЕКСТ/ФОТОГРАФІЯ) 
для оригіналів, які містять і текст, і фотографії, а також режим «PHOTO» (ФОТОГРАФІЯ) для фотографій. 
У кожному режимі можна вручну настроїти 5 рівнів експозиції.

Розширені функції копіювання
• Масштабування копій можливе в діапазоні 25—400% із кроком 1%.
• Можливе безперервне копіювання до 999 копій.
• Підтримується автоматичне двостороннє копіювання.
• Доступні корисні спеціальні функції, наприклад видалення, зсув полів, «2 в 1» та «4 в 1», копіювання 
брошур, окреме копіювання двох сторінок і копіювання обкладинки.

• Параметри адміністратора дають змогу настроювати або модифікувати функції відповідно до індивідуальних потреб. 
За допомогою параметрів адміністратора також можна активувати режим аудиту, який дає адміністратору змогу 
контролювати використання апарата.

Сенсорна панель із чорно-білим РК-дисплеєм для простої роботи з апаратом
• Сенсорна панель із підсвічуваним чорно-білим РК-дисплеєм забезпечує покрокове керування діями 
користувача з виконання всіх функцій апарата. Сенсорна панель навіть надає інструкції з усунення 
порушень подавання паперу та інших неполадок, які можуть трапитися.

Конструкція, не шкідлива для людей і довкілля
• Режими попереднього нагрівання та автоматичного вимкнення забезпечують зменшення споживання 
електроенергії, коли апарат не використовується.

• Виріб має універсальну конструкцію з такою висотою панелі керування та формою клавіш, які уможливлюють 
використання апарата якнайбільшою кількістю людей.

AA A A

3
4

SHARP

1
2
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1
Розділ 1

ПЕРШ НІЖ 
ВИКОРИСТОВУВАТИ АПАРАТ

Цей розділ містить основну інформацію, з якою необхідно ознайомитися, перш ніж використовувати апарат.

НАЗВИ ТА ФУНКЦІЇ ДЕТАЛЕЙ
Зовнішні елементи

Реверсивний однопрохідний пристрій подавання 
паперу (РОППП) (додатковий елемент)
Розмістіть оригінал(и), що потрібно зісканувати,
сюди лицевою стороною догори. (стор.23)

Кришка для притиснення документів 
(додатковий елемент)
Розмістіть оригінал на склі для документів 
і закрийте кришку для притиснення документів, 
перш ніж запускати копіювання.

Скло для документів
Розмістіть оригінал, який потрібно зісканувати, 
сюди лицевою стороною донизу. (стор.22)

Перемикач живлення
Натисніть, щоб увімкнути або вимкнути апарат. 
(стор.13)

Ручки
Використовуйте для переміщення апарата.

Панель керування
Містить робочі клавіші та сенсорну панель. 
(стор.10)

Лоток розділювача завдань (верхній лоток) 
(додатковий елемент)
Завдання друку та отримані факси подаються 
до цього лотка.

Центральний лоток
Готові копії подаються в центральний лоток.

Передня кришка
Відкривається для усування порушень подавання 
паперу та обслуговування апарата. (стор.81)

Лотки для паперу
Кожен лоток містить 500аркушів паперу для 
копіювання (стор.15)

Верхня права бічна кришка
Відкривається для видалення порушень 
подавання, якщо встановлено додатковий 
комплект розділювача завдань або додатковий 
фінішер. (стор.85)

Бічна кришка
Відкривається для видалення порушень 
подавання. (стор.81)

Ручка бічної кришки
Потягніть, щоб відкрити бічну кришку. (стор.81)

Напрямники для паперу лотка ручного 
подавання
Слугують для встановлення ширини паперу. 
(стор.18)

1
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13
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ПЕРШ НІЖ ВИКОРИСТОВУВАТИ АПАРАТ

1

Внутрішні елементи

Лоток ручного подавання
З лотка ручного подавання можна подавати 
звичайний і спеціальний папір (наприклад, 
прозору плівку). (стор.18)

Подовжувач лотка ручного подавання
Витягніть подовжувач лотка ручного подавання, 
перш ніж розміщати папір у цей лоток. (стор.18)

Важіль скасування блокування картриджа 
з тонером
Використовується для розблокування 
картриджа з тонером. (стор.86)

Картридж із тонером
Містить тонер. (стор.86)

Поворотна ручка валика
Повертайте, щоб вийняти неправильно поданий 
папір. (стор.81)

Фотопровідний барабан
Скопійовані зображення формуються 
на фотопровідному барабані.

Відтискні важелі пристрою термічного 
закріплення
Щоб вийняти неправильно поданий папір із пристрою 
термічного закріплення, натисніть на ці важелі та 
вийміть папір. (стор.82)

Напрямник для паперу пристрою термічного 
закріплення
Відкрийте, щоб вийняти неправильно поданий 
папір. (стор.82)

18

17

21

22

19

20

Не торкайтеся фотопровідного барабана 
(зелена частина). Це може призвести до 
пошкодження барабана та виникнення 
смуг на копіях.

15

16

17

18

19

20

21

Пристрій термічного закріплення 
сильно нагрівається. Не 
торкайтеся пристрою термічного 
закріплення під час видалення 
неправильно поданого паперу. Це 
може призвести до опіків або 
пошкоджень.

Назва моделі знаходиться на передній 
кришці апарата.

22
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ПЕРШ НІЖ ВИКОРИСТОВУВАТИ АПАРАТ

ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ

Сенсорна панель
На панелі відображається стан апарата, 
повідомлення та сенсорні клавіші. На дисплеї 
відображається стан друку або копіювання 
через мережу відповідно до вибраного режиму. 
Докладніше див. на наступній сторінці.

Клавіші та індикатори вибору режиму
Використовуються для змінення режимів 
і відповідної індикації на сенсорній панелі.

Клавіша [COPY] (КОПІЮВАННЯ)
Натисніть, щоб вибрати режим копіювання.

Клавіша [PRINT] (ДРУК)/індикатор ONLINE 
(ПІДКЛЮЧЕННЯ)/Індикатор DATA (ДАНІ)
Натисніть, щоб вибрати режим друку.
•Індикатор ONLINE (ПІДКЛЮЧЕННЯ)

Коли цей індикатор світиться, апарат готовий 
до отримання завдань друку.

•Індикатор DATA (ДАНІ)
У пам’яті знаходиться завдання друку. 
Індикатор світиться неперервно, доки 
завдання знаходиться в пам’яті, та блимає, 
коли завдання друкується.

Клавіша [FAX] (ФАКС)/індикатор LINE 
(ЛІНІЯ)/індикатор DATA (ДАНІ) (якщо 
встановлено додатковий факсимільний 
апарат)
Натисніть, щоб вибрати режим факсу, якщо 
встановлено додатковий факсимільний апарат.
•Індикатор LINE (ЛІНІЯ)

Світиться під час надсилання або прийому 
факсимільних повідомлень.

•Індикатор DATA (ДАНІ)
Блимає, коли факсимільне повідомлення 
отримано в пам’ять; світиться неперервно, 
коли факсимільне повідомлення очікує на 
передавання в пам’яті.
(Див. інструкцію з експлуатації 
факсимільного апарата.)

Клавіша [JOB STATUS] (СТАН ЗАВДАННЯ)
Натисніть, щоб відобразити стан поточного 
завдання. (стор.12)

Клавіша [SYSTEM SETTINGS] (ПАРАМЕТРИ 
СИСТЕМИ) 
Використовується для настроювання різних 
параметрів апарата, у тому числі контрастності 
сенсорної панелі та параметрів адміністратора. 
(стор.54)

Цифрові клавіші
Використовується для введення цифрових 
значень різних параметрів.

Клавіша [LOGOUT] (ВИХІД) ( )
Якщо активовано режим аудиту, натисніть цю 
клавішу після завершення завдання, щоб повернути 
апарат у режим очікування на введення номера 
облікового запису.

Клавіша [#/P] ( )
Ця клавіша використовується для виконання 
програми завдань у режимі копіювання.
Ця клавіша також використовується для набору 
номера в режимі факсу.

Клавіша [CLEAR] (СТЕРТИ) ( )
Натисніть, щоб стерти номер параметра або 
скасувати завдання.

Клавіша [CLEAR ALL] (СТЕРТИ ВСЕ) ( )
Скидання параметрів до початкових значень.

Клавіша [START] (ПУСК) ( )
Натискайте її в режимі копіювання або факсу, 
щоб почати копіювання.
Ця клавіша блимає після активації режиму 
автоматичного вимкнення. Натисніть клавішу, 
щоб повернутися у звичайний режим роботи.

Клавіша [INTERRUPT] (ПЕРЕРВАТИ) ( )
Використовується для переривання завдання 
копіювання. (стор.34)

JOB STATUS

COPY

PRINT

FAX

ON LINE
DATA

LINE
DATA

SYSTEM SETTINGS

LOGOUT

10 112 3 4 5 6 97 81

 Індикатори на панелі керування можуть різнитися залежно від країни 
та регіону.

 Індикатори на панелі керування можуть різнитися залежно від моделі.
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ПЕРШ НІЖ ВИКОРИСТОВУВАТИ АПАРАТ

1

СЕНСОРНА ПАНЕЛЬ

Використання сенсорної панелі

[Приклад 1]

Елементи на сенсорній 
панелі вибираються 
торканням клавіші, 
пов’язаної з елементом. 
Вибір елемента 
підтверджується 
звуковим сигналом, 
і відповідна клавіша 
виділяється.
* У разі торкання 
неприпустимої клавіші 
лунає подвійний 
звуковий сигнал.

[Приклад 2]

Клавіші, забарвлені 
сірим кольором, 
не можна вибрати. 

Звукові сигнали підтвердження можна вимкнути 
в параметрах адміністратора. (Див. розділ 
«5. ПАРАМЕТРИ СИСТЕМИ (АДМІНІСТРАТОР)».)

Екрани сенсорної панелі, наведені у цьому 
посібнику, є друкованими зображеннями; вони 
можуть відрізнятися від фактичних екранів.

Вибір функції

[Приклад 1]

Елементи, які вже 
виділені на момент 
відображення екрана, 
вже вибрані та будуть 
застосовані після 
торкання клавіші [OK].

[Приклад 2]
Якщо потрібно скасувати вибір, просто натисніть 
клавішу ще раз, щоб зняти з неї виділення.

Виділення клавіші 
та її вибір будуть 
скасовані.

[Приклад 3]
Якщо під час 
використання апарата 
в режимі копіювання 
або факсу вибирається 
спеціальний режим, 
на сенсорній панелі 
відображається 
піктограма. 

JOB QUEUE

COPY

SHARP001

003 / 000

003 / 000

SETS / PROG

Beep 
tone

1/13 COMPLETE

CANCEL

RIGHT
BINDING

LEFT
BINDING

OK

MULTI SHOT

1/DUAL PAGE
COPY

MULTI SHOT

1/DUAL PAGE
COPY

A3
A4
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Екран стану завдання (спільний для режимів копіювання, друку та факсу)
Цей екран відображається після натискання клавіші [JOB STATUS] (СТАН ЗАВДАННЯ) на панелі керування.
Можна відобразити список завдань, який містить поточне та збережені завдання, або список, у якому 
відображаються виконані завдання.
Можна переглянути вміст завдань і видалити завдання з черги. На наведеному нижче екрані показана черга 
завдань друку.

Список завдань
Відображення збережених завдань і завдання, 
яке наразі виконується. Торкніть одну з клавіш — , 
показаних на ілюстрації вище, щоб вибрати тип завдання. 
Поруч із назвою кожного завдання відображається 
піктограма , що позначає режим завдання, як наведено 
нижче.

Завдання відображаються у списку у вигляді клавіш. 
Щоб визначити пріоритет завдання, призупинити чи 
видалити його, торкніть клавішу завдання, а потім 
скористайтеся клавішею згідно із  або .
*1: повідомлення «PAPER EMPTY» (ЗАКІНЧИВСЯ 

ПАПІР) на дисплеї стану завдання
Повідомлення «PAPER EMPTY» (ЗАКІНЧИВСЯ 
ПАПІР) на дисплеї стану завдання означає, 
що в апараті закінчився папір указаного формату. 
Додайте папір указаного формату. Якщо вказаний 
формат паперу недоступний, 
та апарат знаходиться в режимі принтера, 
щоб уможливити друк, можна завантажити папір 
іншого формату в лоток ручного подавання. (Див. 
електронний посібник.)

Клавіші перемикання режимів
Використовується для вибору режиму списку завдань: 
«JOB QUEUE» (ЧЕРГА ЗАВДАНЬ)—
збережені/наразі виконувані завдання або «COMPLETE» 
(ВИКОНАНІ)— завершені завдання. 
«JOB QUEUE» (ЧЕРГА ЗАВДАНЬ)
Відображення збережених завдань і завдання, яке 
наразі виконується.
«COMPLETE» (ВИКОНАНІ)
Відображення завершених завдань. Зверніть увагу, 
що в цьому списку не відображаються завдання 
копіювання. 
Вимкнення живлення або активація режиму 
автоматичного вимкнення за відсутності завдань 
призводить до видалення завдань 
зі списку «COMPLETE» (ЗАВЕРШЕНІ).

Клавіша [PRINT JOB] (ЗАВДАННЯ ДРУКУ)
Використовується для перегляду списку завдань 
виведення для всіх режимів (друк, копіювання та 
факс).

Клавіша [FAX JOB] (ФАКСИМІЛЬНЕ ЗАВДАННЯ)
Забезпечує відображення збережених факсимільних 
завдань і факсимільного завдання, яке наразі 
виконується (якщо встановлено додатковий 
факсимільний апарат).

Клавіші перемикання відображення
Використовуються для переходу між сторінками 
відображуваного списку завдань.

Клавіша [STOP/DELETE] (СТОП/ВИДАЛИТИ)
Використовується для призупинення або видалення 
завдання, яке наразі виконується, або для видалення 
збереженого завдання. Ця клавіша не дає змоги 
призупиняти або видаляти завдання копіювання та 
отримані факси. Скасувати завдання копіювання 
можна, натиснувши клавішу [CLEAR] (СТЕРТИ) ( ) 
або [CLEAR ALL] (СТЕРТИ ВСЕ) ( ).

Клавіша [PRIORITY] (ПРІОРИТЕТ)
Торкніть цю клавішу, вибравши збережене завдання 
у цьому списку [JOB QUEUE] (ЧЕРГА ЗАВДАНЬ), щоб 
друкувати це завдання раніше за всі інші завдання.

Клавіша [DETAIL] (ДОКЛАДНО)
Відображення інформації про вибране завдання. Дія 
цієї клавіші не розповсюджується на отриманий 
факс.

JOB QUEUE

COPY

SHARP001

0666211221

STATUS

PAPER EMPTY*1003 / 000

PRINT JOB FAX JOB

JOB QUEUE

COMPLETE

DETAIL

PRIORITY

STOP/DELETE

WAITING

WAITING

003 / 000

010 / 000

1/1

SETS / PROGRESS

1 2

83 4 5 6 7

Режим 
копіювання

Режим 
принтера

Режим факсу
(завдання 
надсилання)

Режим факсу
(завдання 
отримання)

1

3 5

7 8

2

3

4

5

6

7

8
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УВІМКНЕННЯ ТА ВИМКНЕННЯ 
ЖИВЛЕННЯ
Перемикач живлення розташований на лівій панелі апарата.

УВІМКНЕННЯ ЖИВЛЕННЯ
Перемістіть перемикач живлення в положення 
«ON» (УВІМК.).

• Коли перемикач живлення знаходиться в 
положенні «ON», на дисплеї повідомлень 
відобразиться повідомлення «WARMING UP. A 
COPYING JOB CAN BE SET NOW» 
(ПРОГРІВАННЯ. ЗАРАЗ МОЖНА НАСТРОЇТИ 
ЗАВДАННЯ КОПІЮВАННЯ), і апарат почне 
прогріватися. Коли відображається повідомлення 
«READY TO COPY» (ГОТОВИЙ ДО 
КОПІЮВАННЯ), апарат готовий до копіювання. 
Параметри копіювання можна вибрати під час 
прогріву.

• Якщо активовано режим аудиту, відобразиться 
повідомлення «ENTER YOUR ACCOUNT 
NUMBER» (ВВЕДІТЬ НОМЕР СВОГО 
ОБЛІКОВОГО ЗАПИСУ). Після введення дійсного 
номера облікового запису на головному екрані на 
кілька секунд відобразиться стан облікового запису. 
Після цього можна виконувати копіювання. (Див. 
розділ «5. ПАРАМЕТРИ СИСТЕМИ 
(АДМІНІСТРАТОР)».)

ВИМКНЕННЯ ЖИВЛЕННЯ
Якщо апарат не використовуватиметься впродовж 
тривалого часу, обов’язково вимкніть його.

Переконайтеся, що апарат не працює, 
а потім перемістіть перемикач живлення 
в положення «OFF» (ВИМК.).

Вимкнення перемикача живлення під час роботи 
апарата може призвести до порушення подавання 
та скасування завдання, яке виконувалося.

Увімкнення перемикача живлення призводить до пуску апарата в режимі, який використовувався минулого разу. 
Наведені нижче пояснення базуються на припущенні, що минулого разу використовувався режим копіювання.

УВІМК.

ВИМК.

Якщо встановлено додатковий факсимільний апарат, обов’язково залиште живлення ввімкнутим. 
За вимкнутого живлення отримання факсимільних повідомлень неможливе.
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ПОЧАТКОВІ ПАРАМЕТРИ
Апарат повертається до початкових параметрів під час першого ввімкнення, після натискання клавіші 
[CLEAR ALL] (СТЕРТИ ВСЕ) ( ) або після спливу попередньо встановленого часу автоматичного чищення з 
моменту створення останньої копії в будь-якому режимі. Коли апарат повертається до початкових 
параметрів, скасовуються вся параметри та функції, вибрані до цього моменту. Час автоматичного чищення 
можна змінити в параметрах адміністратора. (Див. розділ «5. ПАРАМЕТРИ СИСТЕМИ (АДМІНІСТРАТОР)».)
Нижче показані початкові параметри, які відображаються на дисплеї.

Функції та параметри пояснюються відповідно до наведеного вище екрана.

Коефіцієнт масштабування при копіюванні: 100%, Експозиція: автоматична, Кількість копій: 0, 
Автоматичне двостороннє копіювання: по одній стороні з кожної сторони 
Автоматичний вибір паперу: увімк. 
Лоток для паперу: Верхній лоток для паперу

РЕЖИМИ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ
Апарат має два режими енергозбереження, 
які зменшують загальне споживання електроенергії та, відповідно, знижують вартість експлуатації. 
Ці режими допомагають зберегти природні ресурси та зменшити забруднення довкілля. Це— режими 
енергозбереження «Попереднє нагрівання» та «Автоматичне вимкнення».
Параметри часу для кожного режиму можна змінити в параметрах адміністратора. 
(Див. розділ «5. ПАРАМЕТРИ СИСТЕМИ (АДМІНІСТРАТОР)».)

Режим попереднього нагрівання
Після спливу встановленого часу температура пристрою термічного закріплення автоматично зменшується для 
скорочення споживання електроенергії на той час, доки апарат знаходиться в режимі очікування. Щоб повернутися у 
звичайний режим роботи, торкніть будь-яку клавішу на панелі керування. Щоб зробити копію, коли апарат знаходиться 
в цьому режимі, просто виберіть потрібні параметри копіювання, а потім натисніть клавішу [START] (ПУСК) ( ).

Режим автоматичного вимкнення живлення
Після спливу встановленого часу автоматично вимикається живлення пристрою термічного закріплення, 
щоб зменшити споживання електроенергії. (Це відповідає вимогам міжнародної програми Energy Star.) 
Коли апарат переходить у цей режим, екран сенсорної панелі вимикається; блимає лише клавіша [START] (ПУСК) 
( ). Щоб повернутися в режим нормальної роботи, натисніть клавішу [START] (ПУСК) ( ). Для копіювання після 
початку прогріву виберіть потрібні параметри, а потім натисніть клавішу [START] (ПУСК) ( ). Коли апарат отримує 
факсимільне завдання або завдання друку, режим «Автоматичне вимкнення» автоматично деактивується, 
й апарат повертається у звичайний режим роботи.

A4

A4
A4

A3

Початкові параметри можна змінити в параметрах адміністратора. (Див. розділ «5. ПАРАМЕТРИ 
СИСТЕМИ (АДМІНІСТРАТОР)».)
Інформацію про початкові параметри (початковий екран) режимів принтера та факсу див. у посібниках 
з експлуатації для цих режимів.
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ЗАВАНТАЖЕННЯ ПАПЕРУ
Коли в лотку закінчується папір, на сенсорній панелі відображається повідомлення. Завантажте папір у лоток.

ПАПІР
Технічні характеристики типів і форматів паперу, який можна завантажувати в лотки для паперу, наведені нижче.
Щоб отримати оптимальні результати, використовуйте лише папір, рекомендований компанією SHARP.

*1Папір формату A5 (5-1/2" x 8-1/2") можна завантажувати лише в лоток 1 і лоток ручного подавання.
*2Папір формату B5 не можна завантажувати в лоток 2 (однак можна папір формату B5R).
*3Завантажуючи папір, формат якого більший за A4 (8-1/2" x 11"), не використовуйте папір зі щільністю більше 105 г/м2 

(28 фунтів).
*4Якщо щільність паперу становить 80 г/м2 (21 фунт). Кількість аркушів паперу, яку можна завантажити, різниться залежно 

від щільності паперу.

№ лотка Тип лотка для паперу Тип паперу Формат Вага Місткість

1 Верхній лоток для 
паперу*1

Звичайний папір
Бланк
Відновлений папір
Кольоровий папір

Від A5 до A3
(від 5-1/2" x 
8-1/2" до 
11" x 17")

Від 56 г/м2 до 
105 г/м2

(15–28 фунтів)

500 
аркушів*4

2 Нижній лоток для 
паперу*2

3 Пристрій подавання 
паперу
на 500 аркушів/верхній 
лоток для паперу блоку 
з 2 пристроїв подавання 
паперу на 500 аркушів

4 Нижній лоток для паперу 
блоку з 2 пристроїв 
подавання паперу 
на 500 аркушів

Лоток ручного 
подавання

Звичайний папір
Бланк
Відновлений папір
Кольоровий папір

Від A6R до A3
(від 5-1/2" x 
8-1/2" до 
11" x 17")

Від 60 г/м2 до 
128 г/м2

(16—34,5 фунта) *3

100 
аркушів*4

Тонкий папір Від 56 г/м2 до 59 
г/м2

(15—16 фунтів)

100 
аркушів

Цупкий папір Макс. 200 г/м2

(54 фунти )
30 аркушів

Етикетки 40 аркушів

Прозора плівка 40 аркушів

Конверт International DL
(110 x 220 мм)
International C5
(162 x 229 мм)
Commercial 10
(4-1/8" x 9-1/2")

5 аркушів

A4

A4

A4

A4

A3
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Спеціальний папір
Дотримуйтеся цих правил під час використання 
спеціального паперу.

Конверти

Не використовуйте наведені нижче конверти 
(станеться порушення подавання).
• Конверти з металевими язичками, застібками, 
шнурками, отворами або віконцями.

• Конверти з жорсткими волокнами, з 
копіювального паперу або із глянсовою 
поверхнею.

• Конверти із двома або більше клапанами.
• Конверти, до клапану яких прикріплено стрічку, 
плівку або папір.

• Конверти зі згином на клапані.
• Конверти із клеєм на клапані для зволоження під 
час заклеювання.

• Конверти з етикетками або марками.
• Конверти, дещо наповнені повітрям.
• Конверти, у яких клей виступає за межі області 
заклеювання.

• Конверти, на яких зідрано частину області 
заклеювання.

Бланк

Бланк— це папір, у верхній частині якого попередньо 
надруковано інформацію на кшталт назви та адреси 
компанії.

• Використовуйте рекомендовані компанією 
SHARP прозору плівку та аркуші етикеток. 
Використання паперу, не рекомендованого 
компанією SHARP, може призвести до порушень 
подавання або появи плям на виведеному 
документі. Якщо потрібно використати носії, що 
не відносяться до рекомендованих компанією 
SHARP, подавайте аркуші по одному за 
допомогою лотка ручного подавання (не 
намагайтеся виконувати безперервне копіювання 
або друк).

• Існує багато різновидів спеціального паперу, 
доступних на ринку; деякі з них не підходять для 
використання в цьому апараті. Перш ніж 
використовувати спеціальний папір, зверніться 
до авторизованого представника служби 
технічної підтримки.

• Перш ніж використовувати папір, не 
рекомендований компанією SHARP, зробіть 
пробну копію, щоб перевірити, чи є він 
придатним.

SHARP
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1

ЗАВАНТАЖЕННЯ ПАПЕРУ
Переконайтеся, що апарат не виконує копіювання, друку або друку отриманого факсу, а потім виконайте 
наведені нижче кроки із завантаження паперу.

Завантаження паперу в лоток для паперу

1 Витягніть лоток для паперу до упору.

Якщо завантажується 
папір того самого 
формату, що й раніше, 
перейдіть до кроку 4. 
Якщо завантажується 
папір іншого формату, 
перейдіть до 
наступного кроку.

2 Натисніть на важіль-фіксатор 
переднього напрямника та 
перемістіть передній напрямник 
відповідно до ширини паперу.

3 Перемістіть лівий напрямник до 
відповідного гнізда, як позначено 
на лотку.

Під час використання 
паперу для копіювання 
11" x 17" вставте лівий 
напрямник до гнізда 
в лівій передній часті 
лотка для паперу.

4 Прогорніть паперу для копіювання.

5 Завантажте папір у лоток.

6 Міцно вставте лоток для паперу 
назад в апарат.

Лівий напрямник

Передній 
напрямник

• Завантажте папір стороною для друку 
догори.

• Вставте папір уздовж напрямників.
• Лоток утримує до 500 аркушів паперу для 
документів щільністю 80г/м2 (21фунт).

• Не завантажуйте папір вище лінії 
максимальної висоти.

• Додаючи папір, спершу вийміть увесь 
папір, що залишився в лотку, об’єднайте 
його з папером, який додається, а потім 
завантажте весь стос разом.

Лінія максимальної 
висоти

Якщо завантажено папір іншого формату, 
ніж раніше, установіть відповідну картку 
формату паперу в передній часті лотка для 
паперу, щоб позначити новий формат паперу.

Якщо завантажено папір іншого формату, 
ніж раніше, перейдіть до розділу "ЗМІНЕННЯ 
ПАРАМЕТРІВ ТИПУ ТА ФОРМАТУ ПАПЕРУ В 
ЛОТКУ" (стор.19).

Карта формату паперу
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ПЕРШ НІЖ ВИКОРИСТОВУВАТИ АПАРАТ

Завантаження паперу в лоток ручного подавання

1 Розгорніть лоток ручного 
подавання.

Щоб уможливити 
правильне визначення 
формату паперу, 
обов’язково витягніть 
подовжувач лотка 
ручного подавання.

2 Установіть напрямники для паперу 
відповідно до ширини паперу для 
копіювання.

3 Повністю вставте папір для 
копіювання (стороною для друку 
донизу) в лоток ручного подавання.

Важливі застереження щодо вставлення паперу в лоток ручного подавання
• Папір формату A6 слід обов’язково вставляти 
горизонтально, як показано на наведеній нижче схемі.

• Завантажте папір стороною для друку донизу.

• Завантажуючи конверти, переконайтеся, що вони 
рівні та пласкі і не мають нещільно приклеєних 
фіксованих клапанів (або клапана для заклеювання).

• Додаючи папір, спершу вийміть увесь папір, 
що залишився в лотку ручного подавання, 
об’єднайте його з папером, який додається, а потім 
завантажте весь стос разом. Папір, який додається, 
має відповідати паперу, наявному в лотку ручного 
подавання, за форматом і типом.

• Не використовуйте папір, менший за оригінальне 
зображення. Це може призвести до появи плям 
або виведення нечітких зображень.

• Не використовуйте папір, на якому вже здійснено друк 
за допомогою лазерного принтера або факсимільного 
апарата для звичайного паперу. Це може призвести 
до появи плям або виведення нечітких зображень.
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ПЕРШ НІЖ ВИКОРИСТОВУВАТИ АПАРАТ

1

ЗМІНЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ТИПУ ТА ФОРМАТУ 
ПАПЕРУ В ЛОТКУ 
Змінюючи папір у лотку, виконайте наведені нижче кроки для зміни параметрів типу та формату паперу.
Параметри не можна змінити, коли роботу зупинено через закінчення паперу або порушення подавання, 
а також під час переривання завдання копіювання.

Навіть у режимі копіювання не можна змінити параметри, коли виконується завдання друку або друкується 
отриманий факс.

1 Завантажте папір у лоток, 
як пояснюється в розділі 
"Завантаження паперу в лоток для 
паперу" (стор.17).

2 Натисніть клавішу [SYSTEM 
SETTINGS] (ПАРАМЕТРИ СИСТЕМИ).

Відобразиться екран 
меню параметрів 
системи.

3 Торкніть клавішу [TRAY SETTINGS] 
(ПАРАМЕТРИ ЛОТКІВ).

З’явиться екран 
параметрів лотків.

4 Виберіть лоток, у який завантажено 
папір.

Номери лотків див. у 
розділі "ПАПІР" 
(стор.15).
Якщо потрібний лоток 
не відображається 
на дисплеї, здійсніть 
прокрутку за допомогою 
клавіші  або , доки 
він не з’явиться.

5 Виберіть формат і тип паперу, 
що завантажується в лоток.

Буде виділено поточний вибраний тип паперу.
• Щоб змінити вибраний тип паперу, торкніть 
клавішу відповідного типу.

• Щоб змінити вибраний формат паперу, 
торкніть клавішу відповідного формату.

• Щоб змінити параметри відображення формату, 
торкніть клавішу [AB INCH] (AB/ДЮЙМИ).

6 Торкніть клавішу [OK].

7 Відобразиться повідомлення, 
яке запропонує перевірити папір 
у лотку. Перевірте папір, а потім 
торкніть клавішу [OK].

Знову відобразиться екран параметрів лотків.

• Формат паперу A5 (5-1/2" x 8-1/2") можна встановити лише для лотка 1.
• Формат паперу B5 не можна встановити для лотка 2 (однак можна встановити формат B5R).
• Настройку параметрів лотків, окрім лотка ручного подавання, можна заборонити в параметрах 
адміністратора. (Див. розділ «5. ПАРАМЕТРИ СИСТЕМИ (АДМІНІСТРАТОР)».)

JOB STATUS

FAX
LINE
DATA

SYSTEM SETTINGS

TOTAL COUNT

TRAY SETTINGS
ADDRES
CONTRO

KEYBOARD
SELECT ADMI

CONTRA

TRAY 1

TRAY 2

TRAY 3

PLAIN / B5

PLAIN / A3

TYPE / SIZE

PLAIN / A4

CUSTOM SETTINGS

TRAY 1 TYPE/SIZE SETTING

TYPE

RECYCLED

PLAIN

COLOUR

LETTER HEAD A3 B4

B5A4R

A5

B5R

A4

OK

SIZE AB INCH
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ПЕРШ НІЖ ВИКОРИСТОВУВАТИ АПАРАТ

Настроювання типу паперу в лотку ручного подавання
Настроїти тип паперу в лотку ручного подавання можна в один із двох наведених нижче способів.

За допомогою клавіші [SYSTEM 
SETTINGS] (ПАРАМЕТРИ СИСТЕМИ)

1 Завантажте папір у лоток ручного 
подавання, як пояснюється в розділі 
"Завантаження паперу в лоток 
ручного подавання" (стор.18).

2 Натисніть клавішу [SYSTEM 
SETTINGS] (ПАРАМЕТРИ СИСТЕМИ).

Відобразиться екран 
меню параметрів 
системи.

3 Торкніть клавішу [TRAY SETTINGS] 
(ПАРАМЕТРИ ЛОТКІВ).

З’явиться екран 
параметрів лотків.
Торкніть клавішу 
перемикання 
відображення, щоб 
змінити відображення 
на екрані.

4 Торкніть клавішу [BYPASS TRAY] 
(ЛОТОК РУЧНОГО ПОДАВАННЯ). 

5 Виберіть тип паперу, 
що завантажується в лоток.

Тип «JAPANESE P/C» позначає офіційні листівки, 
які використовуються в Японії.

6 Торкніть клавішу [OK].

Знову відобразиться екран параметрів лотків.

За допомогою клавіші [PAPER SELECT] 
(ВИБІР ПАПЕРУ)

1 Завантажте папір у лоток ручного 
подавання, як пояснюється в розділі 
"Завантаження паперу в лоток 
ручного подавання" (стор.18).

2 Торкніть клавішу [PAPER SELECT] 
(ВИБІР ПАПЕРУ).

3 Торкніть клавішу вибору типу 
паперу.

4 Виберіть тип паперу.

Тип «JAPANESE P/C» позначає офіційні листівки, 
які використовуються в Японії.

5 Торкніть клавішу [PAPER SELECT] 
(ВИБІР ПАПЕРУ).

Знову відобразиться головний екран режиму 
копіювання.

JOB STATUS

FAX
LINE
DATA

SYSTEM SETTINGS

TOTAL COUNT

TRAY SETTINGS
ADDRES
CONTRO

KEYBOARD
SELECT ADMI

CONTRA

TRAY 4

BYPASS
TRAY

TYPE / SIZE

PLAIN

PLAIN / A3 

SYSTEM SETTINGS

BYPASS TRAY TYPE SETTING

SELECT THE PAPER TYPE.

RECYCLED

PLAIN

COLOUR

HEAVY PAPER THIN PAPER

LETTER HEAD

LABELS

TRANSPARENCY

ENVELOPE JAPANESE P/C

OK

EXPOSURE

AUTO   A4

PAPER SELECT

100%

READY TO COPY.

AUTO
EXPOSURE

PAPER SELECT

100%

COPY RATIO

A3

0

PLAIN

EXTRA IMAGE
ADJUST

RECYCLED PLAIN

A4

B4

READY TO COPY.

AUTO
EXPOSURE

PAPER SELECT

100%

COPY RATIO

0

RECYCLED

PLAIN

COLOUR

HEAVY PAPER THIN PAPER

LETTER HEAD

LABELS

JAPANESE P/C

TRANSPARENCY

ENVELOPE
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2
Розділ 2

ФУНКЦІЇ КОПІЮВАННЯ

У цьому розділі пояснюються основні функції копіювання, наприклад звичайне копіювання, зменшення або 
збільшення, а також настроювання експозиції.

ГОЛОВНИЙ ЕКРАН РЕЖИМУ 
КОПІЮВАННЯ
На головному екрані режиму копіювання відображаються повідомлення, клавіші та параметри, які використовуються 
для копіювання. Торкніть клавішу, щоб зробити вибір. Головний екран режиму копіювання відображається після 
натискання клавіші [COPY] (КОПІЮВАННЯ)  (за винятком випадків відображення екрана параметрів системи).

Дисплей повідомлень
Тут відображаються повідомлення про стан.
Дисплей кількості копій
До натискання клавіші [START] (ПУСК) ( ) тут 
відображається вибрана кількість копій, після натискання 
клавіші [START] (ПУСК) ( )— кількість копій, що 
залишилася. Коли відображується значення «0», можна 
зробити одну копію.
Клавіша [2-SIDED COPY] (ДВОСТОРОННЄ 
КОПІЮВАННЯ) (стор.27)
Торкніть, щоб відкрити екран настроювання режиму 
двостороннього копіювання.
Клавіша [OUTPUT] (ВИВЕДЕННЯ)(стор.35)
Торкніть, щоб вибрати сортування, групування, сортування зі 
скріпленням та інші параметри на виході.
Клавіша [SPECIAL MODES] (СПЕЦІАЛЬНІ 
РЕЖИМИ) (стор.39)
Торкніть, щоб відкрити екран вибору спеціальних 
режимів.
Піктограма [INFORMATION] (ІНФОРМАЦІЯ)
Піктограма [INFORMATION] (ІНФОРМАЦІЯ) 
відображається на основному екрані, якщо вибрано 
один або кілька спеціальних режимів.
Індикація подавання оригіналів
Відображається, коли оригінал розміщено в РОППП.

