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WSTĘP
Opcjonalny zestav rozszerzenia sieciowego (MX-NB11) umożliwia wykorzystanie urządzenia jako drukarki sieciowej 
i skanera sieciowego.

Gwarancja
Chociaż poczyniono wszelkie starania, żeby niniejsza instrukcja obsługi była jak najbardziej dokładna i pomocna, 
firma SHARP Corporation nie daje żadnych gwarancji odnośnie jej zawartości. Wszystkie informacje zawarte w 
instrukcji mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Firma SHARP nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie straty lub 
uszkodzenia, pośrednie lub bezpośrednie, związane z wykorzystaniem niniejszej instrukcji obsługi.

Informacje dotyczące znaków towarowych
• Sharpdesk jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Sharp Corporation.
• Microsoft®, Windows®, Windows® 2000, Windows® XP, Windows Server® 2003, Windows Server® 2008, 

Windows Vista®, Windows® 7 i Internet Explorer® są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami 
towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

• Macintosh jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Apple Inc., w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
• Adobe, Adobe logo, Acrobat, Adobe PDF logo i Reader są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami 

towarowymi firmy Adobe Systems Incorporated w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
• Netscape Navigator jest zastrzeżonym znakiem handlowym Netscape Communications Corporation.
• PCL jest zastrzeżonym znakiem handlowym Hewlett-Packard Company.
• PostScript jest zastrzeżonym znakiem handlowym Adobe Systems Incorporated.
• Wszystkie inne znaki handlowe i prawa autorskie należą do swoich odpowiednich właścicieli.

UMOWA LICENCYJNA
Treść UMOWY LICENCYJNEJ pojawi się podczas instalacji oprogramowania z płyty CD-ROM. Korzystając z 
całości lub fragmentów oprogramowania na płycie CD-ROM lub w urządzeniu, Użytkownik wyraża zgodę na 
przestrzeganie warunków UMOWY LICENCYJNEJ.

• W niniejszej instrukcji cyfrowy system wielofunkcyjny MX-B201/MX-B201D określany jest jako "urządzenie".
• W niniejszej instrukcji opisano funkcje dostępne jedynie przy zainstalowanym module sieciowym. Żeby 

uzyskać informacje na temat wkładania papieru, wymiany kaset z tonerem, usuwania zaciętego papieru, 
obsługi urządzeń peryferyjnych i innych operacji związanych z kopiowaniem, proszę zapoznać się z instrukcją 
obsługi urządzenia.

• Domyślne ustawienia urządzenia i funkcji drukarki można zmienić korzystając z programów użytkownika. 
Dokładniejsze informacje można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia.

• W opisach zamieszczonych w niniejszej instrukcji przyjęto, że osoba dokonująca instalacji produktu oraz jego 
użytkownicy posiadają znajomość obsługi systemu operacyjnego Microsoft Windows lub Mac OS.

• W celu uzyskania informacji dotyczących systemu operacyjnego prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi 
systemu operacyjnego lub skorzystać z funkcji Pomocy online.

• Opisy okien i procedur zamieszczone w niniejszej instrukcji są przeznaczone dla systemów operacyjnych 
Windows Vista® i Mac OS X v10.4. Wygląd okien może być w dużym stopniu zależny od wersji systemu 
operacyjnego.

• W niniejszej instrukcji dwustronny podajnik dokumentów (Reversing Single Pass Feeder) określany jest jako 
"podajnik RSPF".

• Jeśli w instrukcji pojawia się określenie "XX-XXXX", należy zastąpić je nazwą używanego modelu urządzenia.
• Wspomniany w niniejszej instrukcji moduł PostScript 3 (MX-PK10) stanowi wyposażenie opcjonalne.
• Objaśnienia zawarte w niniejszej instrukcji oparte są na północnoamerykańskiej wersji oprogramowania. 

Wersje dla innych krajów i regionów mogą się nieznacznie różnić.

Żeby wykorzystywać urządzenie jako drukarkę PostScript, musi zostać zainstalowany moduł PostScript3 
(MX-PK10). Po instalacji modułu na stronie WWW trzeba wprowadzić klucz produktu (hasło) w pozycji 
"Ustawienia Kluczu Produktu" (jest to wymagane tylko raz). Proszę skontaktować się ze sprzedawcą w celu 
pozyskania klucza produktu.

Okna ekranowe, komunikaty i nazwy przycisków pokazane w niniejszej instrukcji obsługi mogą różnić się od 
rzeczywistych w zależności od wprowadzonych ulepszeń i dokonanych modyfikacji urządzenia.

Info
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1 ZANIM ROZPOCZNIESZ 
INSTALACJĘ

PŁYTY CD-ROM I OPROGRAMOWANIE

DYSKI CD-ROM DO MODUŁU ROZSZERZENIA SIECIOWEGO
Oprogramowanie modułu rozszerzenia sieciowego obejmuje 2 płyty CD-ROM: "Software CD-ROM" i "Sharpdesk".

"Software CD-ROM"
"Software CD-ROM" zawiera następujące oprogramowanie (PC-Fax):

Oprogramowanie dla środowiska Windows
• Sterownik drukarki

Umożliwia wykorzystanie urządzenia w trybie drukarki.

- Sterownik drukarki PCL6
Urządzenie obsługuje języki sterowania drukarki Hewlett-Packard PCL6.

- Sterownik drukarki PS
Sterownik drukarki PS obsługuje język opisu strony PostScript 3, opracowany przez Adobe Systems 
Incorporated.

- Sterownik PPD
Sterownik PPD umożliwia urządzeniu wykorzystanie standardowego sterownika drukarki Windows PS.

• Sterownik skanera
Umożliwia korzystanie z funkcji skanera opisywanego urządzenia poprzez aplikacje zgodne ze standardem 
TWAIN.

• Printer Status Monitor
Ta opcja pozwala sprawdzić stan drukarki sieciowej na ekranie komputera.

• Button Manager
Program Button Manager umożliwia wykorzystanie menu skanera w urządzeniu do skanowania dokumentów.

Oprogramowanie dla systemów Macintosh
• Plik PPD

Jest to plik opisu drukarki umożliwiający wykorzystanie urządzenia jako drukarki zgodnej ze standardem 
PostScript 3.
Żeby używać urządzenia w systemie Macintosh, konieczna jest instalacja modułu PostScript 3.

Płyta CD-ROM z programem "Sharpdesk" (dla systemu Windows)
Sharpdesk jest aplikacją do zarządzania dokumentami na pulpicie ułatwiającą uruchamianie aplikacji oraz tworzenie 
dokumentów i obrazów.
Informacje na temat płyty z programem "Sharpdesk" i opis procedury instalacji znajdują się w częśi "SHARPDESK 
CD-ROM (dla systemu Windows)" (str.73).

Nie można używać programu Printer Status Monitor na "Software CD-ROM", jeżeli urządzenie 
zostało podłączone do komputera poprzez port USB.

Uwaga
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ZANIM ROZPOCZNIESZ INSTALACJĘ

WYMAGANIA SYSTEMOWE
Przed instalacją oprogramowania opisanego w niniejszej instrukcji należy się upewnić, że komputer spełnia 
odpowiednie wymagania.

*1 Drukowanie nie jest możliwe w trybie MS-DOS.
*2 Dostępne tylko w dystrybucji poprzez stronę WWW.

WYMAGANIA PROGRAMOWE
Żeby używać opisanego w tej instrukcji oprogramowania, muszą zostać spełnione poniższe wymagania.

Windows Macintosh

System 
operacyjny*1

Windows 2000 Professional, Windows XP Professional, 
Windows XP Home Edition, Windows Server 2003, 
Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7

Mac OS X v10.2.8*2

Mac OS X v10.3.9*2

Mac OS X v10.4.11
Mac OS X v10.5 do 10.5.8
Mac OS X v10.6 do 10.6.4

Typ komputera Komputer kompatybilny z IBM PC/AT wyposażony w 
port USB lub kartę LAN 
10Base-T/100Base-TX/1000Base-T 

Środowisko umożliwiające 
prawidłowe działanie 
dowolnemu z 
wymienionych wyżej 
systemów operacyjnych 
(w tym również na 
komputerach Macintosh
z procesorami Intel).

Obraz Rozdzielczość 1 024 x 768 (SVGA), 256 kolorów lub 
więcej (zalecane jest 32 000 kolorów (16 bit) lub więcej)

Inne wymagania 
sprzętowe

Środowisko umożliwiające prawidłowe działanie 
dowolnemu z wymienionych wyżej systemów 
operacyjnych.

Środowisko systemu 
operacyjnego

Oprogramowanie Wymagane moduły

Windows Sterownik drukarki PCL6 –

Sterownik drukarki PS,
Sterownik PPD

Moduł PS3

Printer Status Monitor –

Macintosh Sterownik Macintosh PPD Moduł PS3
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PROGRAMY UŻYTKOWNIKA W 
MODULE ROZSZERZENIA 
SIECIOWEGO
Po zainstalowaniu modułu rozszerzenia sieciowego do programów użytkownika w trybie druku dodawane są 
poniższe programy.
Przy użyciu tych programów użytkownika konfiguruje się adres IP i inne ustawienia sieci.

Dodatkowe programy użytkownika w trybie druku

Procedura wyboru ustawienia programu użytkownika została wyjaśniona w części "WYBÓR USTAWIENIA 
PROGRAMU UŻYTKOWNIKA" w instrukcji obsługi.Info

Numer 
programu

Nazwa programu

Ustawienia (fabryczne 
ustawienia domyślne są 

wyróżnione 
pogrubieniem)

Objaśnienie

4 WŁĄCZ TCP/IP 1: TAK
2: NIE

Ten program należy włączyć, aby korzystać z 
urządzenia w sieci TCP/IP. Należy także 
skonfigurować opcję "USTAW ADRES IP".
Ten program jest domyślnie włączony.

5 WŁĄCZ DHCP 1: TAK
2: NIE

Jeśli wybierzesz opcję "TAK" (fabryczne 
ustawienie domyślne), a urządzenie jest 
połączone z siecią TCP/IP, adres IP zostanie 
pobrany automatycznie.
Jeśli chcesz ręcznie przypisać adres IP, 
konfigurując opcję "USTAW ADRES IP", wybierz 
opcję "NIE".

6 USTAW ADRES IP • ADRES IP
• MASKA PODSIECI
• BRAMKA DOMYŚLNA

Ten program służy do ustawiania adresu IP 
(adres IP, maska podsieci i brama) urządzenia, 
jeśli używany jest protokół sieciowy TCP/IP.
Jeśli wybierzesz opcję "WŁĄCZ DHCP", 
urządzenie pobierze adres IP automatycznie. 
Jest to fabryczne ustawienie domyślne.



- 9 -

2 INSTALACJA W SYSTEMIE 
WINDOWS

INSTALACJA OPROGRAMOWANIA

KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA PODŁĄCZONEGO KABLEM USB

1 Kabel USB nie może być podłączony 
do urządzenia. Przed rozpoczęciem 
procedury instalacyjnej upewnij się, 
że jest on odłączony.
Jeżeli kabel został podłączony, pojawi się okno 
standardu Plug and Play. W takim przypadku 
kliknij przycisk "Anuluj", żeby zamknąć to okno i 
rozłączyć kabel.

2 Włóż płytę CD-ROM do napędu w 
komputerze.

3 Kliknij przycisk "Start", kliknij na "Mój 
komputer" ( ), a następnie dwukrotnie 
kliknij ikonę stacji dysków CD-ROM ( ).
• W systemie Windows Vista/7: kliknij przycisk 

"Start", kliknij "Komputer", a następnie 
dwukrotnie kliknij ikonę stacji dysków CD-ROM.

• W systemie Windows 2000: dwukrotnie kliknij 
"Mój komputer", a następnie dwukrotnie kliknij 
ikonę stacji dysków CD-ROM.

4 Dwukrotnie kliknij ikonę "Setup" ( ).
W systemie Windows Vista/7: jeżeli pojawi się 
pytanie o potwierdzenie, kliknij "Zezwól".

5 Pojawi się okno "UMOWA 
LICENCYJNA". Upewnij się, że treść 
licencji oprogramowania jest dla 
Ciebie zrozumiała, a następnie kliknij 
przycisk "Tak".

6 Odczytaj komunikat "Readme First" w 
oknie "Witamy", a następnie kliknij 
przycisk "Dalej".

7 Żeby dokonać pełnej instalacji 
oprogramowania, kliknij przycisk 
"Standardowy" i przejdź do punktu 11.

Żeby dokonać instalacji tylko 
wybranych składników, kliknij 
przycisk "Klient" i przejdź do 
kolejnego punktu.