Індикація формату паперу
Відображає місцезнаходження лотків для паперу та 
формату паперу в лотках. " » відображає, чи наявний 
папір. Торкнувши символ лотка для паперу, можна 
змінити вибраний лоток.
Індикація розміру оригіналу
Відображає розмір оригіналу (лише коли оригінал 
розміщено для копіювання). 
Індикація експозиції
Відображає піктограму вибраного типу експозиції та 
шкалу експонування.
Клавіша [EXPOSURE] (ЕКСПОЗИЦІЯ) (стор.29)
Ця клавіша використовується для настроювання 
експозиції копій.
Індикація вибору паперу
Відображає вибраний формат паперу. Якщо вибрано 
режим автоматичного вибору паперу, відображається 
напис «AUTO» (АВТОМАТИЧНИЙ).
Клавіша [PAPER SELECT] (ВИБІР ПАПЕРУ) 
(стор.22, стор.26)
Ця клавіша використовується для вибору формату 
паперу.
Індикація коефіцієнта масштабування при 
копіюванні
Відображає вибраний коефіцієнт масштабування під 
час копіювання.
Клавіша [COPY RATIO] (КОЕФІЦІЄНТ 
МАСШТАБУВАННЯ ПРИ КОПІЮВАННІ)(стор.31)
Ця клавіша використовується для вибору 
коефіцієнта масштабування при копіюванні.

6 7 8 9

10
11

12
13

14
15

A4

A4

A4

A4

A3 • Повідомлення різниться залежно 
від країни та регіону.

• Екран різниться залежно від 
установленого обладнання.

1
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3

4

5

6

7
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ЗВИЧАЙНЕ КОПІЮВАННЯ
КОПІЮВАННЯ ЗІ СКЛА ДЛЯ ДОКУМЕНТІВ

1 Відкрийте кришку для документів/
РОППП і розмістіть оригінал 
лицевою стороною донизу на скло 
для документів.

[Як розміщувати оригінал]
Вирівняйте кут оригіналу з вістрям стрілки ( ) у лівому 
задньому куті скла, як показано на ілюстрації.

2 Закрийте кришку для притиснення 
документів/РОППП.

На сенсорній панелі 
відобразиться розмір 
оригіналу.
Розмістивши оригінал, 
обов’язково закрийте кришку 
для притиснення 
документів/РОППП. Якщо 
залишити їх відкритими, на 
копіях чорним кольором 
будуть надруковані області 

за межами оригіналу, що призведе до надмірного 
використання тонера.

3 Переконайтеся, що автоматично 
вибрано формат паперу, який 
відповідає розміру оригіналу.

Вибраний лоток буде 
виділено. Якщо лоток містить 
папір, формат якого 
відрізняється від розміру 
оригіналу, відобразиться 
повідомлення «LOAD xxxx 
PAPER» (ЗАВАНТАЖТЕ 
ПАПІР хххх).

Навіть якщо відобразиться наведене вище 
повідомлення, копіювання можна виконати за допомогою 
вибраного лотка для паперу.

Вибір формату паперу вручну (лоток для паперу)
Якщо в параметрах адміністратора вимкнено функцію 
автоматичного вибору паперу, або якщо потрібно 
використати папір іншого формату, ніж оригінал, торкніть 
клавішу [PAPER SELECT] (ВИБІР ПАПЕРУ) та виберіть 
лоток для паперу з відповідним форматом паперу.  
(Вибраний папір буде виділено; екран вибору паперу 
закриється.)
Щоб закрити екран, не вибираючи формат паперу, знову 
торкніть клавішу [PAPER SELECT] (ВИБІР ПАПЕРУ).

4 Виберіть кількість копій і будь-які 
інші потрібні параметри 
копіювання, а потім натисніть 
клавішу [START] (ПУСК) ( ).

• Число на індикації кількості зображень зменшується на 
1 після створення кожної копії.

• Якщо створюється лише одна копія, її можна зробити, 
коли індикація кількості копій відображає значення «0».

• Щоб видалити помилку, натисніть клавішу [CLEAR] 
(СТЕРТИ) ( ).

Якщо активовано "РЕЖИМ ПЕРЕВІРКИ" (стор.58), введіть 5-значний номер свого облікового запису.

Якщо розмір оригіналу не визначено 
автоматично, вручну встановіть розмір 
оригіналу. (стор.47)

A4

B5
B5

A4

B4

 A3 

Original scale

A4

A4

A4

A4

A3

• Відомості про завантаження паперу див. у 
розділі «ЗАВАНТАЖЕННЯ ПАПЕРУ» (стор.15) 
Якщо формат паперу в лотку змінено, потрібно 
також змінити відповідні параметри лотка — 
формат і тип паперу. (стор.19)

• У параметрах адміністратора можна вибрати 
типи паперу для функції автоматичного вибору 
паперу або вимкнути цю функцію. (Див. розділ 
«6. ПАРАМЕТРИ СИСТЕМИ (АДМІНІСТРАТОР)».)

• Натисніть  клавішу [CLEAR] (СТЕРТИ) ( ), 
щоб зупинити процес виконання копіювання.

• Щоб повторити ту саму послідовність 
копіювання для іншого оригіналу, просто 
замініть оригінал і натисніть клавішу 
[START] (ПУСК) ( ).

• Якщо копіювання зупиняється через 
закінчення паперу в лотку, можна відновити 
копіювання, торкнувши клавішу [PAPER 
SELECT] (ВИБІР ПАПЕРУ) та вибравши 
лоток ручного подавання або лоток для 
паперу, в який завантажено папір того 
самого формату й типу з тією самою 
орієнтацією.

READY TO COPY.

AUTO

EXPOSURE

PAPER SELECT

100%

COPY RATIO

A3

0

PLAIN

EXTRA IMAGE
ADJUST

PLAIN

1.A4

2.B4 RECYCLED

UT

LOGOUT
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2

КОПІЮВАННЯ З РОППП

1 Переконайтеся, що оригінал 
не залишився на склі для документів, 
а потім закрийте РОППП.

Якщо оригінал 
залишається на склі для 
документів після створення 
копії, на сенсорній панелі 
відображається 
повідомлення «REMOVE 
THE ORIGINAL FROM THE 
DOCUMENT GLASS» 
(ПРИБЕРІТЬ ОРИГІНАЛ ЗІ 
СКЛА ДЛЯ ДОКУМЕНТІВ).

2 Настройте напрямники для оригіналів 
відповідно до розміру оригіналу.

3 Розмістіть оригінали лицевою 
стороною догори в лоток пристрою 
подавання документів.

Повністю вставте 
оригінали в отвір 
подавання.
На сенсорній панелі 
відобразиться розмір 
оригіналу.

4 Переконайтеся, що вибрано формат 
паперу, який відповідає розміру 
оригіналу.

Вибраний лоток буде 
виділено. Якщо жодний із 
лотків не містить паперу, 
формат якого відповідав 
би розміру оригіналу, 
відобразиться 
повідомлення «LOAD 
xxxx PAPER» 
(ЗАВАНТАЖТЕ ПАПІР 
хххх).

Навіть якщо відобразиться наведене вище 
повідомлення, копіювання можна виконати 
за допомогою вибраного лотка для паперу.

5 Виберіть кількість копій і будь-які 
інші потрібні параметри копіювання, 
а потім натисніть клавішу [START] 
(ПУСК) ( ).

• Число на індикації кількості зображень зменшується 
на 1 після створення кожної копії.

• Якщо створюється лише одна копія, її можна зробити, 
коли індикація кількості копій відображає значення «0».

• Щоб видалити помилку, натисніть клавішу 
[CLEAR] (СТЕРТИ) ( ).

Режим потокового подавання
Якщо в параметрах адміністратора активовано 
режим потокового подавання, приблизно впродовж 
5секунд після подавання оригіналів на сенсорній 
панелі відображатиметься повідомлення «SET 
ORIGINALS FOR STREAM FEEDING» 
(УСТАНОВІТЬ ОРИГІНАЛИ ДЛЯ ПОТОКОВОГО 
ПОДАВАННЯ). Усі нові оригінали, розміщені в 
РОППП під час відображення цього повідомлення, 
будуть подані та скопійовані автоматично.
Копіювання великої кількості оригіналів
Режим побудови завдання корисний, коли потрібно 
скопіювати більшу кількість оригіналів, ніж їх можна 
одночасно розмістити в РОППП.  Докладніше про 
режим побудови завдання див. у розділі "РЕЖИМ 
ПОБУДОВИ ЗАВДАННЯ" (стор.45).

• Якщо активовано "РЕЖИМ ПЕРЕВІРКИ" (стор.58), введіть 5-значний номер свого облікового запису.
• Якщо РОППП деактивовано в параметрах адміністратора, його використання неможливе. Див. розділ 

«5. ПАРАМЕТРИ СИСТЕМИ (АДМІНІСТРАТОР)».

• За один раз можна вставити до 
100сторінок (90ã/м2 (24фунти). Стос 
оригіналів не має бути вищим за лінію 
позначення на лотку.

• Якщо розмір оригіналу не визначено 
автоматично, вручну встановіть розмір 
оригіналу. (стор.47)

A4
A4

A4

A4
A3

• Докладніше про завантаження паперу 
див. у розділі "ЗАВАНТАЖЕННЯ 
ПАПЕРУ" (стор.15). Якщо формат 
паперу в лотку змінено, потрібно також 
змінити відповідні параметри лотка— 
формат і тип паперу. (стор.19) 

• У разі потреби вручну виберіть лоток для 
паперу, який містить папір потрібного 
формату, як пояснюється на стор.23.

• У параметрах адміністратора можна 
вибрати типи паперу для функції 
автоматичного вибору паперу або вимкнути 
цю функцію. (Див. розділ «5. ПАРАМЕТРИ 
СИСТЕМИ (АДМІНІСТРАТОР)».)

• Якщо розмір оригіналу більший за формат 
паперу, результат копіювання зі скла для 
документів може відрізнятися від 
копіювання з РОППП. (стор.22)

• Натисніть  клавішу [CLEAR] (СТЕРТИ) ( ), 
щоб зупинити процес виконання копіювання.

• Якщо копіювання зупиняється через 
закінчення паперу в лотку, можна відновити 
копіювання, торкнувши клавішу [PAPER 
SELECT] (ВИБІР ПАПЕРУ) та вибравши 
лоток ручного подавання або лоток для 
паперу, в який завантажено папір того 
самого формату й типу з тією самою 
орієнтацією.

UT

LOGOUT
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ПРИМІТКИ ЩОДО СТВОРЕННЯ КОПІЙ

Скло для документів і РОППП
• Папір з іншою орієнтацією, ніж в оригіналу, можна вибрати за ввімкненої функції автоматичного вибору 
паперу або автоматичного зображення. У такому разі зображення оригіналу буде повернуто.

• Копіюючи книгу або складений чи зім’ятий оригінал, обережно натискайте на кришку для притиснення 
документів/РОППП. Це зменшить кількість ліній затемнення, які виникають у місцях нерівномірного 
контакту між оригіналом і склом для документів.

• Коли ввімкнуто функцію лічильника на центральному лотку, гранична кількість сторінок, які можуть бути 
виведені на вивідний лоток, становить 500 (лише формати A4 та 8-1/2" x 14"; гранична кількість для всіх інших 
форматів— 300 сторінок). Коли використовується функція відокремлення, гранична кількість становить 
приблизно 300 сторінок. Після досягнення граничної кількості копіювання зупиняється, та вимикається 
підсвічування клавіші [START] (ПУСК) ( ). Вийміть копії з центрального лотка, а потім натисніть клавішу 
[START] (ПУСК) ( ), щоб відновити копіювання. Функцію лічильника на центральному лотку можна вимкнути 
в параметрах адміністратора. (Див. розділ «5. ПАРАМЕТРИ СИСТЕМИ (АДМІНІСТРАТОР)».)

Оригінали, які можна використовувати в РОППП
У РОППП можна розмістити не більше 100 аркушів оригіналів однакового розміру (A4, 90 г/м2 (8-1/2" x 11", 
24 фунти). У РОППП можна розміщувати оригінали різної довжини, якщо вони мають однакову ширину; 
однак деякі функції копіювання можуть у такому разі не виконуватися належним чином.

Допустимі оригінали

Оригіналу формату від A5 до A3 (від 5-1/2" x 8-1/2" до 11" x 17") щільністю від 35 г/м2 до 128 г/м2 
(9—34 фунти) або від 52 г/м2 до 105 г/м2 (14—28 фунтів) для двосторонніх оригіналів.

Інші зауваження

• Використовуйте оригінали, які відповідають указаним діапазонам розміру та щільності. Оригінали, які не відповідають 
указаним діапазонам, можуть спричинити порушення подавання.

• Переконайтеся, що на оригіналах немає скріпок для паперу або скоб.
• Якщо на оригіналі є вологі плями від коректурної рідини чи чорнил або залишився клей після створення колажу, 
обов’язково дочекайтеся повного висихання оригіналу, перш ніж робити з нього копію. В іншому разі може 
забруднитися внутрішня поверхня РОППП або скло для документів.

• Не можна використовувати наведені нижче оригінали. Вони можуть спричинити порушення подавання, 
виникнення плям і нечітких зображень.

• Прозорі плівки, калька, інший прозорий або напівпрозорий папір, фотографії
• Копіювальний папір
• Термічний папір 
• Оригінали зі зморшками, складені або розірвані
• Склеєні оригінали, вирізані оригінали
• Оригінали з отворами від скріплення
• Оригінали, надруковані за допомогою фарбувальної стрічки (за допомогою принтера для термодруку), 
оригінали, надруковані на папері для термодруку

Зняття кришки для притиснення документів
• Для копіювання великих оригіналів на кшталт газет зніміть кришку для притиснення документів.
• Щоб зняти кришку для притиснення документів, відкрийте її та підніміть, нахиливши дещо назад. 
Щоб установити кришку, виконайте дії у зворотній послідовності.

• РОППП не можна зняти.
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2

Копіювання оригіналів різної довжини (змішане подавання)
Під час використання РОППП можна разом подавати оригінали різної довжини, якщо вони мають однакову ширину.
Для копіювання оригіналів різної довжини виконайте наведені нижче кроки.

1 Торкніть клавішу [SPECIAL MODES] 
(СПЕЦІАЛЬНІ РЕЖИМИ).

2 Торкніть клавішу , а потім клавішу 
[ORIGINAL SIZE] (РОЗМІР ОРИГІНАЛУ).

3 Установіть прапорець «MIX SIZE 
ORIGINAL FEEDING MODE» 
(РЕЖИМ ПОДАВАННЯ ОРИГІНАЛІВ 
ЗМІШАНИХ РОЗМІРІВ).

4 Торкніть клавішу [OK].

Значення параметра 
буде введено; знову 
відобразиться 
головний екран.
Піктограма розміру 
оригіналу змінюється 
на ( ), вказуючи 
на вибір змішаного 
подавання.

Автоматичне повертання скопійованого зображення 
(копіювання з повертанням)
Якщо оригінали розміщено з іншою орієнтацією, ніж у паперу для копіювання, зображення оригіналу буде автоматично 
повернуте на 90°. (Під час повертання зображення відображатиметься повідомлення.) Якщо вибрано функцію, 
непридатну для повертання, наприклад збільшення копії до формату, більшого за A4 (8-1/2" x 11"), або копіювання 
зі зсувом полів, повертання буде неможливим.

[Приклад]

• Ця функція працює і в режимі автоматичного вибору паперу, і в режимі автоматичного зображення. 
Копіювання з повертанням можна вимкнути в параметрах адміністратора. (Див. розділ «5. ПАРАМЕТРИ 
СИСТЕМИ (АДМІНІСТРАТОР)».)

2-SIDED COPY

SPECIAL MODES

ORIGINAL
SIZE

CARD SHOT

COV

AL MODES

MANUAL

ORIGINAL SIZE

AUTO

MIX SIZE ORIGINAL FEEDING MODE

OK

Якщо копіювання запущено в режимі 
змішаного подавання, перед початком 
копіювання скануються всі оригінали.

OK

A4

Орієнтація розміщеного 
оригіналу

Орієнтація завантаженого 
паперу Копіювання після повертання

Лицевою стороною донизу Лицевою стороною донизу
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РУЧНЕ ПОДАВАННЯ (спеціальний папір)
Лоток ручного подавання необхідно використовувати для подавання спеціального паперу на кшталт прозорої плівки 
та етикеток. За допомогою лотка ручного подавання також можна подавати стандартний папір для копіювання.

1 Розмістіть оригінал(и). (стор.22, 
стор.23)

2 Повністю вставте папір (лицевою 
стороною для друку донизу) у лоток 
ручного подавання.

Папір, який можна 
використовувати 
в лотку ручного 
подавання, див. 
у розділі "ПАПІР" 
(стор.15).
Докладніше про 
завантаження паперу 

див. у розділі "Завантаження паперу в лоток 
ручного подавання" (стор.18).

3 Торкніть клавішу [PAPER SELECT] 
(ВИБІР ПАПЕРУ) або символ лотка 
на зображенні апарата на сенсорній 
панелі та виберіть лоток ручного 
подавання.

Установіть тип паперу, 
завантаженого в лоток 
ручного подавання. 
(стор.20)

4 Виберіть кількість копій і будь-які 
інші потрібні параметри 
копіювання, а потім натисніть 
клавішу [START] (ПУСК) ( ).

Зміщення вихідного положення копіювання
Під час копіювання на папері спеціального формату в лотку ручного подавання можна вертикально змістити 
вихідне положення, щоб точно настроїти положення зображення. Щоб настроїти вихідне положення друку, 
виконайте наведені нижче кроки. Цю функцію можна використовувати лише для подавання паперу спеціальних 
форматів із лотка ручного подавання.

1 Торкніть клавішу [PAPER SELECT] (ВИБІР ПАПЕРУ), 
а потім клавішу [EXTRA IMAGE ADJUST] (ДОДАТКОВЕ 
НАСТРОЮВАННЯ ЗОБРАЖЕННЯ) на лотку ручного 
подавання.

2 За допомогою клавіші  або  настройте положення 
даних друку, а потім торкніть клавішу [OK].

• Це положення можна настроїти в діапазоні від -10 мм до +10 мм 
із кроком 0,5 мм (від -0,5 дюйма до +0,5 дюйма із кроком 0,02 дюйма).

• Якщо вибрано значення параметра в межах від -10 мм до -0,5 мм (від -0,5 дюйма до -0,02 дюйма), вихідне 
положення друку переміщується вперед від стандартного положення. Якщо вибрано значення параметра в 
межах від +0,5 мм до +10 мм 
(від +0,02 дюйма до +0,5 дюйма), вихідне положення друку переміщується назад.

EXPOSURE

AUTO   A4

PAPER SELECT

100%

UT

LOGOUT

READY TO COPY.

EXTRA IMAGE ADJUST

TO FRONT TO REAR

OK

0

(-10  10)
mm0.0
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АВТОМАТИЧНЕ ДВОСТОРОННЄ 
КОПІЮВАННЯ
Можна автоматично скопіювати два оригінали на двох сторонах одного аркуша паперу. Якщо використовується 
РОППП, можна з легкістю робити двосторонні копії двосторонніх оригіналів.

ВИКОРИСТАННЯ СКЛА ДЛЯ ДОКУМЕНТІВ

1 Покладіть оригінал на скло для 
документів. (стор.22)

2 Торкніть клавішу [2-SIDED COPY] 
(ДВОСТОРОННЄ КОПІЮВАННЯ).

3 Торкніть клавішу [One-sided to two-sided 
copy] (Двостороннє копіювання 
односторонніх оригіналів).

4 Торкніть клавішу [OK].

Оригінал  Папір

Скло для документів

Односторонній оригінал  Дві сторони ( )

РОППП

Односторонній оригінал 
 Дві сторони

( )

Двосторонній оригінал
 Дві сторони

( )

Двосторонній оригінал
 Одна сторона

( )

• Допустимі формати паперу: A5, B5, B5R, A4, A4R, B4 та A3 (8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 8-1/2" x 13", 
8-1/2" x 14" і 11" x 17").

• Виконуючи двостороннє копіювання на бланках, кладіть бланк лицевою стороною донизу в разі 
використання лотка або лицевою стороною догори в разі використання лотка ручного подавання 
(навпаки в порівнянні зі звичайним розміщенням).

• Автоматичне двостороннє копіювання неможливе на цупкому папері, тонкому папері, етикетках, прозорій 
плівці, конвертах та інших спеціальних типах паперу.

• Автоматичне двостороннє копіювання можна вимкнути в параметрах адміністратора. (Див. розділ 
«5. ПАРАМЕТРИ СИСТЕМИ (АДМІНІСТРАТОР)».)

• Якщо вибрано окреме копіювання двох сторінок (стор.43), неможливо використовувати функцію копіювання 
двосторонніх оригіналів на дві сторони копії або двосторонніх оригіналів на одну сторону.

OUTPUT

2-SIDED COPY

Вертикально орієнтований оригінал
(формат A3 або B4 (11" x 17" або 8-1/2" x 14"))

До [BINDING CHANGE] 
(ЗМІНЕННЯ ОПРАВИ)

Після [BINDING CHANGE] 
(ЗМІНЕННЯ ОПРАВИ)

Торкніть клавішу [BINDING CHANGE] (ЗМІНЕННЯ ОПРАВИ), 
щоб забезпечити скріплення аркушів у блокнот або створити 
автоматичні двосторонні копії одностороннього оригіналу 
формату A3 або B4 (11" x 17" або 8-1/2" x 14") із книжковою 
орієнтацією.

BINDING
CHANGE

OK
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5 Переконайтеся, що автоматично вибрано 
потрібний формат паперу, або виберіть 
інший формат за допомогою клавіші 
[PAPER SELECT] (ВИБІР ПАПЕРУ).

6 Виберіть кількість копій і будь-які 
інші потрібні параметри копіювання, а 
потім натисніть клавішу [START] 
(ПУСК) ( ).

Буде зіскановано 
лицеву сторону 
оригіналу.

7 Приберіть перший оригінал і знову 
покладіть його зворотною стороною 
донизу на скло для документів. 
Виберіть РОППП і натисніть клавішу 
[START] (ПУСК) ( ). 

Щоб скасувати 
автоматичне 
двостороннє 
копіювання, натисніть 
клавішу [CLEAR] 
(СТЕРТИ) ( ).

ВИКОРИСТАННЯ РОППП
1 Покладіть оригінал(и) в лоток пристрою 

подавання документів. (стор.23)

2 Торкніть клавішу [2-SIDED COPY] 
(ДВОСТОРОННЄ КОПІЮВАННЯ).

3 Виберіть потрібний режим копіювання.

4 Торкніть клавішу [OK].

5 Переконайтеся, що автоматично 
вибрано потрібний формат паперу, 
або виберіть інший формат за 
допомогою клавіші [PAPER SELECT] 
(ВИБІР ПАПЕРУ).

6 Виберіть кількість копій і будь-які 
інші потрібні параметри копіювання, 
а потім натисніть клавішу [START] 
(ПУСК) ( ).

EXPOSURE

AUTO   A4

PAPER SELECT

100%

UT

LOGOUT

Створюючи двосторонні копії непарної 
кількості оригіналів, торкніть клавішу 
[READ-END] (ЗАВЕРШЕННЯ 
ЗЧИТУВАННЯ), зісканувавши останній 
оригінал.

OUTPUT

2-SIDED COPY

Вертикально орієнтований оригінал
(формат A3 або B4 (11" x 17" або 8-1/2" x 14"))

До [BINDING CHANGE] 
(ЗМІНЕННЯ ОПРАВИ)

Після [BINDING CHANGE] 
(ЗМІНЕННЯ ОПРАВИ)

Торкніть клавішу [BINDING CHANGE] (ЗМІНЕННЯ 
ОПРАВИ), щоб забезпечити скріплення аркушів у блокнот 
або створити автоматичні двосторонні 
копії одностороннього оригіналу формату A3 або B4 (11" x 
17" або 8-1/2" x 14") із книжковою орієнтацією.

BINDING
CHANGE

OK

EXPOSURE

AUTO   A4

PAPER SELECT

100%

UT

LOGOUT



29

2

НАСТРОЮВАННЯ ЕКСПОЗИЦІЇ
ВИБІР ТИПУ ОРИГІНАЛЬНОГО ЗОБРАЖЕННЯ 
ТА НАСТРОЮВАННЯ ЕКСПОЗИЦІЇ ВРУЧНУ
За промовчанням вибрано режим [AUTO] (АВТОМАТИЧНИЙ), який забезпечує автоматичне настроювання 
експозиції відповідно до оригіналу. Якщо потрібно визначити тип оригінального зображення або вручну 
настроїти експозицію, покладіть оригінал у РОППП або на скло для документів, перевірте формат паперу, 
а потім виконайте наведені нижче кроки.

1 Торкніть клавішу [EXPOSURE] 
(ЕКСПОЗИЦІЯ).

2 Виберіть [TEXT] (ТЕКСТ), 
[TEXT/PHOTO] (ТЕКСТ/ФОТОГРАФІЯ) 
або [PHOTO] (ФОТОГРАФІЯ) 
відповідно до оригіналу.

Вибір типу оригінального зображення
• Можна вибрати один із трьох типів оригінального 
зображення.

• Увімкнути автоматичне настроювання експозиції 
можна, лише якщо як тип оригінального 
зображення вибрано [TEXT] (ТЕСТ).

3 Настроювання експозицію копії 
вручну

Якщо як тип оригінального 
зображення вибрано [TEXT] 
(ТЕКСТ), торкніть клавішу 
[AUTO  MANUAL] 
(АВТОМАТИЧНО/ВРУЧНУ), 
щоб вибрати [MANUAL] 
(ВРУЧНУ), а потім 
настройте експозицію копії.

Зробити копії темнішими можна за допомогою клавіші .
Зробити копії світлішими можна за допомогою клавіші .

Щоб повернутися в режим автоматичного настроювання 
експозиції, виконайте наведені нижче кроки.
1 Торкніть клавішу [EXPOSURE] (ЕКСПОЗИЦІЯ).
2 Торкніть клавішу [TEXT] (ТЕКСТ).
Після вибору значення [TEXT] (ТЕКСТ) 
відобразиться клавіша [AUTO  MANUAL] 
(АВТОМАТИЧНО/ВРУЧНУ).

3 Торкніть клавішу [AUTO  MANUAL] 
(АВТОМАТИЧНО/ВРУЧНУ), щоб виділити [AUTO] 
(АВТОМАТИЧНО).

4 Торкніть клавішу [OK].

4 Торкніть клавішу [OK].

Знову відобразиться головний екран режиму 
копіювання.

5 Перевірте формат паперу, виберіть 
кількість копій і будь-які інші потрібні 
параметри копіювання, а потім 
натисніть клавішу [START] (ПУСК) ( ).

6

TEXT (ТЕКСТ)

Використовується для 
звичайного тексту, світлокопій 
і світлого тексту, написаного 

олівцем.

TEXT/PHOTO 
(ТЕКСТ/ФОТО

ГРАФІЯ)

Використовується для 
оригіналів, які містять і текст, 
і фотографії, а також для 
надрукованих фотографій.

PHOTO 
(ФОТОГРАФІЯ)

Використовується для 
фотографій, або коли потрібні 

чіткіші півтони.

AUTO
EXPOSURE

AUTO  A4

0

AUTO

ORIGINAL IMAGE TYPE

PHOTO

TEXT/PHOTO

TEXT

1 3

Орієнтовні значення величини 
експозиції
1 - 2 Темні оригінали, наприклад газети
3 Звичайні оригінали
4 - 5 Світлий кольоровий текст або текст, 

написаний олівцем

AUTO MANUAL

1 3 5

UT

LOGOUT
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ЗМЕНШЕННЯ/ЗБІЛЬШЕННЯ/МАСШ
ТАБУВАННЯ
Існує три способи збільшення та зменшення копій.
Автоматичний вибір коефіцієнта відповідно до розміру паперу ....АВТОМАТИЧНИЙ ВИБІР КОЕФІЦІЄНТА (див. нижче)
Визначення коефіцієнта за допомогою клавіші зменшення, 
збільшення або масштабування ................................................................................ВИБІР КОЕФІЦІЄНТА ВРУЧНУ (стор.31)

Роздільний вибір вертикального та горизонтального 
коефіцієнтів ......................................................................................МАСШТАБУВАННЯ ПО ОСЯХ X ТА Y (стор.32)

Доступні для вибору коефіцієнти різняться залежно від наведених нижче умов.

АВТОМАТИЧНИЙ ВИБІР КОЕФІЦІЄНТА
Коефіцієнт автоматично вибирається відповідно до розміру оригіналу та формату паперу.

1 Розмістіть оригінал(и). (стор.22, 
стор.23)
На сенсорній панелі відобразиться розмір 
оригіналу.

2 Торкніть клавішу [PAPER SELECT] 
(ВИБІР ПАПЕРУ), а потім виберіть 
потрібний формат паперу.

Вибрана клавіша 
виділяється, і екран 
вибору паперу 
закривається.

3 Торкніть клавішу [AUTO IMAGE] 
(АВТОМАТИЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ).

Потрібний коефіцієнт 
вибирається відповідно 
до розміру оригіналу 
та вибраного формату 
паперу. (Коефіцієнт 
відображається на 
сенсорній панелі.)

4 Виберіть кількість копій і будь-які інші 
потрібні параметри, а потім натисніть 
клавішу [START] (ПУСК) ( ).

Положення оригіналу Можливі коефіцієнти

Скло для документів 25—400 %

РОППП 50—200%

• Якщо розмір оригіналу не відображається на 
сенсорній панелі, укажіть розмір оригіналу 
вручну. (стор.47)

• Автоматичний вибір коефіцієнта 
неможливий, якщо оригінал або папір мають 
нестандартний формат.

Якщо папір потрібного формату не 
завантажений у жодний із лотків, 
завантажте папір потрібного розміру в лоток 
для паперу або лоток ручного подавання. 
(стор. 19)

B4

A4 PLAIN

RECYCLED

A3
A4

• Коли ввімкнено автоматичний вибір 
коефіцієнта, на головному екрані 
виділяється клавіша [AUTO IMAGE] 
(АВТОМАТИЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ).

• Якщо оригінал і папір мають різну 
орієнтацію, зображення автоматично 
повертається відповідно до орієнтації 
паперу (для форматів паперу A4 
(8-1/2" x 11") або менших).

• Повертання зображення можна вимкнути 
в параметрах адміністратора. (Див. розділ 
«5. ПАРАМЕТРИ СИСТЕМИ 
(АДМІНІСТРАТОР)».)

• Якщо на сенсорній панелі відображається 
повідомлення «IMAGE IS LARGER THAN 
THE COPY PAPER» (ЗОБРАЖЕННЯ 
БІЛЬШЕ, НІЖ ПАПІР ДЛЯ КОПІЮВАННЯ), 
частина зображення буде обрізана та не 
відобразиться на копії.

Щоб скасувати автоматичний вибір 
коефіцієнта, торкніть клавішу [AUTO 
IMAGE] (АВТОМАТИЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ). 
Автоматичний вибір коефіцієнта також 
автоматично вимикається після торкання 
клавіші збільшення, зменшення або [ZOOM] 
(МАСШТАБУВАННЯ)  ( / ), щоб 
забезпечити можливість вибору коефіцієнта 
вручну.

UT

LOGOUT
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2

ВИБІР КОЕФІЦІЄНТА ВРУЧНУ
Існує п’ять (чотири) попередньо встановлених коефіцієнтів зменшення та п’ять (чотири) попередньо встановлених 
коефіцієнтів збільшення.
Окрім того, за допомогою клавіш [ZOOM] (МАСШТАБУВАННЯ) ( , ) можна вибирати коефіцієнт 
із кроком 1%.

1 Розмістіть оригінал(и). (стор.22, 
стор.23)

2 Торкніть клавішу [COPY RATIO] 
(КОЕФІЦІЄНТ МАСШТАБУВАННЯ 
ПРИ КОПІЮВАННІ).

3 За допомогою клавіші [MENU] (МЕНЮ) 
виберіть меню [ ] або [ ] для 
вибору коефіцієнта масштабування.

Меню 

• Попередньо встановлені клавіші зменшення:
70%, 81%, 86% 
(64%, 77%)

• Попередньо встановлені клавіші збільшення:
115%, 122%, 141% 
(121%, 129%)

• Клавіша [100%] 100%

Меню 

• Попередньо встановлені клавіші зменшення:
25%, 50%

• Попередньо встановлені клавіші збільшення:
200%, 400%

• Клавіша [100%] 100%

4 Установіть потрібний коефіцієнт 
масштабування при копіюванні 
за допомогою клавіш збільшення, 
зменшення або [ZOOM] 
(МАСШТАБУВАННЯ) ( / ).

За допомогою клавіш 
[ZOOM] 
(МАСШТАБУВАННЯ) 
( / ) можна 
змінювати коефіцієнт 
із кроком 1%.
Торкніть клавішу , 
щоб збільшити 

коефіцієнт, або клавішу , щоб зменшити 
коефіцієнт. Утримання клавіші [ZOOM] 
(МАСШТАБУВАННЯ) ( / ) пришвидшує 
змінення коефіцієнта.

5 Торкніть клавішу [OK].

PAPER SELECT

100%

COPY RATIO

1

B4 B5
A3 A4

B5 A5
B4 A4

A5 B5
A4 B4

A4 B5
A3 B4

B5 B4
A4 A3

70% 81% 86%

115% 122% 141%
B5 A4
B4 A3

ZOOM

XY ZOOM MENU

AUTO
IMAGE

EXPOSURE

PAPER SELECT

COPY RATIO

READY TO COPY.

AUTO

AUTO   A4

0

1 2

100 OK
%

100%

XY ZOOM MENU

B4 B5
A3 A4

B5 A5
B4 A4

A5 B5
A4 B4

A
A

B
A

70% 81%

115% 122%B5 A4
B4 A3

• Торкніть клавішу зменшення або 
збільшення, щоб установити 
приблизний коефіцієнт, а потім торкніть 
клавішу [ ], щоб зменшити 
коефіцієнт, або клавішу [ ], щоб 
збільшити коефіцієнт.

• Якщо відображається повідомлення 
«IMAGE IS LARGER THAN THE COPY 
PAPER» (ЗОБРАЖЕННЯ БІЛЬШЕ, НІЖ 
ПАПІР ДЛЯ КОПІЮВАННЯ), вибраний 
коефіцієнт масштабування при 
копіюванні завеликий для цього 
формату паперу. Однак натискання 
клавіші [START] (ПУСК) ( ) все одно 
призведе до копіювання.

ZOOM

XY ZOOM MENU 1 2

100

B5
A4

B5 A5
B4 A4

A5 B5
A4 B4

A4 B5
A3 B4

B5 B4
A4 A3

70% 81% 86%

115% 122% 141%A4
A3

%

5
4

B5 A5
B4 A4

A5 B5
A4 B4

A4 B5
A3 B4

B5 B4
A4 A3

70% 81% 86%

115% 122% 141%4
3

ZOOM

XY ZOOM MENU 1 2

70 %

ZOOM

ENU

AUTO
IMAGE

EXPO

PAPER 

COPY 

A

AUTO  

1 2

70 OK
%

100%A4 B5
A3 B4

B5 B4
A4 A3

81% 86%

22% 141%
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6 Переконайтеся, що автоматично 
вибрано потрібний формат паперу, 
або виберіть інший формат за 
допомогою клавіші [PAPER SELECT] 
(ВИБІР ПАПЕРУ).

Якщо активовано 
функцію AUTO PAPER 
SELECT 
(АВТОМАТИЧНИЙ 
ВИБІР ПАПЕРУ), 
відповідний формат 
паперу автоматично 
вибирається відповідно 
до розміру оригіналу та 

вибраних коефіцієнтів масштабування при 
копіюванні.

7 Виберіть кількість копій і будь-які 
інші потрібні параметри 
копіювання, а потім натисніть 
клавішу [START] (ПУСК) ( ).

РОЗДІЛЬНИЙ ВИБІР ВЕРТИКАЛЬНОГО ТА 
ГОРИЗОНТАЛЬНОГО КОЕФІЦІЄНТІВ МАСШТАБУВАННЯ 
ПРИ КОПІЮВАННІ (МАСШТАБУВАННЯ ПО ОСЯХ X ТА Y)
Функція XY ZOOM (МАСШТАБУВАННЯ ПО ОСЯХ X ТА Y) дає змогу окремо змінювати горизонтальний 
і вертикальний коефіцієнти масштабування.

Приклад. Установлено вертикальний коефіцієнт 100%, горизонтальний— 50%.

1 Розмістіть оригінал(и). (стор.22, 
стор.23)

2 Торкніть клавішу [COPY RATIO] 
(КОЕФІЦІЄНТ МАСШТАБУВАННЯ 
ПРИ КОПІЮВАННІ).

3 Торкніть клавішу [XY ZOOM] 
(МАСШТАБУВАННЯ ПО ОСЯХ X ТА Y).

EXPOSURE

AUTO   A4

PAPER SELECT

100%

Щоб повернути значення коефіцієнта 
масштабування при копіюванні до 100%, 
торкніть клавішу [COPY RATIO] 
(КОЕФІЦІЄНТ МАСШТАБУВАННЯ ПРИ 
КОПІЮВАННІ), щоб перейти в меню 
коефіцієнта, а потім торкніть клавішу 
[100%]. (стор.31, крок 3)

UT

LOGOUT

• Функцію AUTO IMAGE/MULTI SHOT/PAMPHLET COPY (АВТОМАТИЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ/КІЛЬКА 
ЗНІМКІВ/КОПІЮВАННЯ БРОШУРИ) не можна використовувати в поєднанні з функцією XY ZOOM 
(МАСШТАБУВАННЯ ПО ОСЯХ X ТА Y).

• Щоб використовувати функцію XY ZOOM (МАСШТАБУВАННЯ ПО ОСЯХ X ТА Y), з функцією DUAL 
PAGE COPY (ОКРЕМЕ КОПІЮВАННЯ ДВОХ СТОРІНОК) (стор.43), спочатку встановіть функцію DUAL 
PAGE COPY (ОКРЕМЕ КОПІЮВАННЯ ДВОХ СТОРІНОК), а потім функцію XY ZOOM 
(МАСШТАБУВАННЯ ПО ОСЯХ X ТА Y).

Оригінал Копія

PAPER SELECT

100%

COPY RATIO

1 XY ZOOM MENU

B4 B5
A3 A4

B5 A5
B4 A4

A5 B5
A4 B4

A
A

B
A

70% 81%

115% 122%B5 A4
B4 A3
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ФУНКЦІЇ КОПІЮВАННЯ

2

4 Торкніть клавішу [X].

Клавіша [X] вибрана 
(виділена) за 
промовчанням, тому, 
як правило, цей крок 
непотрібний (перейдіть 
до кроку 5).
Якщо клавіша [X] не 
виділена, виконайте 
цей крок.

5 За допомогою клавіш зменшення, 
збільшення та [ZOOM] 
(МАСШТАБУВАННЯ) ( / ) 
змініть коефіцієнт масштабування 
в горизонтальному (X) напрямку.

Торкання клавіші 
фіксованого 
коефіцієнта 
не призводить 
до її виділення.

За допомогою клавіш 
[ZOOM] 
(МАСШТАБУВАННЯ) 
( / ) можна 
змінювати коефіцієнт 
із кроком 1%.
Торкніть клавішу , 
щоб збільшити 
коефіцієнт, або клавішу 

, щоб зменшити 
коефіцієнт. Утримання 
клавіші [ZOOM] 
(МАСШТАБУВАННЯ) 
( / ) пришвидшує 
змінення коефіцієнта.

6 Торкніть клавішу [Y].

7 За допомогою клавіш зменшення, 
збільшення та [ZOOM] 
(МАСШТАБУВАННЯ) ( / ) 
змініть коефіцієнт масштабування 
у вертикальному (Y) напрямку.

Торкання клавіші 
фіксованого 
коефіцієнта не 
призводить до її 
виділення.

Якщо потрібно 
повторно настроїти 
горизонтальний 
коефіцієнт, знову 
торкніть клавішу [X].

8 Торкніть клавішу [OK].

9 Переконайтеся, що автоматично 
вибрано потрібний формат паперу, 
або виберіть інший формат за 
допомогою клавіші [PAPER SELECT] 
(ВИБІР ПАПЕРУ).

Якщо активовано функцію 
AUTO PAPER SELECT 
(АВТОМАТИЧНИЙ ВИБІР 
ПАПЕРУ), відповідний 
формат паперу 
автоматично вибирається 
відповідно до розміру 
оригіналу та вибраних 
коефіцієнтів 
масштабування при 
копіюванні.

10 Виберіть кількість копій і будь-які 
інші потрібні параметри копіювання, 
а потім натисніть клавішу [START] 
(ПУСК) ( ).

Торкніть клавішу зменшення або збільшення, 
щоб установити приблизний коефіцієнт, 
а потім торкніть клавішу [ ], щоб зменшити 
коефіцієнт, або клавішу [ ], щоб збільшити 
коефіцієнт.

1

2

4
ZOOM

100

100

Y

X

64%

50%

XY ZOOM

Y

4%

0%

XY ZOOM CANCEL

ZOOM

100Y

ZOOM

100

50X

Y

Щоб скасувати цю функцію, торкніть клавішу 
[CANCEL] (СКАСУВАТИ) на екрані XY ZOOM 
(МАСШТАБУВАННЯ ПО ОСЯХ X ТА Y).

64%

50%

77% X

Y

ZOOM CANCEL

ZOOM

50

70

X

Y

141%

200%

400%

100%

E

PAP

OK

EXPOSURE

AUTO   A4

PAPER SELECT

X-50% Y-70%
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ПЕРЕРИВАННЯ ПРОЦЕСУ 
КОПІЮВАННЯ
Процес копіювання можна тимчасово переривати для виконання іншого завдання копіювання. Після завершення 
іншого завдання процес копіювання відновиться з тими самими параметрами копіювання.

1 Щоб перервати процес копіювання, 
натисніть клавішу [INTERRUPT] 
(ПЕРЕРВАТИ) ( ).

Клавіша [INTERRUPT] 
(ПЕРЕРВАТИ) ( ) 
блимає, доки апарат 
не буде готовий 
до виконання завдання 
переривання; після 
цього вона світиться 
неперервно.

Якщо потрібно 
скасувати завдання 
переривання під час 
вибору параметрів, 
натисніть клавішу 
[INTERRUPT] 
(ПЕРЕРВАТИ) ( ).

2 Видаліть попередній оригінал або 
оригінали та розмістіть оригінал(и) 
завдання копіювання під час 
перерви. (стор.22, стор.23)

3 Виберіть кількість копій і будь-які 
інші потрібні параметри копіювання, 
а потім натисніть клавішу [START] 
(ПУСК) ( ).

Копії, створенні під час 
перерви, будуть 
відокремлені від 
попередніх копій. 
(Функція 
відокремлення, 
стор.35.)

4 Після завершення завдання 
копіювання натисніть клавішу 
[INTERRUPT] (ПЕРЕРВАТИ) ( ) 
та вийміть оригінал(и).

5 Розмістіть попередній оригінал 
або оригінали та натисніть клавішу 
[START] (ПУСК) ( ), щоб відновити 
копіювання.
Повторно розміщуйте лише оригінали, 
які ще не були зіскановані.

Для копіювання з перериванням не можна використовувати такі функції: автоматичне двостороннє 
копіювання, копіювання із сортуванням/групуванням, сортування зі скріпленням, копіювання брошур, 
побудова завдання змішаного подавання, копіювання обкладинки, програми завдань, знімок посвідчення 
або копіювання кількох знімків.

• Якщо активовано режим аудиту, 
відобразиться повідомлення, 
яке запропонує ввести номер 
облікового запису. Введіть номер 
свого облікового запису за допомогою 
цифрових клавіш. Кількість створених 
копій буде додана до показника 
лічильника відповідного облікового 
запису.

• Якщо під час натискання клавіші 
[INTERRUPT] (ПЕРЕРВАТИ) ( ) оригінал 
сканується, завдання переривання 
почнеться після завершення сканування. 
Якщо друкується копія, завдання 
переривання почнеться після друку копії.

UT

LOGOUT
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3
Розділ 3

ФУНКЦІЇ ДЛЯ ЗРУЧНОГО КОПІЮВАННЯ

У цьому розділі пояснюються спеціальні функції кінцевої обробки та інші зручні функції. 

ФУНКЦІЇ КІНЦЕВОЇ ОБРОБКИ КОПІЙ
У цьому розділі пояснюються функції сортування, групування та зсуву, а також функція сортування зі 
скріпленням, яка використовується для скріплення виведених копій, відсортованих функцією сортування 
(за встановленого фінішера).

СОРТУВАННЯ КОПІЙ
Ця функція використовується для сортування 
наборів копій. Копії можна виводити в лоток 
розділювача завдань або зсувний лоток або 
правий лоток (блок вивідного лотка) 
периферійного фінішера.

ФУНКЦІЯ ЗСУВУ
Кожний набір копій відокремлюється від попереднього 
набору у вивідному лотку, даючи змогу легко відрізнити 
один набір від іншого. (Функцію зсуву можна 
використовувати на центральному лотку або 
зсувному лотку фінішера.)

Активація функції зсуву
Щоб активувати функцію зсуву, установіть позначку 
у прапорці [OFFSET] (ЗСУВ), відобразивши його 
за допомогою клавіші [OUTPUT] (ВИВЕДЕННЯ). 
(Щоб установити позначку, торкніть прапорець.)

КОПІЮВАННЯ 
З ГРУПУВАННЯМ
Ця функція використовується для групування наборів 
копій за сторінками. Копії можна виводити в лоток 
розділювача завдань або зсувний лоток або правий 
лоток (блок вивідного лотка) периферійного 
фінішера.

2
1

3

2
1

3
1

2
3

2
1

3

Функція зсуву «УВІМК.» Функція зсуву «ВИМК.»

3
3
3

2
2
2

1
2

3

1
1
1
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ФУНКЦІЇ ДЛЯ ЗРУЧНОГО КОПІЮВАННЯ

1 Покладіть оригінали у РОППП або 
на скло для документів. (стор.22, 
стор.23)

Якщо оригінали 
розміщено в РОППП, 
автоматично 
вибирається функція 
сортування. (Відомості 
про деактивацію цієї 
функцію див. у розділі 
«5. ПАРАМЕТРИ 

СИСТЕМИ (АДМІНІСТРАТОР)».)

Приклад. 5наборів копій або по 5копій кожної 
сторінки 3оригіналів

2 Торкніть клавішу [OUTPUT] 
(ВИВЕДЕННЯ).

3 Торкніть клавішу [SORT] 
(СОРТУВАННЯ) або [GROUP] 
(ГРУПУВАННЯ).

4 Торкніть вивідний лоток, 
який потрібно використати.

Вивідний лоток 
можна вибрати лише 
за встановленого 
розділювача завдань 
або фінішера.

5 Торкніть клавішу [OK].

6 Виберіть кількість копій і будь-які 
інші потрібні параметри копіювання, 
а потім натисніть клавішу [START] 
(ПУСК) ( ).

7 [За використання РОППП]
Копіювання запуститься після сканування всіх 
оригіналів.
[За використання скла для 
документів]
Замініть оригінал на наступний оригінал і натисніть 
клавішу [START] (ПУСК) ( ). Повторюйте цей крок, 
доки не будуть зіскановані всі оригінали, а потім 
торкніть клавішу [READ-END] (ЗАВЕРШЕННЯ 
ЗЧИТУВАННЯ).

Копії групуються, як зазначено нижче.

Якщо під час сканування оригіналів заповнюється 
пам’ять, відображається повідомлення «MEMORY IS 
FULL. PRESS [START] TO BEGIN COPYING OR [CA] 
TO CANCEL» (ПАМ’ЯТЬ ЗАПОВНЕНА. НАТИСНІТЬ 
«ПУСК», ЩОБ ПОЧАТИ КОПІЮВАННЯ, АБО 
«СКАСУВАТИ ВСЕ», ЩОБ СКАСУВАТИ). Щоб 
скопіювати лише зіскановані оригінали, натисніть 
клавішу [START] (ПУСК) ( ). Щоб скасувати завдання, 
натисніть клавішу [CLEAR ALL] (СКАСУВАТИ ВСЕ) ( ).Для активації функції відокремлення 

(стор.35) торкніть прапорець [OFFSET] 
(ВІДОКРЕМЛЕННЯ), щоб у ньому 
з’явилася позначка. Для деактивації 
функції зсуву знову торкніть прапорець 
[OFFSET] (ЗСУВ), щоб видалити з нього 
позначку.

Оригінали

2-SIDED COPY

OUTPUT

CENTRE
TRAY

UPPER
TRAY

CENTRE
TRAY

Кількість оригіналів, які можна зісканувати 
в пам’ять, можна збільшити, збільшивши 
виділення пам’яті в параметрах адміністратора 
або встановивши розширення пам’яті. (Див. 
розділ «5. ПАРАМЕТРИ СИСТЕМИ 
(АДМІНІСТРАТОР)».)

OFFSET

OK

UT

LOGOUT

READ-END

PLACE NEXT ORIGINAL. PRESS [START].

WHEN FINISHED, PRESS [READ-END].

Копія

5 наборів копій 5 копій на сторінку

Копія
Сортування Групування
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ФУНКЦІЇ ДЛЯ ЗРУЧНОГО КОПІЮВАННЯ

3
ОРІЄНТАЦІЯ ОРИГІНАЛУ ТА МІСЦЯ СКРІПЛЕННЯ
Використання РОППП
Вставте оригінали лицевою стороною догори.

Використання скла для 
документів
Розміщуйте кожний оригінал лицевою стороною 
донизу.

Під час копіювання оригіналів формату B4 або A3 (8-1/2" x 14" або 11" x 17") із вертикальною орієнтацією копії 
скріплюватимуться в показаних нижче місцях.

Місце скріплення

• Використовуючи функцію сортування зі скріпленням для бланків, завантажуйте 
папір бланком вперед або праворуч, як показано на схемі.

• Під час використання сортування зі скріпленням функція автоматичного повертання оригінального 
зображення не працює.

• Оригінали різного розміру не можна скопіювати на папір відповідних форматів.
• Використання функції сортування зі скріпленням неможливе, якщо її деактивовано в параметрах 
адміністратора. (Див. розділ «5. ПАРАМЕТРИ СИСТЕМИ (АДМІНІСТРАТОР)».)

• Використання функції відокремлення (стор.35) неможливе.

SHARP

S
H

A
R

P

СОРТУВАННЯ ЗІ СКРІПЛЕННЯМ
(якщо встановлено фінішер MX-FN13)
Ця функція забезпечує сортування копій, скріплення кожного набору та виведення наборів у зсувний лоток. 
Функція сортування зі скріпленням може використовуватися лише за встановленого фінішера.
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ФУНКЦІЇ ДЛЯ ЗРУЧНОГО КОПІЮВАННЯ

1 Розмістіть оригінал(и). (стор.22, 
стор.23)

2 Торкніть клавішу [OUTPUT] 
(ВИВЕДЕННЯ).

3 Торкніть клавішу [STAPLE SORT] 
(СОРТУВАННЯ ЗІ СКРІПЛЕННЯМ).

Натискання клавіші 
[STAPLE SORT] 
(СОРТУВАННЯ 
ЗІ СКРІПЛЕННЯМ) 
призводить до 
автоматичного вибору 
зсувного лотка 
як вивідного лотка. 

Використання верхнього та центрального лотків 
неможливе.

4 Торкніть клавішу [OK].

5 Виберіть кількість копій і будь-які 
інші параметри копіювання, а потім 
натисніть клавішу [START] (ПУСК) ( ).

6 [За використання РОППП]
Копіювання запуститься після сканування всіх 
оригіналів.
[За використання скла для 
документів]
Замініть оригінал на наступний оригінал 
і натисніть клавішу [START] (ПУСК) ( ). 
Повторюйте цей крок, доки не будуть 
зіскановані всі оригінали, а потім торкніть 
клавішу [READ-END] (ЗАВЕРШЕННЯ 
ЗЧИТУВАННЯ).

Якщо під час сканування оригіналів заповнюється 
пам’ять, відображається повідомлення «MEMORY 
IS FULL. PRESS [START] TO BEGIN COPYING 
OR [CA] TO CANCEL» (ПАМ’ЯТЬ ЗАПОВНЕНА. 
НАТИСНІТЬ «ПУСК», ЩОБ ПОЧАТИ 
КОПІЮВАННЯ, АБО «СКАСУВАТИ ВСЕ», ЩОБ 
СКАСУВАТИ). Щоб скопіювати лише зіскановані 
оригінали, натисніть клавішу [START] (ПУСК) ( ). 
Щоб скасувати завдання, натисніть клавішу 
[CLEAR ALL] (СКАСУВАТИ ВСЕ) ( ).

2-SIDED COPY

OUTPUT

Кількість оригіналів, які можна зісканувати 
в пам’ять, можна збільшити, збільшивши 
виділення пам’яті в параметрах 
адміністратора або встановивши 
розширення пам’яті. (Див. розділ «5. 
ПАРАМЕТРИ СИСТЕМИ 
(АДМІНІСТРАТОР)».)

READ-END

PLACE NEXT ORIGINAL. PRESS [START].

WHEN FINISHED, PRESS [READ-END].
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СПЕЦІАЛЬНІ РЕЖИМИ
Торкання клавіші [SPECIAL MODES] (СПЕЦІАЛЬНІ РЕЖИМИ) на головному екрані режиму копіювання призводить 
до відображення екрана спеціальних режимів. Цей екран містить наведені нижче спеціальні функціональні клавіші.

Клавіша [MARGIN SHIFT] (ЗСУВ ПОЛІВ)(стор.41)
Використовується для зсуву зображення на папері 
для копіювання з метою створення полів для 
скріплення.

Клавіша [ERASE] (ВИДАЛИТИ)(стор.42)
Використовується для видалення навколишніх 
затемнень, які виникають під час створення копій 
книг та інших товстих оригіналів.

Клавіша [DUAL PAGE COPY] (ОКРЕМЕ 
КОПІЮВАННЯ ДВОХ СТОРІНОК) (стор.43)
Використовується для створення окремих копій лівих 
і правих сторінок скріплених документів.

Клавіша [PAMPHLET COPY] (КОПІЮВАННЯ 
БРОШУРИ) (стор.44)
Функція копіювання брошури використовується, щоб 
упорядкувати копії у правильному порядку для 
скріплення посередині та згинання у брошуру. Дві 
сторінки оригіналу копіюються з кожної сторони паперу, 
тобто на один аркуш копіюється чотири сторінки. 

Клавіша [JOB BUILD] (ПОБУДОВА ЗАВДАННЯ) 
(стор.45)
Використовується, коли потрібно скопіювати більшу 
кількість оригіналів, ніж можна одночасно розмістити в 
РОППП. Завдяки цій функції можна розділити оригінали на 
набори та по черзі зісканувати їх у РОППП.

Клавіша [MULTI SHOT] (КІЛЬКА ЗНІМКІВ) (стор.46)
Функція копіювання кількох знімків використовується для 
копіювання двох або чотирьох оригіналів на одному аркуші 
паперу для копіювання з будь-яким із чотирьох шаблонів 
компонування.

Клавіша ( ), клавіша ( )
Використовуються для переходу між сторінками на 
екрані спеціальних функцій.

Клавіша [ORIGINAL SIZE] 
(РОЗМІР ОРИГІНАЛУ) (стор.47)
Використовується для вибору розміру оригіналу 
вручну. Після вибору розміру оригіналу функція 
автоматичного вибору коефіцієнта автоматично 
вибере потрібний коефіцієнт відповідно до формату 
паперу.

Клавіша [COVER] (ОБКЛАДИНКА) (стор.48)
Натисніть, щоб використати інші типи паперу для 
першої та останньої сторінки обкладинки (за 
використання РОППП).

Клавіша [B/W REVERSE] (ОБЕРНЕННЯ Ч/Б)(стор.50)
Використовується для обернення чорних і білих 
областей між собою.

Клавіша [CARD SHOT] 
(ЗНІМОК ПОСВІДЧЕННЯ) (стор.51)
Дає змогу скопіювати лицеву та зворотну сторони 
посвідчення на один аркуш паперу.

Клавіша [OK]
Торкніть, щоб повернутися до головного екрана 
режиму копіювання.

A4

A4
A4

A4
A3

• Відображувані меню 
різнитимуться залежно від 
країни та регіонів.

• Відображувані меню 
різнитимуться залежно від 
установленого обладнання.

1

2

3

4

5

6 Деякі функції неможливо використовувати 
в певних сполученнях. У разі вибору 
забороненого сполучення функцій 
на сенсорній панелі відобразиться 
повідомлення.

7

8

9

10

11

12
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ФУНКЦІЇ ДЛЯ ЗРУЧНОГО КОПІЮВАННЯ

ЗАГАЛЬНА ПРОЦЕДУРА ВИКОРИСТАННЯ 
СПЕЦІАЛЬНИХ ФУНКЦІЙ

1 Торкніть клавішу [SPECIAL MODES] 
(СПЕЦІАЛЬНІ РЕЖИМИ).

2 Торкніть клавішу потрібного 
спеціального режиму.

Приклад.
Вибір функції зсуву 
полів

Процедури для режимів, які потребують 
подальшого настроювання, пояснюються 
з наступної сторінки.

SPECIAL MODES

2-SIDED COPY

MARGIN SHIFT

PAMPHLET COPY
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ФУНКЦІЇ ДЛЯ ЗРУЧНОГО КОПІЮВАННЯ

3

ЗСУВ ПОЛІВ
Функція зсуву полів використовується для автоматичного зсуву тексту або зображення на копії приблизно 
на 10мм (1/2") від початкового розташування.

1 Торкніть клавішу [MARGIN SHIFT] 
(ЗСУВ ПОЛІВ) на екрані спеціальних 
режимів.

З’явиться екран 
настроювання зсуву 
полів.
На екрані також 
відобразиться 
піктограма зсуву полів 
(  тощо), вказуючи на 
те, що функцію 
ввімкнено.

2 Виберіть напрямок зсуву.

Торкніть клавішу 
[RIGHT] (ПРАВОРУЧ), 
[LEFT] (ЛІВОРУЧ) або 
[DOWN] (ВНИЗ).
Буде виділено вибрану 
клавішу.

3 Настройте потрібну ширину зсуву 
й торкніть клавішу [OK].

Настроюйте ширину 
зсуву за допомогою 
клавіш  і . Ширину 
зсуву можна 
встановити в діапазоні 
0—20мм із кроком 1мм 
(0—1" із кроком 1/8").

4 Торкніть клавішу [OK] на екрані 
спеціальних режимів.
Знову відобразиться головний екран режиму 
копіювання.

• Зміщення можна здійснити 
праворуч, ліворуч або вниз, 
як показано на ілюстрації.

• Ширину зсуву (поле) можна 
встановити в діапазоні 
0—20мм із кроком 1мм 
(0—1" із кроком 1/8").

• Якщо вибрано клавішу 
[DOWN], розмістіть 
оригінал(и), щоб поле, 
яке потрібно збільшити, 
було орієнтоване на задню 
сторону РОППП або скла 
для документів.

MARGIN SHIFT

PAMPHLET COPY

RIGHT LEFT DOWN

Про подальші кроки
Якщо використовується скло для документів, 
див. стор.22.
Якщо використовується РОППП, див. стор.23. 

• Якщо вибрано зсув полів, копіювання 
з повертанням не працюватиме.

• Цю функцію не можна використовувати 
з папером нестандартних форматів.

• Щоб скасувати функцію зсуву полів, 
торкніть клавішу [CANCEL] (СКАСУВАТИ) 
на екрані настроювання зсуву полів. 
(Див. екран у кроці 3.)

SIDE 1

(0  20)
mm

(0  20)
mm

SIDE 2

OKCANCEL

OK

10 10
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ФУНКЦІЇ ДЛЯ ЗРУЧНОГО КОПІЮВАННЯ

КОПІЮВАННЯ З ВИДАЛЕННЯМ
Функція видалення використовується для видалення затемнених ліній на копіях, створених під час копіювання 
товстих оригіналів або книг. Нижче наведено режими видалення, які можна вибрати. Початкове значення ширини 
області видалення становить 10мм (1/2").

ВИДАЛЕННЯ ПО КРАЯХ

Видалення затемнених ліній навколо країв копій, 
які виникають під час копіювання цупкого паперу 
або книги.

ВИДАЛЕННЯ ПО ЦЕНТРУ

Видалення затемнених ліній, які відображаються 
в місцях скріплення документів.

ВИДАЛЕННЯ ПО КРАЯХ І ЦЕНТРУ

Видалення і ліній затемнення навколо країв копій, 
і затемнення по центру.

1 Торкніть клавішу [ERASE] 
(ВИДАЛИТИ) на екрані спеціальних 
режимів.

З’явиться екран 
настроювання видалення.
На екрані також 
відобразиться 
піктограма видалення 
(  тощо), вказуючи на 
те, що функцію 
ввімкнено.

2 Виберіть потрібний режим 
видалення.

Виберіть один із трьох 
режимів видалення. 
Буде виділено вибрану 
клавішу.

3 Настройте потрібну ширину області 
видалення й торкніть клавішу [OK].

Настроюйте ширину 
області видалення за 
допомогою клавіш  
і . Ширину області 
видалення можна 
встановити в діапазоні 
0—20мм із кроком 1мм 
(0—1" із кроком 1/8").

4 Торкніть клавішу [OK] на екрані 
спеціальних режимів.
Знову відобразиться головний екран режиму 
копіювання.

MU

ERASEFT

PY
JOB

BUILD

ERASE

CENTRE
ERASE

EDGE+CENTRE
ERASE

EDGE
ERASE

EDGE

CANCEL OK

10 (0  20)
mm

Про подальші кроки
Якщо використовується скло для документів, 
див. стор. 22.
Якщо використовується РОППП, див. стор. 23.

• Цю функцію не можна використовувати 
з оригіналами нестандартного формату.

• Цю функцію не можна вибрати, 
коли використовується змішане 
подавання (стор.25).

• Щоб скасувати функцію копіювання 
з видаленням, торкніть клавішу 
[CANCEL] (СКАСУВАТИ) на екрані 
настроювання копіювання з видаленням. 
(Див. екран у кроці 3.)
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ФУНКЦІЇ ДЛЯ ЗРУЧНОГО КОПІЮВАННЯ

3

ОКРЕМЕ КОПІЮВАННЯ ДВОХ СТОРІНОК
Функція окремого копіювання двох сторінок створює окремі копії двох сусідніх сторінок на склі для документів. 
Вона особливо корисна для копіювання книг та інших скріплених документів.

[Приклад] Копіювання правих і лівих сторінок книги

1 Торкніть клавішу [DUAL PAGE 
COPY] (ОКРЕМЕ КОПІЮВАННЯ 
ДВОХ СТОРІНОК) на екрані 
спеціальних режимів.

Клавіша [DUAL PAGE 
COPY] (ОКРЕМЕ 
КОПІЮВАННЯ ДВОХ 
СТОРІНОК) виділяється, 
позначаючи, що функцію 
ввімкнено, і на екрані 
відображається піктограма 
окремого копіювання двох 
сторінок ( ).

2 Торкніть клавішу [OK] на екрані 
спеціальних режимів.

Знову відобразиться 
головний екран режиму 
копіювання.

3 Покладіть оригінали на скло для 
документів. (стор.22)

Під час копіювання оригіналів книг
Копіюючи товсту книгу, обережно притисніть її до скла 
для документів.

4 Переконайтеся, що вибрано формат 
паперу B5 або A4 (8-1/2" x 11").

Якщо не вибрано 
формат паперу B5 або 
A4 (8-1/2" x 11"), 
торкніть клавішу 
[PAPER SELECT] 
(ВИБІР ПАПЕРУ), щоб 
вибрати папір формату 
B5 або A4 (8-1/2" x 11").

5 Виберіть кількість копій і будь-які 
інші потрібні параметри копіювання, 
а потім натисніть клавішу [START] 
(ПУСК) ( ).

• Під час використання функції окремого копіювання 
двох сторінок можна використовувати настройку 
зменшення, однак настройка збільшення 
недоступна.

• Функцію окремого копіювання двох сторінок можна 
використовувати лише в разі копіювання зі скла для 
документів. Використання РОППП неможливе.

• Можна використовувати папір формату B5 або 
A4 (8-1/2" x 11").

Оригінал книги
Окреме копіювання 
двох сторінок

MULTI SHOT

1/2DUAL PAGE
COPY

0

1/2

OK

DUAL PAGE
COPY

Центральна лінія 
оригіналу

Ця 
сторінка 
копіюється 
першою.

Покажчик B5, A4 (81/2x11      )

• Щоб скасувати функцію окремого копіювання 
двох сторінок, торкніть клавішу [DUAL PAGE 
COPY] (ОКРЕМЕ КОПІЮВАННЯ ДВОХ 
СТОРІНОК) на екрані спеціальних режимів. 
(Виділення клавіші буде скасоване.)  
(Див. екран у кроці 1.) 

• Щоб видалити затемнення, 
які відображаються в місцях скріплення 
документів, використайте функцію видалення 
по краях (стор.42). (Використання функцій 
видалення по центру та видалення по краях 
і по центру разом із функцією окремого 
копіювання двох сторінок неможливе.)

PAPER SELECT
AUTO   A4

100%
COPY RATIO

UT

LOGOUT
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ФУНКЦІЇ ДЛЯ ЗРУЧНОГО КОПІЮВАННЯ

КОПІЮВАННЯ БРОШУРИ
Функція копіювання брошури використовується, щоб упорядкувати копії у правильному порядку для скріплення 
посередині та згинання у брошуру. Дві сторінки оригіналу копіюються з кожної сторони паперу для копіювання, 
тобто на один аркуш копіюється чотири сторінки.
Ця функція зручна для впорядкування копій у красивий буклет або брошуру.

[Приклад] Копіювання 8 оригіналів за допомогою функції копіювання брошури
• Зіскануйте оригінали, починаючи першою сторінкою 
та закінчуючи останньою. Апарат автоматично 
настроїть порядок копіювання.

• Можна вибрати оправу ліворуч (відкриття справа 
наліво) або оправу праворуч (відкриття зліва направо).

• На один аркуш копіюються чотири оригінали. 
У кінці можуть бути автоматично додані пусті 
сторінки залежно від кількості оригіналів.

1 Торкніть клавішу [PAMPHLET COPY] 
(КОПІЮВАННЯ БРОШУРИ) на екрані 
меню спеціальних режимів.

З’явиться екран 
настроювання 
копіювання брошури. 
У лівому верхньому 
куті екрана також 
відобразиться 
піктограма копіювання 
брошури (  тощо), 
вказуючи на те, 
що функцію активовано.

2 Укажіть, чи будуть копіюватися 
1- або 2-сторонні оригінали.

3 Виберіть положення оправи— 
[LEFT BINDING] (ОПРАВА ЛІВОРУЧ) 
або [RIGHT BINDING] (ОПРАВА 
ПРАВОРУЧ),— а потім торкніть 
клавішу [OK] на екрані настроювання 
копіювання брошури.

Знову відобразиться 
екран меню 
спеціальних режимів.

4 Торкніть клавішу [OK] на екрані 
спеціальних режимів.
Знову відобразиться головний екран режиму 
копіювання.

5 Розмістіть оригінал(и). (стор.22, 
стор.23)

6 Переконайтеся, що автоматично 
вибрано правильний формат паперу.

Якщо потрібний формат 
паперу для копіювання 
не вибрано, виберіть 
формат паперу 
за допомогою клавіші 
[PAPER SELECT] (ВИБІР 
ПАПЕРУ). Вибравши 
формат паперу, торкніть 
клавішу [AUTO IMAGE] 

(АВТОМАТИЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ). Буде автоматично 
вибрано відповідний коефіцієнт.

7 Виберіть кількість копій і будь-які 
інші потрібні параметри копіювання, 
а потім натисніть клавішу [START] 
(ПУСК) ( ).

8 [За використання РОППП]
Копіювання запуститься після сканування всіх 
оригіналів. 

9 [За використання скла для документів]
Замініть оригінал на наступний оригінал і натисніть 
клавішу [START] (ПУСК) ( ). Повторюйте цей 
крок, доки не будуть зіскановані всі оригінали, 
а потім торкніть клавішу [READ-END] 
(ЗАВЕРШЕННЯ ЗЧИТУВАННЯ).

1
2

3
4

5
6

7
8

7

8

5

6

3

4

1

2

Оригінали 
(двосторонні)

Оригінали (односторонні)

Перша 
сторінка

Перша 
сторінка

Завершені копії 
можна зігнути.

MARGIN SHIFT

PAMPHLET COPY

CANCEL OKPAMPHLET COPY

ORIGINAL
2-SIDED1-SIDED

RIGHT
BINDING

LEFT
BINDING

CANCEL OK

D
RIGHT
BINDING

LEFT
BINDING

Якщо вибрано функцію копіювання брошури, 
автоматично активується двостороннє копіювання.

Щоб скасувати функцію копіювання брошури, 
торкніть клавішу [CANCEL] (СКАСУВАТИ) на 
екрані настроювання копіювання брошури. 
(Див. екран у кроці 2.)

PAPER SELECT
AUTO   A4

100%
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3

РЕЖИМ ПОБУДОВИ ЗАВДАННЯ
Ця функція використовується, коли потрібно скопіювати більшу кількість оригіналів, ніж можна одночасно 
розмістити в РОППП. (У РОППП можна одночасно розмістити не більше 100 оригіналів.)

Приклад. Копіювання 130 аркушів (оригінали формату A4 (8-1/2" x 11"))

1 Торкніть клавішу [JOB BUILD] 
(ПОБУДОВА ЗАВДАННЯ) на екрані 
меню спеціальних режимів.

Клавішу [JOB BUILD] 
(ПОБУДОВА 
ЗАВДАННЯ) 
буде виділено.
На екрані також 
відобразиться 
піктограма побудови 
завдання ( ), 
вказуючи на те, 
що функцію 
активовано.

2 Торкніть клавішу [OK] на екрані 
спеціальних режимів.

Знову відобразиться 
головний екран режиму 
копіювання.

3 Розмістіть оригінал(и) в РОППП. 
(стор.23)

4 Переконайтеся, що вибрано 
правильний формат паперу, виберіть 
кількість копій і будь-які інші потрібні 
параметри копіювання, а потім 
натисніть клавішу [START] (ПУСК) ( ).

Почнеться сканування. 
Коли завершиться 
сканування першого 
набору оригіналів 
(А в наведеному вище 
прикладі), вставте другий 
набір і натисніть клавішу 
[START] (ПУСК) ( ). 

Повторюйте цей крок, доки не буде зісканована 
решта оригіналів (В у наведеному вище прикладі).
Перш ніж вставляти наступний набір оригіналів, 
виймайте зісканований набір.

5 Торкніть клавішу [READ-END] 
(ЗАВЕРШЕННЯ ЗЧИТУВАННЯ).

Почнеться копіювання.

• Якщо під час сканування оригіналів заповнюється пам’ять, відображається повідомлення «MEMORY IS 
FULL. PRESS [START] TO BEGIN COPYING OR [CA] TO CANCEL» (ПАМ’ЯТЬ ЗАПОВНЕНА. НАТИСНІТЬ 
«ПУСК», ЩОБ ПОЧАТИ КОПІЮВАННЯ, АБО «СКАСУВАТИ ВСЕ», ЩОБ СКАСУВАТИ). Щоб скопіювати 
лише зіскановані оригінали, натисніть клавішу [START] (ПУСК) ( ). Щоб скасувати завдання, натисніть 
клавішу [CLEAR ALL] (СКАСУВАТИ ВСЕ) ( ).