• Jeśli potrzebujesz skorzystać z innej metody połączenia po instalacji oprogramowania poprzez USB lub 
połączenie sieciowe, musisz najpierw odinstalować oprogramowanie, a następnie zainstalować je korzystając 
z nowej metody połączenia.

• W poniższych opisach przyjęto, że obsługa myszy jest skonfigurowana dla osoby praworęcznej.
• Funkcja skanera działa tylko, gdy wykorzystywany jest kabel USB.
• Jeżeli pojawi się komunikat o błędzie, postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, żeby rozwiązać problem. 

Procedura instalacyjna zostanie wznowiona po rozwiązaniu problemu. Może okazać się konieczne kliknięcie 
przycisku "Anuluj" i zakończenie działania instalatora, w zależności od rodzaju problemu, który wystąpił. W 
takim przypadku, po rozwiązaniu powstałego problemu, należy przeprowadzić powtórną instalację 
oprogramowania od początku.

Info

Podłączenie kabla należy wykonać w 
punkcie 12.

Info

Istnieje możliwość wyświetlenia treści 
umowy "UMOWA LICENCYJNA" w 
żądanym języku, wybranym z menu 
językowego. Żeby zainstalować 
oprogramowanie w wybranym języku, 
należy kontynuować instalację w tym 
języku.

Info
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INSTALACJA W SYSTEMIE WINDOWS

8 Kliknij przycisk "Sterownik MFP".
Kliknij przycisk "Wyświetl plik README", żeby 
wyświetlić informację o wybranych do instalacji 
składnikach.

9 Rozpocznie się kopiowanie plików 
wymaganych do instalacji sterownika 
urządzenia wielofunkcyjnego.
Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Gdy wyświetli się komunikat "Instalacja 
oprogramowania SHARP została zakończona.", 
kliknij przycisk "OK".

10 Pojawi się okno pokazane w punkcie 
8. Jeżeli chcesz zainstalować program 
Button Manager, kliknij przycisk 
"Button Manager".
Jeżeli nie chcesz instalować programu Button 
Manager, kliknij przycisk "Zamknij" i przejdź do 
punktu 12.

Instalowanie programów 
narzędziowych

11 Po zakończeniu instalacji kliknij 
przycisk "Zamknij".

Pojawi się komunikat zalecający podłączenie 
urządzenia do komputera. Kliknij przycisk "OK".

12 Sprawdź, czy zasilanie urządzenia 
zostało włączone, a następnie podłącz 
kabel USB (str.11).
System Windows wykryje urządzenie i pojawi się 
okno standardu Plug and Play.

13 Postępuj zgodnie z instrukcjami w 
oknie standardu Plug and play, żeby 
zainstalować sterownik.
Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Instalacja oprogramowania została zakończona.
Jeżeli zainstalowałeś program Button Manager, 
skonfiguruj go zgodnie z opisem w instrukcji obsługi 
urządzenia.

• W przypadku korzystania z systemu 
Windows Vista lub 7: jeżeli pojawi się 
okno z komunikatem ostrzegawczym, 
należy kliknąć "Zainstaluj 
oprogramowanie sterownika mimo to".

• W przypadku korzystania z systemu 
Windows 2000/XP: jeżeli w związku z 
testem certyfikatu logo Windows lub 
cyfrowym podpisem pojawi się komunikat 
ostrzegawczy, należy kliknąć "Kontynuuj 
mimo to" lub "Tak".

Po zakończeniu instalacji może pojawić się 
komunikat zachęcający do ponownego 
uruchomienia komputera. W takim 
przypadku kliknij przycisk "Tak", żeby 
ponownie uruchomić komputer.

Uwaga

Info

• W przypadku korzystania z systemu 
Windows Vista lub 7: jeżeli pojawi się 
okno z komunikatem ostrzegawczym, 
należy kliknąć "Zainstaluj 
oprogramowanie sterownika mimo to".

• W przypadku korzystania z systemu 
Windows 2000/XP: jeżeli w związku z 
testem certyfikatu logo Windows lub 
cyfrowym podpisem pojawi się komunikat 
ostrzegawczy, należy kliknąć "Kontynuuj 
mimo to" lub "Tak".

Po zakończeniu instalacji może pojawić się 
komunikat zachęcający do ponownego 
uruchomienia komputera. W takim 
przypadku kliknij przycisk "Tak", żeby 
ponownie uruchomić komputer.

• W przypadku korzystania z systemu 
Windows Vista lub 7: jeżeli pojawi się 
okno z komunikatem ostrzegawczym, 
należy kliknąć "Zainstaluj 
oprogramowanie sterownika mimo to".

• W przypadku korzystania z systemu 
Windows 2000/XP: jeżeli w związku z 
testem certyfikatu logo Windows lub 
cyfrowym podpisem pojawi się komunikat 
ostrzegawczy, należy kliknąć "Kontynuuj 
mimo to" lub "Tak".

Uwaga

Info

Uwaga
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PODŁĄCZANIE KABLA USB
Postępuj według poniższego opisu, żeby podłączyć urządzenie do komputera.
Kabel USB do podłączenia urządzenia do komputera nie jest dołączony w zestawie z urządzeniem. Proszę zakupić 
odpowiedni kabel.

1 Podłącz kabel do gniazda USB w 
urządzeniu.

2 Włóż drugi koniec kabla do gniazda 
USB w komputerze.

• Interfejs USB jest dostępny w komputerach PC/AT lub kompatybilnych z zainstalowanym systemem Windows 
2000 Professional, Windows XP, Windows Vista lub Windows 7 posiadających złącze USB.

• Przed zainstalowaniem sterownika drukarki nie należy podłączać kabla USB. Kabel USB musi zostać 
podłączony podczas instalowania sterownika drukarki.

• Jeśli urządzenie ma zostać podłączone do gniazda standardu USB 2.0 w komputerze, należy zakupić kabel 
USB obsługujący ten standard.

• Żeby uzyskać najwyższą prędkość przesyłania danych osiągalną w standardzie USB 2.0, należy w 
programach użytkownika ustawić opcję "PRZEŁĄCZNIK TRYBU USB 2.0" na tryb "HI-SPEED". 

• Trybu "HI-SPEED" należy używać wyłącznie w komputerach z zainstalowanymi systemami operacyjnymi 
Windows 2000/XP/Vista lub 7.

• Nawet przy wykorzystywaniu sterownika USB 2.0 firmy Microsoft może nie być możliwe uzyskanie pełnej 
prędkości, jeśli do obsługi USB 2.0 używana jest karta PC. Żeby uzyskać najnowszy sterownik (mogący 
zapewnić wyższą prędkość), skontaktuj się z producentem karty PC.

• Możliwe jest również połączenie poprzez złącze standardu USB 1.1. W takim przypadku transfer będzie 
odbywał się zgodnie ze specyfikacją standardu USB 1.1 (Full-Speed). 

Uwaga

Info



- 12 -

INSTALACJA W SYSTEMIE WINDOWS

WYKORZYSTANIE URZĄDZENIA JAKO DRUKARKI SIECIOWEJ

1 Podłącz kabel LAN do gniazda LAN w 
urządzeniu.
Używaj ekranowanego kabla sieciowego.

2 Włącz zasilanie urządzenia.

3 Włóż płytę "Software CD-ROM" do 
napędu w komputerze.

4 Kliknij przycisk "Start", kliknij na "Mój 
komputer" ( ), a następnie dwukrotnie 
kliknij ikonę stacji dysków CD-ROM ( ).
• W systemie Windows Vista/7: kliknij przycisk 

"Start", kliknij "Komputer", a następnie 
dwukrotnie kliknij ikonę stacji dysków CD-ROM.

• W systemie Windows 2000: dwukrotnie kliknij 
"Mój komputer", a następnie dwukrotnie kliknij 
ikonę stacji dysków CD-ROM.

5 Dwukrotnie kliknij ikonę "Setup" ( ).
W systemie Windows Vista/7: jeżeli pojawi się 
pytanie o potwierdzenie, kliknij "Zezwól".

6 Pojawi się okno "UMOWA 
LICENCYJNA". Upewnij się, że treść 
licencji oprogramowania jest dla 
Ciebie zrozumiała, a następnie kliknij 
przycisk "Tak".

7 Odczytaj komunikat w oknie 
"Witamy", a następnie kliknij przycisk 
"Dalej".

8 Kliknij przycisk "Standardowy" w 
menu "Połączony przez sieć".

9 Zostaną wykryte drukarki podłączone 
do sieci. Wybierz urządzenie, a 
następnie kliknij przycisk "Dalej".

10 Pojawi się okno potwierdzenia. 
Przeczytaj jego treść, a następnie 
naciśnij przycisk "Dalej".

Kabel do podłączenia urządzenia do komputera nie jest dołączony w zestawie z urządzeniem. Proszę zakupić 
odpowiedni kabel.Info

Istnieje możliwość wyświetlenia treści 
umowy "UMOWA LICENCYJNA" w 
żądanym języku, wybranym z menu 
językowego. Żeby zainstalować 
oprogramowanie w wybranym języku, 
należy kontynuować instalację w tym 
języku.

Info

Jeśli urządzenie nie zostało znalezione, 
upewnij się, że jego zasilanie jest włączone 
i urządzenie jest podłączone do komputera, 
a następnie ponownie przeprowadź 
wyszukiwanie. Jeśli urządzenie nadal nie 
jest znajdowane, przeprowadź procedurę 
instalacji własnej, żeby bezpośrednio 
wprowadzić adres IP.

Info
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11 Po pojawieniu się okna wyboru 
sterownika drukarki, wybierz 
sterownik, który ma zostać 
zainstalowany, i kliknij przycisk 
"Dalej".
Zaznacz pole wyboru sterownika, który ma 
zostać zainstalowany.

12 Określ, czy dana drukarka ma być 
drukarką domyślną i kliknij przycisk 
"Dalej".
Jeśli instalujesz kilka sterowników, wybierz 
drukarkę, która ma być wykorzystywana jako 
drukarka domyślna.
Jeśli żaden ze sterowników nie ma być 
wykorzystywany jako drukarka domyślna, 
wybierz "Nie".

13 Postępuj zgodnie z instrukcjami na 
ekranie.
Zapoznaj się z komunikatem widocznym w oknie 
i kliknij przycisk "Dalej".
Instalacja rozpocznie się.

14 Jeśli pojawi się okno z informacją o 
zakończeniu instalacji, kliknij przycisk 
"OK".

15 Kliknij przycisk "Zamknij".

Instalacja oprogramowania została zakończona.
• Po instalacji zapoznaj się z rozdziałem 

"KONFIGURACJA STEROWNIKA DRUKARKI" 
(str.19), żeby sprawdzić ustawienia sterownika 
drukarki.

• Żeby zainstalować program Printer Status Monitor, 
zapoznaj się z rozdziałem "INSTALACJA 
OPROGRAMOWANIA PRINTER STATUS 
MONITOR" (str.16).

Żeby wykorzystywać sterownik drukarki 
PostScript, konieczna jest instalacja modułu 

Jeśli w punkcie 7 wybrałeś opcję "Klient", 
pojawi się poniższe okno.
• Okno nazwy drukarki

Jeśli chcesz zmienić nazwę drukarki, 
wprowadź żądaną nazwę i naciśnij 
przycisk "Dalej".

• Okno potwierdzenia instalacji czcionek 
ekranowych
Żeby zainstalować czcionki ekranowe dla 
sterownika drukarki PCL, wybierz "Tak" i 
kliknij przycisk "Dalej".
Jeśli nie instalujesz sterownika drukarki 
PCL (instalujesz sterownik drukarki PS), 
wybierz "Nie" i kliknij przycisk "Dalej".

Info

Info

• Jeśli korzystasz z systemu Windows 
2000/XP/Server 2003
Jeśli pojawi się komunikat ostrzegawczy 
dotyczący testu logo Windows lub 
podpisu cyfrowego, kliknij przycisk 
"Kontynuuj mimo to" lub "Tak".

• Jeśli korzystasz z systemu Windows 
Vista/Server 2008/7
Jeśli pojawi się ostrzeżenie dotyczące 
bezpieczeństwa, kliknij przycisk 
"Zainstaluj oprogramowanie mimo to".

Po zakończeniu instalacji może pojawić się 
komunikat zachęcający do ponownego 
uruchomienia komputera. W takim 
przypadku kliknij przycisk "Tak", żeby 
ponownie uruchomić komputer.