• Залежно від вмісту оригіналів пам’ять може заповнитися, перш ніж буде зіскановано 100оригіналів. У такому 
разі натисніть клавішу [START] (ПУСК) ( ), щоб скопіювати зіскановані оригінали, а потім знову розмістіть 
оригінали, які ще не були зіскановані, у РОППП і повторіть процедуру копіювання.

• Щоб збільшити кількість оригіналів, які можна зісканувати, розширте пам’ять або виділіть більше пам’яті 
в параметрах адміністратора. (Див. розділ «5. ПАРАМЕТРИ СИСТЕМИ (АДМІНІСТРАТОР)».) 

ERASET

Y MUL

ERASE

JOB
BUILD

D

JOB
BUILD

MULTI SHOT

ERASE
1/2

OK

JOB
BUILD

DUAL PAGE
COPY

Щоб скасувати функцію режиму 
побудови завдання, торкніть клавішу 
[JOB BUILD] (ПОБУДОВА ЗАВДАННЯ) 
на екрані спеціальних режимів, знявши 
її виділення.  (Див. екран у кроці 1.) 

UT

LOGOUT

READ-END

PLACE NEXT ORIGINAL. PRESS [START].

WHEN FINISHED, PRESS [READ-END].
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КОПІЮВАННЯ КІЛЬКОХ ЗНІМКІВ
Функція копіювання кількох знімків використовується для копіювання двох або чотирьох оригіналів на одному 
аркуші паперу для копіювання у вказаному порядку.

Приклад. Копіювання чотирьох оригіналів на один аркуш паперу
 (Номер сторінки: 4 в 1 ( ), компонування: ( )) 

• Використовуючи функцію копіювання кількох 
знімків, розмістіть оригінали, виберіть потрібний 
формат паперу, а потім виберіть режим копіювання, 
перш ніж вибирати функцію копіювання кількох 
знімків на екрані спеціальних режимів.

• Під час використання функції копіювання кількох 
знімків потрібний коефіцієнт масштабування при 
копіюванні встановлюється автоматично відповідно 
до розміру оригіналу, формату паперу та кількості 
оригіналів, які потрібно скопіювати на один аркуш. 
Мінімальний коефіцієнт зменшення становить 25%. 
(За використання РОППП мінімальний коефіцієнт 
зменшення становить 50%.) Залежно від розміру 
оригіналу, формату паперу та кількості оригіналів, 
які потрібно скопіювати на один аркуш, частини 
оригінальних зображень можуть бути обрізані.

1 Торкніть клавішу [MULTI SHOT] 
(КІЛЬКА ЗНІМКІВ) на екрані меню 
спеціальних режимів.

З’явиться екран 
настроювання копіювання 
кількох знімків. На екрані 
також відобразиться 
піктограма копіювання 
кількох знімків ( ), 
вказуючи на те, що 
функцію активовано.

2 Виберіть на екрані настроювання 
копіювання кількох знімків кількість 
оригіналів, які потрібно скопіювати 
на один аркуш.

3 Виберіть компонування.

Виберіть порядок, 
у якому оригінали 
відображатимуться 
на копії.

4 Виберіть значення параметра межі.

Виберіть [ ],
[ ] або [ ].

5 Торкніть клавішу [OK] на екрані 
настроювання копіювання кількох 
знімків.
Знову відобразиться екран меню спеціальних 
режимів.

6 Торкніть клавішу [OK] на екрані 
меню спеціальних режимів.
Знову відобразиться головний екран режиму 
копіювання.

7 Виберіть кількість копій і будь-які 
інші потрібні параметри 
копіювання, а потім натисніть 
клавішу [START] (ПУСК) ( ).

8 [За використання РОППП]
Копіювання запуститься після сканування всіх 
оригіналів. 

9 [За використання скла для документів]
Замініть оригінал на наступний оригінал і натисніть 
клавішу [START] (ПУСК) ( ). Повторюйте цей крок, 
доки не будуть зіскановані всі оригінали, а потім 
торкніть клавішу [READ-END] (ЗАВЕРШЕННЯ 
ЗЧИТУВАННЯ) у разі необхідності.

Одностороння копія 
одностороннього 
оригіналу

Копія

Одностороння копія 
двостороннього 
оригіналу

MULTI SHOT

1/2DUAL PAGE
COPY

SPECIAL MODES

MULTI SHOT

OK

OKCANCEL

LAYOUT
2in1 4in1

BORDER

OKCANCEL

LAYOUT BORDER

• Зображення можна повертати залежно 
від кількості оригіналів та орієнтації 
оригіналів і паперу для копіювання.

• Щоб скасувати функцію копіювання кількох 
знімків, торкніть клавішу [CANCEL] на 
відповідному екрані настроювання (екран у 
кроці 2).

OKCANCEL

LAYOUT BORDER
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РОЗМІР ОРИГІНАЛУ
Якщо потрібно використовувати папір, формат якого відрізняється від автоматично вибраного розміру 
оригіналу, значення параметра розміру оригіналу вказується за допомогою спеціальних режимів. Тут також 
вибирається параметр змішаного подавання (стор.25).

1 Торкніть клавішу , а потім 
торкніть клавішу [ORIGINAL SIZE] 
(РОЗМІР ОРИГІНАЛУ) на екрані 
меню спеціальних режимів.

З’явиться екран 
настроювання розміру 
оригіналу.

2 Торкніть клавішу [MANUAL] (ВРУЧНУ).

3 Виберіть розмір оригіналу.

Клавішу [MANUAL] (ВРУЧНУ) буде виділено, 
та буде відображено вибраний формат паперу.

4 Торкніть внутрішню клавішу [OK].

Знову відобразиться екран меню спеціальних 
режимів.

5 Торкніть клавішу [OK] на екрані 
меню спеціальних режимів.
Знову відобразиться головний екран режиму 
копіювання.

Щоб вибрати розмір оригіналу в дюймах, 
торкніть клавішу [AB INCH] (АВ/ДЮЙМИ). 
Відобразиться розмір у дюймах.

ORIGINAL
SIZE

CARD SHOT

COV

AL MODES

MANUAL

GINAL SIZE

AUTO

MIX SIZE ORIGINAL FEEDING MOD

OK

INCH

AB

OK

AUTO MANUAL

ORIGINAL SIZE

A5 A4 A4R B4

A3

Щоб вибрати змішане подавання, 
установіть прапорець «MIX SIZE ORIGINAL 
FEEDING MODE» (РЕЖИМ ПОДАВАННЯ 
ОРИГІНАЛІВ ЗМІШАНИХ РОЗМІРІВ). 
Функція змішаного подавання пояснюється 
на сторінці 25.
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КОПІЮВАННЯ ОБКЛАДИНКИ
Режим копіювання обкладинки використовується для додавання обкладинки на початку, в кінці або й на 
початку, й у кінці багатосторінкового документа. Режим копіювання обкладинки можна використовувати лише 
з РОППП.

Копіювання на обкладинку Копіювання на обкладинку відсутнє

• Можна вибрати першу сторінку обкладинки, 
останню сторінку обкладинки або їх обидві.

• Можна вказати, чи потрібно копіювати 
на першу сторінку обкладинки.

• Копіювання на жодну сторону останньої 
сторінки обкладинки неможливе.

• Можна вибрати першу сторінку обкладинки, 
останню сторінку обкладинки або їх обидві.
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1 Торкніть клавішу , а потім торкніть 
клавішу [COVER] (ОБКЛАДИНКА) 
на екрані меню спеціальних режимів.

З’явиться екран 
настроювання 
копіювання обкладинки.
На екрані також 
відобразиться 
піктограма копіювання 
обкладинки (  тощо), 
вказуючи на те, що 
функцію ввімкнено.

2 Виберіть одну або дві обкладинки, 
які потрібно додати.

Щоб додати лише першу сторінку обкладинки, 
торкніть клавішу [FRONT] (ПЕРША). Щоб додати 
лише останню сторінку обкладинки, торкніть 
клавішу [BACK] (ОСТАННЯ). Щоб додати і першу, 
й останню сторінки обкладинки, торкніть клавішу 
[FRONT+BACK] (ПЕРША Й ОСТАННЯ).

3 Укажіть, чи потрібно копіювати 
на першій сторінці обкладинки.

Виберіть [YES] (ТАК) 
або [NO] (НІ) на 
сенсорній панелі. Якщо 
вибрано [YES] (ТАК), 
першу сторінку 
документа буде 
скопійовано на аркуш 
першої сторінки 
обкладинки.

4 Торкніть клавішу [OK] на екрані 
настроювання копіювання 
обкладинки.
Поверніться на екран спеціальних режимів.

5 Торкніть клавішу [OK] на екрані 
спеціальних режимів.
Знову відобразиться головний екран режиму 
копіювання.

6 Завантажте папір для копіювання 
обкладинки в лоток ручного подавання.

Завантажуйте папір 
того самого формату, 
що й папір, який має 
використовуватися 
для завдання 
копіювання.

OT

L
COVER

COVER

SPECIAL MODES

FRONT BACK FRONT+BACK PRINT ON FRONT COVER?

YES NO

OKCANCEL

OK

CK PRINT ON FRONT COVER?

YES NO

OKCANCEL

Про подальші кроки
Див. стор.23.

• Неможливе копіювання на внутрішній 
стороні першої сторінки обкладинки, 
а також на жодній стороні останньої 
сторінки обкладинки.

• Обов’язково розміщуйте оригінали 
в РОППП. Скло для документів 
не підходить для цієї функції.

• Під час копіювання обкладинки режим 
потокового подавання не працюватиме, 
навіть якщо він активований у 
параметрах адміністратора. (Див. розділ 
«5. ПАРАМЕТРИ СИСТЕМИ 
(АДМІНІСТРАТОР)».) 

• Щоб скасувати функцію копіювання 
обкладинки, знову виберіть цю функцію 
й торкніть клавішу [CANCEL] 
(СКАСУВАТИ). (Див. екран у кроці 2.) 
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КОПІЮВАННЯ З ОБЕРНЕННЯМ Ч/Б
Функція B/W REVERSE (ОБЕРНЕННЯ Ч/Б) призначена для обернення чорних і білих областей на копії 
(створення негативного зображення).

• Коли вибрано функцію обернення Ч/Б, 
автоматично встановлюється режим експозиції 
TEXT (ТЕКСТ). Вибір інших режимів експозиції 
неможливий. Якщо функція обернення Ч/Б 
скасовується, автоматичного скасування режиму 
TEXT (ТЕКСТ) не відбувається.

1 Торкніть клавішу , а потім 
торкніть клавішу [B/W REVERSE] 
(ОБЕРНЕННЯ Ч/Б) на екрані меню 
спеціальних режимів.

Клавішу [B/W 
REVERSE] 
(ОБЕРНЕННЯ Ч/Б) 
буде виділено.
На екрані також 
відобразиться 
піктограма обернення 
Ч/Б ( ), вказуючи 
на те, що функцію 
активовано.

2 Торкніть клавішу [OK] на екрані 
спеціальних режимів.
Знову відобразиться головний екран режиму 
копіювання.

оригінал Ч/Б копіювання з оберненням

Про подальші кроки
Якщо використовується скло для документів, 
див. стор.22.
Якщо використовується РОППП, див. стор.23.

Щоб скасувати функції копіювання 
з оберненням Ч/Б, торкніть клавішу [B/W 
REVERSE] (ОБЕРНЕННЯ Ч/Б) на екрані 
спеціальних режимів. (Виділення клавіші 
буде скасоване.) (Див. екран у кроці 1.) 

OVER
B/W

REVERSE
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ЗНІМОК ПОСВІДЧЕННЯ
Можна скопіювати лицеву та зворотну сторони 
посвідчення на один аркуш паперу.
Ця функція зручна для створення копій під час 
видачі сертифікатів і допомагає заощадити папір.

• Копіювання можливе лише на папері 
стандартного формату.

• Під час використання цієї функції повертання 
зображення неможливе.

1 Переконайтеся, що вибрано потрібний 
формат паперу, або виберіть інший 
формат за допомогою клавіші 
[PAPER SELECT] (ВИБІР ПАПЕРУ).

2 Торкніть клавішу , а потім клавішу  
[CARD SHOT] (ЗНІМОК ПОСВІДЧЕННЯ) 
на екрані спеціальних режимів.

З’явиться екран 
настроювання функції 
CARD SHOT (ЗНІМОК 
ПОСВІДЧЕННЯ). 
У лівому верхньому 
куті екрана також 
відобразиться 
піктограма знімка 
посвідчення (  тощо), 
вказуючи на те, 
що функцію ввімкнено.

3 Введіть розміри X (ширина) та Y 
(довжина) оригінального посвідчення 
за допомогою клавіш .

• Спочатку вибирається розмір X (ширина). 
Введіть розмір X, а потім торкніть клавішу 
Y ( ), щоб ввести розмір Y.

• Щоб повернути X або Y до значення 
за промовчанням, торкніть клавішу 
[SIZE RESET] (СКИНУТИ РОЗМІР). Значення 
за промовчанням можна змінити в параметрах 
адміністратора. (Див. розділ «5. ПАРАМЕТРИ 
СИСТЕМИ (АДМІНІСТРАТОР)».)

• Для збільшення або зменшення зображення 
з потрібним коефіцієнтом залежно від 
введеного розміру оригіналу, щоб лицева 
та зворотна сторони підійшли до вибраного 
формату паперу, торкніть клавішу 
[FIT TO PAGE] (ПІДГОНКА ДО СТОР.).

4 Торкніть зовнішню клавішу [OK].

Знову відобразиться 
головний екран режиму 
копіювання.

CARD CARD

CARD

EXPOSURE

AUTO    A4 

PAPER SELECT

100%

COVERORIGINAL
SIZE

CARD SHOT

SIZE RESET

CANCEL OK

FIT TO
PAGE

SIZE RESET

CANCEL OK

OK

FIT TO
PAGE
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ФУНКЦІЇ ДЛЯ ЗРУЧНОГО КОПІЮВАННЯ

5 Покладіть оригінал на скло для 
документів.

Покладіть оригінал 
лицевою стороною 
донизу та закрийте 
кришку для 
притиснення 
документів/РОППП.

6 Виберіть кількість копій і будь-які 
інші потрібні параметри копіювання, 
а потім натисніть клавішу [START] 
(ПУСК) ( ).

Буде зісканована 
лицева сторона 
посвідчення.

7 Покладіть оригінал зворотною 
стороною донизу на скло для 
документів.

8 Натисніть клавішу [START] (ПУСК) ( ).

Буде зіскановано 
зворотну сторону 
картки, та почнеться 
копіювання.

• Оригінал потрібно розміщувати на склі 
для документів. Використання РОППП 
неможливе.

• Навіть за вибраного параметра [FIT TO 
PAGE] (ПІДГОНКА ДО СТОР.) можна 
торкнути клавішу [COPY RATIO] 
(КОЕФІЦІЄНТ МАСШТАБУВАННЯ ПРИ 
КОПІЮВАННІ) на головному екрані 
режиму копіювання, щоб уручну 
вибрати коефіцієнт.

• Щоб скасувати функцію знімка посвідчення, 
торкніть клавішу [CANCEL] на відповідному 
екрані настроювання (екран у кроці 4).

UT

LOGOUT
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4 Розділ 4

ПАРАМЕТРИ СИСТЕМИ (ЗАГАЛЬНІ)

ПАРАМЕТРИ СИСТЕМИ
Параметри системи дають змогу настроювати деякі функції апарата для кращої відповідності до індивідуальних потреб.
Параметри системи включають у себе параметри, які використовуються звичайними користувачами, 
а також параметри, настроювати які може лише адміністратор апарата.
У цьому розділі пояснюються параметри системи (загальні), які можуть настроюватися звичайними користувачами.
До параметрів системи відносяться наведені нижче параметри.

 TOTAL COUNT (ЗАГАЛЬНИЙ ЛІЧИЛЬНИК)..................Відображає кількість сторінок, виведених на апараті. (стор.55)
 DISPLAY CONTRAST (КОНТРАСТНІСТЬ ДИСПЛЕЯ)....Використовується для настроювання контрастності сенсорної 

панелі. (стор.55)
 LIST PRINT (ДРУК СПИСКУ) ................................Використовується для друку списку параметрів або 

шрифтів. (стор.55)
 CLOCK (ГОДИННИК) ............................................Використовується для встановлення дати й часу 

на вбудованому годиннику апарата. (стор.55)
 TRAY SETTINGS (ПАРАМЕТРИ ЛОТКА)................Використовується для настроювання параметрів типу 

й формату паперу для кожного лотка, а також для 
активації або деактивації автоматичного перемикання на 
інший лоток із папером того самого типу й формату в разі 
закінчення паперу під час безперервного друку. (стор.55)

Зазначені нижче параметри докладно пояснюються в посібнику з експлуатації факсимільного апарата.

 ADDRESS CONTROL (КЕРУВАННЯ АДРЕСАМИ)...................................Якщо апарат має додаткову функцію 
факсу, цей параметр використовується 
для збереження факсимільних номерів 
для автоматичного набору. Можна 
також запрограмувати клавіші груп 
та індекси користувачів.

 RECEIVE MODE (РЕЖИМ ОТРИМАННЯ) ......................................... Використовується для вибору 
режиму отримання факсів 
(автоматично або вручну).

 FAX DATA FORWARD (ПЕРЕАДРЕСАЦІЯ ФАКСИМІЛЬНИХ ДАНИХ) ..Використовується для 
переадресування факсів, отриманих у 
пам’ять, до іншого місця призначення.

 KEYBOARD SELECT (ВИБІР КЛАВІАТУРИ) .....................................Під час роботи з функцією факсу або 
мережевого сканера цей параметр 
використовується для змінення 
розкладки клавіатури на екрані 
введення букв. (стор.55)

 ADMINISTRATOR SETTINGS (ПАРАМЕТРИ АДМІНІСТРАТОРА) ...............Параметри для адміністраторів цього 
апарата. Для цих параметрів на екрані 
меню параметрів системи 
відображається клавіша. 
Пояснення параметрів див. у розділі 
«5.ПАРАМЕТРИ СИСТЕМИ 
(АДМІНІСТРАТОР)». (Пояснення до 
параметрів адміністратора додаткового 
факсимільного апарата див. у посібнику 
з експлуатації факсимільного апарату.)

* Має бути встановлений додатковий факсимільний апарат.
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ПАРАМЕТРИ СИСТЕМИ (ЗАГАЛЬНІ)

ЗАГАЛЬНА ПРОЦЕДУРА НАСТРОЮВАННЯ 
ПАРАМЕТРІВ СИСТЕМИ

1 Натисніть клавішу [SYSTEM 
SETTINGS] (ПАРАМЕТРИ СИСТЕМИ).

2 Торкніть клавішу потрібного 
параметра. З’явиться екран 
настроювання.
Усі параметри системи пояснюються 
на наступних сторінках.
У наведеному нижче прикладі вибрано клавішу 
[TRAY SETTINGS] (ПАРАМЕТРИ ЛОТКА).

Коли вибрано клавішу [TRAY SETTINGS] 
(ПАРАМЕТРИ ЛОТКА), відображається 
наведений нижче екран.

3 Торкніть клавішу [OK] на екрані 
настроювання, щоб закрити його.

4 Коли будете готові вийти з меню 
параметрів системи, торкніть 
клавішу [EXIT] (ВИХІД).

• Якщо навпроти елемента на екрані 
відображається прапорець, торкніть 
прапорець ( ), щоб вибрати елемент. 
З’явиться позначка ( ), вказуючи 
на те, що елемент вибрано.
У наведених вище параметрах лоток 
1 можна використовувати для режимів 
принтера, копіювання та факсу. Лотки 
2 та 3 можна використовувати лише 
для режиму копіювання.

• Докладніше про лотки див. у розділі 
"ЗМІНЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ТИПУ ТА 
ФОРМАТУ ПАПЕРУ В ЛОТКУ" (стор.19).

JOB STATUS

FAX
LINE
DATA

SYSTEM SETTINGS

SYSTEM SETTINGS

TOTAL COUNT

TRAY SETTINGS ADDRESS
CONTROL

KEYBOARD
SELECT

ADMINISTRATOR SETTINGS

CLOCK
DISPLAY
CONTRAST

LIST PRINT

FAX DATA
FORWARD

RECEIVE MODE

EXIT

SYSTEM SETTINGS

TRAY SETTINGS

TRAY 1

TRAY 3

TRAY 2 PLAIN / B4

PLAIN / A3

TYPE / SIZE PRINT FAX

OK

1/3
PLAIN / A4

COPY

SYSTEM SETTINGS

TOTAL COUNT

TRAY SETTINGS

KEYBOARD
SELECT

ADMINISTRATOR SETTINGS

CLOCK
DISPLAY
CONTRAST

ADDRESS
CONTROL

LIST PRINT

FAX DATA
FORWARD

RECEIVE MODE

EXIT
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ПАРАМЕТРИ СИСТЕМИ (ЗАГАЛЬНІ)

4

ПАРАМЕТРИ

Загальний лічильник
Загальний лічильник сторінок відображає наведені 
нижче показники.

• Загальний показник лічильника відображає сукупну 
кількість сторінок, виведених за допомогою функцій 
копіювання, факсу та принтера.

• Total number of copies and printed pages
• Number of pages fed through the RSPF
• Number of two-sided copies
• Number of times the stapler was used
• Number of sent and received fax pages
Відображуваний показник лічильника різниться залежно 
від установленого периферійного обладнання.

• Кожен аркуш паперу формату A3 (11" x 17") 
рахується за два аркуші.

• Кожен аркуш паперу для автоматичного 
двостороннього копіювання рахується за два аркуші 
(папір формату A3 (11" x 17")— за чотири аркуші.). 

Контрастність дисплея
Настроювання контрастності екрана використовується 
для покращення перегляду сенсорної панелі за різних 
умов освітлення. Торкніть клавішу [LIGHTER] 
(СВІТЛІШЕ), щоб зробити екран світлішим, або клавішу 
[DARKER] (ТЕМНІШЕ), щоб зробити екран темнішим.

Друк списку
Використовується для друку документів FAX REPORT 
(ЗВІТ ФАКСУ) або SENDING ADDRESS LIST 
(СПИСОК АДРЕС НАДСИЛАННЯ).

Годинник
Використовується для встановлення дати й часу 
на вбудованому годиннику апарата. Дата й час 
використовуються для функцій, які вимагають 
інформації про дату й час.

Параметри лотків
Для кожного лотка можна встановити тип паперу, 
формат паперу та активовані режими. Також можна 
встановити автоматичне перемикання лотків 
та вимкнути двосторонній друк на бланках. 
Докладніше про настроювання типу й формату 
паперу див. на стор. 19 і 20. 

• Щоб вибрати, які лотки можна використовувати 
в кожному з режимів (копіювання, принтер і факс), 
установіть прапорці ( ) для потрібних лотків 
у кожному режимі.

• Якщо в лотку закінчується папір під час виконання 
завдання, функція автоматичного перемикання лотків 
автоматично вибирає як джерело паперу інший лоток 
із тими самими параметрами формату й типу паперу. 
(Функцію автоматичного перемикання неможливо 
встановити для лотка ручного подавання.)

Вибір клавіатури
Використовуючи функцію факсу, можна змінити 
розкладку клавіатури, яка відображається на екрані 
введення букв. Виберіть розкладку, найзручнішу 
у використанні.

Доступні три наведені нижче конфігурації клавіатури.

• Keyboard (Клавіатура) 1 (конфігурація QWERTY)*
• Keyboard (Клавіатура) 2 (конфігурація AZERTY)
• Keyboard (Клавіатура) 3 (конфігурація ABCDEF)

*Значення параметра за промовчанням: «Keyboard 
(Клавіатура)1».

(Приклад. Екран введення букв за вибраної 
клавіатури3.)

NAME

SPACE AB/ab 12#$

OKCANCEL

ABC abc

ÀÄÂ/àäâ

aa c d g h i j

k l m n o p q

t u v w x y z

r s @

feb
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ПАМ’ЯТЬ ПРОГРАМ ЗАВДАНЬ
Якщо для завдань копіювання часто використовуються ті самі параметри, параметри можна зберегти 
у програмі завдань. Можна зберегти до 10 програм завдань; програми зберігаються навіть після вимкнення 
живлення. Зберігши часто використовувані параметри копіювання у програму, можна усунути необхідність 
вибирати параметри під час кожного їх використання для завдання копіювання.
 Якщо за збереженої програми завдань у параметрах адміністратора заборонено певні параметри, 

які пов’язані зі збереженою програмою, ці параметри програми не будуть викликатися.
 Якщо в параметрах адміністратора заборонене перезаписування програм завдань, перезаписування 

або видалення програми буде неможливим.
 Щоб вийти з режиму пам’яті програм завдань, натисніть клавішу [CLEAR ALL] (СТЕРТИ ВСЕ) ( ) 

на панелі керування або клавішу [EXIT] (ВИХІД) на сенсорній панелі.

ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРОГРАМИ ЗАВДАНЬ

1 Натисніть клавішу [#/P] ( ).

2 Торкніть клавішу [STORE/DELETE] 
(ЗБЕРЕГТИ/ВИДАЛИТИ).

3 Торкніть номер програми від 1 до 10 
на екрані реєстру пам’яті.

4 Виберіть параметри копіювання, 
які потрібно зберегти у програму.

Не можна зберегти 
кількість копій.

5 Торкніть клавішу [OK].

Вибрані параметри 
будуть збережені під 
номером програми, 
вибраним у кроці 3.

Якщо вибрано цифрову клавішу, яка вже 
запрограмована, відобразиться екран 
підтвердження. Щоб замінити існуючу 
програму на нову, торкніть клавішу [STORE] 
(ЗБЕРЕГТИ) та перейдіть до кроку4. Якщо 
замінювати існуючу програму не потрібно, 
торкніть клавішу [CANCEL] (СКАСУВАТИ), 
щоб повернутися до наведеного вище 
екрана та вибрати іншу цифрову клавішу.

LOGOUT

NUMBER.

ECALL STORE/DELETE

ROGRAMS

SS PROGRAM NUMBER.

RECALL STORE

A4
A3

SPECIAL MODES

2-SIDED COPY

OUTPUT

TO STORE, MAKE SELECTIONS AND PRESS
[OK], TO DELETE, PRESS [CANCEL].

A4

AUTO
EXPOSURE

AUTO   A4

PAPER SELECT

100%

COPY RATIO

D PRESS
EL].

CANCEL

A4
A3

OK
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ПАРАМЕТРИ СИСТЕМИ (ЗАГАЛЬНІ)

4

ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ЗАВДАНЬ

1 Натисніть клавішу [#/P] ( ).

2 Торкніть цифрову клавішу, 
яка відповідає номеру потрібної 
програми.

Програму завдань буде 
виконано. Не можна 
вибрати номер, для 
якого не збережено 
програми завдань.

3 Розмістіть оригінал, перевірте 
розмір оригіналу, а потім установіть 
кількість копій і будь-які інші 
потрібні параметри копіювання, 
не збережені у програмі. 
Закінчивши, натисніть клавішу 
[START] (ПУСК) ( ).

ВИДАЛЕННЯ ЗБЕРЕЖЕНОЇ ПРОГРАМИ ЗАВДАНЬ

1 Натисніть клавішу [#/P] ( ).

2 Торкніть клавішу [STORE/DELETE] 
(ЗБЕРЕГТИ/ВИДАЛИТИ).

3 Виберіть номер програми, яку 
потрібно видалити.

Якщо вибрано цифрову 
клавішу, для якої не 
збережено програми 
завдань, перейдіть 
до кроку 4 на попередній 
сторінці (для збереження 
програми завдань).

4 Торкніть клавішу [DELETE] 
(ВИДАЛИТИ).

Вибрану програму буде 
видалено; відображення 
повернеться до екрана 
кроку3. Торкання клавіші 
[CANCEL] (СКАСУВАТИ) 
призведе до повернення 
до екрана кроку3 без 
видалення програми. 

Завершивши видалення програм, торкніть клавішу 
[EXIT] (ВИХІД) на екрані кроку3, щоб вийти.

LOGOUT

JOB PROGRAMS

PRESS PROGRAM NUMBER.

RECALL

UT

LOGOUT

LOGOUT

NUMBER.

ECALL STORE/DELETE

EXIT

STORE/DELETE

RECALL STORE/DELET

A JOB PROGRAM HAS BEEN ALREADY STORED.
STORE ANOTHER PROGRAM?

CANCEL DELETE STORE
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РЕЖИМ ПЕРЕВІРКИ
За активованого режиму аудиту ведеться підрахунок кількості надрукованих або скопійованих сторінок для кожного 
облікового запису (не більше 100 облікових записів). У разі потреби можна переглянути показники лічильників.

КОПІЮВАННЯ ЗА АКТИВОВАНОГО РЕЖИМУ АУДИТУ
За активованого режиму аудиту відображається наведений нижче екран введення номера облікового запису.

1 Введіть номер свого облікового 
запису (5цифр) за допомогою 
цифрових клавіш.

Кожна цифра 
відображається у 
вигляді зірочки « ».

• Після введення дійсного номера облікового 
запису на початковому екрані на кілька секунд 
відображається кількість копій, уже зроблених 
у цьому обліковому записі.

• Якщо в параметрах адміністратора встановлено 
граничну кількість копій, які можна зробити 
в обліковому записі, кількість копій, яка 
залишилася, відображається на дисплеї 
повідомлень разом із кількістю вже зроблених 
копій. (Див. розділ «5. ПАРАМЕТРИ СИСТЕМИ 
(АДМІНІСТРАТОР)».) 

2 Після завершення завдання натисніть 
клавішу [LOGOUT] (ВИХІД) ( ).

На екрані знову 
відобразиться екран 
введення номера 
облікового запису.

• Режим аудиту можна активувати для всіх режимів (копіювання, факсу та принтера) в параметрах 
адміністратора. (Див. розділ «5. ПАРАМЕТРИ СИСТЕМИ (АДМІНІСТРАТОР)».)

• Для друку в режимі принтера за активованого режиму аудиту введіть номер свого облікового запису 
на екрані встановлення драйвера принтера на комп’ютері.

-----

ENTER YOUR ACCOUNT NUMBER.

LOGOUT

SPECIAL MODES:

2-SIDED COPY:

OUTPUT

READY TO COPY.

AUTO
EXPOSURE

AUTO   A4

PAPER SELECT

100%

COPY RATIO

 A4ORIGINAL

0

ACCOUNT STATUS:  COPIES MADE 000,000
            COPIES REMAINING 999,999

• Для виконання завдання переривання 
за активованого режиму аудиту натисніть 
клавішу [INTERRUPT] (ПЕРЕРВАТИ) ( ). 
З’явиться екран введення номера 
облікового запису. Введіть номер облікового 
запису. Після завершення завдання 
переривання обов’язково натисніть клавішу 
[INTERRUPT] (ПЕРЕРВАТИ) ( ) або 
[CLEAR ALL] (СКАСУВАТИ ВСЕ) ( ), 
щоб завершити режим переривання.

• Якщо у кроці1 введено неприпустимий 
номер облікового запису, знову 
відображається екран введення 
облікового запису.

• Якщо в параметрах адміністратора 
активовано функцію ACCOUNT NUMBER 
SECURITY (БЕЗПЕКА ОБЛІКОВОГО 
ЗАПИСУ) (див. розділ «5. ПАРАМЕТРИ 
СИСТЕМИ (АДМІНІСТРАТОР)»), після 
введення неприпустимого номера 
облікового запису 3рази поспіль 
відобразиться наведене нижче 
повідомлення, та роботу буде 
заборонено на 1хвилину.

NGS

LOGOUT

PLEASE SEE YOUR ADMINISTRATOR FOR

ASSISTANCE.
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5
Розділ 5

ПАРАМЕТРИ СИСТЕМИ (АДМІНІСТРАТОР)

ЦІЛЬ ПАРАМЕТРІВ 
АДМІНІСТРАТОРА
Параметри адміністратора в параметрах системи використовуються адміністратором апарата для 
індивідуального настроювання певних функцій апарата, щоб краще задовольнити потреби користувачів.
У цьому розділі описано параметри адміністратора, загальні для всіх функцій багатофункціональної системи 
(функцій копіювання, факсимільного зв’язку та принтера), а також програми, спеціально призначені для 
функцій копіювання та принтера. Програми, спеціально призначені для функції факсу, описано в такому 
посібнику:

• Функція факсимільного зв’язку ................. «Посібник з експлуатації пристрою AR-FX7» (розділ 8).

Щоб отримати доступ до параметрів адміністратора, потрібно ввести пароль адміністратора.

ПАРОЛЬ ПРОГРАМУВАННЯ Й 
АДМІНІСТРАТОРА 
Пароль адміністратора – це 5-значне число, яке потрібно ввести, щоб отримати доступ до параметрів 
адміністратора. Адміністратору апарата слід змінити пароль адміністратора за промовчанням, установлений 
на заводі, на нове 5-значне число. Не забувайте новий пароль адміністратора, оскільки його потрібно 
вводити під час кожного послідовного використання параметрів адміністратора. (Можна запрограмувати лиш 
один пароль адміністратора.)
Відомості про пароль адміністратора за промовчанням див. на стор.102.
Відомості про змінення пароля адміністратора див. у розділі «ВИКОРИСТАННЯ ПАРАМЕТРІВ 
АДМІНІСТРАТОРА» на наступній сторінці.
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ВИКОРИСТАННЯ ПАРАМЕТРІВ 
АДМІНІСТРАТОРА

1 Натисніть клавішу [SYSTEM 
SETTINGS] (ПАРАМЕТРИ СИСТЕМИ).

2 Натисніть клавішу [ADMINISTRATOR 
SETTINGS] (ПАРАМЕТРИ 
АДМІНІСТРАТОРА).

3 За допомогою цифрових клавіш 
введіть п’ятизначний пароль 
адміністратора.

Під час кожного введення 
цифри тире (–), яка указує 
на цифру, буде змінено на 
зірочку ( ). 

4 Натисніть клавішу, щоб вибрати 
потрібну категорію параметрів 
адміністратора.

Приклад.
Щоб змінити пароль адміністратора, натисніть клавішу 
[CHANGE ADMINISTRATOR PASSWORD] (ЗМІНИТИ 
ПАРОЛЬ АДМІНІСТРАТОРА).

• Щоразу, коли потрібно настроїти програму, вибирайте 
її за допомогою цієї процедури.

• У наступних кількох кроках відобразиться екран 
настроювання вибраної програми. Зверніться до 
пояснення програми, щоб вибрати потрібний параметр 
(пояснення програм наведено, починаючи на стор.64).

5 За допомогою цифрових клавіш 
введіть 5-значний пароль 
адміністратора.

Для пароля адміністратора 
слід використати число, не 
запрограмоване як номер 
облікового запису для 
режиму перевірки (число, 
запрограмоване як номер 
облікового запису, не 
можна використовувати). 

Введено число буде збережено як новий пароль 
адміністратора. Обов’язково запам’ятайте це число.

6 Торкніть клавішу [OK]. Ви 
повернетеся на екран кроку 4.

Процедуру змінення 
пароля адміністратора 
буде цим самим 
завершено. Щоб настроїти 
іншу програму, натисніть 
клавішу потрібної програми 
на екрані кроку 4.

7 Натисніть клавішу [CLEAR ALL] 
(СТЕРТИ ВСЕ) ( ), щоб вийти з 
параметра.

Якщо параметри адміністратора використовуються вперше, змініть заводський пароль адміністратора за 
промовчанням на новий код. (Див. кроки 3–5.)

OB STATUS

DATA

LINE
DATA

SYSTEM SETTINGS

ADMINISTRATOR SETTINGS

ADDRESS
CONTROL

TRAY SETTINGS

TOTAL COUNT DISPLAY 
CONTRAST

LIST PRINT CLOCK

KEYBOARD
SELECT

RECEIVE MODE FAX DATA
FORWARD

SYSTEM SETTINGS EXIT

ADMINISTRATOR PASSWORD

SYSTEM SETTINGS EXIT

ACCOUNT
CONTROL

ENERGY SAVE OPERATION 
SETTINGS

DEVICE CONTROL

COPY SETTINGS PRINT SETTINGS SCANNER 
SETTINGS

FAX SETTINGS

LIST PRINT CHANGE ADMINISTRATOR 
PASSWORD

PRODUCT KEY

22222 -----

OK
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ПАРАМЕТРИ СИСТЕМИ (АДМІНІСТРАТОР)

5

КЛАВІШІ, ВИКОРИСТОВУВАНІ В ПАРАМЕТРАХ АДМІНІСТРАТОРА
Приклад. Режим перевірки

Якщо перед параметром відображається прапорець ( ), після доторку до нього з’явиться позначка ( ). 

Це вказує, що параметр увімкнено. Якщо торкнутися прапорця з позначкою ( ), позначку буде стерто 

( ), а параметр – вимкнено.

Якщо натиснути клавішу, яка відображається у формі , з’явиться екран настроювання цієї 

клавіші.

Якщо параметри продовжуються на наступних екранах, натискайте клавіші  і , щоб переходити 

вперед і назад між екранами. Щоб повернутися на екран вибору категорії, натисніть клавішу [OK].

Відобразиться наразі встановлене числове значення.

Числові значення можна встановити натисканням клавіш  і .

20 (1  999)

1

2 3

4 5

OK

RESETTING ACCOUNT

TOTAL PAGES PER ACCOUNT

AUDITING MODE

ACCOUNT CONTROL

SYSTEM SETTINGS

1/3

На екранах відображаються наведені 
нижче клавіші, які вимагають вводу 
числових значень.

1

2 X X X

3

4

5
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СПИСОК ПАРАМЕТРІВ 
АДМІНІСТРАТОРА

ЗАГАЛЬНІ ПРОГРАМИ

ПРОГРАМИ ДЛЯ РЕЖИМУ КОПІЮВАННЯ

ПРОГРАМИ ДЛЯ РЕЖИМУ ДРУКУ

Доступність параметрів адміністратора залежиться від установленого додаткового обладнання.

Назва програми Заводські значення за 
промовчанням Стор.

ACCOUNT CONTROL (КЕРУВАННЯ ОБЛІКОВИМ ЗАПИСОМ)

AUDITING MODE (РЕЖИМ 
ПЕРЕВІРКИ)

вимкнено 64

TOTAL PAGES PER ACCOUNT 
(ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ СТОРІНОК НА 
ОБЛІКОВИЙ ЗАПИС)

— 64

RESETTING ACCOUNT (СКИДАННЯ 
ОБЛІКОВОГО ЗАПИСУ)

— 64

ACCOUNT NUMBER CONTROL 
(КЕРУВАННЯ НОМЕРАМИ 
ОБЛІКОВИХ ЗАПИСІВ)

— 65

ACCOUNT LIMIT SETTING 
(НАСТРОЮВАННЯ ГРАНИЧНОЇ 
КІЛЬКОСТІ ДЛЯ ОБЛІКОВИХ ЗАПИСІВ)

— 65

ACCOUNT NUMBER SECURITY 
(БЕЗПЕКА НОМЕРІВ ОБЛІКОВИХ 
ЗАПИСІВ)

вимкнено 65

ENERGY SAVE (ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ)

AUTO POWER SHUT-OFF 
(АВТОМАТИЧНЕ ВИМКНЕННЯ)

Увімкнено 66

AUTO POWER SHUT-OFF TIMER 
(ТАЙМЕР АВТОМАТИЧНОГО 
ВИМКНЕННЯ)

— 66

PREHEAT MODE SETTING 
(НАСТРОЮВАННЯ РЕЖИМУ 
ПОПЕРЕДНЬОГО НАГРІВАННЯ)

— 66

TONER SAVE MODE (РЕЖИМ 
ЗАОЩАДЖЕННЯ ТОНЕРА)

— 66

OPERATION SETTINGS (ПАРАМЕТРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ)

AUTO CLEAR SETTING (ПАРАМЕТРИ 
АВТОМАТИЧНОГО ЧИЩЕННЯ)

60 (сек.) 67

MESSAGE TIME SETTING (ПАРАМЕТР 
ЧАСУ ВІДОБРАЖЕННЯ 
ПОВІДОМЛЕННЯ)

6 (сек.) 67

KEYS TOUCH SOUND (ЗВУК 
НАТИСКАННЯ КЛАВІШ)

• KEYS TOUCH SOUND 
(ЗВУК НАТИСКАННЯ 
КЛАВІШ): короткий

• KEYS TOUCH SOUND 
AT INITIAL POINT (ЗВУК 
НАТИСКАННЯ КЛАВІШ 
У ПОЧАТКОВІЙ ТОЧЦІ): 
вимкнено

67

TOUCH KEY OPERATION SETTING 
(НАСТРОЮВАННЯ ОПЕРАЦІЙ З 
НАТИСКАННЯМ КЛАВІШ)

• Час до введення: 0,0 
(сек.)

• DISABLE AUTO KEY 
REPEAT (ВИМКНЕННЯ 
АВТОМАТИЧНОГО 
ПОВТОРЕННЯ 
КЛАВІШІ): вимкнено

67

DISABLE INTERRUPT PRINT JOB 
(ВИМКНЕННЯ ПЕРЕРИВАННЯ 
ЗАВДАННЯ ДРУКУ)

вимкнено 67

STREAM FEEDING MODE (РЕЖИМ 
ПОТОКОВОГО ПОДАВАННЯ) *1

вимкнено 68

DISPLAY LANGUAGE SETTING 
(ПАРАМЕТР МОВИ ІНТЕРФЕЙСУ)

УКРАЇНСЬКА 68

DISABLE DISPLAY TIMEOUT (ВИМКНЕННЯ 
ЧАСУ ОЧІКУВАННЯ ДИСПЛЕЯ)

вимкнено 68

DISABLING OF TRAY SETTINGS 
(ВИМКНЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ЛОТКА)

вимкнено 68

DISABLING OF CLOCK ADJUSTMENT 
(ВИМКНЕННЯ НАСТРОЮВАННЯ 
ГОДИННИКА)

вимкнено 68

DEVICE CONTROL (КЕРУВАННЯ 
ПРИСТРОЄМ)

DISABLING OF DOCUMENT FEEDER 
(ВИМКНЕННЯ ПРИСТРОЮ 
ПОДАВАННЯ ДОКУМЕНТІВ) *2

вимкнено 68

DISABLING OF DUPLEX (ВИМКНЕННЯ 
ДВОСТОРОННЬОГО ДРУКУ)

вимкнено 68

DISABLING OF STAPLER (ВИМКНЕННЯ 
СТЕПЛЕРА) *2

вимкнено 68

OUTPUT TRAYS (ВИВІДНІ ЛОТКИ) *3 PATTERN 1 (ШАБЛОН 1) 69

DISABLING OF OFFSET (ВИМКНЕННЯ 
ЗСУВУ)

вимкнено 69

MEMORY FOR PRINTER 
(ПАМ’ЯТЬ ДЛЯ ПРИНТЕРА)

50% 69

DISABLING OF CENTRE TRAY 
COUNTING (ВИМКНЕННЯ 
ПОКАЗНИКІВ ЛІЧИЛЬНИКА 
ЦЕНТРАЛЬНОГО ЛОТКА)

вимкнено 69

RETURN FROM COPY MODE TIMING 
(ЧАС ПОВЕРНЕННЯ З РЕЖИМУ 
КОПІЮВАННЯ)

60 (сек.) 69

MIX SIZE ORIGINAL FEEDING MODE 
(РЕЖИМ ПОДАВАННЯ ОРИГІНАЛІВ 
ЗМІШАНОГО ФОРМАТУ)

вимкнено 69

CHANGE ADMINISTRATOR PASSWORD 
(ЗМІНЕННЯ ПАРОЛЯ АДМІНІСТРАТОРА)

— 69

Назва програми Заводські значення за 
промовчанням Стор.

ПАРАМЕТРИ КОПІЮВАННЯ

INITIAL STATUS SETTINGS (ПОЧАТКОВІ 
ПАРАМЕТРИ СТАНУ)

— 70

ROTATION COPY SETTING (ПАРАМЕТР 
КОПІЮВАННЯ З ПОВЕРТАННЯМ)

Увімкнено 70

EXPOSURE ADJUSTMENT 
(НАСТРОЮВАННЯ ЕКСПОЗИЦІЇ)

• Скло для документів: 3
• Пристрій подавання 
документів: 3 *1

70

AUTO PAPER SELECTION SETTING 
(ПАРАМЕТР АВТОМАТИЧНОГО ВИБОРУ 
ПАПЕРУ)

PLAIN PAPER 
(Звичайний папір)

70

SETTING A MAXIMUM NUMBER OF 
COPIES (УСТАНОВЛЕННЯ 
МАКСИМАЛЬНОЇ КІЛЬКОСТІ КОПІЙ)

999 70

SORT AUTO SELECT (АВТОМАТИЧНИЙ 
ВИБІР СОРТУВАННЯ)

Увімкнено 70

DISABLING DELETION OF JOB 
PROGRAMS (ВИМКНЕННЯ ВИДАЛЕННЯ 
ПРОГРАМ ЗАВДАНЬ)

вимкнено 70

CARD SHOT SETTINGS (ПАРАМЕТРИ 
ЗНІМКА НА КАРТКУ)

— 70

Назва програми Заводські значення за 
промовчанням

Сторінк
а

PRINT SETTINGS (ПАРАМЕТРИ ДРУКУ)

DEFAULT SETTINGS (ПАРАМЕТРИ ЗА ПРОМОВЧАННЯМ)

PROHIBIT NOTICE PAGE PRINTING 
(ЗАБОРОНА ДРУКУ СТОРІНОК 
ОПОВІЩЕНЬ)

вимкнено 71

PRINT DENSITY LEVEL (РІВЕНЬ 
НАСИЧЕНОСТІ ДРУКУ)

3 71

ROTATED PRINT (ДРУК ІЗ 
ПОВЕРТАННЯМ)

Увімкнено 71

FORCED OUTPUT OF PRINT 
(ПРИМУСОВЕ ВИВЕДЕННЯ ДЛЯ ДРУКУ)

вимкнено 71

EXCLUDE BYPASS-TRAY FROM ATS 
(ВИКЛЮЧИТИ ЛОТОК РУЧНОГО 
ПОДАВАННЯ З ATS)

Увімкнено 71

ПАРАМЕТРИ ІНТЕРФЕЙСУ

I/O TIMEOUT (ЧАС ОЧІКУВАННЯ 
ВВЕДЕННЯ-ВИВЕДЕННЯ)

180 (сек.) 71

Назва програми Заводські значення за 
промовчанням Стор.

*1 Відображається, якщо встановлено РОППП
*2 Відображається, якщо встановлено ФІНІШЕР.
*3 Можна ввімкнути, якщо встановлено КОМПЛЕКТ ЛОТКІВ ДЛЯ АРКУШІВ 

РОЗМЕЖУВАННЯ ЗАВДАНЬ або ФІНІШЕР і правий лоток.
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ПАРАМЕТРИ СИСТЕМИ (АДМІНІСТРАТОР)

5

МЕНЮ ПАРАМЕТРІВ АДМІНІСТРАТОРА
Параметри адміністратора впорядковано в наведеному нижче меню.
Звертайтеся до цього меню, вмикаючи або вимикаючи параметри, опис яких починається на стор. 64.
*Деякі програми містять додатковий рівень параметрів (екран настроювання).

Рівень 1 Рівень 2 Рівень 3

ACCOUNT CONTROL (КЕРУВАННЯ 
ОБЛІКОВИМ ЗАПИСОМ) AUDITING MODE (РЕЖИМ ПЕРЕВІРКИ)

TOTAL PAGES PER ACCOUNT (ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ СТОРІНОК НА 
ОБЛІКОВИЙ ЗАПИС)
RESETTING ACCOUNT (СКИДАННЯ ОБЛІКОВОГО ЗАПИСУ)
ACCOUNT NUMBER CONTROL (КЕРУВАННЯ НОМЕРАМИ 
ОБЛІКОВИХ ЗАПИСІВ)
ACCOUNT LIMIT SETTING (НАСТРОЮВАННЯ ГРАНИЧНОЇ КІЛЬКОСТІ 
ДЛЯ ОБЛІКОВИХ ЗАПИСІВ)
ACCOUNT NUMBER SECURITY (БЕЗПЕКА НОМЕРІВ ОБЛІКОВИХ 
ЗАПИСІВ)

ENERGY SAVE (ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) AUTO POWER SHUT-OFF (АВТОМАТИЧНЕ ВИМКНЕННЯ)

AUTO POWER SHUT-OFF TIMER (ТАЙМЕР АВТОМАТИЧНОГО 
ВИМКНЕННЯ)
PREHEAT MODE SETTING (НАСТРОЮВАННЯ РЕЖИМУ 
ПОПЕРЕДНЬОГО НАГРІВАННЯ)
TONER SAVE MODE (РЕЖИМ ЗАОЩАДЖЕННЯ ТОНЕРА)

OPERATION SETTINGS (ПАРАМЕТРИ 
ЕКСПЛУАТАЦІЇ) AUTO CLEAR SETTING (ПАРАМЕТРИ АВТОМАТИЧНОГО ЧИЩЕННЯ)

MESSAGE TIME SETTING (ПАРАМЕТР ЧАСУ ВІДОБРАЖЕННЯ 
ПОВІДОМЛЕННЯ)
KEYS TOUCH SOUND (ЗВУК НАТИСКАННЯ КЛАВІШ)
TOUCH KEY OPERATION SETTING (НАСТРОЮВАННЯ ОПЕРАЦІЙ З 
НАТИСКАННЯМ КЛАВІШ)
DISABLE INTERRUPT PRINT JOB (ВИМКНЕННЯ ПЕРЕРИВАННЯ 
ЗАВДАННЯ ДРУКУ)
STREAM FEEDING MODE (РЕЖИМ ПОТОКОВОГО ПОДАВАННЯ)
DISPLAY LANGUAGE SETTING (ПАРАМЕТР МОВИ ІНТЕРФЕЙСУ)
DISABLE DISPLAY TIMEOUT (ВИМКНЕННЯ ЧАСУ ОЧІКУВАННЯ 
ДИСПЛЕЯ)
DISABLING OF TRAY SETTINGS (ВИМКНЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ЛОТКА)
DISABLING OF CLOCK ADJUSTMENT (ВИМКНЕННЯ 
НАСТРОЮВАННЯ ГОДИННИКА)

DEVICE CONTROL (КЕРУВАННЯ 
ПРИСТРОЄМ)

DISABLING OF DOCUMENT FEEDER (ВИМКНЕННЯ ПРИСТРОЮ 
ПОДАВАННЯ ДОКУМЕНТІВ)

DISABLING OF DUPLEX (ВИМКНЕННЯ ДВОСТОРОННЬОГО ДРУКУ)
DISABLING OF STAPLER (ВИМКНЕННЯ СТЕПЛЕРА)
OUTPUT TRAYS (ВИВІДНІ ЛОТКИ)
DISABLING OF OFFSET (ВИМКНЕННЯ ЗСУВУ)
MEMORY FOR PRINTER (ПАМ’ЯТЬ ДЛЯ ПРИНТЕРА)
DISABLING OF CENTRE TRAY COUNTING (ВИМКНЕННЯ 
ПОКАЗНИКІВ ЛІЧИЛЬНИКА ЦЕНТРАЛЬНОГО ЛОТКА)
RETURN FROM COPY MODE TIMING (ЧАС ПОВЕРНЕННЯ З РЕЖИМУ 
КОПІЮВАННЯ)
MIX SIZE ORIGINAL FEEDING MODE (РЕЖИМ ПОДАВАННЯ 
ОРИГІНАЛІВ ЗМІШАНОГО ФОРМАТУ)

CHANGE ADMINISTRATOR PASSWORD 
(ЗМІНЕННЯ ПАРОЛЯ АДМІНІСТРАТОРА)

ПАРАМЕТРИ КОПІЮВАННЯ INITIAL STATUS SETTINGS (ПОЧАТКОВІ ПАРАМЕТРИ СТАНУ)

ROTATION COPY SETTING (ПАРАМЕТР КОПІЮВАННЯ З 
ПОВЕРТАННЯМ)
EXPOSURE ADJUSTMENT (НАСТРОЮВАННЯ ЕКСПОЗИЦІЇ)
AUTO PAPER SELECTION SETTING (ПАРАМЕТР АВТОМАТИЧНОГО 
ВИБОРУ ПАПЕРУ)
SETTING A MAXIMUM NUMBER OF COPIES (УСТАНОВЛЕННЯ 
МАКСИМАЛЬНОЇ КІЛЬКОСТІ КОПІЙ)
SORT AUTO SELECT (АВТОМАТИЧНИЙ ВИБІР СОРТУВАННЯ)
DISABLING DELETION OF JOB PROGRAMS (ВИМКНЕННЯ 
ВИДАЛЕННЯ ПРОГРАМ ЗАВДАНЬ)
CARD SHOT SETTINGS (ПАРАМЕТРИ ЗНІМКА НА КАРТКУ)

PRINT SETTINGS (ПАРАМЕТРИ ДРУКУ) DEFAULT SETTINGS (ПАРАМЕТРИ ЗА ПРОМОВЧАННЯМ)
PROHIBIT NOTICE PAGE PRINTING 
(ЗАБОРОНА ДРУКУ СТОРІНОК 
ОПОВІЩЕНЬ)
PRINT DENSITY LEVEL (РІВЕНЬ 
НАСИЧЕНОСТІ ДРУКУ)
ROTATED PRINT (ДРУК ІЗ 
ПОВЕРТАННЯМ)
FORCED OUTPUT OF PRINT 
(ПРИМУСОВЕ ВИВЕДЕННЯ ДЛЯ ДРУКУ)
EXCLUDE BYPASS-TRAY FROM ATS 
(ВИКЛЮЧИТИ ЛОТОК РУЧНОГО 
ПОДАВАННЯ З ATS)

ПАРАМЕТРИ ІНТЕРФЕЙСУ
I/O TIMEOUT (ЧАС ОЧІКУВАННЯ 
ВВЕДЕННЯ-ВИВЕДЕННЯ)
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ЗАГАЛЬНІ ПРОГРАМИ
У цьому розділі описано параметри адміністратора, загальні для всіх функцій багатофункціональної системи 
(функцій копіювання, факсимільного зв’язку та принтера).

ACCOUNT CONTROL 
(КЕРУВАННЯ 
ОБЛІКОВИМ ЗАПИСОМ)

"ACCOUNT CONTROL (КЕРУВАННЯ ОБЛІКОВИМ 
ЗАПИСОМ)» складається з наведених нижче 
програм.
 AUDITING MODE (РЕЖИМ ПЕРЕВІРКИ)
 TOTAL PAGES PER ACCOUNT (ЗАГАЛЬНА 

КІЛЬКІСТЬ СТОРІНОК НА ОБЛІКОВИЙ ЗАПИС)
 RESETTING ACCOUNT (СКИДАННЯ 

ОБЛІКОВОГО ЗАПИСУ)
 ACCOUNT NUMBER CONTROL (КЕРУВАННЯ 

НОМЕРАМИ ОБЛІКОВИХ ЗАПИСІВ)
 ACCOUNT LIMIT SETTING (НАСТРОЮВАННЯ 

ГРАНИЧНОЇ КІЛЬКОСТІ ДЛЯ ОБЛІКОВИХ 
ЗАПИСІВ)

 ACCOUNT NUMBER SECURITY (БЕЗПЕКА 
НОМЕРІВ ОБЛІКОВИХ ЗАПИСІВ)

AUDITING MODE (РЕЖИМ 
ПЕРЕВІРКИ)
Якщо увімкнено AUDITING MODE (РЕЖИМ 
ПЕРЕВІРКИ), зберігаються показники лічильників 
сторінок, надрукованих із кожного облікового 
запису (можна встановити до 100 облікових 
записів). Показники лічильників сторінок можна 
переглянути на дисплеї. Ця програма спочатку 
вимкнена (заводське значення за промовчанням).

Під час використання функції копіювання або 
факсимільного зв’язку для сканування оригіналу 
потрібно ввести номер облікового запису.

TOTAL PAGES PER ACCOUNT 
(ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ СТОРІНОК НА 
ОБЛІКОВИЙ ЗАПИС)
Ця програма використовується для відображення 
показників лічильників сторінок кожного облікового 
запису. Неправильно подані сторінки не 
включаються в показники лічильників сторінок. 
Якщо використовується факс, показники 
лічильників факсів відображають кількість 
переданих сторінок.

Натисніть клавішу [TOTAL PAGES PER ACCOUNT] 
(ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ СТОРІНОК НА ОБЛІКОВИЙ 
ЗАПИС), щоб відобразити екран показників 
лічильників сторінок.

RESETTING ACCOUNT (СКИДАННЯ 
ОБЛІКОВОГО ЗАПИСУ)
Ця програма використовується для скидання 
показників лічильників сторінок кожного облікового 
запису до нуля.
Якщо використовується факс, ця програма 
обнулює показник лічильника сторінок факсу.

Натисніть клавішу [RESETTING ACCOUNT] 
(СКИДАННЯ ОБЛІКОВОГО ЗАПИСУ), щоб 
відобразити екран скидання облікового запису.

Скидання одного облікового запису
Натисніть клавішу облікового запису, який потрібно 
скинути, а потім виберіть пункт [YES] (ТАК) на екрані 
підтвердження. Якщо обліковий запис, який потрібно 
скинути, не відображається, натисніть клавішу  або 

, доки він не відобразиться. Завершивши, натисніть 
клавішу [OK].

Скидання всіх облікових записів
Натисніть клавішу [RESET] (СКИНУТИ), а потім 
виберіть пункт [YES] (ТАК).
Завершивши, натисніть клавішу [OK].

Увімкнувши параметр «AUDITING MODE 
(РЕЖИМ ПЕРЕВІРКИ)», запрограмуйте 
номери облікових записів за допомогою 
«ACCOUNT NUMBER CONTROL 
(КЕРУВАННЯ НОМЕРАМИ ОБЛІКОВИХ 
ЗАПИСІВ)».

SYSTEM SETTINGS

ACCOUNT CONTROL

AUDITING MODE

TOTAL PAGES PER ACCOUNT

RESETTING ACCOUNT

OK

1/3

SYSTEM SETTINGS

OKTOTAL PAGES PER ACCOUNT

ACCOUNT 
NUMBER

COPIES
(LIMIT)

PRINTS SCAN FAX SEND

11111

22222

33333

44444

123,456
(150,000)
123,456
(150,000)
123,456
(150,000)
123,456
(150,000)

123,456

123,456

123,456

123,456

123,456

123,456

123,456

123,456

123,456

123,456

123,456

123,456

1/2

SYSTEM SETTINGS

OK

RESET

ALL ACCOUNTS

RESETTING ACCOUNT

ACCOUNT 
NUMBER

COPIES
(LIMIT)

PRINTS SCAN FAX SEND

1/211111

22222

33333

44444

123,456
(150,000)
123,456
(150,000)
123,456
(150,000)
123,456
(150,000)

123,456

123,456

123,456

123,456

123,456

123,456

123,456

123,456

123,456

123,456

123,456

123,456
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5

ACCOUNT NUMBER CONTROL 
(КЕРУВАННЯ НОМЕРАМИ 
ОБЛІКОВИХ ЗАПИСІВ)
Ця програма використовується для зберігання, 
видалення та змінення номерів облікових записів для 
AUDITING MODE (РЕЖИМ ПЕРЕВІРКИ). Можна зберегти 
до 100 номерів облікових записів.

Збереження нового номера облікового запису
Щоб зберегти новий номер облікового запису, 
натисніть клавішу [ENTER] (ВВЕСТИ), а потім за 
допомогою цифрових клавіш введіть 5-значний номер 
облікового запису. Натисніть клавішу [ENTER] 
(ВВЕСТИ), щоб зберегти номер. Після збереження 
номера облікового запису можна продовжити 
збереження інших номерів облікових записів.
Зауважте, що не можна зберегти номер, який 
збігається з паролем адміністратора.

Видалення номера облікового запису
Щоб видалити номер облікового запису, натисніть 
клавішу [DELETE] (ВИДАЛИТИ), а потім виберіть, що 
потрібно видалити: один номер облікового запису або 
всі номери облікових записів.
Щоб видалити один номер облікового запису, за 
допомогою цифрових клавіш введіть номер облікового 
запису, який потрібно видалити, а потім натисніть 
клавішу [ENTER] (ВВЕСТИ).
Щоб видалити всі номери облікових записів, натисніть 
клавішу [DELETE] (ВИДАЛИТИ), а потім торкніться 
пункту [YES] (ТАК) на відображеному екрані, щоб 
підтвердити видалення.

Змінення номера облікового запису
Щоб змінити номер облікового запису, натисніть 
клавішу [CHANGE] (ЗМІНИТИ) і за допомогою 
цифрових клавіш введіть номер облікового запису, 
який потрібно змінити. Введіть новий номер облікового 
запису, а потім натисніть клавішу [ENTER] (ВВЕСТИ). 
Після змінення номера облікового запису можна 
продовжити змінення інших номерів облікових записів.
Якщо ви зробите помилку під час введення номера 
облікового запису, який потрібно змінити, і введете 
номер, що не використовується, пролунає аварійний 
сигнал і на дисплеї відобразяться дефіси (-).

ACCOUNT LIMIT SETTING 
(НАСТРОЮВАННЯ ГРАНИЧНОЇ 
КІЛЬКОСТІ ДЛЯ ОБЛІКОВИХ 
ЗАПИСІВ)
Для одного облікового запису або всіх облікових записів 
одночасно можна встановити граничну кількість копій, які 
можна зробити. Максимальна гранична кількість, яку 
можна ввести, складає 999 999.
Натисніть клавішу [ACCOUNT LIMIT SETTING] 
(НАСТРОЮВАННЯ ГРАНИЧНОЇ КІЛЬКОСТІ ДЛЯ 
ОБЛІКОВИХ ЗАПИСІВ), щоб відобразити екран 
настроювання граничної кількості для облікових записів.

Настроювання граничної кількості для одного 
облікового запису
За допомогою цифрових клавіш введіть номер 
облікового запису, для якого потрібно встановити 
граничну кількість, а потім введіть граничну кількість. 
Завершивши, натисніть клавішу [ENTER] (ВВЕСТИ).
Якщо ввести номер облікового запису, для якого вже 
встановлено граничну кількість, вона відобразиться на 
дисплеї. Щоб змінити граничну кількість, натисніть 
клавішу [CLEAR] (СТЕРТИ) ( ) (на дисплеї 
відобразяться дефіси (-)), а потім введіть нову 
граничну кількість.
Якщо натиснути клавішу [ENTER] (ВВЕСТИ), поки на 
дисплеї відображаються дефіси (-) для граничної 
кількості, граничну кількість, установлену для 
облікового запису, буде скасовано. Завершивши 
настроювання граничної кількості для одного 
облікового запису, можна продовжити настроювання 
граничних кількостей для інших облікових записів.
Завершивши, натисніть клавішу [OK] для виходу.

Настроювання граничної кількості для всіх 
облікових записів
Натисніть клавішу [LIMIT] (ГРАНИЧНА КІЛЬКІСТЬ). На 
екрані запису номера облікового запису відобразиться 
позначка [ALL] (УСІ).
Введіть граничну кількість для всіх облікових записів 
відповідно до процедури, яку наведено вище для 
одного облікового запису.
Завершивши, натисніть клавішу [OK] для виходу.

ACCOUNT NUMBER SECURITY 
(БЕЗПЕКА НОМЕРІВ ОБЛІКОВИХ 
ЗАПИСІВ)
Ця програма використовується для відтворення 
аварійного сигналу та заборони введення номерів 
облікових записів протягом однієї хвилини, якщо тричі 
поспіль введено хибний номер облікового запису за 
ввімкненого параметра «AUDITING MODE (РЕЖИМ 
ПЕРЕВІРКИ)». (Це дає змогу попередити введення 
номера облікового запису навмання неавторизованими 
користувачами.)
Ця програма спочатку вимкнена (заводське значення за 
промовчанням).

SYSTEM SETTINGS

INPUT ACCOUNT NUMBER TO BE LIMITED.

OKACCOUNT LIMIT SETTING

ACCOUNT
NUMBER MAXIMUM

----- ---,---123,456

LIMIT ENTER

NUMBER OF
COPIES MADE
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ENERGY SAVE 
(ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ)

"ENERGY SAVE (ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ)» забезпечує 
наведені нижче чотири програми для зменшення витрат на 
електроенергію. З точки зору захисту довкілля це також дає 
змогу зберегти природні ресурси та зменшити забруднення.
 AUTO POWER SHUT-OFF (АВТОМАТИЧНЕ 

ВИМКНЕННЯ)
 AUTO POWER SHUT-OFF TIMER (ТАЙМЕР 

АВТОМАТИЧНОГО ВИМКНЕННЯ)
 PREHEAT MODE SETTING (НАСТРОЮВАННЯ 

РЕЖИМУ ПОПЕРЕДНЬОГО НАГРІВАННЯ)
 TONER SAVE MODE (РЕЖИМ ЗАОЩАДЖЕННЯ 

ТОНЕРА)

AUTO POWER SHUT-OFF 
(АВТОМАТИЧНЕ ВИМКНЕННЯ)
Якщо апарат не використовується протягом часу, 
установленого в параметрі «AUTO POWER SHUT-OFF 
TIMER (ТАЙМЕР АВТОМАТИЧНОГО ВИМКНЕННЯ)», 
активується програма AUTO POWER SHUT-OFF 
(АВТОМАТИЧНЕ ВИМКНЕННЯ), яка перемкне апарат у 
режим очікування для заощадження максимального обсягу 
електроенергії. За допомогою цієї програми можна 
попередити ввімкнення функції AUTO POWER SHUT-OFF 
(АВТОМАТИЧНЕ ВИМКНЕННЯ). Після вимкнення параметр 
«AUTO POWER SHUT-OFF TIMER (ТАЙМЕР 
АВТОМАТИЧНОГО ВИМКНЕННЯ)» вимикається. 
Використовуйте цю програму, якщо через обставини 
потрібно вимкнути функцію AUTO POWER SHUT-OFF 
(АВТОМАТИЧНЕ ВИМКНЕННЯ).
Ця програма спочатку ввімкнена (заводське значення за 
промовчанням).

AUTO POWER SHUT-OFF TIMER 
(ТАЙМЕР АВТОМАТИЧНОГО 
ВИМКНЕННЯ)
Ця програма використовується для встановлення інтервалу 
часу, після якого активується параметр «AUTO POWER 
SHUT-OFF (АВТОМАТИЧНЕ ВИМКНЕННЯ)», якщо апарат 
не використовується. 
Ця функція дає змогу зменшити витрати на електроенергію 
й одночасно зберегти природні ресурси та зменшити 
забруднення.
Максимальний період часу, який можна встановити, складає 
240 хвилин із кроками в одну хвилину.

PREHEAT MODE SETTING 
(НАСТРОЮВАННЯ РЕЖИМУ 
ПОПЕРЕДНЬОГО НАГРІВАННЯ)
Якщо принтер не використовується протягом часу, 
установленого за допомогою цієї програми, після 
завершення друку, апарат перейде в режим попереднього 
нагрівання. Ця функція дає змогу зменшити витрати на 
електроенергію й одночасно зберегти природні ресурси та 
зменшити забруднення. 
Виберіть найбільш прийнятний інтервал часу відповідно до 
особливостей використання принтера.
Максимальний період часу, який можна встановити, складає 
240 хвилин із кроками в одну хвилину. (Режим попереднього 
нагрівання не можна вимкнути.)

TONER SAVE MODE (РЕЖИМ 
ЗАОЩАДЖЕННЯ ТОНЕРА)
Режим заощадження тонера дасть змогу зменшити 
споживання тонера в автоматичному режимі та режимах 
експозиції тексту й тексту/фотографій. Копії будуть світліші, 
але все одно прийнятні для загального використання. Вибір 
цього режиму не впливає на режими фотографій і 
високоякісних фотографій.
Ця програма спочатку вимкнена (заводське значення за 
промовчанням).

Замість того, щоб вимикати функцію 
автоматичного вимкнення, радимо 
спочатку подовжити інтервал часу, 
установлений в параметрі «AUTO POWER 
SHUT-OFF TIMER (ТАЙМЕР 
АВТОМАТИЧНОГО ВИМКНЕННЯ)». У 
більшості випадків прийнятне значення 
параметра таймера дасть змогу 
продовжувати роботу з мінімальною 
затримкою, одночасно забезпечивши 
переваги енергозбереження.

• Виберіть прийнятний інтервал часу 
відповідно до особливостей використання 
апарата.

• Якщо параметр «AUTO POWER SHUT-OFF 
(АВТОМАТИЧНЕ ВИМКНЕННЯ)» вимкнено, 
буде скасовано також і параметр часу.

SYSTEM SETTINGS

ENERGY SAVE

AUTO POWER SHUT-OFF

AUTO POWER SHUT-OFF TIMER

PREHEAT MODE SETTING

OK

60min

15min
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OPERATION SETTINGS 
(ПАРАМЕТРИ 
ЕКСПЛУАТАЦІЇ)

Параметри «OPERATION SETTINGS (ПАРАМЕТРИ 
ЕКСПЛУАТАЦІЇ)» пов’язані з основною експлуатацією 
апарата та складаються з наведених нижче програм.
AUTO CLEAR SETTING (ПАРАМЕТРИ 
АВТОМАТИЧНОГО ЧИЩЕННЯ)

MESSAGE TIME SETTING (ПАРАМЕТР ЧАСУ 
ВІДОБРАЖЕННЯ ПОВІДОМЛЕННЯ)

KEYS TOUCH SOUND (ЗВУК НАТИСКАННЯ 
КЛАВІШ)

TOUCH KEY OPERATION SETTING 
(НАСТРОЮВАННЯ ОПЕРАЦІЙ З НАТИСКАННЯМ 
КЛАВІШ)

DISABLE INTERRUPT PRINT JOB (ВИМКНЕННЯ 
ПЕРЕРИВАННЯ ЗАВДАННЯ ДРУКУ)

STREAM FEEDING MODE (РЕЖИМ ПОТОКОВОГО 
ПОДАВАННЯ)

DISPLAY LANGUAGE SETTING (ПАРАМЕТР МОВИ 
ІНТЕРФЕЙСУ)

DISABLE DISPLAY TIMEOUT (ВИМКНЕННЯ ЧАСУ 
ОЧІКУВАННЯ ДИСПЛЕЯ)

DISABLING OF TRAY SETTINGS (ВИМКНЕННЯ 
ПАРАМЕТРІВ ЛОТКА)

DISABLING OF CLOCK ADJUSTMENT (ВИМКНЕННЯ 
НАСТРОЮВАННЯ ГОДИННИКА)

AUTO CLEAR SETTING (ПАРАМЕТРИ 
АВТОМАТИЧНОГО ЧИЩЕННЯ)
Якщо протягом певного періоду часу не виконується 
жодних дій під час перегляду інформації про завершені, 
виконувані або збережені завдання, активується функція 
автоматичного чищення, а дисплей повернеться до 
початкового екрана режиму копіювання або екрана стану 
завдання. Функція AUTO CLEAR SETTING (ПАРАМЕТРИ 
АВТОМАТИЧНОГО ЧИЩЕННЯ) використовується для 
встановлення інтервалу часу, який має минути до 
активації функції автоматичного чищення. Можна 
встановити інтервал часу від 10 до 240 секунд із кроками 
в 10 секунд або вимкнути функцію автоматичного 
чищення. (Цей параметр діє тільки в режимі копіювання.)
Заводське значення за промовчанням – «60» (сек.).