Jeśli zainstalowany został sterownik 
drukarki PS, można zainstalować czcionki 
ekranowe PS z płyty CD-ROM "PRINTER 
UTILITIES" dostarczonej razem z modułem 
PS3. (str.17)

Info

Info

Info
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UDOSTĘPNIANIE DRUKARKI W OTOCZENIU 
SIECIOWYM WINDOWS
Jeśli urządzenie będzie używane jako drukarka udostępniona w sieci, postępuj zgodnie z następującymi krokami, 
aby zainstalować sterownik drukarki na komputerze kliencie.

1 Włóż "Software CD-ROM" do napędu 
CD-ROM komputera.

2 Kliknij przycisk "Start", kliknij na "Mój 
komputer" ( ), a następnie dwukrotnie 
kliknij ikonę stacji dysków CD-ROM ( ).
• W systemie Windows Vista/7: kliknij przycisk 

"Start", kliknij "Komputer", a następnie 
dwukrotnie kliknij ikonę stacji dysków CD-ROM.

• W systemie Windows 2000: dwukrotnie kliknij 
"Mój komputer", a następnie dwukrotnie kliknij 
ikonę stacji dysków CD-ROM.

3 Dwukrotnie kliknij ikonę "Setup" ( ).
W systemie Windows Vista/7: jeżeli pojawi się 
pytanie o potwierdzenie, kliknij "Zezwól".

4 Pojawi się okno "UMOWA 
LICENCYJNA". Upewnij się, że treść 
licencji oprogramowania jest dla 
Ciebie zrozumiała, a następnie kliknij 
przycisk "Tak".

5 Odczytaj komunikat w oknie 
"Witamy", a następnie kliknij przycisk 
"Dalej".

6 Kliknij przycisk "Klient" w menu 
"Połączony przez sieć".

7 Kliknij przycisk "Sterownik drukarki".
Aby przejrzeć informacje o oprogramowaniu, 
kliknij przycisk "Wyświetl plik README".

8 Wybierz opcję "Drukarka 
udostepniona" i kliknij przycisk 
"Dalej".

Aby skonfigurować odpowiednio serwer wydruku, zapoznaj się z podręcznikiem obsługi lub plikiem pomocy 
swojego systemu operacyjnego.
"Serwer wydruku", jak tutaj wyjaśniono, jest komputerem bezpośrednio podłączonym do urządzenia, a "Klient" 
jest to każdy inny komputer podłączony do tej samej sieci.

Info

Istnieje możliwość wyświetlenia treści 
umowy "UMOWA LICENCYJNA" w 
żądanym języku, wybranym z menu 
językowego. Żeby zainstalować 
oprogramowanie w wybranym języku, 
należy kontynuować instalację w tym 
języku.

Info
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9 W celu określenia portu, który ma być 
używany, wybierz ustawienie 
urządzenia jako drukarka 
udostępniona i kliknij przycisk 
"Dalej".
Jeżeli używasz systemu Windows 2000/XP, 
możesz również kliknąć przycisk "Dodaj port 
sieci" i wybrać drukarkę sieciową przeglądając 
okno, które się pojawi. (W systemie Windows 
Vista przycisk "Dodaj port sieci" nie pojawia się.)

10 Gdy pojawi się okno wyboru modelu, 
zaznacz nazwę modelu swojego 
urządzenia i kliknij przycisk "Dalej".

11 Gdy pojawi się okno wyboru 
sterownika drukarki, zaznacz model 
drukarki, która ma być zainstalowana i 
kliknij przycisk "Dalej".
Należy wybrać taki sam sterownik drukarki, jaki 
jest w serwerze drukarki (urządzeniu).

12 Postępuj zgodnie z instrukcjami 
wyświetlanymi na ekranie.

13 Gdy pojawi się okno zakończenia 
instalacji, kliknij przycisk "OK".

14 Kliknij przycisk "Zamknij" w oknie 
pokazanym w punkcie 7.

Instalacja oprogramowania została zakończona.
• Po przeprowadzeniu instalacji sprawdź ustawienia 

drukarki według instrukcji podanych w części 
"KONFIGURACJA STEROWNIKA DRUKARKI" 
(str.19).

• Ze szczegółami instalacji programu Printer Status 
Monitor zapoznaj się w opisie "INSTALACJA 
OPROGRAMOWANIA PRINTER STATUS 
MONITOR" (str.16).

Jeśli udostępniona drukarka nie pojawia się 
na liście, sprawdź ustawienia w serwerze 
wydruku.

Info

• Jeśli korzystasz z systemu Windows 
2000/XP/Server 2003
Jeśli pojawi się komunikat ostrzegawczy 
dotyczący testu logo Windows lub 
podpisu cyfrowego, kliknij przycisk 
"Kontynuuj mimo to" lub "Tak".

• Jeśli korzystasz z systemu Windows 
Vista/Server 2008/7
Jeśli pojawi się ostrzeżenie dotyczące 
bezpieczeństwa, kliknij przycisk 
"Zainstaluj oprogramowanie mimo to".

Po zakończeniu instalacji może pojawić się 
komunikat zachęcający do ponownego 
uruchomienia komputera. W takim 
przypadku kliknij przycisk "Tak", żeby 
ponownie uruchomić komputer.

Jeśli zainstalowany został sterownik 
drukarki PS, można zainstalować czcionki 
ekranowe PS z płyty CD-ROM "PRINTER 
UTILITIES" dostarczonej razem z modułem 
PS3. (str.17)

Info

Info

Info
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INSTALACJA OPROGRAMOWANIA PRINTER STATUS MONITOR

1 Włóż "Software CD-ROM" do napędu 
CD-ROM komputera.

2 Kliknij przycisk "Start", kliknij na "Mój 
komputer" ( ), a następnie dwukrotnie 
kliknij ikonę stacji dysków CD-ROM ( ).
• W systemie Windows Vista/7: kliknij przycisk 

"Start", kliknij "Komputer", a następnie 
dwukrotnie kliknij ikonę stacji dysków CD-ROM.

• W systemie Windows 2000: dwukrotnie kliknij 
"Mój komputer", a następnie dwukrotnie kliknij 
ikonę stacji dysków CD-ROM.

3 Dwukrotnie kliknij ikonę "Setup" ( ).
W systemie Windows Vista/7: jeżeli pojawi się 
pytanie o potwierdzenie, kliknij "Zezwól".

4 Pojawi się okno "UMOWA 
LICENCYJNA". Upewnij się, że treść 
licencji oprogramowania jest dla 
Ciebie zrozumiała, a następnie kliknij 
przycisk "Tak".

5 Odczytaj komunikat w oknie 
"Witamy", a następnie kliknij przycisk 
"Dalej".

6 Kliknij przycisk "Printer Status 
Monitor".
Aby przejrzeć informacje o oprogramowaniu, 
kliknij przycisk "Wyświetl plik README".

7 Postępuj zgodnie z instrukcjami 
wyświetlanymi na ekranie.

8 Gdy pojawi się okno zakończenia 
instalacji, kliknij przycisk "Zakończ".
Żeby program Printer Status Monitor uruchamiał 
się automatycznie po włączeniu komputera, 
wybierz pole wyboru "Rejestracja przy Start-up".

9 Kliknij przycisk "Zamknij" w oknie 
pokazanym w punkcie 6.

Instalacja oprogramowania została 
zakończona.
Ze szczegółami procedur obsługi programu Printer 
Status Monitor zapoznaj się w pliku Pomoc. Wykonaj 
poniższe czynności, żeby przeglądać plik Pomoc: 
Kliknij przycisk "start" Windows, wybierz "Wszystkie 
programy" lub "Programy" w systemie Windows 2000), 
wybierz "SHARP Printer Status Monitor", a następnie 
wybierz "Pomoc".

Istnieje możliwość wyświetlenia treści 
umowy "UMOWA LICENCYJNA" w 
żądanym języku, wybranym z menu 
językowego. Żeby zainstalować 
oprogramowanie w wybranym języku, 
należy kontynuować instalację w tym 
języku.

Info

Po zakończeniu instalacji może pojawić się 
komunikat zachęcający do ponownego 
uruchomienia komputera. W takim 
przypadku kliknij przycisk "Tak", żeby 
ponownie uruchomić komputer.

Info
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INSTALOWANIE CZCIONEK EKRANOWYCH PS
Czcionki używane przez sterownik drukarki PS znajdują się na płycie "PRINTER UTILITIES" CD-ROM, dołączonej 
do modułu PS3. Zainstaluj te czcionki, jeżeli będą wymagane przez sterownik drukarki PS.

1 Włóż płytę "PRINTER UTILITIES" 
CD-ROM do napędu CD-ROM 
komputera.
Jeśli komputer jest skonfigurowany do 
autoodtwarzania dysków CD-ROM, przejdź do 
kroku 4.

2 Kliknij przycisk "Start", kliknij na "Mój 
komputer" ( ), a następnie dwukrotnie 
kliknij ikonę stacji dysków CD-ROM ( ).
• W systemie Windows Vista/7: kliknij przycisk 

"Start", kliknij "Komputer", a następnie 
dwukrotnie kliknij ikonę stacji dysków CD-ROM.

• W systemie Windows 2000: dwukrotnie kliknij 
"Mój komputer", a następnie dwukrotnie kliknij 
ikonę stacji dysków CD-ROM.

3 Dwukrotnie kliknij ikonę "Setup" ( ).
W systemie Windows Vista/7: jeżeli pojawi się 
pytanie o potwierdzenie, kliknij "Zezwól".

4 Zaznacz pole wyboru "Czcionki 
ekranowe PS" i kliknij przycisk 
"Dalej".

5 Postępuj zgodnie z instrukcjami 
wyświetlanymi na ekranie.

Jeśli ekran wyboru języka pojawi się po 
dwukrotnym kliknięciu ikony "setup", 
wybierz język, którego chcesz używać i 
kliknij przycisk "Dalej" (standardowo 
prawidłowy język jest wybierany 
automatycznie).

Info

Nie zaznaczaj "Sterownik drukarki 
PS". Sterownik drukarki PS 
urządzenia powinien być 
instalowany tylko z dysku CD-ROM 
dołączonego do moduł rozszerzenia 
sieciowego.

Uwaga
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KORZYSTANIE Z PLIKU PPD
Plik PPD umożliwia urządzeniu wykorzystanie standardowego sterownika drukarki PS systemu operacyjnego 
Windows. Można z niego korzystać, jeżeli został zainstalowany opcjonalny moduł PS3.
Wykorzystaj aplikację Add Printer Wizard systemu Windows, żeby zainstalować plik PPD.
Przed zainstalowaniem pliku PPD należy zapoznać się z treścią pliku Readme. Plik Readme znajduje się w folderze 
"English". Szczegółowe informacje dotyczące jego lokalizacji znajdziesz w punkcie 4.

1 Kliknij przycisk "Start", następnie 
"Panel sterowania", "Drukarki i inny 
sprzęt" i "Drukarki i faksy".
• W systemie Windows Vista/7: kliknij przycisk 

"Start", kliknij "Panel sterowania", a następnie 
kliknij "Drukarka".

• W systemie Windows Server 2003 kliknij 
przycisk "Start" i wybierz polecenie "Drukarki i 
faksy".

• W systemie Windows 2000 kliknij przycisk 
"Start", a następnie wybierz kolejno polecenia 
"Ustawienia" i "Drukarki".

2 Włóż "Software CD-ROM" do napędu 
CD-ROM komputera.

3 Kliknij "Dodaj drukarkę" w "Drukarki".

• W systemie Windows Vista/7: kliknij "Dodaj 
drukarkę" na pasku narzędzi.

• W systemie Windows 2000: dwukrotnie kliknij 
ikonę "Dodaj drukarkę".
Pojawi się "Add Printer Wizard".

4 Postępuj zgodnie z instrukcjami na 
ekranie.
Jeżeli zostaniesz poproszony o określenie ścieżki 
dostępu pliku PPD, wprowadź poniższą ścieżkę.
(Zastąp literę swojego napędu CD-ROM literą "R" 
w poniższej ścieżce dostępu.)

System operacyjny
Ścieżka dostępu pliku 

PPD

Windows 2000/XP/
Server 2003/2008/
Vista/7

R:\Drivers\Printer
\English\PPD\2KXPVista
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KONFIGURACJA STEROWNIKA 
DRUKARKI
Po instalacji sterownika drukarki należy odpowiednio skonfigurować ilość podajników papieru w urządzeniu i rozmiar 
papieru w każdym z podajników.

1 Kliknij przycisk "Start", następnie 
"Panel sterowania", "Drukarki i inny 
sprzęt" i "Drukarki i faksy".
• W systemie Windows Vista/7: kliknij przycisk 

"Start", kliknij "Panel sterowania", a następnie 
kliknij "Drukarka".