MESSAGE TIME SETTING (ПАРАМЕТР 
ЧАСУ ВІДОБРАЖЕННЯ 
ПОВІДОМЛЕННЯ)
Ця програма використовується для встановлення 
інтервалу часу, потягом якого повідомлення 
відображаються на дисплеї (це стосується повідомлень, 
які відображаються протягом певного періоду часу, а 
потім автоматично зникають). 
Максимальний інтервал часу, який можна встановити, 
складає 12 секунд із кроками в одну секунду.
Заводське значення за промовчанням – «6» (сек.).

KEYS TOUCH SOUND 
(ЗВУК НАТИСКАННЯ КЛАВІШ)
Ця програма використовується для вибору необхідності 
відтворення звукового сигналу під час натискання клавіші. 
Якщо сигнал відтворюється, можна також вибрати його тип.
Ця програма також використовується для вибору 
необхідності відтворення спеціального звукового сигналу 
натискання клавіші в початковій точці параметра.
Нижче наведено заводські значення за промовчанням.
• KEYS TOUCH SOUND (ЗВУК НАТИСКАННЯ КЛАВІШ): 
короткий

• KEYS TOUCH SOUND AT INITIAL POINT (ЗВУК 
НАТИСКАННЯ КЛАВІШ У ПОЧАТКОВІЙ ТОЧЦІ): вимкнено

Клавіша Натисніть цю клавішу, щоб вибрати гучність 
короткого звукового сигналу. Один короткий 
звуковий сигнал вказує на припустиму 
клавішу, а подвійний короткий звуковий 
сигнал – на неприпустиму.

Клавіша Натисніть цю клавішу, щоб вибрати гучність 
довгого звукового сигналу. Один довгий 
звуковий сигнал вказує на припустиму 
клавішу, а подвійний довгий звуковий сигнал 
– на неприпустиму.

Клавіша натисніть цю клавішу, щоб вимкнути звукові 
сигнали натискання клавіш.

Установіть прапорець [KEYS TOUCH SOUND AT INITIAL POINT] 
(ЗВУК НАТИСКАННЯ КЛАВІШ У ПОЧАТКОВІЙ ТОЧЦІ), щоб 
відтворювати три довгі звукові сигнали (якщо для гучності 
звукового сигналу встановлено параметр «довгий») або три 
короткі звукові сигнали (якщо для гучності звукового сигналу 
встановлено параметр «короткий»), коли під час вибору 
основних параметрів досягнуто початкової точки параметра.
Нижче наведено параметри початкової точки.

TOUCH KEY OPERATION SETTING 
(НАСТРОЮВАННЯ ОПЕРАЦІЙ З 
НАТИСКАННЯМ КЛАВІШ)
Ці програми використовуються для встановлення інтервалу 
часу, який має минути, доки не буде введено параметр після 
натискання клавіші, а також для вимкнення повторення 
клавіші.
Можна встановити інтервал введення параметра від 0,0 
секунди до 2,0 секунди із кроками в 0,5 секунди.
Якщо ввімкнено параметр [DISABLE AUTO KEY REPEAT] 
(ВИМКНЕННЯ АВТОМАТИЧНОГО ПОВТОРЕННЯ КЛАВІШІ), у 
разі неперервного натискання клавіші реєструється лиш одне 
натискання.
Нижче наведено заводські значення за промовчанням.
• Час до введення: 0,0 (сек.)
• DISABLE AUTO KEY REPEAT (ВИМКНЕННЯ 
АВТОМАТИЧНОГО ПОВТОРЕННЯ КЛАВІШІ): вимкнено

DISABLE INTERRUPT PRINT JOB 
(ВИМКНЕННЯ ПЕРЕРИВАННЯ 
ЗАВДАННЯ ДРУКУ)

(за ввімкненої функції принтера)
Увімкніть цю програму, щоб попередити призупинення друку 
під час переривання завдань копіювання.
Ця програма спочатку вимкнена (заводське значення за 
промовчанням).

SYSTEM SETTINGS

OPERATION SETTINGS

MESSAGE TIME SETTING

KEYS TOUCH SOUND

OK

1/3

6sec

AUTO CLEAR SETTING 60sec

Режим
Початкова точка (встановлюється на 

початковому екрані)
Режим копіювання Коефіцієнт: 100%

Експозиція: 3
Режим факсу Експозиція: 3

SYSTEM SETTINGS

KEYS TOUCH SOUND

KEYS TOUCH SOUND AT INITIAL POINT

KEYS TOUCH SOUND

OK
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STREAM FEEDING MODE (РЕЖИМ 
ПОТОКОВОГО ПОДАВАННЯ)

(за ввімкненого РОППП)
Ця програма використовується для ввімкнення режиму 
потокового подавання.
Якщо ввімкнено цей режим, а оригінали скануються з 
РОППП, оригінал можна додати до РОППП протягом 5 
секунд після подавання попереднього оригіналу, а також 
автоматично зісканувати, використовуючи параметри 
попереднього оригіналу. Цю функцію можна 
використовувати тільки з функцією копіювання.
Ця програма спочатку вимкнена (заводське значення за 
промовчанням).

DISPLAY LANGUAGE SETTING 
(ПАРАМЕТР МОВИ ІНТЕРФЕЙСУ)
Ця програма використовується для змінення мови, 
використовуваної на дисплеї.
Заводське значення за промовчанням – «ENGLISH» 
(АНГЛІЙСЬКА).

DISABLE DISPLAY TIMEOUT 
(ВИМКНЕННЯ ЧАСУ ОЧІКУВАННЯ 
ДИСПЛЕЯ)
Якщо цю програму вимкнено, дисплей закриє наразі 
відкритий екран і повернеться до початкового екрана, 
якщо не натиснути жодної клавіші протягом 60 секунд. 
Якщо цю програму ввімкнено, дисплей не закриватиме 
наразі відкритий екран.
Ця програма спочатку вимкнена (заводське значення за 
промовчанням).

DISABLING OF TRAY SETTINGS 
(ВИМКНЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ЛОТКА)
Цю програму можна ввімкнути, щоб заборонити змінення 
параметрів лотка для паперу в параметрах системи 
(загальних).
Зауважте, що параметри лотка ручного подавання 
залишаться доступні.
Ця програма спочатку вимкнена (заводське значення за 
промовчанням).

DISABLING OF CLOCK ADJUSTMENT 
(ВИМКНЕННЯ НАСТРОЮВАННЯ 
ГОДИННИКА)
Цю програму можна ввімкнути, щоб заборонити 
настроювання параметра «CLOCK» (ГОДИННИК) у 
параметрах системи.
Ця програма спочатку вимкнена (заводське значення за 
промовчанням).

DEVICE CONTROL 
(КЕРУВАННЯ ПРИСТРОЄМ)

Ці програми використовуються в разі збою 
периферійного пристрою на апараті або для тимчасового 
вимкнення пристрою. Ці програми також можна 
використовувати для змінення параметра функції 
пристрою відповідно до умов використання.
"DEVICE CONTROL (КЕРУВАННЯ ПРИСТРОЄМ)» 
складається з наведених нижче програм.
 DISABLING OF DOCUMENT FEEDER (ВИМКНЕННЯ 

ПРИСТРОЮ ПОДАВАННЯ ДОКУМЕНТІВ)
 DISABLING OF DUPLEX (ВИМКНЕННЯ 

ДВОСТОРОННЬОГО ДРУКУ)
 DISABLING OF STAPLER (ВИМКНЕННЯ 

СТЕПЛЕРА)
 OUTPUT TRAYS (ВИВІДНІ ЛОТКИ)
 DISABLING OF OFFSET (ВИМКНЕННЯ ЗСУВУ)
 MEMORY FOR PRINTER (ПАМ’ЯТЬ ДЛЯ 

ПРИНТЕРА)
 DISABLING OF CENTRE TRAY COUNTING 

(ВИМКНЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ЛІЧИЛЬНИКА 
ЦЕНТРАЛЬНОГО ЛОТКА)

 RETURN FROM COPY MODE TIMING (ЧАС 
ПОВЕРНЕННЯ З РЕЖИМУ КОПІЮВАННЯ)

 MIX SIZE ORIGINAL FEEDING MODE (РЕЖИМ 
ПОДАВАННЯ ОРИГІНАЛІВ ЗМІШАНОГО 
ФОРМАТУ)

DISABLING OF DOCUMENT FEEDER 
(ВИМКНЕННЯ ПРИСТРОЮ 
ПОДАВАННЯ ДОКУМЕНТІВ)

(за ввімкненого РОППП)
Ця програма використовується, якщо РОППП 
несправний, або якщо потрібно вимкнути функцію 
автоматичного подавання. (Оригінали все ще можна 
сканувати, використовуючи скло для документів.)
Ця програма спочатку вимкнена (заводське значення за 
промовчанням).

DISABLING OF DUPLEX (ВИМКНЕННЯ 
ДВОСТОРОННЬОГО ДРУКУ)
Ця програма використовується для вимкнення функції 
двостороннього друку або несправної функції.
Якщо цю програму ввімкнено, можливий лише 
односторонній друк. Ця програма спочатку вимкнена 
(заводське значення за промовчанням).

DISABLING OF STAPLER 
(ВИМКНЕННЯ СТЕПЛЕРА)

 (за встановленого ФІНІШЕРА)
Ця програма використовується для вимкнення 
скріплення.
Якщо цю програму ввімкнено, скріплення не виконується. 
Ця програма спочатку вимкнена (заводське значення за 
промовчанням).

SYSTEM SETTINGS

DEVICE CONTROL

DISABLING OF DUPLEX

DISABLING OF STAPLER

DISABLING OF DOCUMENT
FEEDER

OK

1/3
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OUTPUT TRAYS (ВИВІДНІ ЛОТКИ)
(за встановленого КОМПЛЕКТУ ЛОТКІВ ДЛЯ 
АРКУШІВ РОЗМЕЖУВАННЯ ЗАВДАНЬ або 
ФІНІШЕРА та правого лотка)

Ця програма використовується для вибору 
відповідних вивідних лотків для функцій 
копіювання, принтера та факсимільного зв’язку.
Заводське значення за промовчанням – 
«PATTERN 1» (ШАБЛОН 1).
Приклад:за встановленого ФІНІШЕРА та правого 

лотка
*Доступність параметрів для вибору залежить від 
встановленого обладнання.

DISABLING OF OFFSET 
(ВИМКНЕННЯ ЗСУВУ)
Ця програма використовується для увімкнення або 
вимкнення функцій зсуву зсувного лотка.
Ця програма спочатку вимкнена (заводське 
значення за
промовчанням).

MEMORY FOR PRINTER 
(ПАМ’ЯТЬ ДЛЯ ПРИНТЕРА)
Ця програма використовується для встановлення 
обсяг пам’яті IMC, яка виділяється для функції 
принтера. Для обсягу пам’яті можна встановити 
значення від 30 до 70 % із кроками в 10 %.
Нижче наведено заводські значення за 
промовчанням.
• 50 (%)

DISABLING OF CENTRE TRAY 
COUNTING (ВИМКНЕННЯ 
ПОКАЗНИКІВ ЛІЧИЛЬНИКА 
ЦЕНТРАЛЬНОГО ЛОТКА)
Ця програма використовується для вимкнення 
підрахунку сторінок, які подаються на центральний 
лоток.
Якщо цю програму ввімкнено, не виконується 
виявлення заповнення центрального лотка.
Ця програма спочатку вимкнена (заводське 
значення за промовчанням).

RETURN FROM COPY MODE TIMING 
(ЧАС ПОВЕРНЕННЯ З РЕЖИМУ 
КОПІЮВАННЯ)

(за ввімкненої функції принтера або 
факсимільного зв’язку)

Ця програма використовується для встановлення 
інтервалу часу, який має минути після завершення 
завдання копіювання, перш ніж функція принтера 
або факсимільного зв’язку не поновить роботу. Для 
інтервалу часу можна встановити значення від 1 до 
60 секунд із кроками в 1 секунду.
Заводське значення за промовчанням – «60» (сек.).

MIX SIZE ORIGINAL FEEDING MODE 
(РЕЖИМ ПОДАВАННЯ ОРИГІНАЛІВ 
ЗМІШАНОГО ФОРМАТУ)

(за ввімкненого РОППП)
Якщо цю програму ввімкнено, у режимі копіювання 
можна сканувати оригінали змішаної довжини 
(значення ширини мають бути однакові), причому 
кожен оригінал копіюється на сторінку паперу 
відповідної довжини.
Ця програма спочатку вимкнена (заводське 
значення за промовчанням).

CHANGE ADMINISTRATOR 
PASSWORD (ЗМІНЕННЯ 
ПАРОЛЯ АДМІНІСТРАТОРА)
Ця програма використовується для змінення 
пароля адміністратора, який потрібно ввести для 
настроювання параметрів адміністратора. Якщо 
апарат використовується вперше, адміністратору 
апарата слід змінити пароль адміністратора, 
установлений на заводі, на потрібний 5-значний 
код. (Не можна використовувати номер, 
запрограмований як номер облікового запису.) 
Можна запрограмувати лиш один пароль 
адміністратора.
Відомості про пароль адміністратора за 
промовчанням див. на стор.102.

Параметри Опис

PATTERN 1 
(ШАБЛОН 1)

Принтер: зсувний лоток
Факс: правий лоток
Копіювання: зсувний лоток

PATTERN 2 
(ШАБЛОН 2)

Принтер: правий лоток
Факс: правий лоток
Копіювання: зсувний лоток

PATTERN 3 
(ШАБЛОН 3)
(за ввімкненої 
функції 
факсимільного 
зв’язку)

Принтер: зсувний лоток
Факс: правий лоток
Копіювання: зсувний лоток
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ПРОГРАМИ ДЛЯ РЕЖИМУ КОПІЮВАННЯ
У цьому розділі описано параметри адміністратора, які використовуються в режимі копіювання.

ПАРАМЕТРИ КОПІЮВАННЯ

"ПАРАМЕТРИ КОПІЮВАННЯ» складається з наведених 
нижче програм.
 INITIAL STATUS SETTINGS (ПОЧАТКОВІ ПАРАМЕТРИ 

СТАНУ)
 ROTATION COPY SETTING (ПАРАМЕТР КОПІЮВАННЯ З 

ПОВЕРТАННЯМ)
 EXPOSURE ADJUSTMENT (НАСТРОЮВАННЯ ЕКСПОЗИЦІЇ)
 AUTO PAPER SELECTION SETTING (ПАРАМЕТР 

АВТОМАТИЧНОГО ВИБОРУ ПАПЕРУ)
 SETTING A MAXIMUM NUMBER OF COPIES 

(УСТАНОВЛЕННЯ МАКСИМАЛЬНОЇ КІЛЬКОСТІ КОПІЙ)
 SORT AUTO SELECT (АВТОМАТИЧНИЙ ВИБІР 

СОРТУВАННЯ)
 DISABLING DELETION OF JOB PROGRAMS (ВИМКНЕННЯ 

ВИДАЛЕННЯ ПРОГРАМ ЗАВДАНЬ)
 CARD SHOT SETTINGS (ПАРАМЕТРИ ЗНІМКА НА КАРТКУ)

INITIAL STATUS SETTINGS 
(ПОЧАТКОВІ ПАРАМЕТРИ СТАНУ)
Параметри копіювання скидаються до параметрів за 
промовчанням після ввімкнення перемикача живлення, у 
разі натискання клавіші [CLEAR ALL] (СТЕРТИ ВСЕ) ( ), 
або якщо минає інтервал часу автоматичного чищення. Ця 
програма використовується для змінення параметрів за 
промовчанням або повернення змінених параметрів за 
промовчанням до початкових заводських значень за 
промовчанням.
Можна змінити значення за промовчанням для зазначених 
нижче параметрів копіювання.
• Лоток для паперу
• Режим експозиції
• Коефіцієнт масштабування при копіюванні
• Функція двостороннього друку
• Функції подальшої обробки* (без сортування, сортування, 
скріплення із сортуванням і групування)

*Доступність параметрів функцій подальшої обробки 
залежить від того, чи встановлено ФІНІШЕР.

ROTATION COPY SETTING 
(ПАРАМЕТР КОПІЮВАННЯ З 
ПОВЕРТАННЯМ)
Якщо цю програму ввімкнено, оригінальне зображення 
автоматично повертається на 90 градусів, якщо оригінал і 
папір мають різні орієнтації. (Повертання можливе, лише 
якщо використовуються автоматичний вибір паперу і 
автоматичний вибір коефіцієнта.)
Ця програма спочатку ввімкнена (заводське значення за 
промовчанням).

EXPOSURE ADJUSTMENT 
(НАСТРОЮВАННЯ ЕКСПОЗИЦІЇ)
Ця програма використовується для настроювання рівня 
експозиції, якщо для експозиції при копіюванні 
використовується параметр «Auto» (Авто).
Рівень автоматичної експозиції можна встановити окремо 
для скла для документів і РОППП.
[1] – рівень із найбільшою освітленістю, а [5] – з найбільшим 
затемненням.
Нижче наведено заводські значення за промовчанням.
• Скло для документів: 3
• Пристрій подавання документів: 3

AUTO PAPER SELECTION SETTING 
(ПАРАМЕТР АВТОМАТИЧНОГО 
ВИБОРУ ПАПЕРУ)
Ця програма використовується для вибору типу паперу*, 
який застосовується під час роботи функції автоматичного 
вибору паперу. Можна вибрати параметр «PLAIN PAPER» 
(ЗВИЧАЙНИЙ ПАПІР) або «PLAIN AND RECYCLE PAPER» 
(ЗВИЧАЙНИЙ І ВТОРИННИЙ ПАПІР). За допомогою цієї 
програми можна також вимкнути автоматичний вибір 
паперу.
Заводське значення за промовчанням – «PLAIN PAPER» 
(ЗВИЧАЙНИЙ ПАПІР).
* Тип паперу встановлюється для кожного лотка в 
параметрах лотка параметрів системи (загальних). (Див. 
розділ «4. ПАРАМЕТРИ СИСТЕМИ (ЗАГАЛЬНІ)».)

SETTING A MAXIMUM NUMBER OF 
COPIES (УСТАНОВЛЕННЯ 
МАКСИМАЛЬНОЇ КІЛЬКОСТІ КОПІЙ)
Ця програма використовується для встановлення 
максимальної кількості копій, дозволених на оригінал.
Можна встановити максимальну кількість від 1 до 999.
Заводське значення за промовчанням – «999».

SORT AUTO SELECT 
(АВТОМАТИЧНИЙ ВИБІР 
СОРТУВАННЯ)

(за ввімкненого РОППП)
Цю програму можна використовувати для вимкнення 
автоматичного вибору функції сортування.
Ця програма спочатку ввімкнена (заводське значення за 
промовчанням).

DISABLING DELETION OF JOB 
PROGRAMS (ВИМКНЕННЯ 
ВИДАЛЕННЯ ПРОГРАМ ЗАВДАНЬ)
Ця програма використовується, щоб попередити змінення 
або видалення параметрів копіювання, збережених у 
програмах завдань.
Ця програма спочатку вимкнена (заводське значення за 
промовчанням).

CARD SHOT SETTINGS (ПАРАМЕТРИ 
ЗНІМКА НА КАРТКУ)
Ця програма використовується для встановлення 
початкового розміру картки з оригіналами для функції знімка 
на картку. Спочатку вибрано введення виміру X (ширина). 
Натискайте клавіші, щоб так само ввести вимір Y (довжина). 
Щоб під час відкриття екрана знімка на картку спочатку 
вибирався параметр «FIT TO PAGE» (ПІДГОНКА ДО СТОР.), 
натисніть клавішу [FIT TO PAGE] (ПІДГОНКА ДО СТОР.).

Якщо ця програма використовується для 
змінення значення за промовчанням для 
функції двостороннього друку на значення, 
відмінне від «односторонній»«односторонній», 
а РОППП несправний або вимкнений, 
параметр буде скинуто до значення 
«односторонній»«односторонній».
* DISABLING OF DOCUMENT FEEDER (ВИМКНЕННЯ 

ПРИСТРОЮ ПОДАВАННЯ ДОКУМЕНТІВ) (p.68)
DISABLING OF DUPLEX (ВИМКНЕННЯ 
ДВОСТОРОННЬОГО ДРУКУ) (p.68)

SYSTEM SETTINGS

COPY FUNCTION SETTINGS

ROTATION COPY SETTING

INITIAL STATUS SETTINGS

EXPOSURE ADJUSTMENT

OK

1/3

AE:3
AE:3
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ПРОГРАМИ ДЛЯ РЕЖИМУ ДРУКУ
У цьому розділі описано параметри адміністратора, які використовуються для функції принтера. Ці програми 
можна настроїти лише на моделях із функцією принтера.

PRINT SETTINGS 
(ПАРАМЕТРИ ДРУКУ)

DEFAULT SETTINGS (ПАРАМЕТРИ 
ЗА ПРОМОВЧАННЯМ)
Ці програми дають змогу змінювати певні параметри за 
промовчанням для функції принтера.
Розділ «DEFAULT SETTINGS (ПАРАМЕТРИ ЗА 
ПРОМОВЧАННЯМ)» складається з наведених нижче 
програм.
 PROHIBIT NOTICE PAGE PRINTING (ЗАБОРОНА 

ДРУКУ СТОРІНОК ОПОВІЩЕНЬ)
 PRINT DENSITY LEVEL (РІВЕНЬ НАСИЧЕНОСТІ 

ДРУКУ)
 ROTATED PRINT (ДРУК ІЗ ПОВЕРТАННЯМ)
 FORCED OUTPUT OF PRINT (ПРИМУСОВЕ 

ВИВЕДЕННЯ ДЛЯ ДРУКУ)
 EXCLUDE BYPASS-TRAY FROM ATS (ВИКЛЮЧИТИ 

ЛОТОК РУЧНОГО ПОДАВАННЯ З ATS)

PROHIBIT NOTICE PAGE PRINTING 
(ЗАБОРОНА ДРУКУ СТОРІНОК 
ОПОВІЩЕНЬ)
Ця програма використовується для заборони друку 
сторінок оповіщень. Пояснення сторінок оповіщень див. у 
розділі «Якщо друкується сторінка оповіщень» в 
електронному посібнику до принтера.
Ця програма спочатку вимкнена (заводське значення за 
промовчанням).

PRINT DENSITY LEVEL (РІВЕНЬ 
НАСИЧЕНОСТІ ДРУКУ)
Можна встановити один із п’яти різних рівнів насиченості 
друку. [1] – рівень із найбільшою освітленістю, а [5] – з 
найбільшим затемненням.
Заводське значення за промовчанням – «3».

ROTATED PRINT (ДРУК ІЗ 
ПОВЕРТАННЯМ)
Ця програма використовується для ввімкнення або 
вимкнення повертання зображення для друку під час 
друку документа у форматі A4R, B5R або 8-1/2 x 11R 
(Letter R), якщо не завантажено паперу в цій орієнтації.
Ця програма спочатку ввімкнена (заводське значення за 
промовчанням).

FORCED OUTPUT OF PRINT 
(ПРИМУСОВЕ ВИВЕДЕННЯ ДЛЯ 
ДРУКУ)
Ця програма використовується для ввімкнення або 
вимкнення автоматичного друку на папері іншого 
формату, якщо не вибрано жодного лотка для паперу з 
папером вибраного формату.
Ця програма спочатку вимкнена (заводське значення за 
промовчанням).

EXCLUDE BYPASS-TRAY FROM ATS 
(ВИКЛЮЧИТИ ЛОТОК РУЧНОГО 
ПОДАВАННЯ З ATS)
Ця програма використовується, щоб виключити папір із 
лотка ручного подавання, якщо використовується 
автоматичний вибір паперу. 
Ця програма спочатку ввімкнена (заводське значення за 
промовчанням).

ПАРАМЕТРИ ІНТЕРФЕЙСУ
Параметри «ПАРАМЕТРИ ІНТЕРФЕЙСУ» 
використовуються для відстеження даних, які 
надсилаються на USB-порт або мережевий порт 
апарата, а також для встановлення граничних кількостей 
для цих даних. Ці параметри складаються з наведених 
нижче програм.
 I/O TIMEOUT (ЧАС ОЧІКУВАННЯ 

ВВЕДЕННЯ-ВИВЕДЕННЯ)

I/O TIMEOUT (ЧАС ОЧІКУВАННЯ 
ВВЕДЕННЯ-ВИВЕДЕННЯ)
Ця програма використовується для встановлення 
інтервалу часу до часу очікування введення-виведення, 
коли очікуються дані друку.
Якщо встановлений інтервал часу минає, а до порту не 
надходять жодні дані друку, функція часу очікування 
введення-виведення тимчасово скасовує підключення до 
порту та ініціює автоматичний вибір порту або 
забезпечує очікування портом наступного набору даних 
друку.
Нижче наведено заводські значення за промовчанням.
• 180 (сек.)

SYSTEM SETTINGS

PRINT SETTINGS

DEFAULT SETTINGS

NETWORK SETTINGS

INTERFACE SETTINGS

INITIALIZE AND/OR STORE
SETTINGS

OK
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Розділ 6

УСУНЕННЯ НЕПОЛАДОК І ОБСЛУГОВУВАННЯ

У цьому розділі розглядається усунення неполадок і обслуговування, наприклад усунення порушень 
подавання, заміна картриджа з тонером і чищення апарата.

ПОВІДОМЛЕННЯ НА ДИСПЛЕЇ ................................................................................................... 73

УСУНЕННЯ НЕПОЛАДОК............................................................................................................. 75

ВИДАЛЕННЯ НЕПРАВИЛЬНО ПОДАНОГО ПАПЕРУ............................................................... 79

ЗАМІНА КАРТРИДЖА З ТОНЕРОМ ............................................................................................ 86

ЗАМІНА КАРТРИДЖА СТЕПЛЕРА .............................................................................................. 87

ПЕРЕВІРКА КІЛЬКОСТІ ТОНЕРА ТА ЗАГАЛЬНОГО ПОКАЗНИКА ЛІЧИЛЬНИКА ................ 89

ЧИЩЕННЯ АПАРАТА ................................................................................................................... 89
СКЛО ДЛЯ ДОКУМЕНТІВ І КРИШКА ДЛЯ ПРИТИСНЕННЯ ДОКУМЕНТІВ/РОППП .............................................. 89
РОЛИК ПОДАВАННЯ ПАПЕРУ ЛОТКА РУЧНОГО ПОДАВАННЯ ............................................................................ 90

Неполадка Стор.

Неполадки, пов’язані з експлуатацією апарата

75

Апарат не працює.

Живлення ввімкнене, але копіювання неможливе.

Двостороннє копіювання неможливе.

Відображається неправильний формат паперу в лотку подавання.

Завдання копіювання зупиняється, не досягши завершення.

Зависока або занизька контрастність сенсорної панелі.

Зображення не повертається.

Розмір оригіналу не вибирається автоматично, або копіювання не здійснюється на папері, що відповідає 
розміру оригіналу.

76

Не вдається встановити формат паперу для лотка для паперу.

Неправильний порядок копій.

Завдання скасовується після сканування оригіналів.

Копіюються не всі сторінки.

Не вдається використати РОППП.

Блимає освітлювальний пристрій.

Неполадки, пов’язані з подаванням паперу

77

Під час використання паперу, поданого з лотка ручного подавання, скопійоване зображення перекошується.

Папір неправильно подається з лотка ручного подавання.

Папір подається неправильно.

Виведені копії неакуратно накопичуються у вивідному лотку фінішера.

Скріплені копії накопичуються неакуратно.

Неполадки, пов’язані з якістю зображення

78

Копії надто темні або надто світлі.

Нечіткий текст на копії.

Частина скопійованого зображення обрізана.

Чисті копії.

Папір пом’ятий, або скопійоване зображення стирається з поверхні паперу.

Плями або забруднення на копіях.

Білі або чорні лінії на копіях.
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ПОВІДОМЛЕННЯ НА ДИСПЛЕЇ
Якщо на дисплеї відображається одне з наведених нижче повідомлень, швидко виконайте дії, яких вимагає 
повідомлення.

Повідомлення Причина та спосіб усунення Стор.

ENTER YOUR ACCOUNT NUMBER 
(ВВЕДІТЬ НОМЕР ОБЛІКОВОГО 
ЗАПИСУ).

Активовано режим аудиту. Введіть номер облікового запису. 58

A MISFEED HAS OCCURRED 
(ВИНИКЛО ПОРУШЕННЯ 
ПОДАВАННЯ).

Усуньте порушення подавання, як пояснюється в пункті 
«ВИДАЛЕННЯ НЕПРАВИЛЬНО ПОДАНОГО ПАПЕРУ».

79

2-SIDED COPIES CANNOT BE MADE 
ON THIS PAPER TYPE (НА ПАПЕРІ 
ЦЬОГО ТИПУ НЕМОЖЛИВЕ 
ДВОСТОРОННЄ КОПІЮВАННЯ).

Відображається після спроби двостороннього копіювання на 
спеціальний папір, який не придатний для цього. Скасуйте 
двостороннє копіювання або змініть папір.

15, 27

REMOVE PAPER FROM THE <*>TRAY 
(ВИЙМІТЬ ПАПІР ІЗ ЛОТКА *).

Указаний лоток заповнений. Вийміть виведені копії з лотка. (<*> 
позначає, який саме лоток заповнений.)

-

CLOSE THE <**> COVER (ЗАКРИЙТЕ 
КРИШКУ **).

Указана кришка відкрита. Закрийте кришку. (<**> позначає, яка 
саме кришка відкрита.)

-

PLEASE EXTEND BYPASS-TRAY 
(ВИПРОСТАЙТЕ ПОДОВЖУВАЧ ЛОТКА 
РУЧНОГО ПОДАВАННЯ).

Копіюючи з лотка ручного подавання, обов’язково витягніть 
подовжувач лотка.

18

COVER SHEETS MUST BE THE SAME 
SIZE AS THE COPY PAPER USED 
(ТИТУЛЬНІ АРКУШІ МАЮТЬ БУТИ 
ТОГО САМОГО ФОРМАТУ, ЩО Й ПАПІР 
ДЛЯ КОПІЮВАННЯ).

Додаючи обкладинку, завантажуйте в лоток ручного подавання 
папір того самого формату, що й папір у лотку, вибраному для 
копіювання.

48

PREPARE A NEW ONE. (ПІДГОТУЙТЕ 
НОВИЙ.)

Необхідно підготувати картридж із тонером. 86

TONER SUPPLY IS LOW (НЕДОСТАТНЄ 
ПОДАВАННЯ ТОНЕРА).

Невдовзі потрібно буде замінити картридж із тонером. 86

CHANGE THE TONER CARTRIDGE 
(ЗАМІНІТЬ КАРТРИДЖ ІЗ ТОНЕРОМ).

У картриджі з тонером закінчився тонер. Замініть картридж із 
тонером.

86

CHECK THE TONER CARTRIDGE 
(ПЕРЕВІРТЕ КАРТРИДЖ ІЗ ТОНЕРОМ).

Переконайтеся, що картридж із тонером встановлено правильно. 86

THE DOCUMENT FEEDER IS 
DISABLED (ПРИСТРІЙ ПОДАВАННЯ 
ДОКУМЕНТІВ ДЕАКТИВОВАНО).

РОППП деактивовано в параметрах адміністратора. 
Використовуйте скло для документів.

22

SELECTED PAPER TRAY IS PROHIBITED 
(ВИБРАНИЙ ЛОТОК ДЛЯ ПАПЕРУ 
ЗАБОРОНЕНИЙ). PLEASE SELECT 
ANOTHER PAPER TRAY (ВИБЕРІТЬ 
ІНШИЙ ЛОТОК ДЛЯ ПАПЕРУ).

Відображається після вибору лотка, забороненого в меню «TRAY 
SETTINGS» (ПАРАМЕТРИ ЛОТКІВ) параметрів системи.

55

PLEASE CHECK THE PAPER SIZE OF 
TRAY <***> (ПЕРЕВІРТЕ ФОРМАТ 
ПАПЕРУ ЛОТКА ***).

Параметр формату паперу відрізняється від фактичного формату 
паперу в лотку. Завантажте папір правильного формату. <***> 
позначає лоток.

15

ADD STAPLES (ДОДАЙТЕ СКОБИ).
У фінішері закінчилися скоби. Замініть картридж степлера, як 
пояснюється у розділі «ЗАМІНА КАРТРИДЖА СТЕПЛЕРА».

87

PLEASE REMOVE PAPER FROM THE 
STAPLER COMPILER (ВИЙМІТЬ ПАПІР 
ІЗ ПРИСТРОЮ КОМПОНУВАННЯ 
СТЕПЛЕРА).

У пристрої компонування степлера залишився папір. Вийміть 
папір.

85

MEMORY IS FULL (ПАМ’ЯТЬ 
ЗАПОВНЕНА). PRESS [START] TO BEGIN 
COPYING OR [CA] TO CANCEL 
(НАТИСНІТЬ «ПУСК», ЩОБ ПОЧАТИ 
КОПІЮВАННЯ, АБО «СКАСУВАТИ ВСЕ», 
ЩОБ СКАСУВАТИ).

Під час сканування оригіналів пам’ять заповнюється.  Натисніть 
клавішу [START] (ПУСК) ( ), щоб скопіювати лише зіскановані 
оригінали, або клавішу [CLEAR ALL] (СТЕРТИ ВСЕ) ( ), щоб 
скасувати завдання.

-
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SELECTED PAPER TRAY IS OUT OF 
SERVICE (ВИБРАНИЙ ЛОТОК ДЛЯ 
ПАПЕРУ ВИЙШОВ ІЗ ЛАДУ).

Зверніться до авторизованого представника служби технічного 
обслуговування.

-

CHECK STAPLER POSITION OR 
STAPLE JAM (ПЕРЕВІРТЕ 
ПОЛОЖЕННЯ СТЕПЛЕРА АБО 
ЗМИНАННЯ СКОБ).

У фінішері зім’ято скоби, або контейнер степлера приєднано 
неправильно.  Перевірте контейнер степлера. Якщо повідомлення 
продовжує виводитися після видалення зім’ятих скоб, деактивуйте 
степлер за допомогою функції «DISABLING OF STAPLER» 
(ДЕАКТИВАЦІЯ СТЕПЛЕРА) в параметрах адміністратора (див. 
розділ «5. SYSTEM SETTINGS (ADMINISTRATOR)») і зверніться до 
уповноваженого представника служби технічного обслуговування.

88

(CALL FOR SERVICE SOON) 
(НЕВДОВЗІ ВИНИКНЕ ПОТРЕБА В 
СЕРВІСНОМУ ОБСЛУГОВУВАННІ).

Невдовзі наступить час для регулярного обслуговування. 
Зверніться до авторизованого представника служби технічного 
обслуговування.

-

(MAINTENANCE REQUIRED) 
(НЕОБХІДНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ)

Настав час для регулярного обслуговування. Зверніться до 
авторизованого представника служби технічного обслуговування.

-

CALL FOR SERVICE (ЗВЕРНІТЬСЯ ПО 
СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ). CODE 
(КОД):

Вимкніть живлення та знову ввімкніть його. Якщо після цього 
повідомлення не зникне, запишіть головний код (2цифри) та 
допоміжний код (2цифри) і швидко зверніться до авторизованого 
представника служби технічного обслуговування.

-

PLEASE CHECK THE ORIGINAL SIZE 
(ПЕРЕВІРТЕ РОЗМІР ОРИГІНАЛУ). 
JOB IS CANCELLED (ЗАВДАННЯ 
СКАСОВАНО).

Оригінал у РОППП довший за визначений розмір. Повторно 
вставте оригінал, переконайтеся, що розмір, указаний на 
сенсорній панелі, відповідає фактичному розміру, а потім почніть 
копіювання. Можна також вибрати змішане подавання, щоб 
копіювати на папір, який відповідає розміру кожного оригіналу, 
після сканування всіх оригіналів. 