• W systemie Windows Server 2003 kliknij 
przycisk "Start" i wybierz polecenie "Drukarki i 
faksy".

• W systemie Windows 2000 kliknij przycisk 
"Start", a następnie wybierz kolejno polecenia 
"Ustawienia" i "Drukarki".

2 Kliknij ikonę sterownika drukarki 
"SHARP XX-XXXX" i wybierz 
"Właściwości" z menu "Plik".

•Jeżeli używasz systemu 
Windows 2000/XP/Server 
2003/Vista/Serwer 2008/7, 
przejdź do punktu 3.

•W systemie Windows Vista/7: 
wybierz "Właściwości" z 
menu "Organizuj".

3 Kliknij kartę "Konfiguracja" i 
skonfiguruj drukarkę w oparciu o 
zainstalowane opcje.
Skonfiguruj drukarkę prawidłowo. 
W przeciwnym razie drukowanie może 
przebiegać nieprawidłowo.

4 Kliknij przycisk "Ustaw status tacy" i 
wybierz rozmiar papieru 
załadowanego w każdym podajniku.

�W menu " ródło papieru" 
wybierz podajnik, a następnie z 
menu "Format papieru" wybierz 
rozmiar papieru załadowanego 
w tym podajniku. Powtórz tę 
czynność dla każdego 
podajnika.

5 Kliknij przycisk "OK" w oknie "Ustaw 
status tacy".

6 Kliknij przycisk "OK" w oknie 
właściwości drukarki.

7

Aby automatycznie skonfigurować 
ustawienia na podstawie stanu wykrytego 
urządzenia, kliknij przycisk "Automatyczna 
konfiguracja".

Info
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3 USTAWIENIA W 
ŚRODOWISKU MACINTOSH

W tej części instrukcji opisana jest instalacja pliku PPD umożliwiającego drukowanie z komputerów Macintosh oraz 
konfiguracja ustawień sterownika drukarki.
● MAC OS X: ta strona

(v10.2.8, v10.3.9, v10.4.11, v10.5 - v10.5.8, v10.6 - v10.6.4)

MAC OS X

1 Włóż płytę "Software CD-ROM" do 
napędu CD-ROM w komputerze.

2 Kliknij dwukrotnie ikonę "CD-ROM" 
( ) na pulpicie.

3 Kliknij dwukrotnie folder "MacOSX".
Przed zainstalowaniem oprogramowania należy 
zapoznać się z treścią pliku "ReadMe First" w 
folderze "English" w folderze "Readme".

4 Kliknij dwukrotnie ikonę folderu 
odpowiadającą wersji systemu 
operacyjnego.

5 Kliknij dwukrotnie ikonę "MX-NB11" 
( ).

6 Kliknij przycisk "Continue".

7 Pojawi się okno umowy licencyjnej. 
Zapoznaj się z nią, a następnie kliknij 
przycisk "Continue".
Pojawi się prośba o potwierdzenie zgody na 
warunki umowy licencyjnej. Kliknij przycisk 
"Agree".

Żeby możliwe było wykorzystywanie urządzenia jako drukarki sieciowej w środowisku Macintosh, niezbędny jest 
moduł PS3.

Pokazane okna i sposób postępowania dotyczą systemu operacyjnego OS X v10.4. W innych wersjach systemu 
okna mogą wyglądać inaczej.

Info

Info

Jeśli w systemie Mac OS X v10.2.8 pojawi 
się okno "Authenticate", wprowadź hasło i 
kliknij przycisk "OK".

Info Jeśli pojawi się język inny niż żądany, 
można go przełączyć.Info
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8 Wybierz twardy dysk, na którym ma 
zostać zainstalowany plik PPD i kliknij 
przycisk "Continue".
Pamiętaj, żeby wybrać ten sam twardy dysk, na 
którym został zainstalowany system operacyjny.

9 Kliknij przycisk "Install".
Rozpocznie się instalacja.

10 Gdy w oknie instalacyjnym pojawi się 
komunikat "The software was 
successfully installed", kliknij 
przycisk "Close".

Instalacja oprogramowania zostanie zakończona. 
Teraz należy skonfigurować sterownik drukarki.

11 Z menu "Go" wybierz "Utilities".

Jeśli korzystasz z systemu w 
wersji Mac OS X v10.2.8, 
wybierz "Applications" z menu 
"Go".

12 Kliknij dwukrotnie ikonę "Printer 
Setup Utility" ( ).
Jeśli korzystasz z systemu w wersji Mac OS X 
v10.2.8, kliknij dwukrotnie folder "Utilities" i kliknij 
dwukrotnie ikonę "Print Center".

Jeśli pojawi się okno "Authenticate". 
Wprowadź hasło i kliknij przycisk "OK".Info

Jeśli sterownik drukarki jest instalowany w 
komputerze po raz pierwszy, pojawi się 
prośba o potwierdzenie. Kliknij przycisk 
"Add".

Info
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USTAWIENIA W ŚRODOWISKU MACINTOSH

Drukowanie przy pomocy funkcji IPP
Opisywane urządzenie może drukować przy pomocy funkcji IPP. Jeśli urządzenie znajduje się w lokalizacji zdalnej, 
funkcja ta może być używana zamiast faksu, co umożliwi drukowanie obrazów o wyższej jakości niż standardowe 
faksy. Jeśli chcesz korzystać z funkcji IPP, wykonaj poniższe czynności, żeby wybrać plik PPD podczas konfiguracji 
sterownika drukarki.

(1) Kliknij ikonę [IP Printer].
W systemach Mac OS X w wersjach od 10.5 do 
10.5.8 lub od 10.6 do 10.6.4, kliknij ikonę [IP].

(2) Wybierz [Internet Printing Protocol] w grupie 
"Protocol".
Wprowadź adres urządzenia (adres IP lub nazwę 
domeny) oraz nazwę kolejki.
W polu "Queue" wprowadź "ipp".

(3) Wybierz [Sharp] w menu "Print Using" i kliknij 
na pliku PPD danego modelu urządzenia.
Jeśli korzystasz z systemu Mac OS X w wersjach 
od 10.5 do 10.5.8 lub od 10.6 do 10.6.4, wybierz 
[Select a driver to use] (lub [Select Printer 
Software]) z menu "Print Using" i plik PPD danego 
modelu urządzenia.

(4) Kliknij przycisk [Add].
Pojawi się okno "Installable Options". Upewnij się, 
że ustawienia są prawidłowe i kliknij przycisk 
[Continue].

(1) Wybierz [IP Printing].

(2) Wybierz [Internet Printing Protocol] w grupie 
"Printer Type". Wprowadź adres urządzenia 
(adres IP lub nazwę domeny) oraz "Queue 
Name" (nazwę kolejki).
• Jeśli korzystasz z systemu Mac OS X w wersji 

10.2.8, wprowadź adres urządzenia (adres IP 
lub nazwę domeny) w polu "Printer's Address".

• W polu "Queue Name" wprowadź "ipp".

(3) Wybierz [Sharp] w menu "Printer Model" i 
kliknij plik PPD danego modelu urządzenia.

(4) Kliknij przycisk [Add].

v10.4.11, v10.5 - 10.5.8, v10.6 - 10.6.4

(1)

(2)

(4)

(3)

v10.2.8, v10.3.9

(1)

(2)

(4)

(3)
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4 DRUKOWANIE Z SYSTEMU 
WINDOWS

PODSTAWY DRUKOWANIA
W poniższym przykładzie pokazano jak wydrukować dokument w programie WordPad.
Przed wydrukiem upewnij się, że do urządzenia został włożony papier w odpowiednim formacie.

1 Uruchom program WordPad i otwórz 
dokument, który chcesz wydrukować.

2 Wybierz opcję "Drukuj" z menu "Plik" 
aplikacji.

Pojawi się okno dialogowe 
"Drukowanie".

3 Upewnij się, że jako drukarkę wybrano 
"SHARP XX-XXXX". Jeśli chcesz 
zmienić ustawienia drukowania, 
kliknij przycisk "Preferencje", żeby 
otworzyć okno konfiguracji 
sterownika drukarki.
Pojawi się okno konfiguracji sterownika drukarki.

W systemie Windows 2000 nie ma przycisku 
"Preferencje" w tym oknie dialogowym. Wybierz 
potrzebne ustawienia w poszczególnych 
zakładkach okna konfiguracji.
☞ "OKNO USTAWIEŃ STEROWNIKA 

DRUKARKI" (str.26), "DRUKOWANIE 
DWUSTRONNE" (str.27), "DRUKOWANIE 
WIELU STRON NA POJEDYNCZEJ 
STRONIE" (str.29), "DOPASOWANIE 
DRUKOWANEGO OBRAZU DO FORMATU 
PAPIERU" (str.30), "OBRÓT 
DRUKOWANEGO OBRAZU O 180 STOPNI" 
(str.31), "DRUKOWANIE ZNAKÓW 
WODNYCH" (str.32)

4 Kliknij przycisk "Drukuj". 
Drukowanie się rozpocznie.
Wydruki są przekazywane do tacy wyjścia z 
lekkim przesunięciem papieru względem 
poprzedniego zadania (funkcja przesuwania 
offsetowego).
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JEŚLI PODCZAS DRUKOWANIA W PODAJNIKU 
SKOŃCZY SIĘ PAPIER
Drukowanie zostanie automatycznie wznowione po uzupełnieniu papieru w podajniku.
Jeśli korzystasz z podajnika bocznego, wybierz tryb drukarki przyciskiem na urządzeniu, załaduj papier zgodnie z 
instrukcjami na ekranie, a następnie naciśnij przycisk [START], żeby wznowić drukowanie.

Jeżeli został zainstalowany 250-kartkowy zespół podawania papieru:
Jeśli w ustawieniach programu uaktywniona jest opcja "AUTOMATYCZNE PRZEŁĄCZANIE PODAJNIKA", 
urządzenie automatycznie przełączy się na inny podajnik i będzie kontynuowało drukowanie.

ANULOWANIE ZADANIA DRUKOWANIA
Żeby anulować aktywne zadanie drukowania, wybierz tryb drukarki przyciskiem na urządzeniu, a następnie naciśnij 
przycisk [KASUJ] ( ) lub [KASUJ WSZYSTKO] ( ).
Na ekranie pojawi się pytanie "ANULOWAĆ WYDRUK?". Wybierz opcję "TAK" i naciśnij przycisk [ENTER].

GDY JAKO ŹRÓDŁO PAPIERU USTAWIONY JEST 
WYBÓR AUTOMATYCZNY
Jeśli w zakładce "Papier" okna konfiguracji sterownika drukarki w pozycji "Źródło papieru" wybrana jest opcja 
"Wybór automatyczny", a do urządzenia nie jest włożony papier w odpowiednim formacie, procedura drukowania 
będzie zależała od ustawienia "WYJŚCIE WYMUSZONE" w programach użytkownika (patrz rozdział "PROGRAMY 
UŻYTKOWNIKA" w instrukcji obsługi urządzenia).

Gdy funkcja "WYJŚCIE WYMUSZONE" jest ustawiona na opcję "WYŁ."
Wybierz tryb drukarki przyciskiem na urządzeniu, sprawdź komunikat na wyświetlaczu, włóż papier do podajnika 
bocznego, a następnie naciśnij przycisk [START], żeby rozpocząć drukowanie.

Gdy funkcja "WYJŚCIE WYMUSZONE" jest ustawiona na opcję "WŁ."
Drukowanie odbywa się na papierze włożonym do urządzenia, nawet gdy format papieru jest inny od formatu 
drukowanego obrazu.
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OTWIERANIE OKNA STEROWNIKA 
DRUKARKI PRZY POMOCY 
PRZYCISKU "START"
Ustawienia sterownika drukarki można skonfigurować otwierając okno poprzez przycisk "Start" w systemie 
Windows. Ustawione w ten sposób opcje staną się domyślnymi podczas wydruku w aplikacjach. (Jeśli zmienisz 
ustawienia sterownika drukarki w czasie drukowania, ustawienia zostaną przywrócone do domyślnych ustawień po 
wyjściu z aplikacji.)

1 Kliknij przycisk "Start", a następnie 
kliknij "Panel sterowania".
• W systemie Windows 2000: kliknij przycisk 

"Start" i wybierz "Ustawienia".
• W systemie Windows Server 2003/Server 

2008: kliknij przycisk "Start" i wybierz "Drukarki 
i faksy". Przejdź do punktu 3.

2 Kliknij "Drukarki i inne urządzenia", a 
następnie wybierz "Drukarki i faksy".
• W systemie Windows Vista/7: kliknij pozycję 

"Drukarka".
• W systemie Windows 2000: kliknij pozycję 

"Drukarki".

3 Kliknij ikonę sterownika drukarki 
"SHARP XX-XXXX" i wybierz 
"Właściwości" w menu "Plik".

W systemie 
Windows Vista/7: 
wybierz 
"Properties" z 
menu "Organize".

4 Kliknij przycisk "Preferencje 
drukowania" w zakładce "Główne".
Pojawi się okno konfiguracji sterownika drukarki.
☞ "OKNO USTAWIEŃ STEROWNIKA 

DRUKARKI" (str.26)
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OKNO USTAWIEŃ STEROWNIKA 
DRUKARKI
Żeby wyświetlić pomoc dla danego ustawienia, kliknij na przycisku  w prawym górnym rogu okna, a następnie 
wybierz ustawienie. Istnieją pewne ograniczenia dla kombinacji ustawień, które można wybrać w oknie ustawień 
sterownika drukarki. Jeśli obowiązują ograniczenia, pojawi się ikona ( ) obok ustawienia. Kliknij na ikonie, żeby 
zobaczyć opis ograniczenia.

(1) Zakładki
Ustawienia są pogrupowane na zakładkach. Kliknij 
zakładkę, żeby znalazła się na wierzchu.

(2) Rozwijana lista
Umożliwia wybieranie opcji z listy.

(3) Obraz ustawień druku
Pokazuje działanie wybranych ustawień druku.

(4) Pole wyboru
Kliknij pole wyboru, żeby włączyć lub wyłączyć 
funkcję.

(5) Obraz podajników papieru
Podajnik wybrany w "Wybór papieru" na zakładce 
"Papier" zostanie zaznaczony na niebiesko. 
Możesz również dokonać wyboru klikając na 
żądany podajnik.

(6) Przycisk wyboru
Umożliwia wybór jednego elementu z listy opcji.

(7) Przycisk "OK"
Kliknij ten przycisk, żeby zapisać ustawienia i 
zamknąć okno dialogowe.

(8) Przycisk "Anuluj"
Kliknij ten przycisk, żeby zamknąć okno dialogowe 
nie zmieniając ustawień.

(9) Przycisk "Zastosuj"
Kliknij ten przycisk, żeby zapisać ustawienia i nie 
zamykać okna dialogowego.

(10) Przycisk "Pomoc"
Kliknij ten przycisk, żeby wyświetlić plik pomocy na 
temat sterownika drukarki.

(2)

(1)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

Ustawienia i obraz urządzenia różnią się w zależności od modelu.
Okno konfiguracji sterownika drukarki pozwala wybrać różne funkcje, które mogą być wykorzystywane przy 
zainstalowanym module sieciowym.
Informacje na temat funkcji drukarki modułu sieciowego można znaleźć w "DANE TECHNICZNE STEROWNIKA 
DRUKARKI" (str.79).

Info
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DRUKOWANIE DWUSTRONNE
Okno konfiguracji sterownika drukarki dla modeli obsługujących dwustronne 
drukowanie zawiera ustawienie "Styl dokumentu" w zakładce "Główne". Ta 
funkcja pozwala na drukowanie na obu stronach kartek.
Żeby skorzystać z tej funkcji, należy otworzyć okno konfiguracji sterownika 
drukarki i wybrać opcję "Dwustronny (książka)" lub "Dwustronny (tablet)" w 
ustawieniu "Styl dokumentu" zakładki "Główne".
Patrz "PODSTAWY DRUKOWANIA" (str.23), żeby uzyskać szczegółowe 
informacje na temat otwierania okna sterownika drukarki..

Poniższy przykład pokazuje rezultat wydruku pionowej strony na obu stronach kartki.

• Przy drukowaniu dwustronnym można skorzystać z następujących formatów papieru: letter, legal, folio*, papier 
do faktur, A4, A5, B5, papier drukarski i 16K.

• Korzystając z funkcji dwustronnego drukowania wybierz w zakładce "Papier" źródło inne niż podajnik boczny. 
• Przy dwustronnym drukowaniu na papierze folio musi być wybrana opcja "Taca 1" lub "Taca 2" (jeśli 

�zainstalowany jest podajnik 2) jako " ródło papieru" w zakładce "Papier".

Info

Drukowane dane
Wynik drukowania

Dwustronny (książka) Dwustronny (tablet)

Strony są drukowane w sposób 
umożliwiający ich zszycie z boku.

Strony są drukowane w sposób 
umożliwiający ich zszycie u góry.
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STYL KSIĄŻECZKI
Styl ulotki pozwala na drukowanie dwóch stron po obu stronach każdego 
arkusza papieru (na jednej kartce w sumie 4 strony), dzięki czemu kartkę 
można potem złożyć formując ulotkę. Funkcja jest przydatna, gdy chcesz z 
drukowanych stron utworzyć ulotkę.
Żeby skorzystać z tej funkcji, otwórz sterownik drukarki i wybierz opcję "Styl 
książecki" przy pozycji "Styl dokumentu" w zakładce "Główne".
Stronę otwierania ulotki można wybrać przy pomocy opcji "Otwieranie z 
lewej strony" w zakładce "Zaawansowane". W poniższych przykładach 
pokazano w jaki sposób drukowanych jest 8 stron przy aktywnym stylu 
książeczki.

Drukowane dane
Wynik drukowania

Otwieranie z lewej strony Otwieranie z lewej strony

• Styl książeczki można zastosować tylko do papieru w formacie letter, papieru do faktur, A4 i A5.
• Ponieważ na każdej kartce drukowane są cztery strony, na końcu automatycznie dodawane są puste strony, 

jeśli całkowita liczba stron nie jest podzielna przez cztery.
• Gdy wybrana jest opcja "2 str. na większym ark.", drukowanie będzie wykonywane na papierze o wymiarach 

dwukrotnie większych niż określone w aplikacji.
• Gdy wybrana jest opcja "2 str. na wybranym ark.", każda strona jest zmniejszana tak, żeby dwie zmieściły się 

na jednej stronie i drukowana jest na papierze wybranym w aplikacji.

Info
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DRUKOWANIE WIELU STRON NA 
POJEDYNCZEJ STRONIE
Ta funkcja pozwala zmniejszyć i wydrukować dwie, cztery, sześć, osiem lub szesnaście stron dokumentu na 
pojedynczej stronie.
Żeby skorzystać z tej funkcji, otwórz okno ustawień sterownika drukarki i wybierz liczbę stron na jednej stronie 
(2-Up, 4-Up, 6-Up, 8-Up, 9-Up lub 16-Up) w pozycji "Drukowanie n stron na ark." zakładki "Główne".
Kolejność stron można zmienić w menu "Ułożenie".
☞Patrz "PODSTAWY DRUKOWANIA" (str.23), żeby uzyskać szczegółowe informacje na temat otwierania okna 

sterownika drukarki.

Na przykład, gdy wybrana jest opcja "2-Up" lub "4-Up", rezultat drukowania będzie następujący zależnie od 
wybranej kolejności.

Jeśli zaznaczysz pole "Obramowanie", wokół każdej strony zostaną wydrukowane linie rozdzielające.

Funkcja "Drukowanie n stron na ark." nie jest dostępna, gdy wybrana jest opcja "Dopasuj do formatu papieru".
☞"DOPASOWANIE DRUKOWANEGO OBRAZU DO FORMATU PAPIERU" (str.30)

N-Up Od lewej do prawej Od prawej do lewej

[2-Up]

N-Up
W prawo i w 

dół
W dół i w 

prawo
W lewo i w 

dół
W dół i w 

lewo

[4-Up]

Pokazano przykłady dla funkcji 2-Up i 4-Up. Ustawienia kolejności dla funkcji 6-Up, 8-Up, 9-Up i 16-Up są takie 
same jak dla funkcji 4-Up. Kolejność można podejrzeć na obrazie ustawień drukowania w oknie konfiguracji 
sterownika drukarki.
☞"OKNO USTAWIEŃ STEROWNIKA DRUKARKI" (str.26)

Info

Info
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DOPASOWANIE DRUKOWANEGO 
OBRAZU DO FORMATU PAPIERU
Sterownik drukarki może dopasować rozmiar drukowanego obrazu do formatu papieru włożonego do urządzenia.
Postępuj według punktów zamieszczonych poniżej, żeby skorzystać z tej funkcji. Opis zakłada, że zamierzasz 
wydrukować dokument w formacie A4 na papierze formatu B5.
☞Patrz "PODSTAWY DRUKOWANIA" (str.23), żeby uzyskać szczegółowe informacje na temat otwierania okna 

sterownika drukarki.

1 Kliknij na zakładce "Papier" w oknie 
sterownika drukarki.

2 Wybierz format oryginału (A4) w 
pozycji "Format papieru".

3 Zaznacz pole "Dopasuj do strony".
Gdy korzystasz ze sterownika drukarki PS, 
wybierz opcję "Dopasuj do formatu papieru" w 
pozycji "Ustawienia zoom".

4 Wybierz rzeczywisty format papieru, 
który zostanie użyty do wydruku (B5).
Rozmiar wydrukowanego obrazu zostanie 
automatycznie dopasowany do papieru 
włożonego do urządzenia.

Opcja "Dopasuj do formatu papieru" nie jest dostępna, gdy wybrana jest opcja "Drukowanie n stron na ark.".
☞"DRUKOWANIE WIELU STRON NA POJEDYNCZEJ STRONIE" (str.29)Info

Format papieru: A4
Dopasuj do formatu papieru: B5

Dokument w rozmiarze 
A4
(Format papieru)

Papier w 
rozmiarze B5 
(Dopasuj do 
formatu papieru)

• Jeśli wybrana jest opcja "A3 [Dopasuj do strony]", "B4 [Dopasuj do strony]", lub "Ledger [Dopasuj do strony]", 
drukowany obraz jest dopasowywany do formatu A4, nawet jeśli opcja "Dopasuj do strony e" nie została 
wybrana.

• Przy korzystaniu ze sterownika drukarki PS drukowany obraz może zostać powiększony lub pomniejszony 
według wartości numerycznych. (Można osobno ustawić współczynnik pionowy i poziomy.) Wybierz opcję 
"XY-Zoom" w punkcie 3, kliknij na przycisku "Szerokość/Długość" i ustaw współczynniki w wyświetlonym 
oknie.

Info
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OBRÓT DRUKOWANEGO OBRAZU 
O 180 STOPNI
Drukowany obraz można obrócić o 180 stopni.
Funkcja ta umożliwia poprawne drukowanie na kopertach i innych 
materiałach, które można załadować tylko w jednej orientacji.
Żeby skorzystać z tej funkcji, wybierz orientację obrazu w pozycji 
"Orientacja obrazu" w zakładce "Papier", a następnie zaznacz pole "Obrót o 
180 stopni".
☞Patrz "PODSTAWY DRUKOWANIA" (str.23), żeby uzyskać szczegółowe 

informacje na temat otwierania okna sterownika drukarki.

Wynik drukowania

Obrót o 180 stopni Obrót o 180 stopni

Procedura wkładania papieru jest opisana w instrukcji obsługi urządzenia.

ABCD

ABCD

Info
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DRUKOWANIE ZNAKÓW WODNYCH
Na dokumencie można nadrukować znak wodny, na przykład napis "POUFNE". Żeby wydrukować znak wodny, 
otwórz sterownik drukarki, kliknij zakładkę "Znaki wodne" i postępuj według opisanej poniżej procedury.
☞Patrz "PODSTAWY DRUKOWANIA" (str.23), żeby uzyskać szczegółowe informacje na temat otwierania okna 

sterownika drukarki.

JAK WYDRUKOWAĆ ZNAK WODNY
Z rozwijanej listy "Znak wodny" wybierz żądany napis (na przykład "POUFNE") i rozpocznij drukowanie.

Możesz wprowadzić tekst tworząc własny znak wodny. Szczegóły na ten temat znajdują się w pomocy sterownika 
drukarki.
☞"OKNO USTAWIEŃ STEROWNIKA DRUKARKI" (str.26)

Przykadowy wydruk

PO
U

FN
E
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DRUKOWANIE TEKSTU I 
LINII/GRAFIKI NA CZARNO
Blady kolorowy tekst, linie i grafikę wektorową można wydrukować na czarno zwiększając ich czytelność.

DRUKOWANIE TEKSTU NA CZARNO
Tekst w kolorze innym niż biały jest drukowany na czarno.
Żeby użyć tej funkcji, otwórz okno sterownika drukarki i zaznacz pole "Tekst na czarno" w zakładce 
"Zaawansowane".