-

Повідомлення Причина та спосіб усунення Стор.
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Якщо під час використання апарат виникають складнощі, перш ніж звертатися по сервісне обслуговування, 
перегляньте наведений нижче посібник з усунення неполадок. Багато неполадок може легко усунути сам 
користувач. Якщо не вдається вирішити проблему за допомогою посібника з усунення неполадок, вимкніть 
перемикач живлення, від’єднайте апарат від електромережі та зверніться до авторизованого представника 
служби технічної підтримки. Наведені нижче неполадки пов’язані із загальною експлуатацією апарата та 
копіюванням.
Інформацію про неполадки, пов’язані із принтером і факсом, див. у відповідних посібниках з експлуатації.

Неполадки, пов’язані з експлуатацією апарата

Неполадка Причина та спосіб усунення Сторінка

Апарат не працює.

Перемикач живлення вимкнутий (положення OFF).
 Увімкніть перемикач живлення (положення ON).

13

Апарат прогрівається.
 Після увімкнення перемикача живлення апарат має прогрітися 

впродовж 23 секунд (AR-5726) або 25 секунд (AR-5731). Під час 
прогріву апарата можна вибрати параметри копіювання, однак 
копіювання неможливе. Зачекайте, доки не відобразиться 
повідомлення «READY TO COPY» (ГОТОВИЙ ДО КОПІЮВАННЯ).

13

Закінчився папір.
 Завантажте папір.

17

Закінчився тонер.
 Замініть картридж із тонером. 86

Сталося порушення подавання.
 Видаліть неправильно поданий папір. 79

Живлення ввімкнене, але 
копіювання неможливе.

Апарат перебуває в режимі автоматичного вимкнення.
 Якщо блимає лише клавіша [START] (ПУСК) ( ), активовано режим 

автоматичного вимкнення. Натисніть клавішу [START] (ПУСК) ( ), 
щоб повернути апарат у звичайний режим роботи.

14

Не вибраний режим копіювання.
 Натисніть клавішу [COPY] (КОПІЮВАННЯ), щоб вибрати режим 

копіювання.
10

Двостороннє копіювання 
неможливе.

Здійснено спробу автоматичного двостороннього копіювання 
на папері, який непридатний для цього.
 Двостороннє копіювання неможливе на спеціальному папері. 

Використовуйте папір, який придатний для автоматичного 
двостороннього копіювання.

27

Двостороннє копіювання заборонене в параметрах 
адміністратора.
 Змініть настройку в параметрах адміністратора, щоб дозволити 

двостороннє копіювання.

68

Відображається 
неправильний формат паперу 

в лотку подавання.

Не витягнуто подовжувач лотка ручного подавання.
 Для правильного визначення формату паперу необхідно витягти 

подовжувач лотка ручного подавання під час завантаження паперу.
18

Завдання копіювання 
зупиняється, не досягши 

завершення.

У вивідному лотку накопичилося забагато сторінок, що 
призвело до спрацювання датчика заповнення лотка. 
Подальше копіювання неможливе, доки не буде вийнято всі 
сторінки.
 Вийміть сторінки з вивідного лотка.

-

Зависока або занизька 
контрастність сенсорної 

панелі.

Не настроєно контрастність дисплея.
 Настройте контраст за допомогою функції «DISPLAY CONTRAST» 

(КОНТРАСТНІСТЬ ДИСПЛЕЯ) в параметрах системи.
55

Зображення не повертається.

Не вибрано ані автоматичний вибір паперу, ні режим 
автоматичного зображення.
 Копіювання з повертанням працює лише за вибраного режиму 

автоматичного вибору паперу або режиму автоматичного 
зображення. 

25, 30

Копіювання з повертанням заборонене в параметрах 
адміністратора.
 Змініть настройку в параметрах адміністратора, щоб дозволити 

копіювання з повертанням.

70
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Розмір оригіналу не 
вибирається автоматично, 

або копіювання не 
здійснюється на папері, що 
відповідає розміру оригіналу.

Під час розміщення оригіналів на склі для документів кришку 
для притиснення документів/РОППП не було відкрито 
повністю.
 Повністю відкрийте кришку для документів/РОППП, розмістіть 

оригінал на склі для документів, а потім закрийте кришку для 
документів.

-

Оригінал містить великі суцільні чорні області.
 Якщо оригінал містить будь-які великі суцільні чорні області, 

автоматичне розпізнавання розміру оригіналу може бути 
неможливим. Виберіть розмір оригіналу за допомогою клавіші 
[SPECIAL MODES] (СПЕЦІАЛЬНІ РЕЖИМИ).

47

Оригінал менший за формат A5 (5-1/2" x 8-1/2").
 Якщо оригінал менший за формат A5 (5-1/2" x 8-1/2"), розпізнавання 

розміру неможливе. Виберіть потрібний формат паперу за 
допомогою клавіші [PAPER SELECT] (ВИБІР ПАПЕРУ).

22

Оригінал має нестандартний розмір.
 Якщо оригінал має нестандартний розмір, визначення розміру 

неможливе. Виберіть найближчий стандартний розмір оригіналу 
вручну або за допомогою клавіші [PAPER SELECT] (ВИБІР ПАПЕРУ) 
виберіть потрібний формат паперу.

22, 47

Не вдається встановити 
формат паперу для лотка для 

паперу.

Виконується завдання копіювання або друку чи друкується 
отриманий факс.
 Установіть правильний формат паперу після завершення друку.

-

Операцію тимчасово зупинено, оскільки в лотку закінчився 
папір або сталося порушення подавання.
 Завантажте папір або усуньте порушення подавання, завершіть 

завдання копіювання, а потім установіть формат паперу.

19, 79

У перерві виконується завдання копіювання.
 Установіть правильний формат паперу після завершення завдання 

копіювання в перерві.
34

Сталося порушення подавання.
 Видаліть неправильно поданий папір.

79

Настроювання параметрів лотка для паперу заборонене в 
параметрах адміністратора.
 Змініть настройку в параметрах адміністратора, щоб дозволити 

настроювання параметрів лотка для паперу.

68

Неправильний порядок копій.

Оригінали розміщено в неправильному порядку.
 Використовуючи скло для документів, скануйте оригінали по одному 

аркушу за раз, починаючи з першої сторінки. Використовуючи 
РОППП, вставте оригінали так, щоб перша сторінка була нагорі, 
лицевою стороною догори.

23

Завдання скасовується після 
сканування оригіналів.

Під час сканування оригіналів заповнено пам’ять.
 Під час використання функції на кшталт копіювання брошури або 

копіювання кількох знімків, коли всі сторінки оригіналу скануються в 
пам’ять, перш ніж починається сканування, пам’ять може 
заповнитися; у такому разі сканування зупиниться, та копіювання не 
відбуватиметься. Кількість сторінок, які можна зісканувати в пам’ять, 
можна збільшити, встановивши додаткову пам’ять.

91

Копіюються не всі сторінки.

Під час сканування оригіналів заповнено пам’ять. 
 Якщо пам’ять заповнюється під час сканування оригіналів, можна 

продовжити виконання завдання та надрукувати лише зіскановані 
оригінали або скасувати завдання. Якщо виконання завдання 
продовжується, копіюються лише зіскановані оригінали, тобто 
копіювання всіх оригіналів за один раз буде неможливим.

-

Не вдається використати 
РОППП.

Використання РОППП заборонене в параметрах адміністратора.
 Активуйте використання РОППП в параметрах адміністратора. 68

Блимає освітлювальний 
пристрій.

Освітлювальний пристрій приєднано до тієї самої електричної 
розетки, що й апарат.
 Приєднуйте цей апарат до електричної розетки, яка не 

використовується іншими електричними пристроями.

4

Неполадка Причина та спосіб усунення Сторінка
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6

Неполадки, пов’язані з подаванням паперу

Неполадка Причина та спосіб усунення Сторінка

Під час використання паперу, 
поданого з лотка ручного 
подавання, скопійоване 

зображення перекошується.

Кількість аркушів, розміщених на лотку ручного 
подавання, перевищує максимальну.
 Не розміщуйте кількість аркушів, більшу за максимальну.

15

Напрямник лотка ручного подавання не настроєний 
відповідно до формату завантаженого паперу.
 Настройте напрямник лотка ручного подавання відповідно до 

формату завантаженого паперу.

18

Папір неправильно подається 
з лотка ручного подавання.

Неправильне значення параметра типу паперу.
 Використовуючи спеціальний папір, обов’язково встановлюйте 

правильний тип паперу.
20

Кількість аркушів, розміщених на лотку ручного 
подавання, перевищує максимальну.
 Не розміщуйте кількість аркушів, більшу за максимальну.

15

Напрямник лотка ручного подавання не настроєний 
відповідно до формату завантаженого паперу.
 Настройте напрямник лотка ручного подавання відповідно до 

формату завантаженого паперу.

18

Папір подається 
неправильно.

Папір не відповідає вказаному діапазону формату та 
ваги.
 Використовуйте папір для копіювання в межах визначеного 

діапазону.

15

Папір скручений або вологий.
 Не використовуйте скручений або зім’ятий папір. Замініть його 

на сухий папір для копіювання. Якщо відомо, що апарат не 
використовуватиметься протягом тривалого часу, вийміть папір 
із лотка та помістіть його на зберігання в темне місце, поклавши 
в пакет, щоб попередити вбирання вологи.

94

Папір не завантажено належним чином.
 Завантажте папір належним чином.

17

Усередині апарата залишаються клапті паперу.
 Видаліть усі клаптики неправильно поданого паперу.

79

Аркуші паперу склеюються.
 Добре прогорніть папір перед завантаженням.

17

Виведені копії неакуратно 
накопичуються у вивідному 

лотку фінішера.

Папір скручений.
 Може допомогти перевертання паперу в лотку для паперу.

-

Скріплені копії 
накопичуються неакуратно.

Папір скручений.
 Може допомогти перевертання паперу в лотку для паперу.

-
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Неполадки, пов’язані з якістю зображення

Неполадка Причина та спосіб усунення Сторінка

Копії надто темні або надто 
світлі.

Зображення оригіналу занадто світле або занадто темне.
 Виберіть правильний тип оригінального зображення в параметрах 

експозиції та настройте експозицію при копіюванні.
29

Для експозиції при копіюванні встановлено значення «AUTO» 
(АВТОМАТИЧНО).
 Настроїти рівень експозиції, використовуваний для експозиції в режимі 

«AUTO» (АВТОМАТИЧНО), можна за допомогою параметра системи 
(адміністратора) «EXPOSURE ADJUSTMENT» (НАСТРОЮВАННЯ 
ЕКСПОЗИЦІЇ). Зверніться до адміністратора апарата.

70

На екрані настроювання експозиції при копіюванні не вибрано тип 
оригіналу, який найкраще підходить для використання.
 Змініть вибраний тип оригінального зображення на «AUTO» 

(АВТОМАТИЧНО) або вручну виберіть значення параметра типу 
оригінального зображення, яке підійде найкращим чином.

29

Нечіткий текст на копії.

На екрані настроювання експозиції при копіюванні не вибрано 
правильний тип оригіналу.
 Змініть значення параметра типу оригінального зображення на «TEXT» 

(ТЕКСТ).

29

Частина скопійованого 
зображення обрізана.

Оригінал розміщено в неправильному положенні.
 Розмістіть оригінал у правильне положення. Використовуючи скло для 

документів, прикладіть оригінал до крайньої лівої сторони.
22, 23

Не вибрано коефіцієнт, який відповідав би розміру оригіналу та 
формату паперу.
 Щоб отримати правильний коефіцієнт для копії, використовуйте 

автоматичний вибір коефіцієнта.

30

Значення параметра формату паперу лотка для паперу не змінене 
після завантаження паперу іншого формату.
 Обов’язково змініть значення параметра формату паперу в лотку, 

завантажуючи в лоток папір іншого формату.

19

(Для країн, де використовується система форматів AB) Використовується 
папір, розмір якого вказано в дюймах.
 Використовуючи папір для копіювання, розмір якого визначено в 

дюймах, установіть розмір оригіналу вручну.
(Для країн, де використовується система форматів у дюймах) 
Використовується папір, розмір якого вказано у форматі AB.
 Використовуючи папір для копіювання, розмір якого визначено у 

форматі AB, установіть розмір оригіналу вручну.

47

Чисті копії.

Оригінал не розміщено лицевою стороною догори в РОППП або 
лицевою стороною донизу на склі для документів.
 Покладіть оригінал лицевою стороною догори в РОППП або лицевою 

стороною донизу на скло для документів.

22, 23

Папір пом’ятий, або 
скопійоване зображення 
стирається з поверхні 

паперу.

Папір не відповідає вказаному діапазону формату та ваги.
 Використовуйте папір для копіювання в межах визначеного діапазону. 15

Неправильне значення параметра типу паперу.
 Установіть правильний тип паперу. Інформацію про встановлення типу 

паперу для лотка див. у розділі «CHANGING A TRAY’S PAPER TYPE 
AND PAPER SIZE SETTINGS».

19, 20

Папір скручений або вологий.
 Не використовуйте скручений або пом’ятий папір. Замініть його на 

сухий папір для копіювання. Якщо відомо, що апарат не 
використовуватиметься протягом тривалого часу, вийміть папір із лотка 
та помістіть його на зберігання в темне місце, поклавши в пакет, щоб 
попередити вбирання вологи.

94

Плями або забруднення на 
копіях.

Забруднено скло для документів або нижню сторону РОППП.
 Регулярно чистьте пристрій. 89

Плями або смуги на оригіналі.
 Використайте чистий оригінал. -

Білі або чорні лінії на 
копіях.

Забруднено скло сканера РОППП.
 Очистьте довге та вузьке скло області сканування.

89
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6

ВИДАЛЕННЯ НЕПРАВИЛЬНО 
ПОДАНОГО ПАПЕРУ
У разі порушення подавання під час копіювання на сенсорній панелі з’являється повідомлення «MISFEED 
HAS OCCURRED» (СТАЛОСЯ ПОРУШЕННЯ ПОДАВАННЯ), і друк зупиниться.
Якщо неправильно поданий папір порвався під час видалення, розірвані обірвані клапті. Будьте обережні, 
щоб не торкнутися фотопровідного барабана під час видалення клаптів. Засічки або подряпини на 
барабані призводять до забруднення копій.

Спочатку визначте місце порушення подавання
Порушення подавання в РОППП (стор.80)
Порушення подавання у фінішері (стор.85)
Порушення подавання у правому лотку 
(стор.84)
Порушення подавання в апараті (стор.81)
Порушення подавання в лотку ручного 
подавання (стор.81)
Порушення подавання у верхньому лотку для 
паперу (стор.83)
Порушення подавання в нижньому лотку для 
паперу (стор.84)

ІНСТРУКЦІЇ З ВИДАЛЕННЯ НЕПРАВИЛЬНО 
ПОДАНОГО ПАПЕРУ
Відобразити інструкції з видалення неправильно поданого паперу можна за допомогою клавіші 
[INFORMATION] (ІНФОРМАЦІЯ) на сенсорній панелі після того, як сталося порушення подавання.

Якщо встановлено додатковий факс, усі отримані факсимільні повідомлення зберігаються в пам’ять. 
Факсимільні повідомлення автоматично друкуються після видалення неправильно поданого паперу.

A MISFEED HAS OCCURRED.

INFORMATION

11
12
13
14
15
16
17

1

2

3

4

5

6

7

INFORMATION
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ПОРУШЕННЯ ПОДАВАННЯ В РОППП

1 Видаліть неправильно поданий 
оригінал.

Перевірте показані на 
ілюстрації сектори A, B 
та C й видаліть 
неправильно поданий 
оригінал.

Сектор A

Відкрийте кришку 
пристрою подавання 
документів та обережно 
видаліть неправильно 
поданий оригінал із 
лотка пристрою для 
подавання документів.
Закрийте кришку 

пристрою подавання документів.

Сектор B

Відкрийте РОППП і 
поверніть валик 
вивільнення в напрямку 
стрілки, щоб вийняти 
оригінал. Закрийте 
РОППП, а потім 
обережно видаліть 
оригінал.
Якщо не вдається 
видалити неправильно 
поданий оригінал, 
відкрийте кришку 
області проходження 
документів (нижче) та 
знову поверніть валик 
вивільнення. 

У разі неправильного подавання малого оригіналу (A5 
(5-1/2" x 8-1/2") тощо) або подавання в реверсивному 
лотку РОППП підніміть ручку кришки області 
проходження документів, відкрийте кришку області 
проходження документів і видаліть оригінал.

Сектор C
Обережно видаліть 
неправильно поданий 
оригінал із області 
виходу.

Якщо не вдається легко видалити неправильно 
поданий оригінал з області виходу, відкрийте 
рухому частину лотка пристрою подавання 
документів і зніміть реверсивний лоток, а потім 
вийміть оригінал.

2 Відкрийте та закрийте РОППП, щоб 
стерти повідомлення про порушення 
подавання із сенсорної панелі.

Повідомлення також 
можна стерти, 
відкривши та закривши 
кришку пристрою 
подавання документів 
або кришку області 
проходження 
документів.

Після усунення порушення подавання та стирання 
відповідного повідомлення з’явиться повідомлення, 
в якому буде вказано кількість оригіналів, що 
потрібно знову вставити в РОППП.

3 Знову вставте оригінали, які потрібно 
зісканувати (у тому числі оригінал, 
який сканувався на момент 
порушення подавання), та натисніть 
клавішу [START] (ПУСК) ( ).
Відновиться копіювання решти оригіналів.

A

C

B

Видаливши неправильно поданий оригінал 
із області виходу, обов’язково надійно 
прикріпіть реверсивний лоток до області 
виходу (якщо встановлено РОППП).

Реверсивний 
лоток

Рухома 
частина
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6

ПОРУШЕННЯ ПОДАВАННЯ В ЛОТКУ РУЧНОГО 
ПОДАВАННЯ

1 Обережно витягніть неправильно 
поданий папір.

2 Відкрийте та закрийте бічну кришку.

Переконайтеся, що 
повідомлення про 
порушення подавання 
стерте.
Це повідомлення також 
можна стерти, 
відкривши та закривши 
передню кришку.

Якщо повідомлення не стирається, див. пункт «А. 
Порушення подавання в області подавання паперу».

ПОРУШЕННЯ ПОДАВАННЯ В АПАРАТІ
Визначте місце порушення подавання та усуньте його відповідним чином, як зазначено нижче.

А. Порушення подавання в області подавання паперу

1 Відкрийте лоток ручного подавання 
та бічну кришку.

2 Обережно натисніть на обидві 
сторони передньої кришки та 
потягніть, щоб відкрити її.

3 Обережно видаліть неправильно 
поданий папір. Поверніть 
поворотну ручку валика в напрямку 
стрілки, щоб сприяти видаленню.

Будьте обережні, щоб 
не порвати 
неправильно поданий 
папір під час 
видалення.

Якщо порушення подавання 
паперу сталося тут, перейдіть 
до пункту «Б. Порушення 
подавання в області 
термічного закріплення» 
(стор.82).

Якщо порушення подавання 
паперу сталося тут, перейдіть 
до пункту «А. Порушення 
подавання в області 
подавання паперу» (нижче).

Пристрій термічного закріплення 
сильно нагрівається. Не торкайтеся 
пристрою термічного закріплення під 
час видалення неправильно поданого 
паперу. Це може призвести до опіків 
або пошкоджень.

Не торкайтеся фотопровідного барабана 
(зелена частина) під час видалення 
неправильно поданого паперу. Це може 
призвести до пошкодження барабана та 
виникнення смуг на копіях.

Roller rotating knob



82

УСУНЕННЯ НЕПОЛАДОК І ОБСЛУГОВУВАННЯ

4 Закрийте передню кришку та бічну 
кришку.

Переконайтеся, що 
повідомлення про 
порушення подавання 
стерте.

Б. Порушення подавання в області термічного закріплення

1 Відкрийте лоток ручного подавання 
та бічну кришку.

2 Обережно натисніть і потягніть з 
обох сторін передньої кришки, щоб 
відкрити її.

3 Поверніть поворотну ручку валика 
в напрямку стрілки.

4 Підніміть відтискні важелі 
пристрою термічного закріплення 
та обережно видаліть неправильно 
поданий папір.

5 Якщо не вдалося видалити 
неправильно поданий папір у кроці4, 
натисніть кнопку напрямника для 
паперу пристрою термічного 
закріплення, щоб відкрити 
напрямник для паперу, та обережно 
вийміть неправильно поданий папір. 

6 Закрийте напрямник для паперу 
пристрою термічного подавання та 
натисніть донизу відтискні важелі 
пристрою термічного подавання.

7 Закрийте передню кришку та бічну 
кришку.

Переконайтеся, що 
повідомлення про 
порушення подавання 
стерте.

Пристрій термічного закріплення 
сильно нагрівається. Не 
торкайтеся пристрою термічного 
закріплення під час видалення 
неправильно поданого паперу. 
Це може призвести до опіків або 
пошкоджень.

Поворотна ручка валика

термічного закріплення
Відтискні важелі пристрою 

• Не торкайтеся фотопровідного 
барабана (зелена частина) під час 
видалення неправильно поданого 
паперу. Це може призвести до 
пошкодження барабана та виникнення 
смуг на копіях.

• Будьте обережні, щоб незакріплений 
тонер на неправильно поданому папері 
не забруднив руки або одяг.
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6

ПОРУШЕННЯ ПОДАВАННЯ В ЦЕНТРАЛЬНОМУ 
ЛОТКУ
Видаліть папір, потягнувши його на центральний лоток.

ПОРУШЕННЯ ПОДАВАННЯ У ВЕРХНЬОМУ ЛОТКУ 
ДЛЯ ПАПЕРУ
Перш ніж витягати лоток, переконайтеся, що в апараті немає неправильно поданого паперу. (стор.81)

1 Підніміть і витягніть верхній лоток 
для паперу, а потім видаліть 
неправильно поданий папір.

Будьте обережні, щоб 
не порвати 
неправильно поданий 
папір під час 
видалення.

2 Установіть на місце верхній лоток 
для паперу.

Повністю вставте 
верхній лоток для 
паперу.

3 Відкрийте та закрийте бічну кришку.

Переконайтеся, що 
повідомлення про 
порушення подавання 
стерте.
Це повідомлення також 
можна стерти, 
відкривши та закривши 
передню кришку.
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ПОРУШЕННЯ ПОДАВАННЯ В НИЖНЬОМУ ЛОТКУ 
ДЛЯ ПАПЕРУ
 Перш ніж витягати лоток, переконайтеся, що в апараті немає неправильно поданого паперу. (стор.81)
 Скористайтеся наведеною нижче процедурою, щоб усунути порушення подавання у пристрої подавання 

паперу на 500 аркушів або блоці з 2 пристроїв подавання паперу на 500 аркушів.

1 Відкрийте нижню бічну кришку.

2 Видаліть неправильно поданий 
папір.

Будьте обережні, щоб 
не порвати 
неправильно поданий 
папір під час 
видалення.

3 Якщо неправильно поданий папір не 
видно у кроці 2, підніміть і витягніть 
нижній лоток для паперу та видаліть 
неправильно поданий папір.

Будьте обережні, щоб не 
порвати неправильно 
поданий папір під час 
видалення.

4 Установіть на місце нижній лоток 
для паперу.

Повністю вставте нижній лоток для паперу.

5 Закрийте нижню бічну кришку.

Переконайтеся, що 
повідомлення про 
порушення подавання 
стерте.

ПОРУШЕННЯ ПОДАВАННЯ У ПРАВОМУ ЛОТКУ
(якщо встановлено правий лоток MX-TE10)

1 Обережно відкрийте кришку 
правого лотка.

2 Видаліть неправильно поданий 
папір.

Будьте обережні, щоб 
не порвати 
неправильно поданий 
папір під час 
видалення.

3 Закрийте кришку правого лотка.

Переконайтеся, що повідомлення про 
порушення подавання стерте.
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6

ПОРУШЕННЯ ПОДАВАННЯ У ВЕРХНІЙ ОБЛАСТІ ВИХОДУ
(якщо встановлено комплект лотка розділювача 
завдань або фінішер MX-FN13)
Якщо встановлено комплект лотка розділювача завдань, порушення подавання може статися у верхній 
області виходу.

1 Відкрийте верхню праву бічну 
кришку.

2 Обережно витягніть неправильно 
поданий папір.

Будьте обережні, щоб 
не порвати 
неправильно поданий 
папір під час 
видалення.

3 Закрийте верхню праву бічну 
кришку.
Переконайтеся, що повідомлення про 
порушення подавання стерте.

ПОРУШЕННЯ ПОДАВАННЯ У ВИВІДНОМУ ЛОТКУ 
(якщо встановлено фінішер MX-FN13)

1 Відкрийте кришку.

2 Притискаючи важіль ліворуч, 
потягніть фінішер ліворуч до упору.

Обережно перетягніть 
фінішер до упору.

3 Поверніть поворотну ручку валика 
в напрямку стрілки, щоб видалити 
неправильно поданий папір.

4 Перетягніть фінішер назад 
праворуч.

5 Закрийте кришку.
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ЗАМІНА КАРТРИДЖА З ТОНЕРОМ
Щоб перевірити, скільки тонера залишилося в картриджі з тонером (стор.89), натисніть і утримуйте клавішу 
[COPY] (КОПІЮВАННЯ). На дисплеї відобразиться кількість тонера, що залишилася. Якщо залишається 
менше 25% тонера, якомога скоріше придбайте новий картридж із тонером. Якщо з’явилося повідомлення 
«PREPARE A NEW ONE.» (ПІДГОТУЙТЕ НОВИЙ.), необхідно підготувати картридж із тонером. Якщо на 
дисплеї відображається повідомлення «TONER SUPPLY IS LOW» (НЕДОСТАТНЄ ПОДАВАННЯ ТОНЕРА), 
обов’язково підготуйте новий картридж, оскільки через малу кількість тонера заміна може знадобитися в 
будь-який момент. Якщо на сенсорній панелі відображається повідомлення «CHANGE THE TONER 
CARTRIDGE» (ЗАМІНІТЬ КАРТРИДЖ ІЗ ТОНЕРОМ), необхідно замінити картридж із тонером. Щоб замінити 
картридж, виконайте наведені нижче кроки.

1 Обережно натисніть на обидві 
сторони передньої кришки та 
потягніть, щоб відкрити її.

2 Витягніть картридж із тонером, 
натискаючи важіль скасування 
блокування.

Витягаючи картридж із 
тонером, покладіть 
другу руку на картридж.

3 Вийміть новий картридж із тонером з 
упаковки. Візьміть картридж за 
обидва кінці та струсіть його в 
горизонтальній площині 4 або 5 разів.

4 Утримуючи важіль скасування 
блокування притисненим, вставте 
картридж уздовж напрямників у 
апарат, доки він не зафіксується в 
потрібному положенні.

5 Закрийте передню панель.

• Не кидайте картридж із тонером у вогонь. Тонер може розлетітися та спричинити опіки.
• Зберігайте картриджі з тонером у місцях, недоступних для дітей.
• Якщо картридж із тонером зберігається у вертикальному положенні, тонер може затвердіти та стати 
непридатним до використання. Завжди зберігайте картриджі з тонером у горизонтальному положенні.

• У разі використання картриджа з тонером, не рекомендованого компанією SHARP, апарат може не 
забезпечувати максимальну якість і може бути пошкоджений. Використовуйте тільки картридж із 
тонером, рекомендований компанією SHARP.

Під час виконання довгих завдань копіювання або копіювання оригіналів із великою кількістю суцільних 
чорних областей на сенсорній панелі може з’явитися повідомлення «TONER REPLENISHMENT IN 
PROGRESS» (ВИКОНУЄТЬСЯ ПОПОВНЕННЯ ТОНЕРА», і копіювання може зупиниться, навіть якщо в 
картриджі ще є тонер. Якщо це сталося, виконується поповнення тонера. Поповнення триває близько 
трьох хвилин. Після закінчення поповнення тонера копіювання відновлюється.

• Витягнувши картридж із тонером, не 
трусіть його та не стукайте по ньому. Це 
може призвести до витікання тонера з 
картриджа.

• Утилізуйте старий картридж із тонером 
відповідно до місцевих правил.

Важіль скасування блокування 
картриджа з тонером

Якщо до картриджа з тонером пристали 
бруд або пил, видаліть їх, перш ніж 
установлювати картридж.

Note
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ЗАМІНА КАРТРИДЖА СТЕПЛЕРА
(якщо встановлено фінішер MX-FN13)
Коли в картриджі степлера закінчуються скоби, на панелі керування з’являється повідомлення. Виконайте 
описану нижче процедуру, щоб замінити картридж степлера.

Заміна картриджа степлера

1 Відкрийте кришку.

2 Притискаючи важіль ліворуч, 
потягніть фінішер ліворуч до упору.

Обережно перетягніть 
фінішер до упору.

3 Опустіть відтискний важіль 
контейнера степлера та видаліть 
контейнер степлера.

Витягніть контейнер 
степлера праворуч.

4 Видаліть порожній картридж 
степлера з контейнера степлера.

5 Вставте новий картридж степлера в 
контейнер степлера, як показано.

Посуньте картридж 
степлера всередину до 
фіксації із клацанням.

6 Установіть на місце контейнер 
степлера.

Посуньте контейнер 
степлера всередину до 
фіксації із клацанням.

7 Перетягніть фінішер назад 
праворуч.

Обережно потягніть 
фінішер назад 
праворуч, доки він не 
зафіксується у 
вихідному положенні.

8 Закрийте кришку.

Створіть пробну роздруківку або копію в режимі сортування зі скріпленням, щоб перевірити, чи 
відбувається скріплення належним чином.
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Видалення зминань скоб
Виконайте наведені нижче кроки, щоб видалити зминання скоб.

1 Відкрийте кришку.

2 Притискаючи важіль ліворуч, 
потягніть фінішер ліворуч до упору.

Обережно перетягніть 
фінішер до упору.

3 Опустіть відтискний важіль 
контейнера степлера та видаліть 
контейнер степлера.

Витягніть контейнер 
степлера праворуч.

4 Підніміть важіль на передньому 
торці контейнера степлера та 
видаліть зім’яту скобу.

Вийміть ведучу скобу, 
якщо вона зігнута. Якщо 
залишити обидві скоби, 
зминання скоб 
повториться.

5 Опустіть важіль на передньому 
торці контейнера степлера.

6 Установіть на місце контейнер 
степлера.

Посуньте контейнер 
степлера всередину до 
фіксації із клацанням.

7 Перетягніть фінішер назад 
праворуч.

Обережно потягніть 
фінішер назад 
праворуч, доки він не 
зафіксується у 
вихідному положенні.

8 Закрийте кришку.

Будьте обережні, щоб не поранитися 
зігнутою скобою.



89

6

ПЕРЕВІРКА КІЛЬКОСТІ ТОНЕРА ТА 
ЗАГАЛЬНОГО ПОКАЗНИКА ЛІЧИЛЬНИКА
Приблизна кількість тонера, що залишився, та загальний показник лічильника можна відобразити, як 
показано нижче.
Загальний показник лічильника відображає сукупну кількість сторінок, виведених за допомогою функцій 
копіювання, факсу та принтера.

Перевірка загального показника лічильника та кількості тонера.
Натисніть і утримуйте клавішу [COPY] (КОПІЮВАННЯ). Під час утримання клавіші відображаються загальний 
показник лічильника та кількість тонера.

ЧИЩЕННЯ АПАРАТА
СКЛО ДЛЯ ДОКУМЕНТІВ І КРИШКА ДЛЯ 
ПРИТИСНЕННЯ ДОКУМЕНТІВ/РОППП
Якщо скло для документів, кришка для притиснення документів/РОППП або скло для сканування оригіналів, 
які подаються з РОППП (довга вузька скляна поверхня праворуч скла для документів), забруднюються, бруд 
може відображатися на копіях. Завжди підтримуйте чистоту цих елементів.
Плями або бруд на склі для документів/кришці для притиснення документів/РОППП також копіюються. 
Протирайте скло для документів, кришку для притиснення документів, РОППП і вікно сканування на склі для 
документів м’якою чистою тканиною.
У разі необхідності зволожте тканину водою. Не використовуйте розріджувачі, бензол або подібні леткі 
речовини для чищення.

• Кожна сторінка формату A3 (11" x 17") рахується за дві сторінки. Двосторонні копії формату A4 (8-1/2" x 11") 
рахуються за два аркуші.

• Кількість споживання тонера різниться залежно від умов використання та типу копійованих оригіналів. 
Індикація кількості тонера має використовуватися лише як орієнтовний показник.

Не використовуйте для чищення легкозаймистий газ із аерозольного балончика. Газ із 
аерозольного балончика може потратити на внутрішні електричні компоненти або частини 
пристрою термічного закріплення, які мають високу температуру, що призведе до ризику пожежі 
або ураження електричним струмом.

Поверхня скла для документів Нижня сторона РОППП

COPY

PRINT

SCAN

ON LINE
DATA

DATA

SPECIAL MODES

2-SIDED COPY

OUTPUT

TOTAL COUNT : 0,123,456
TONER QUANTITY : 100-75%

A4
A3
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Чищення скла для сканування РОППП (лише за встановленого РОППП)
Якщо на копіях, зроблених за допомогою РОППП, з’являються білі або чорні 
лінії, використовуйте очищувач скла, який входить у комплект, для чищення 
скла сканування РОППП.

1 Відкрийте РОППП та вийміть 
очищувач для скла.

2 Очистьте скло сканування за 
допомогою очищувача для скла.

3 Поверніть очищувач скла в 
початкове положення.

РОЛИК ПОДАВАННЯ ПАПЕРУ ЛОТКА РУЧНОГО 
ПОДАВАННЯ
Якщо під час подавання конвертів або іншого цупкого паперу з ролика ручного подавання часто трапляються 
порушення подавання, протріть ролик подавання паперу на отворі подавання лотка ручного подавання 
м’якою чистою тканиною, зволоженою спиртом або водою.

Приклад брудного 
зображення для друку

Чорні лінії Білі лінії

За допомогою м’якої тканини обережно зітріть бруд з дзеркальної 
області панелі керування (показана праворуч). Використання 
жорсткої тканини або сильне тертя може призвести до 
пошкодження поверхні.

Область із дзеркальним покриттям 
позначена .
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Розділ 7

ПЕРИФЕРІЙНІ ПРИСТРОЇ ТА ВИТРАТНІ 

ÌÀÒÅÐ²ÀËÈ
У цьому розділі розглядаються додаткове обладнання та витратні матеріали. Щоб придбати додаткове 
обладнання та витратні матеріали, зверніться до авторизованого представника служби технічного 
обслуговування.

ПЕРИФЕРІЙНІ ПРИСТРОЇ
ФІНІШЕР (MX-FN13) Див. стор.92.

ПРИСТРІЙ ПОДАВАННЯ ПАПЕРУ НА 500АРКУШІВ (MX-DE10) Див. стор.93.

БЛОК ІЗ 2 ПРИСТРОЇВ ПОДАВАННЯ ПАПЕРУ НА 500АРКУШІВ (MX-DE11) Див. стор.93.

ВИСОКА ПІДПОРА (MX-DS11)

НИЗЬКА ПІДПОРА (MX-DS12)

КРИШКА ДЛЯ ПРИТИСНЕННЯ ДОКУМЕНТІВ (MX-VR10)

РЕВЕРСИВНИЙ ОДНОПРОХІДНИЙ ПРИСТРІЙ ПОДАВАННЯ (MX-RP10)

ПРАВИЙ ЛОТОК (MX-TE10)
За встановленого фінішера (MX-FN13) із правої сторони можна додати вивідний лоток.

КОМПЛЕКТ ЛОТКА РОЗДІЛЮВАЧА ЗАВДАНЬ (MX-TR11)
Забезпечує використання різних місць виведення для кожного режиму (копіювання, принтер тощо).