DRUKOWANIE LINII I GRAFIKI WEKTOROWEJ NA 
CZARNO
Linie i grafika wektorowa w kolorach innych niż biały są drukowane na czarno.
Żeby użyć tej funkcji, otwórz okno sterownika drukarki i zaznacz pole "Gr. wekt. na czarno" w zakładce 
"Zaawansowane".

Drukowane dane
Wynik drukowania

Tekst na czarno Tekst na czarno

Ta funkcja nie może zostać użyta, jeśli korzystasz ze sterownika drukarki PCL6 i wybrana jest opcja "Drukuj jako 
grafikę" w pozycji "Tryb czcionek TrueType" sekcji "Czcionka" w zakładce "Zaawansowane".

ABCD
EFGH

ABCD
EFGH

ABCD
EFGH

Info

Drukowane dane
Wynik drukowania

Gr. wekt. na czarno Gr. wekt. na czarno

Tej funkcji nie można użyć, jeśli korzystasz ze sterownika drukarki PCL6 i wybrana jest opcja "Grafika rastrowa" 
w pozycji "Tryb graficzny" w zakładce "Zaawansowane".Info



- 34 -

5 OPROGRAMOWANIE NARZĘDZIOWE 
DRUKARKI (WINDOWS)

OPROGRAMOWANIE 
NARZĘDZIOWE DRUKARKI
Program Printer Status Monitor (dla zwykłych użytkowników)
Program "Printer Status Monitor" znajduje się na płycie "Software CD-ROM".
Pozwala użytkownikowi sprawdzić na ekranie komputera, czy urządzenie jest gotowe do drukowania.
Dostarcza informacji na temat błędów, takich jak zacięcia papieru, i wyświetla na ilustracjach konfigurację 
urządzenia (liczbę podajników itp.). Pokazywane są również formaty papieru i ilość dostępnego papieru.

PRZED UŻYCIEM PROGRAMU PRINTER STATUS 
MONITOR
Zwróć uwagę na poniższe punkty zanim użyjesz programu Printer Status Monitor.

Drukowanie poprzez serwer
Gdy pierwsze zadanie drukowania jest uruchamiane po włączeniu programu Printer Status Monitor, adres IP 
urządzenia jest automatycznie ustawiany w programie Printer Status Monitor.

Bezpośrednie drukowanie bez pośrednictwa serwera
Zainstaluj i skonfiguruj oprogramowanie zgodnie z opisem w rozdziale "INSTALACJA STEROWNIKA DRUKARKI" z 
instrukcji instalacji oprogramowania dla drukarki sieciowej. (Nie jest to konieczne, jeśli oprogramowanie zostało już 
zainstalowane i skonfigurowane.)

• Żeby skorzystać z programu Printer Status Monitor, urządzenie musi być podłączone do sieci.
• Żeby zainstalować program Printer Status Monitor, zapoznaj się z rozdziałem "INSTALACJA 

OPROGRAMOWANIA PRINTER STATUS MONITOR" (str.16).

Info
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KORZYSTANIE Z PROGRAMU 
NARZĘDZIOWEGO DRUKARKI
URUCHAMIANIE PROGRAMU NARZĘDZIOWEGO 
DRUKARKI
Jeśli program Printer Status Monitor nie jest uruchomiony, uruchom program narzędziowy zgodnie z poniższą 
procedurą.

Printer Status Monitor
Kliknij przycisk "Start", przejdź do "All Programs" (Wszystkie programy) ("Programs" (Programy) w systemie 
Windows 2000), a następnie wybierz "SHARP Printer Status Monitor". Wybierz "Printer Status Monitor".

KORZYSTANIE Z PROGRAMU NARZĘDZIOWEGO 
DRUKARKI
Informacje na temat korzystania z programu Printer Status Monitor znajdziesz w pliku pomocy. Plik pomocy można 
wyświetlić w następujący sposób:

Printer Status Monitor
Kliknij przycisk "Start", przejdź do "Wszystkie programy" ("Programy" w systemie Windows 2000), a następnie 
wybierz "SHARP Printer Status Monitor". Wybierz "Pomoc".

ZMIANA USTAWIEŃ PROGRAMU PRINTER STATUS 
MONITOR
Program Printer Status Monitor po zainstalowaniu normalnie pracuje w tle systemu Windows. Jeśli chcesz zmienić 
ustawienia programu Printer Status Monitor, postępuj według poniższych punktów.

1 Kliknij prawym przyciskiem myszy na 
ikonie programu Printer Status 
Monitor ( ) na pasku zadań, a 
następnie wybierz "Preferencje" z 
wyświetlonego menu.

2 Zmień ustawienia programu Printer 
Status Monitor wedle potrzeb.
Informacje na temat ustawień programu Printer 
Status Monitor znajdują się w pomocy programu 
Printer Status Monitor. (Kliknij na przycisku 
"Pomoc" w oknie ustawień.)

Jeśli ikona programu Printer Status Monitor 
nie wyświetla się na pasku zadań, zapoznaj 
się z rozdziałem "URUCHAMIANIE 
PROGRAMU NARZĘDZIOWEGO 
DRUKARKI" (str.35), żeby uruchomić 
program Printer Status Monitor.

Info
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OPROGRAMOWANIE NARZĘDZIOWE DRUKARKI (WINDOWS)

SPRAWDZANIE STANU DRUKARKI
Program Printer Status Monitor pozwala sprawdzić, czy w urządzeniu znajduje się wystarczająca ilość toneru i 
papieru.

1 Kliknij prawym przyciskiem myszy na 
ikonie programu Printer Status 
Monitor ( ) na pasku zadań, a 
następnie wybierz "SHARP XX-XXXX 
Status" z wyświetlonego menu.

2 Kliknij przycisk "Szczegóły".
Okno rozwinie się pokazując szczegóły stanu 
urządzenia.

Żeby zwinąć okno, kliknij na przycisk "Ukryj 
szczegóły".

Ikona zmienia kolor na czerwony, jeśli 
drukowanie nie jest możliwe ze względu na 
błąd urządzenia lub wystąpienie innego 
problemu.

Info

Domyślnie po wybraniu pozycji "SHARP 
XX-XXXX Status" w punkcie 1 początkowo 
pojawia się zwinięte okno. W razie potrzeby 
możesz zmienić ustawienie, co spowoduje 
wyświetlanie rozwiniętego okna.
☞"ZMIANA USTAWIEŃ PROGRAMU 

PRINTER STATUS MONITOR" (str.35)

Info
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6 DRUKOWANIE Z SYSTEMU 
MACINTOSH

PODSTAWY DRUKOWANIA
Żeby można było wykorzystać opisywane urządzenie jako drukarkę w środowisku Macintosh, konieczna jest 
instalacja modułu PS3 (MX-PK10), a urządzenie musi być podłączone do sieci. Żeby zainstalować plik PPD i 
skonfigurować ustawienia sterownika drukarki, postępuj według opisu z instrukcji instalacji oprogramowania.
Przed wydrukiem upewnij się, że do urządzenia został włożony papier w odpowiednim formacie.

1 Uruchom aplikację i otwórz dokument, 
który chcesz wydrukować.

2 Wybierz opcję "Print" z menu "File" 
aplikacji.

3 Upewnij się, że wybrana została 
właściwa drukarka.

4 Skonfiguruj ustawienia drukowania.

Kliknij  obok 
"Copies & Pages" i 
wybieraj z rozwijanego 
menu poszczególne 
ustawienia, które 
chcesz zmienić. Dla 
każdego ustawienia 
będzie się pojawiało 
inne okno.

5 Kliknij przycisk "Print".

Drukowanie się rozpocznie. 

Wygląd okna funkcji drukowania zależy od 
wersji systemu operacyjnego, wersji 
sterownika drukarki i aplikacji.

Wygląd okna ustawień zależy od wersji 
systemu operacyjnego, wersji sterownika 
drukarki i aplikacji.

Info

Info
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DRUKOWANIE Z SYSTEMU MACINTOSH

JEŚLI PODCZAS DRUKOWANIA W PODAJNIKU 
SKOŃCZY SIĘ PAPIER
Drukowanie zostanie automatycznie wznowione po uzupełnieniu papieru w podajniku.
Jeśli korzystasz z podajnika bocznego, wybierz tryb drukarki przyciskiem na urządzeniu, załaduj papier zgodnie z 
instrukcjami na ekranie, a następnie naciśnij przycisk [START], żeby wznowić drukowanie.

Jeżeli został zainstalowany 250-kartkowy zespół podawania papieru:
Jeśli w ustawieniach programu uaktywniona jest opcja "AUTOMATYCZNE PRZEŁĄCZANIE PODAJNIKA", 
urządzenie automatycznie przełączy się na inny podajnik i będzie kontynuowało drukowanie.

ANULOWANIE ZADANIA DRUKOWANIA
Żeby anulować aktywne zadanie drukowania, wybierz tryb drukarki przyciskiem na urządzeniu, a następnie naciśnij 
przycisk [KASUJ] ( ) lub [KASUJ WSZYSTKO] ( ).
Na ekranie pojawi się pytanie "ANULOWAĆ WYDRUK?". Wybierz opcję "TAK" i naciśnij przycisk [ENTER].

GDY JAKO ŹRÓDŁO PAPIERU USTAWIONY JEST 
WYBÓR AUTOMATYCZNY
Jeśli w zakładce "Papier" okna konfiguracji sterownika drukarki w pozycji "Źródło papieru" wybrana jest opcja 
"Wybór automatyczny", a do urządzenia nie jest włożony papier w odpowiednim formacie, procedura drukowania 
będzie zależała od ustawienia "WYJŚCIE WYMUSZONE" w programach użytkownika (patrz rozdział "PROGRAMY 
UŻYTKOWNIKA" w instrukcji obsługi urządzenia).

Gdy funkcja "WYJŚCIE WYMUSZONE" jest ustawiona na opcję "WYŁ."
Wybierz tryb drukarki przyciskiem na urządzeniu, sprawdź komunikat na wyświetlaczu, włóż papier do podajnika 
bocznego, a następnie naciśnij przycisk [START], żeby rozpocząć drukowanie.

Gdy funkcja "WYJŚCIE WYMUSZONE" jest ustawiona na opcję "WŁ."
Drukowanie odbywa się na papierze włożonym do urządzenia, nawet gdy format papieru jest inny od formatu 
drukowanego obrazu.
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7 STRONA WWW 
URZĄDZENIA

STRONA WWW - INFORMACJE
Moduł rozszerzenia sieciowego zawiera wbudowany serwer sieciowy, udostępniony na Twoim komputerze za 
pomocą przeglądarki. Strony urządzenia obejmują zarówno strony użytkowników, jak strony administratora. 
Użytkownik za pomocą dostępnych stron może kontrolować stan urządzenia, bezpośrednio drukować określone 
pliki z komputera oraz wybierać ustawienia konfiguracji drukarki. Administrator może skonfigurować ustawienia 
poczty elektronicznej urządzenia, ustawienia drukowania z poczty e-mail i ustawienia haseł. Wyłącznie uprawnienia 
administratora pozwalają na skonfigurowanie tych ustawień.

W JAKI SPOSÓB UZYSKAĆ DOSTĘP DO STRONY 
URZĄDZENIA I PRZEGLĄDAĆ POMOC
Użyj poniższej procedury, żeby uzyskać dostęp do stron urządzenia. Można kliknąć [Pomoc] w dolnej części okna 
menu, żeby przeglądać informacje dotyczące ustawień różnych funkcji, które dają się zdalnie konfigurować poprzez 
sieć na stronach urządzenia. Ze szczegółami ustawień poszczególnych funkcji zapoznaj się w objaśnieniach 
Pomocy.

1 Otwórz przeglądarkę internetową na 
komputerze.
Obsługiwane przeglądarki:
Internet Explorer 5.5 lub nowsza (Windows)
Netscape Navigator 6.0 lub nowsza

2 W polu "Adres" przeglądarki, 
wprowadź adres IP skonfigurowany w 
urządzeniu.

Po nawiązaniu 
połączenia strona sieci 
Web zostanie 
wyświetlona w 
przeglądarce 
internetowej.
☞"UWAGI DOTYCZĄCE 

STRON URZĄDZENIA 
(DLA 
UŻYTKOWNIKÓW)" 
(str.40)

3 Kliknij przycisk [Pomoc] u dołu okna 
menu.

Żeby przeglądać 
informacje dotyczące 
ustawienia funkcji, kliknij 
odpowiedni element w 
oknie Pomocy.

4 Po zakończeniu zamknij strony 
urządzenia.

Po zakończeniu 
korzystania ze stron 
urządzenia, kliknij 
przycisk  (zamknij) w 
prawym górnym rogu 
strony.
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UWAGI DOTYCZĄCE STRON 
URZĄDZENIA (DLA UŻYTKOWNIKÓW)
Jeżeli uzyskasz dostęp do stron użytkowników urządzenia, w Twojej przeglądarce pojawi się poniższa strona.
Przy lewej krawędzi strony pojawi się okno menu. Jeżeli klikniesz dowolny element w menu, z prawej strony 
wyświetli się okno, umożliwiające skonfigurowanie ustawień tego elementu.

(1) Okno menu
Kliknij ustawienie w menu, żeby je skonfigurować.

(2) Informacja o systemie
Wyświetla bieżący stan urządzenia i nazwę 
modelu.
• Stan urządzenia

Pokazuje bieżący stan urządzenia, podajników 
papieru, tac wyjściowych, toneru i innych 
materiałów eksploatacyjnych oraz liczbę stron.
Informacja o braku papieru i inne ostrzeżenia 
wyświetlane są w kolorze czerwonym.

• Konfiguracja urządzenia
Pokazuje zainstalowane wyposażenie 
dodatkowe.

• Stan sieci
Określa stan sieci. Informacje dotyczące 
ustawień "General" i "TCP/IP" wyświetlane są na 
odpowiednich stronach.

(3) Strona testowa drukarki
Można wydrukować "Wykaz ustawień drukarki" i 
wykazy różnych czcionek.

(4) Ustawienie warunków
Skonfiguruj ustawienia drukowania 
podstawowego.
☞"KONFIGUROWANIE USTAWIEŃ 

WARUNKÓW DRUKARKI" (str.41)

(5) Tryb administracji
Żeby otworzyć strony administratora, kliknij w tym 
miejscu, a następnie wprowadź nazwę 
użytkownika z uprawnieniami administratora i 
hasło.
☞"UWAGI DOTYCZĄCE STRON URZĄDZENIA 

(DLA ADMINISTRATORA)" (str.44)
☞"OCHRONA INFORMACJI 

ZAPROGRAMOWANYCH NA STRONIE WWW 
([Hasła])" (str.45)

1

2

3

4

5
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KONFIGUROWANIE USTAWIEŃ 
WARUNKÓW DRUKARKI
Dzięki ustawieniom warunków drukarki można skonfigurować podstawowe ustawienia drukarki. Można 
skonfigurować następujące ustawienia:

● "Ustawienia domyślne" (str.42): Podstawowe ustawienia najczęściej używane, gdy nie jest wykorzystywany 
sterownik drukarki.

● "Ustawienia PCL" (str.43): Zestaw znaków PCL, czcionka, kod papieru i inne ustawienia.
● "Ustawienia PostScript" (str.43)*: Określa, czy ma zostać wydrukowana strona wykazu błędów PostScript, jeżeli 

wystąpi błąd PostScript.
* To ustawienie pojawia się tylko wtedy, gdy został zainstalowany moduł PS3.

JAK KONFIGUROWAĆ USTAWIENIA
Aby wyświetlić ekran ustawień warunków, w menu łączy kliknij pozycję [Ustawianie warunków].
Aby zapoznać się ze szczegółowymi objaśnieniami procedur konfigurowania ustawień, w ramce menu kliknij opcję 
[Pomoc].

(1) Ustawianie warunków
Wyświetlona zostanie strona konfigurowania 
ustawień warunków drukarki.

(2) Ustawienia domyślne / PCL / PS
Wybierz typ ustawień warunków do 
konfigurowania.

(3) Ustawienia
Wyświetlone zostaną ustawienia fabryczne.
Zmień ustawienia, wybierając pozycje list 
rozwijanych i bezpośrednio wprowadzając 
ustawienia.
Informacje na temat ustawień można znaleźć w 
części "USTAWIENIA WARUNKÓW DRUKARKI" 
(str.42).

(4) Prześlij
Kliknij, aby zachować ustawienia strony sieci Web 
w urządzeniu.

Jeżeli jest wykorzystywany sterownik drukarki oraz te same ustawienia zostały skonfigurowane zarówno w 
sterowniku, jak i w powyższych oknach, ustawienia skonfigurowane w sterowniku są ważniejsze niż ustawienia 
w powyższych oknach. Jeżeli ustawienie jest dostępne w sterowniku drukarki, użyj sterownika do jego 
skonfigurowania.

Info

1

2

3

4
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STRONA WWW URZĄDZENIA

MENU KONFIGURACJI WARUNKÓW DRUKARKI
Kliknij ustawienie, aby wyświetlić informacje na jego temat.

USTAWIENIA WARUNKÓW DRUKARKI
Ustawienia domyślne są wyróżnione pogrubieniem.

Ustawienia domyślne

Ustawianie warunków

Ustawienia 
domyślne Ustawienia domyślne

Kopie 1

Orientacja Pionowa

Domyślny format 
papieru

A4

Domyślne źródło 
papieru

Auto

Druk dwustronny Jednostronny

ROPM (Przetwarzaj 
raz, drukuj wiele 
razy)

Włączone

Ustawianie warunków

Ustawienia PCL Ustawienia domyślne

Zbiór symboli PC-8

0: Courier (czcionka 
wewnętrzna)

Kod nowego 
wiersza

CR=CR; LF=LF; FF=FF

Format szeroki A4 Wyłączyć

Ustawienia 
PostScript*

Ustawienia domyślne

Druk błędów PS Wyłączyć

* To ustawienie jest dostępne pod warunkiem, że 
zainstalowany został moduł post script 3.

Element Opcje Opis

Kopie 1 - 999 Ta opcja służy do wybierania liczby kopii.

Orientacja Pionowa, Pozioma Ta opcja służy do ustawiania orientacji drukowanej strony. Należy 
wybrać opcję [Pionowa], jeśli obraz jest dłuższy w pionie, a opcję 
[Pozioma], jeśli obraz jest dłuższy w poziomie.

Domyślny format 
papieru

Invoice, A5, B5, A4, 
Letter, Foolscap, 
Legal

Ta opcja służy do ustawiania domyślnego formatu papieru, na 
którym będzie drukowany obraz. Nawet jeśli w żadnym z 
podajników nie ma papieru o skonfigurowanym formacie, obraz do 
wydruku jest konfigurowany zgodnie z tym ustawieniem.

Domyślne źródło 
papieru

Auto, 
Podajnik 1,
Podajnik 2*, 
Podajnik boczny 
(auto)

Wybór domyślnego podajnika papieru.
* Dostępne opcje zależą od zainstalowanych podajników.

Druk dwustronny Jednostronny,
Druk dwustronny 
(książka)
Druk dwustronny 
(tablet)

Jeśli zaznaczona zostanie opcja [Druk dwustronny (książka)], dla 
drukowania dwustronnego jest możliwe oprawianie dokumentu z 
lewej strony. Jeśli zaznaczona zostanie opcja [Druk dwustronny 
(tablet)], dla drukowania dwustronnego możliwe jest oprawianie 
dokumentu u góry. (Dotyczy wyłącznie modeli obsługujących 
2-stronne drukowanie.) 

ROPM (Przetwarzaj 
raz, drukuj wiele 
razy)

Włączyć, Wyłączyć Ta opcja służy do włączania trybu ROPM. Jeśli jest włączona, 
zadania drukowania składające się z wielu stron są zapisywane w 
pamięci przed rozpoczęciem wydruku, dzięki czemu komputer nie 
musi ciągle wysyłać drukowanych danych w przypadku drukowania 
wielu kopii.
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Ustawienia PCL

Ustawienia PostScript
"Ustawienia PostScript" są dostępne tylko pod warunkiem, że zainstalowany został moduł post script 3.

Element Opcje Opis

Zbiór symboli Wybór jednej z 35 
czcionek.

Określanie znaków narodowych (zestawu symboli PCL) 
przypisanych do niektórych symboli na liście kodów znaków. 
Ustawieniem fabrycznym jest [PC-8]. 

Czcionka Wybór jednej 
czcionki 
zewnętrznej lub 
wewnętrznej.

Określanie czcionki PCL używanej do drukowania. Można określić 
tylko jedną czcionkę spośród czcionek wewnętrznych i 
rozszerzonych (jeśli zainstalowany został moduł czcionek do kodów 
paskowych lub zestaw Flash ROM). Ustawieniem fabrycznym jest 
[0: Courier].

Kod nowego 
wiersza

CR=CR; LF=LF; 
FF=FF,
CR=CR+LF; LF=LF; 
FF=FF,
CR=CR; 
LF=CR+LF; 
FF=CR+FF,
CR=CR+LF; 
LF=CR+LF; 
FF=CR+FF

Przy użyciu tej opcji określa się kod podziału wiersza, który jest 
kombinacją kodu "CR" (powrót), "LF" (podział wiersza) i "FF" 
(podział strony). Ustawienie domyślne jest oparte na przekazanym 
kodzie. Ustawienie to można zmieniać, wybierając jedną z czterech 
kombinacji.

Format szeroki A4 Włączyć, Wyłączyć To ustawienie można włączyć, aby drukować 80 znaków w wierszu 
na papierze w formacie A4 przy użyciu czcionki 10CPI w każdym 
wierszu (znaki angielskie). Jeśli to ustawienie jest wyłączone (brak 
znacznika w polu wyboru), każdy wiersz ma długość 78 znaków.

Element Opcje Opis

Druk błędów PS Włączyć, Wyłączyć Jeśli to ustawienie jest włączone, zawsze gdy wystąpi błąd 
PostScript, drukowany jest opis błędu.
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UWAGI DOTYCZĄCE STRON 
URZĄDZENIA 
(DLA ADMINISTRATORA)
Oprócz pojawiających się menu użytkowników, inne menu pojawiają się na stronach administratora, do których 
dostęp wymaga uprawnień administratora.
Okno menu wyświetla się przy lewej krawędzi strony. Jeżeli klikniesz dowolny element w menu, z prawej strony 
wyświetli się okno, umożliwiające skonfigurowanie ustawień tego elementu. Poniżej zostały objaśnione ustawienia, 
które mogą być skonfigurowane wyłącznie przez administratora.

(1) Informacja
Skonfiguruj informacje dotyczące identyfikacji 
urządzenia dla funkcji wysyłania informacji o stanie 
i alarmów pocztą e-mail.
☞"KONFIGUROWANIE INFORMACJI" (str.48)

(2) Hasła
Żeby chronić witrynę urządzenia administrator 
może utworzyć hasło. Wprowadź hasło, które 
chcesz utworzyć i kliknij przycisk [Prześlij].
Istnieje możliwość utworzenia jednego hasła dla 
administratora i jednego dla użytkowników.
☞"OCHRONA INFORMACJI 

ZAPROGRAMOWANYCH NA STRONIE WWW 
([Hasła])" (str.45)

(3) Programy głównego operatora
Zmiana ustawienia może zostać zabroniona, 
a ustawienia interfejsu skonfigurowane. 
☞"PROGRAMY GŁÓWNEGO OPERATORA" 

(str.46)

(4) Komunikat o statusie
Skonfiguruj parametry wymagane do wysyłania 
komunikatów o statusie, jak np. adresy odbiorców 
komunikatów i harmonogramy.
☞"KONFIGUROWANIE USTAWIEŃ 

WIADOMOŚCI O STANIE" (str.49)

(5) Komunikat alarmowy
Zapisz adresy odbiorców komunikatów o alertach.
☞"KONFIGUROWANIE USTAWIEŃ 

WIADOMOŚCI Z ALARMAMI" (str.49)

(6) Bezpieczeństwo
Niewykorzystywane porty dla większego 
bezpieczeństwa można zablokować i zmienić ich 
numery.

(7) Usługi
Skonfiguruj informacje dotyczące systemu poczty 
elektronicznej.
☞"KONFIGURACJA SERWERA SMTP" (str.48)

(8) Port drukarki
Skonfiguruj ustawienia dla druku LPD i Raw.

1

2

3

4

5

6

7

8
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OCHRONA INFORMACJI 
ZAPROGRAMOWANYCH NA 
STRONIE WWW ([Hasła])
Hasła można ustawić (kliknij [Hasła] w oknie menu), żeby ograniczyć dostęp do strony urządzenia i ustawień 
zabezpieczenia. Administrator powinien zmienić ustawione domyślnie hasło. Administrator powinien również 
zapamiętać nowe hasło. Dostęp do stron urządzenia będzie możliwy po wprowadzeniu nowego hasła.
Można ustawić hasło dla administratora i hasło dla użytkowników.

1 W menu łączy kliknij łącze [Hasła].

2 Wprowadź aktualne hasło w polu 
"Hasło administratora".
Przy pierwszym konfigurowaniu hasła, wprowadź 
hasło "Sharp" w polu "Hasło administratora".