КОМПЛЕКТ ФАКСИМІЛЬНОГО АПАРАТА ДЛЯ РОЗШИРЕННЯ (AR-FX7)
Дає змогу використовувати апарат як факсимільний апарат.

ПАМ’ЯТЬ ФАКСУ НА 8МБ (AR-MM9)
Пам’ять для збереження зображень можна розширити, установивши додаткове розширення пам’яті факсу.

ПЛАТА РОЗШИРЕННЯ ПАМ’ЯТІ НА 256МБ (AR-SM5)
ПЛАТА РОЗШИРЕННЯ ПАМ’ЯТІ НА 512МБ (AR-SM6)
В апарат можна встановити додаткову пам’ять. Цей апарат має два гнізда DIMM, і максимальне 
розширення пам’яті становить 1056МБ.

Для розширення пам’яті цього апарата можна використовувати доступний у продажу модуль пам’яті на 
64/128/256/512МБ (168-контактна плата SDRAM DIMM). Щоб отримати докладніші відомості, зверніться до 
авторизованого представника служби технічного обслуговування.
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ФІНІШЕР (MX-FN13)
Фінішер має функцію зсуву, яка забезпечує відокремлення кожного набору виведених копій від попереднього набору.
Окрім того, кожний набір відсортованих виведених копій можна скріпити.

Назви деталей
За відкритого фінішера наявний доступ до наведених нижче деталей.

(1) Зсувний лоток
На цей лоток подаються скріплені та відокремлені 
виведені копії.
Лоток є пересувним. Розширте лоток для виведення 
великих копій формати (A3, A4R, B4, 11" x 17", 
8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R).

(2) Важіль
Використовується для переміщення фінішера з 
метою видалення неправильного поданого паперу, 
заміни скоб або видалення зім’ятих скоб.

(3) Передня кришка
Відкрийте цю кришку, щоб видалити неправильно 
поданий папір, замінити скоби або видалити зім’яті скоби.

(4) Контейнер степлера
Утримує картридж степлера. Витягніть контейнер, 
щоб замінити картридж степлера або видалити 
зім’яті скоби.

(5) Відтискний важіль контейнера степлера
Використовується для видалення контейнера 
степлера.

Технічні характеристики

(1)

(5)(4)

(2)

(3)

MX-FN13

Місткість лотка 500 аркушів (250 аркушів для форматів, більших за A4R (8-1/2" x 11"R))

Формат паперу
Формат Від A6R до A3 (від 5-1/2" x 8-1/2" до 11" x 17")

Вага Від 56 г/м2 до 200 г/м2 (від 15 до 54фунтів)

Зсув 1-3/16" (30 мм) (зсувний лоток)

Формати паперу, 
придатні для скріплення

A3, B4, A4, A4R, B5, B5R (11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R)

Кількість скріплюваних 
аркушів

A4, A4R, B5, B5R, 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R:
50 аркушів (80 г/м2 (21 фунт))
A3, B4, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13":
30 аркушів (80 г/м2 (21 фунт))

Джерело живлення Подавання з апарата

Вага Приблизно 14,4 кг (31,8 фунта)

Габаритні розміри

472 мм (Ш) x 461 мм (Г) x 199 мм (В) (18-37/64" (Ш) x 18-5/32" (Г) x 7-27/32" (В))
(звичайна) 
619 мм (Ш) x 461 мм (Г) x 199 мм (В) (24-3/8" (Ш) x 18-5/32" (Г) x 7-27/32" (В)) 
(з розширеним лотком)

• Відповідно до нашої політики постійного покращення компанія SHARP зберігає право без попереднього 
повідомлення змінювати конструкцію та технічні характеристики з метою покращення виробу. Зазначені 
показники технічних характеристик є номінальними значеннями для одиниць продукції; можуть мати 
місце деякі відхилення від цих значень в окремих одиницях продукції.

• Будьте обережні під час увімкнення живлення та виконання друку, оскільки зсувний лоток може рухатися 
вгору та вниз.
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7

ПРИСТРІЙ ПОДАВАННЯ ПАПЕРУ НА 500АРКУШІВ/
БЛОК ІЗ 2 ПРИСТРОЇВ ПОДАВАННЯ ПАПЕРУ НА 500 
АРКУШІВ
Ці пристрої подавання паперу забезпечують зручність за рахунок збільшення ресурсу паперу в апараті та 
більшого вибору форматів паперу, придатних до копіювання.
Модель MX-DE10 містить один лоток подавання паперу на 500 аркушів, модель MX-DE11— два пристрої 
подавання паперу на 500 аркушів.

Назви деталей

Технічні характеристики

MX-DE10 MX-DE11

Папір
Формат Від B5 до A3 (від 8-1/2" x 11" до 11" x 17")

Вага Від 56 г/м2 до 105 г/м2 (від 15 до 28 фунтів)

Ресурс 
паперу

Верхній 
лоток

500 аркушів (80 г/м2 (21 фунт) 500 аркушів (80 г/м2 (21 фунт)

Нижній 
лоток

— 500 аркушів (80 г/м2 (21 фунт)

Вага Приблизно 7,0кг (15,5 фунта) Приблизно 13,2 кг (29,2 фунта)

Габаритні розміри
596 мм (Ш) x 498 мм (Г) x 102 мм (В)
(23-15/32" (Ш) x 19-39/64" (Г) x 4-1/64" (В))

596 мм (Ш) x 498 мм (Г) x 202 мм (В)
(23-15/32" (Ш) x 19-39/64" (Г) x 7-61/64" (В))

Джерело живлення Подавання з апарата

Відповідно до нашої політики постійного покращення компанія SHARP зберігає право без попереднього 
повідомлення змінювати конструкцію та технічні характеристики з метою покращення виробу. Зазначені 
показники технічних характеристик є номінальними значеннями для одиниць продукції; можуть мати місце 
деякі відхилення від цих значень в окремих одиницях продукції.
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РЕВЕРСИВНИЙ ОДНОПРОХІДНИЙ ПРИСТРІЙ 
ПОДАВАННЯ ПАПЕРУ
Реверсивний однопрохідний пристрій подавання паперу (РОППП) може автоматично подавати багатосторінкові документи.
За встановленого РОППП можна автоматично копіювати двосторонні оригінали без необхідності перевертати їх уручну.

Назви деталей

Технічні характеристики

* Якщо щільність паперу становить 90 г/м2 (24 фунти).

ЗБЕРІГАННЯ ВИТРАТНИХ МАТЕРІАЛІВ
Стандартні витратні матеріали для цього виробу, які мають замінюватися користувачем, — це папір і картридж із 
тонером.

НАЛЕЖНЕ ЗБЕРІГАННЯ
Зберігайте витратні матеріали в таких 
місцях:
• чистих і сухих місцях;
• за стабільної температури;
• куди не потрапляє пряме сонячне проміння.

Зберігайте папір у горизонтальному 
положенні, не виймаючи його з упаковки.
Якщо зберігати папір без упаковки або у вертикальному 
положенні в упаковці, це може призвести до його 
скручування або зволоження, унаслідок чого можуть 
виникнути порушення подавання.

MX-RP10

Допустимі оригінали
Щільність

35 г/м2 до 128 г/м2 (9—34 фунти) )
(від 52 г/м2 до 105 г/м2 (14—28 фунтів) для двосторонніх оригіналів)

Формат Від A5 до A3 (від 5-1/2" x 8-1/2" до 11" x 17")
Місткість До 100 аркушів* (товщина не більше 13 мм (33/64"))

Джерело живлення Подавання з апарата
Розміри оригіналів, придатні до 
розпізнавання

Від A5 до A3 (від 5-1/2" x 8-1/2" до 11" x 17")

Вага Приблизно 7.4 кг (16.4 фунтів)

Габаритні розміри 586 мм (Ш) x 495 мм (Г) x 187 мм (В)
(22-1/16" (Ш) x 19-31/64" (Г) x 7-23/64" (В))

Відповідно до нашої політики постійного покращення компанія SHARP зберігає право без попереднього 
повідомлення змінювати конструкцію та технічні характеристики з метою покращення виробу. Зазначені 
показники технічних характеристик є номінальними значеннями для одиниць продукції; можуть мати місце 
деякі відхилення від цих значень в окремих одиницях продукції.

Для отримання найкращих результатів копіювання використовуйте лише вироби SHARP. Лише 
оригінальні витратні матеріали SHARP мають маркування «Genuine Supplies».

GENUINE SUPPLIES

Постачання та витратні матеріали
Постачання запасних частин для ремонту приладдя гарантується принаймні протягом 7 років після завершення 
виробництва. Запасні частини — це частини апарата, які можуть поламатися за умов звичайного використання виробу, 
тоді як частини, які зазвичай функціонують довше терміну служби виробу, не вважаються запасними частинами. 
Витратні матеріали також доступні протягом 7 років після завершення виробництва.
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8
Розділ 8

ДОДАТОК

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель AR-5726 AR-5731

Тип Цифрова багатофункціональна система, настільна

Тип фотопровідної 
технології

Барабан OPC

Тип скла для документів Нерухоме

Система копіювання Сухе електростатичне перенесення

Оригінали Аркуші, скріплені документи

Розміри оригіналів Макс. A3 (11" x 17")

Розмір копій

Макс. A3 (11" x 17")
Мін. A6 (5-1/2" x 8-1/2")
Втрата зображення:макс. 4мм (5/32") (передній і задній край)

макс. 6мм (11/64") (сумарно вздовж інших країв)

Швидкість копіювання 
(одностороннє 
копіювання з 
коефіцієнтом 
масштабування при 
копіюванні 100%)

14 копій/хв. (11" x 17")
16 копій/хв. (8-1/2" x 14")
18 копій/хв. (A4R (8-1/2" x 11"R))
26 копія/хв. (A5, B5, A4 (5-1/2" x 8-1/2", 
8-1/2" x 11"))

17 копій/хв. (A3 (11" x 17"))
20 копій/хв. (B4 (8-1/2" x 13", 8-1/2" x 14"))
24 копії/хв. (B5R, A4R (8-1/2" x 11"R))
31 копія/хв. (A5, B5, A4 (5-1/2" x 8-1/2", 
8-1/2" x 11"))

Безперервне копіювання Макс. 999 копій; зворотний лічильник

Час створення першої 
копії*1

Прибл. 4,8с
(за горизонтального подавання паперу 
формату A4 (8-1/2" x 11") з лотка 1)

Прибл. 4,5с 
(за горизонтального подавання паперу 
формату A4 (8-1/2" x 11") з лотка 1)

Тривалість прогріву*2 Прибл. 23с Прибл. 25с 

Коефіцієнт 
масштабування при 
копіюванні

Змінний: від 25 до 400% із кроком 1% (загалом 376 кроків)
Фіксовані попередньо встановлені значення:25%, 50%, 70%, 81%, 86%, 100%, 115%, 

122%, 141%, 200%, 400%
(25%, 50%, 64%, 77%, 100%, 121%, 129%, 200%, 400%)

Система експонування
Скло для документів:переміщення оптичного джерела, щілинне експонування (нерухоме 

скло) з функцією автоматичної експозиції
РОППП: переміщення оригіналу

Подавання паперу Два лотки для автоматичного подавання паперу (2 х 500 аркушів) та лоток ручного 
подавання (100 аркушів)

Система термічного 
закріплення

Теплові ролики

Система проявлення Проявлення за допомогою магнітної щітки

Джерело світла Ксенонова лампа

Роздільна здатність Сканування: 400 x 600 точок/дюймВиведення: 600 x 600 точок/дюйм

Градація відтінків Сканування: 256 рівнів
Друк: еквівалентна 256 рівням

Джерело живлення Локальна напруга ±10 % (відомості про вимоги до джерела живлення цього апарата див. 
на табличці із заводськими характеристиками на задній панелі апарата).

Споживання 
електроенергії

Макс. 1,45 кВт

Повні габаритні розміри 898 мм (Ш) x 628 мм (Г) (35-23/64" (Ш) x 24-23/32" (Г)) 
(за розширеного багатофункціонального лотка ручного подавання)

Вага Приблизно 51,5 кг (113,6 фунта) (без картриджа з тонером)
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*1 Час створення першої копії вимірювався з оригіналом на склі для документів у повністю готовому стані, при робочій 
температурі пристрою термічного закріплення і робочій швидкості приводу дзеркала. Фактичний час може бути різним 
залежно від умов навколишнього середовища.

*2 Час прогріву може бути різним залежно від напруги живлення, навколишньої температури та інших умов експлуатації.

Габаритні розміри 
(з РОППП)

623 мм (Ш) x 628 мм (Г) x 788 мм (В)
(24-17/32" (Ш) x 24-23/32" (Г) x 31-1/64" (В))

Умови експлуатації Температура: 15—30°C (59—86°F), Вологість від 20 до 85 %

Рівень шуму

Рівень звукового тиску LwA (1Б = 10дБ)
Копіювання: 6,3 [B] (AR-5726)
Копіювання: 6,3 [B] (AR-5731)
Режим очікування: 3,1 [B] (AR-5726, AR-5731)

Рівень звукового тиску LpA (у положеннях спостерігача)
Копіювання: 50 [dB(A)] (AR-5726)
Копіювання: 49 [dB(A)] (AR-5731)
Режим очікування: 16 [dB(A)] (AR-5726, AR-5731)

Рівень звукового тиску LpA (у положенні користувача)
Копіювання: 50 [dB(A)] (AR-5726)
Копіювання: 49 [dB(A)] (AR-5731)
Режим очікування: 17 [dB(A)] (AR-5726)
Режим очікування: 17 [dB(A)] (AR-5731)

Вимірювання шумового впливу відповідно до стандарту ISO 7779.

Концентрація викидів
(вимірювання відповідно 
до стандарту RAL-UZ122, 
редакція червня 2006р.)

Озон: 1,5 г/год. або менше
Пил: 4,0 г/год. або менше
Стирол: 1,0 мг/год. або менше
Бензол: 0,05 мг/год. або менше
TVOC (друк): 10 мг/год. або менше
TVOC (перед використанням): 1 мг/год. або менше

Відповідно до нашої політики постійного покращення компанія SHARP зберігає право без попереднього 
повідомлення змінювати конструкцію та технічні характеристики з метою покращення виробу. Зазначені 
показники технічних характеристик є номінальними значеннями для одиниць продукції. Можуть мати місце 
деякі відхилення від цих значень в окремих одиницях продукції.
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Клавіша [DELETE] (ВИДАЛИТИ) .....................................57
Клавіша [DETAIL] (ДОКЛАДНО) ......................................12
Клавіша [DUAL PAGE COPY] (ОКРЕМЕ 
КОПІЮВАННЯ ДВОХ СТОРІНОК) ............................39, 43
Клавіша [ERASE] (ВИДАЛИТИ).................................39, 42
Клавіша [EXPOSURE] (ЕКСПОЗИЦІЯ) .....................21, 29
Клавіша [FAX JOB] (ФАКСИМІЛЬНЕ ЗАВДАННЯ).........12
Клавіша [FAX] (ФАКС)

- Індикатор DATA (ДАНІ) ............................................10
- Індикатор LINE (ЛІНІЯ) ............................................10

Клавіша [GROUP] (ГРУПУВАННЯ) .................................36
Клавіша [INFORMATION] (ІНФОРМАЦІЯ) ......................79
Клавіша [INTERRUPT] (ПЕРЕРВАТИ) ......................10, 34
Клавіша [JOB BUILD] (ПОБУДОВА ЗАВДАННЯ) .....39, 45
Клавіша [JOB STATUS] (СТАН ЗАВДАННЯ) ............10, 12
Клавіша [LOGOUT] (ВИХІД).......................................10, 58
Клавіша [MANUAL] (ВРУЧНУ) .........................................47
Клавіша [MARGIN SHIFT] (ЗСУВ ПОЛІВ) .................39, 41
Клавіша [MENU] (МЕНЮ) ................................................31
Клавіша [MULTI SHOT] (КІЛЬКА ЗНІМКІВ) ...............39, 46
Клавіша [ORIGINAL SIZE] (РОЗМІР ОРИГІНАЛУ) ...39, 47
Клавіша [OUTPUT] (ВИВЕДЕННЯ) ...............21, 35, 36, 38
Клавіша [PAMPHLET COPY] 
(КОПІЮВАННЯ БРОШУРИ) ......................................39, 44
Клавіша [PAPER SELECT] 
(ВИБІР ПАПЕРУ) ......................................20, 21, 22, 23, 26
Клавіша [PRIORITY] (ПРІОРИТЕТ) .................................12
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Клавіша [READ-END] 
(ЗАВЕРШЕННЯ ЗЧИТУВАННЯ)) .....................36,38,45,46
Клавіша [SORT] (СОРТУВАННЯ) ...................................36
Клавіша [SPECIAL MODES] (СПЕЦІАЛЬНІ 
РЕЖИМИ) .............................................................21, 39, 40
Клавіша [STAPLE SORT] (СОРТУВАННЯ ЗІ 
СКРІПЛЕННЯМ) ...............................................................38
Клавіша [START] (ПУСК) .....................................10, 22, 23
Клавіша [STOP/DELETE] (СТОП/ВИДАЛИТИ)...............12
Клавіша [STORE/DELETE] 
(ЗБЕРЕГТИ/ВИДАЛИТИ) ...........................................56, 57
Клавіша [SYSTEM SETTINGS] 
(ПАРАМЕТРИ СИСТЕМИ).............................10, 19, 20, 54
Клавіша [TRAY SETTINGS] 
(ПАРАМЕТРИ ЛОТКА) ...............................................19, 20
Клавіша [X] ......................................................................33
Клавіша [XY ZOOM] (МАСШТАБУВАННЯ 
ПО ОСЯХ X ТА Y) ............................................................32
Клавіша [Y] .......................................................................33
Клавіша збільшення ........................................................31
Клавіша зменшення.........................................................31
Клавіша перемикання дисплея .......................................12
Клавіша перемикання режимів .......................................12
Клавіші вибору режиму ...................................................10
Ключ виробу .....................................................................69
Кольоровий папір.............................................................15
Комплект факсимільного апарата для розширення......91
Компонування ..................................................................46
Конверт .......................................................................15, 16
Контейнер степлера ..................................................87, 92
Контрастність дисплея ..............................................53, 55
Конфігурація ABCDEF .....................................................55
Конфігурація AZERTY......................................................55
Конфігурація QWERTY....................................................55
Копіювання брошури .......................................................44
Копіювання з видаленням ...............................................42
Копіювання з групуванням ..............................................35
Копіювання з масштабуванням по осях X та Y..............32
Копіювання з оберненням Ч/Б ........................................50
Копіювання з перериванням ...........................................34
Копіювання з повертанням..............................................25
Копіювання зі зсувом полів .............................................41
Копіювання із сортуванням .............................................35
Копіювання кількох знімків ..............................................46
Копіювання обкладинки...................................................48
Кришка для притиснення документів .........................8, 24
Кришка області проходження документів ................80, 94
Кришка пристрою подавання документів.................80, 94

Л
Лоток для відокремлення ....................................37, 69, 92
Лоток для паперу .......................................9, 15, 17, 19, 83
Лоток пристрою подавання документів..............23, 80, 94
Лоток розділювача завдань ........................................8, 91
Лоток ручного подавання ................................9, 26, 81, 90

M
Місця скріплення..............................................................37

Н
Назви та функції деталей

- Панель керування....................................................10
Напрямник для паперу пристрою термічного 
закріплення ..................................................................9, 82
Напрямники для оригіналів .............................................94
Напрямники для паперу лотка ручного подавання .........9
Напрямок зсуву ................................................................41
Настроювання експозиції ................................................29
Настроювання типу паперу в лотку ручного 
подавання

- Клавіша [PAPER SELECT] (ВИБІР ПАПЕРУ).........20
- Клавіша [SYSTEM SETTINGS] (ПАРАМЕТРИ 

СИСТЕМИ) ...............................................................20
Неправильно поданий оригінал......................................80

Номер лотка ...............................................................15, 19
Номер облікового запису.................................................58

O
Область виходу ..........................................................80, 94
Окреме копіювання двох сторінок ..................................43
Оригінали, які можна використовувати в РОППП .........24
Орієнтація оригіналу (сортування зі скріпленням) ........37
Орієнтовні значення величини експозиції......................29

П
Пам’ять факсу на 8МБ .....................................................38
Панель керування ..............................................................8
Папір .................................................................................15
Папір подається неправильно ........................................77
Параметри адміністратора..............................................59

- Енергозбереження ...................................................66
- Змінення пароля адміністратора ............................69
- Керування обліковим записом ................................64
- Керування пристроєм ..............................................68
- Ключ виробу .............................................................69
- Параметри друку......................................................70
- Параметри копіювання ................................................
- Робочі параметри.....................................................67

Параметри копіювання ....................................................70
Параметри лотка............................................19, 20, 53, 55
Параметри системи ...................................................53, 59
Пароль адміністратора ..............................................59, 69
Перевірка кількості тонера ..............................................89
Передня кришка ...............................................8, 81, 82, 86
Перемикач живлення ...................................................8, 13
Периферійні пристрої ......................................................91
Піктограма (екран стану завдання).................................12
Плата розширення пам’яті на 256МБ .............................91
Плата розширення пам’яті на 512МБ .............................91
Повідомлення на дисплеї ................................................73
Повідомлення про помилку .............................................73
Поворотна ручка ролика........................................9, 81, 82
Подовжувач лотка ручного подавання .......................9, 18
Попередньо встановлені коефіцієнти збільшення ........31
Порушення подавання в апараті ....................................81
Порушення подавання в лотку ручного подавання.......81
Порушення подавання в нижньому лотку 
для паперу ........................................................................84
Порушення подавання в області подавання паперу.....81
Порушення подавання в області термічного 
закріплення.......................................................................82
Порушення подавання в центральному лотку...............83
Порушення подавання у верхній області виходу ..........85
Порушення подавання у верхньому лотку 
для паперу ........................................................................83
Порушення подавання у вивідному лотку......................85
Початкові параметри .......................................................14
Правий лоток ..............................................................84, 91
Примітки щодо створення копій ......................................24
Пристрій подавання паперу на 500аркушів .......84, 91, 93
Програма завдань

- Видалення ................................................................57
- Виконання .................................................................57
- Збереження ........................................................55, 56

Прогрів ..............................................................................13
Прозора плівка .....................................................15, 16, 27

Р
Реверсивний лоток ....................................................80, 94
Режим аудиту ...................................................................58
Режим видалення

- Видалення по краях .................................................42
- Видалення по центру ...............................................42
- Видалення по центру та краях ................................42

Режим побудови завдання ........................................23, 45
Режим потокового подавання .........................................23



99

Режими енергозбереження
- Режим автоматичного вимкнення живлення .........14
- Режим попереднього нагрівання ............................14

Ресурс паперу ..................................................................26
Робочі параметри ............................................................67
Розмір оригіналу ............................................22, 23, 24, 47
Ролик подавання паперу лотка ручного подавання......90
РОППП............................................................23, 24, 80, 96
Ручка бічної кришки ...........................................................9
Ручка кришки області проходження документів ......80, 94
Ручки ...................................................................................8
Ручне подавання..............................................................26

C
Сенсорна панель .......................................................10, 11
Сіре забарвлення ......................................................10, 11
Скло для документів..........................................................8
Сортування зі скріпленням..............................................37
Спеціальний папір ...........................................................25

- Бланк.........................................................................16
- Конверт .....................................................................16

Спеціальні режими
- Знімок посвідчення ..................................................51
- Копіювання брошури ...............................................44
- Копіювання з видаленням .......................................42
- Копіювання з оберненням Ч/Б ................................50
- Копіювання зі зсувом полів .....................................41
- Копіювання кількох знімків ......................................46
- Копіювання обкладинки...........................................48
- Окреме копіювання двох сторінок ..........................43
- Режим побудови завдання ......................................45
- Розмір оригіналу ......................................................47

Список завдань ................................................................12
Список параметрів адміністратора.................................62

T
Технічні характеристики ..................................................95
Тип оригінального зображення

- Фотографія ...............................................................29
- Текст .........................................................................29
- Текст/фотографія.....................................................29

Тип паперу............................................................15, 19, 20
Тонкий папір .....................................................................15

У
Увімкнення живлення ......................................................13
Усунення неполадок ........................................................75
Усунення порушення подавання

- Апарат.......................................................................81
- Верхній вихідний лоток............................................85
- Верхній лоток для паперу .......................................83
- Вивідний лоток .........................................................85
- Лоток ручного подавання ........................................81
- Нижній лоток для паперу.........................................84
- Правий лоток............................................................84
- РОППП......................................................................80
- Центральний лоток ..................................................83

Ф
Фінішер ...........................................................37, 85, 87, 91
Формат паперу ...........................................................15, 19
Фотопровідний барабан ..............................................9, 81
Функції кінцевої обробки копій

- Копіювання з групуванням.......................................35
- Копіювання із сортуванням .....................................35
- Сортування зі скріпленням ......................................37
- Функція відокремлення ............................................35

Функція зсуву ..............................................................35, 36
Функція лічильника на центральному лотку ..................24

Ц
Центральний лоток ......................................................8, 83
Цифрові клавіші ...............................................................10
Цупкий папір .....................................................................15

Ч
Чищення апарата

- Ролик подавання паперу лотка ручного подавання ..
90

- РОППП ......................................................................89
- Скло для документів ................................................89

Ш
Ширина області видалення .............................................42

Щ
Щільність паперу..............................................................15

Я
Як розміщувати оригінал

- РОППП ......................................................................23
- Скло для документів ................................................22
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Підготовчі дії
Живлення, вимкнення ............................................13
Живлення, увімкнення ...........................................13
Лоток ручного подавання, завантаження 
паперу .....................................................................18
Папір, завантаження ..............................................17
Початкові параметри, відновлення .......................14
Тип паперу, змінення..............................................19
Формат паперу, змінення .......................................19

Створення копій
Автоматичне двостороннє копіювання

- РОППП .............................................................28
- Скло для документів .......................................27

Експозиція, вибір ....................................................29
Експозиція, настроювання .....................................29
Збільшення та зменшення копій

- Автоматичний вибір коефіцієнта....................30
- Вибір коефіцієнта вручну................................31
- Копіювання з масштабуванням по осях 

X та Y32
Змішане подавання ................................................25
Копіювання з перериванням ..................................34
Копіювання

- РОППП .............................................................23
- Скло для документів .......................................22

Лоток ручного подавання, копіювання ..................26
Орієнтація зображення, змінення ...................27, 28
Процес копіювання, зупинення........................22, 23
Режим аудиту, копіювання за активованого 
режиму.....................................................................58
Режим потокового подавання, використання.......23
РОППП, копіювання ...............................................23
Скло для документів, копіювання зі скла..............22
Спеціальний папір, копіювання .............................26
Тип оригінального зображення, вибір ...................29
Формат паперу (лоток), вибір уручну ....................22

Використання функцій для зручного копіювання
Велика кількість оригіналів, копіювання ...............45
Вибір функцій кінцевої обробки

- Копіювання з групуванням ..............................35
- Копіювання із сортуванням.............................35
- Функція відокремлення ...................................35
- Функція сортування зі скріпленням ................37

Копіювання брошури ..............................................44
Копіювання з видаленням......................................42
Копіювання з групуванням, використання ............35
Копіювання з оберненням чорного та білого........50
Копіювання із сортуванням, використання ...........35
Копіювання кількох знімків .....................................46
Обкладинка, додавання до копій...........................48
Окреме копіювання двох сторінок .........................43
Поля, створення .....................................................41
Розмір оригіналу, визначення................................47

Спеціальні режими, використання
- Копіювання брошури ...................................... 44
- Копіювання з видаленням.............................. 42
- Копіювання з оберненням Ч/Б ....................... 50
- Копіювання зі зсувом полів ............................ 41
- Копіювання знімка посвідчення ..................... 51
- Копіювання кількох знімків ............................. 46
- Копіювання обкладинки ................................. 48
- Окреме копіювання двох сторінок ................. 43
- Режим побудови завдання ............................ 45
- Розмір оригіналу ............................................. 47

Функція відокремлення, використання................. 35
Функція сортування зі скріпленням, 
використання ......................................................... 37

Спрощення керування апаратом
Видалення завдання ............................................. 12
Відомості про завдання, відображення................ 12
Дата й час, настроювання..................................... 55
Загальний показник лічильника, відображення... 55
Клавіатура, змінення ............................................. 55
Контрастність дисплея, настроювання ................ 55
Лотки, настроювання параметрів ......................... 55
Параметри системи, настроювання ............... 53, 59
Пріоритет, надання вказаному завданню ............ 12
Програма завдань, видалення ............................. 57
Програма завдань, виконання .............................. 57
Програма завдань, збереження ........................... 56
Скасування виконуваного завдання..................... 12
Скасування завдання ............................................ 12
Списки, друк ........................................................... 55

Настроювання параметрів адміністратора
Використання параметрів адміністратора ........... 60
Енергозбереження................................................. 66
Змінення пароля адміністратора.......................... 69
Керування пристроєм ............................................ 68
Ключ виробу........................................................... 69
Параметри друку ................................................... 71
Параметри копіювання.......................................... 70
Робочі параметри .................................................. 67

Усунення неполадок і обслуговування
Загальний показник лічильника, перевірка.......... 89
Зім’яті скоби, видалення ....................................... 88
Картридж із тонером, заміна................................. 86
Картридж степлера, заміна................................... 87
Порушення подавання, усунення

- Апарат ............................................................. 81
- Верхній лоток для паперу .............................. 83
- Верхня область виходу .................................. 85
- Вивідний лоток................................................ 85
- Лоток ручного подавання............................... 81
- Нижній лоток для паперу ............................... 84
- Правий лоток .................................................. 84
- РОППП ............................................................ 80
- Центральний лоток......................................... 83

Тонер, перевірка .................................................... 89
Усунення неполадок .............................................. 72
Чищення апарата .................................................. 89

ПОКАЖЧИК ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ
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Інформація, необхідна для адміністратора апарата, 
надрукована зі зворотної сторони цієї сторінки.
(Відділіть цю сторінку від посібника та збережіть її в надійному 
місці. Окрім того, запишіть ім’я адміністратора та його 
контактну інформацію на лівому полі.)
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АДМІНІСТРАТОРУ АПАРАТА
(Відділіть цю сторінку від посібника та збережіть її в надійному місці.)

Заводські паролі за промовчанням

Для отримання доступу до параметрів системи необхідно увійти із правами адміністратора, ввівши 
пароль адміністратора. Параметри системи можна настроювати на веб-сторінках, а також на панелі 
керування. Для доступу до параметрів системи за допомогою веб-сторінок також потрібний пароль.

Заводський пароль адміністратора за промовчанням

Збережіть новий пароль адміністратора одразу після встановлення апарата. 
Після зміни пароля адміністратора потрібний для відновлення пароля адміністратора за 
промовчанням потрібно ввести новий пароль. Обов’язково запам’ятайте новий пароль.

Заводське значення за 
промовчанням: 00000





Штекери

CLASS 1 LASER PRODUCT

LASER KLASSE 1

LUOKAN 1 LASERLAITE

KLASS 1 LASERAPPARAT

CLASS 1
LASER PRODUCT

LASER KLASSE 1

LASER KLASY 1 



Визнання торговельних марок
У зв’язку з апаратом та його периферійними пристроями використовуються наведені нижче торговельні 
марки та зареєстровані торговельні марки.
• Microsoft®, Windows®, Windows® 98, Windows® Me, Windows NT® 4.0, Windows® 2000, Windows® XP, 

Windows Server® 2003, Windows Vista®, Windows Server® 2008 та Internet Explorer® є зареєстрованими 
торговельними марками корпорації Microsoft у США та інших країнах.

• PostScript є зареєстрованою торговельною маркою компанії Adobe Systems Incorporated.
• Macintosh, Mac OS, AppleTalk, EtherTalk і LaserWriter є зареєстрованими торговельними марками компанії 

Apple Inc. у США та інших країнах.
• Netscape Navigator є торговою маркою корпорації Netscape Communications Corporation.
• Adobe, логотип Adobe, Acrobat, логотип Adobe PDF і Reader є зареєстрованими торговельними марками 
або торговельними марками корпорації Adobe Systems Incorporated у США та інших країнах.

• PCL є зареєстрованою торговельною маркою компанії Hewlett-Packard Company.
• IBM, PC/AT та PowerPC є торговельними марками корпорації International Business Machines Corporation.
• Sharpdesk є торговельною маркою корпорації Sharp Corporation.
• Усі інші торговельні марки й авторські права є власністю відповідних компаній.

Candid і Taffy є торговельними марками компанії Monotype Imaging, Inc., зареєстрованими в Патентному відомстві США, які
можути бути зареєстровані в деяких юрисдикціях. CG Omega, CG Times, Garamond Antiqua, Garamond Halbfett, Garamond
Kursiv, Garamond і Halbfett Kursiv є торговельними марками компанії Monotype Imaging, Inc., які також можуть бути
зареєстрованими в деяких інших юрисдикціях. Albertus, Arial, Coronet, Gill Sans, Joanna та Times New Roman є
торговельними марками корпорації Monotype Corporation, зареєстрованими в Патентному відомстві США, які можуть також
бути зареєстрованими в деяких інших юрисдикціях. Avant Garde, ITC Bookman, Lubalin Graph, Mona Lisa, Zapf Chancery та
Zapf Dingbats є торговельними марками корпорації International Typeface Corporation, зареєстрованими в Патентному
відомстві США, які також можуть бути зареєстрованими в деяких інших юрисдикціях. Clarendon, Eurostile, Helvetica, Optima,
Palatino, Stempel Garamond, Times і Univers є торговельними марками компанії Heidelberger Druckmaschinen AG, які можуть
бути зареєстрованими в деяких юрисдикціях; ексклюзивна ліцензія на ці торговельні марки надана компанії Linotype Library
GmbH, дочірньому підприємству компанії Heidelberger Druckmaschinen AG. Apple Chancery, Chicago, Geneva, Monaco та
New York є торговельними марками компанії Apple Computer Inc. і можуть бути зареєстрованими в деяких юрисдикціях.
HGGothicB, HGMinchoL, HGPGothicB і HGPMinchoL є торговельними марками компанії Ricoh Company, Ltd. і можуть бути
зареєстрованими в деяких юрисдикціях. Wingdings є зареєстрованою торговельною маркою корпорації Microsoft
Corporation у США та інших країнах. Marigold і Oxford є торговельними марками Артура Бейкера (Arthur Baker) і можуть бути
зареєстрованими в деяких юрисдикціях. Antique Olive є торговельною маркою Марселя Оліва (Marcel Olive) і можуть бути
зареєстрованими в деяких юрисдикціях. Hoefler Text є торговельною маркою Джонатана Хефлера (Johnathan Hoefler) і
може бути зареєстрованою в деяких юрисдикціях. ITC є торговельною маркою корпорації International Typeface Corporation,
зареєстрованою в Патентному відомстві США, яка також може бути зареєстрованою в деяких інших юрисдикціях. Agfa є
торговельною маркою групи компаній Agfa-Gevaert Group і може бути зареєстрованою в деяких юрисдикціях. Intellifont,
MicroType і UFST є торговельними марками компанії Monotype Imaging, Inc., зареєстрованими в Патентному відомстві
США, які також можуть бути зареєстрованими в деяких інших юрисдикціях. Macintosh і TrueType є торговельними марками
компанії Apple Computer Inc., зареєстрованими в Патентному відомстві США та інших країнах. PostScript є торговельною
маркою компанії Adobe Systems Incorporated і може бути зареєстрованою в деяких юрисдикціях. HP, PCL, FontSmart і
LaserJet є торговельними марками компанії Hewlett-Packard Company та можуть бути зареєстрованими в деяких
юрисдикціях. Процесор Type1, вбудований у продукт UFST компанії Monotype Imaging, наданий за ліцензією компанією
Electronics For Imaging, Inc. Усі інші торговельні марки належать відповідним власникам.

SHARP ELECTRONICS (Europe) GmbH

Sonninstraße 3, D-20097 Hamburg
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