3 Wprowadź hasła w polach "Hasło 
użytkownika" i "Hasło 
administratora".
• Każde hasło może składać się z maksymalnie 7 

liter i/lub cyfr (w hasłach rozróżniana jest 
wielkość liter).

• Wprowadź to samo hasło w polu "Potwierdź 
hasło", które wprowadziłeś w polu "Nowe 
hasło".

4 Po wprowadzeniu wszystkich 
elementów kliknij [Prześlij].
Wprowadzone hasło zostanie zapamiętane.
Po skonfigurowaniu hasła wyłącz i ponownie 
uruchom urządzenie.

Wprowadź wielką literę "S", a "harp" małymi 
literami (w hasłach rozróżniana jest wielkość 
liter).

Uwaga
Podczas wprowadzania hasła, użytkownik 
powinien wprowadzić nazwę "user" a 
administrator nazwę "admin" w polu "Nazwa 
użytkownika". W polu "Hasła" należy 
wprowadzić odpowiednie hasło dla nazwy 
użytkownika.

Info
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PROGRAMY GŁÓWNEGO OPERATORA
Programy głównego operatora służą do zablokowania dokonywania zmian ustawień [Ustawienie warunków] i do 
konfiguracji ustawień interfejsu.
● "Ustawienia domyślne" (str.47): Wybierz ustawienie, którego zmianę chcesz uniemożliwić.
● "Ustawienia interfejsu" (str.47): Włączenie monitoringu danych przesyłanych do portu sieciowego i ustawienie 

ograniczeń.

KONFIGURACJA USTAWIENIA W PROGRAMACH 
GŁÓWNEGO OPERATORA

1 Kliknij [Programy głównego 
operatora] w oknie menu.

Pojawi się okno 
"Ustawienia domyślne" 
ekranu [Programy 
głównego operatora]. 
Jeżeli chcesz wybrać 
ustawienie w oknie 
"Ustawieńia domyślne", 
przejdź do punktu 3.

2 Kliknij żądane ustawienie.

3 Wybierz ustawienie w oknie, które się 
pojawi.
Z objaśnieniami ustawień zapoznaj się w części 
"PROGRAMY GŁÓWNEGO 
OPERATORA" (str.47).

4 Kliknij [Prześlij], żeby zapisać 
wprowadzone informacje.
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PROGRAMY GŁÓWNEGO OPERATORA
Gdy w kolumnie "Ustawienia" wyświetli się "TAK, NIE": "TAK" zostanie wybrane jeżeli w polu wyboru elementu 
pojawi się symbol zaznaczenia, a jeżeli nie pojawi się symbol zaznaczenia zostanie wybrane "NIE".

Ustawienia domyślne

Ustawienia interfejsu

Element Opcje Opis

Uniemożliwia 
wydruk strony 
testowej

TAK, NIE To ustawienie uniemożliwia wydrukowanie strony testowej drukarki.

Zablokowanie 
zmiany ustawień 
domyślnych

TAK, NIE To ustawienie uniemożliwia przywrócenie domyślnych ustawień warunków 
druku.

Element Opcje Opis

Tryb druku 
kodów 
szesnastkowych

TAK, NIE Program służy do wydrukowania danych druku przesyłanych z komputera 
w kodzie szesnastkowym i w odpowiednich znakach tekstowych (na 
podstawie kodu ASCII). To umożliwia sprawdzenie poprawności 
przesyłania danych druku z komputera.

I/O czas 
oczekiwania

1- 60 - 999 (sec) Jeżeli podczas pobierania zadania druku pozostałe dane nie zostaną 
odebrane po upływie ustawionego w tym miejscu czasu, połączenie 
zostanie przerwane i rozpocznie się wykonywanie kolejnego zadania.

Przełączanie 
emulacji

Auto*, 
PostScript*, PCL

Wybierz język drukarki. Przy ustawieniu [Auto] język zostanie wybrany 
automatycznie z danych przesłanych do drukarki. Jeżeli błędy nie 
występują często, nie należy zmieniać ustawienia [Auto] na inne.
* Dostępne tylko przy zainstalowanym module PS3.

Sposób 
przełączania 
portu

Po zakończeniu 
pracy, po czasie 
oczekiwania I/O

Wybierz sposób przełączania portów sieciowych.
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USTAWIENIA WYSYŁANIA 
INFORMACJI O STANIE I 
ALARMÓW POCZTĄ E-MAIL
Te funkcje służą do wysyłania informacji dotyczących pracy urządzenia (liczby wydruków, liczby kopii itd.) i błędów 
(zacięć papieru, braku papieru, braku tonera itd.) pocztą e-mail do administratora lub sprzedawcy urządzenia.

KONFIGUROWANIE INFORMACJI
Dane identyfikacyjne urządzenia wymagane przez funkcję wysyłania informacji o stanie i alarmów pocztą e-mail 
konfiguruje się na ekranie "Konfiguracja informacji". Wprowadzone informacje znajdą się w wiadomościach e-mail z 
informacjami o stanie i alarmami.

1 W menu łączy kliknij link [Informacja].

Pojawi się ekran 
"Konfiguracja informacji".

2 Wprowadź informacje o urządzeniu.
Szczegółowe informacje znajdziesz klikając 
przycisk [Pomoc] w prawym górnym rogu okna.

3 Kliknij przycisk [Prześlij], aby zapisać 
wprowadzone informacje.

KONFIGURACJA SERWERA SMTP
Do wysyłania wiadomości e-mail zawierających informacje o stanie i alarmy używany jest protokół SMTP (Simple 
Mail Transport Protocol). Poniżej przedstawiono czynności, które należy wykonać, aby skonfigurować środowisko 
pocztowe. Czynności te powinien wykonać administrator systemu lub inna osoba znająca zagadnienia związane z 
sieciami.

1 W menu łączy kliknij łącze [Usługi].
Zostanie wyświetlony ekran "Konfiguracja 
aplikacji".

2 Kliknij opcję [SMTP].

3 Wprowadź informacje potrzebne do 
skonfigurowania środowiska 
pocztowego.
Aby uzyskać więcej informacji, w ramce menu 
kliknij przycisk [Pomoc].

4 Kliknij przycisk [Prześlij], aby zapisać 
wprowadzone informacje.
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KONFIGUROWANIE USTAWIEŃ WIADOMOŚCI O STANIE
Funkcja wysyłania wiadomości z informacjami o stanie służy do wysyłania informacji, takich jak liczba kopii, liczba 
wydruków i suma zadań wykonanych za pomocą urządzenia, zgodnie z określonym harmonogramem. Można 
skonfigurować adresy dla administratorów i sprzedawców.

Aby skonfigurować wiadomość z informacjami o stanie, wykonaj następujące czynności:

1 W menu łączy kliknij łącze [Komunikat 
o statusie].

Zostanie wyświetlony 
ekran "Konfiguracja 
komunikatu o statusie".

2 Wprowadź niezbędne informacje, w 
tym adresy docelowe i harmonogram.
Szczegółowe informacje znajdziesz klikając 
przycisk [Pomoc] w prawym górnym rogu okna.

3 Kliknij przycisk [Prześlij], aby zapisać 
wprowadzone informacje.

Po skonfigurowaniu ustawień funkcji wysyłania 
wiadomości e-mail z informacjami o stanie, informacje 
na temat liczby zadań wykonanych na drukarce będą 
wysyłane okresowo pod podane adresy e-mail.

KONFIGUROWANIE USTAWIEŃ WIADOMOŚCI Z ALARMAMI
Funkcja wysyłania wiadomości z alarmami służy do wysyłania ostrzeżeń o takich problemach, jak pusta kaseta z tonerem 
lub zacięcie papieru, pod określone adresy. Można skonfigurować adresy dla administratorów i sprzedawców.

Aby skonfigurować wiadomość z alarmem, należy wykonać poniższe czynności.

1 W menu łączy kliknij łącze [Komunikat 
alarmowy].

Zostanie wyświetlony 
ekran "Konfiguracja 
komunikatu 
alarmowego".

2 Wprowadź adresy.
Szczegółowe informacje znajdziesz klikając 
przycisk [Pomoc] w prawym górnym rogu okna.

3 Kliknij przycisk [Prześlij], aby zapisać 
wprowadzone informacje.

Po ustawieniu parametrów informacje o zdarzeniu 
(jeśli takie zdarzenie będzie mieć miejsce) zostaną 
przesłane pod wskazane adresy pocztą e-mail. 
Poniżej przedstawiono komunikaty alarmowe oraz 
informacje o ich znaczeniu.

(Przykład)
Zacięcie papieru: Papier zaciął się w urządzeniu.
Mało tonera: Toner się kończy.
Brak tonera: Uzupełnij toner.
Brak papieru: Włóż papier do podajnika. 

Jeśli przeglądarka zostanie zamknięta 
przed kliknięciem przycisku [Prześlij], 
ustawienia zostaną anulowane. Aby wysłać 
informacje o drukarce bezpośrednio pod 
wybrany adres e-mail, kliknij przycisk [Wyślij 
teraz].

Info

Jeśli przeglądarka zostanie zamknięta 
przed kliknięciem przycisk [Prześlij], 
ustawienia zostaną anulowane.

Info
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8 PRZED UŻYCIEM FUNKCJI SKANOWANIA 
DO USB I SKANERA SIECIOWEGO

INFORMACJE NA TEMAT FUNKCJI SKANOWANIA 
DO USB I SKANERA SIECIOWEGO
Przy pomocy opisywanego urządzenia można zeskanować dokument lub zdjęcie do pliku graficznego i przesłać go przez 
sieć lub Internet na serwer, do odbiorcy poczty e-mail, własnego komputera lub pamięci USB podłączonej do urządzenia. 
Można wybrać następujące metody przesyłania w zależności od tego, gdzie chcesz przesłać zeskanowane dane.

1. Zeskanowany obraz można przesłać do 
pamięci w sieci (określonego folderu na 
serwerze FTP). (W niniejszej instrukcji obsługi 
nazywane jest to "Skanowanie do FTP".)
Przesyłając zeskanowany obraz na serwer 
FTP, można również wysłać wiadomość e-mail 
pod ustalone adresy informującą odbiorców o 
miejscu umieszczenia zeskanowanych 
dokumentów. (W niniejszej instrukcji obsługi 
nazywane jest to "Skanowanie do FTP 
(hiperłącze)".)

2. Zeskanowany obraz można przesłać do 
komputera podłączonego do tej samej sieci, co 
urządzenie. (W niniejszej instrukcji nazywane 
jest to "Skanowanie na pulpit".)

* Żeby możliwe było wykonanie skanowania na 
pulpit, konieczne jest zainstalowanie 
oprogramowania z płyty dołączonej do modułu 
sieciowego (MX-NB11). Procedura instalacji 
oprogramowania opisana jest w rozdziale 
"SHARPDESK CD-ROM (dla systemu 
Windows)" (str.73).

3. Zeskanowany obraz można przesłać pocztą 
e-mail. (W niniejszej instrukcji obsługi 
nazywane jest to "Skanowanie do poczty 
E-mail".)

4. Zeskanowany obraz można zapisać w 
pamięci USB podłączonej do urządzenia. 
(W niniejszej instrukcji obsługi nazywane 
jest to "Skanowanie do USB".)



- 51 -

USTAWIENIA I PROGRAMOWANIE 
FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO
Żeby korzystać z funkcji skanera sieciowego, należy skonfigurować ustawienia serwera SMTP, serwera DNS i 
adresy odbiorców.
Podczas konfiguracji ustawień wykorzystaj podłączony do tej samej sieci komputer, żeby uzyskać dostęp do 
serwera sieciowego urządzenia. Stronę urządzenia można przeglądać za pomocą przeglądarki internetowej (np. 
Internet Explorer 5.5 lub nowsza wersja (Windows), Netscape Navigator 6.0 lub nowsza wersja).

W JAKI SPOSÓB UZYSKAĆ DOSTĘP DO STRONY 
URZĄDZENIA I PRZEGLĄDAĆ POMOC
Postępuj według poniższego opisu, żeby uzyskać dostęp do stron WWW. Można kliknąć [Pomoc] u dołu okna 
menu, żeby przeglądać informacje dotyczące ustawień różnych funkcji, które dają się zdalnie konfigurować poprzez 
sieć na stronach urządzenia. Ze szczegółami ustawień poszczególnych funkcji zapoznaj się w objaśnieniach 
Pomocy.

1 Otwórz przeglądarkę internetową na 
komputerze.
Obsługiwane przeglądarki internetowe: 
Internet Explorer 5.5 lub nowsza wersja 
(Windows)
Netscape Navigator 6,0 lub nowsza wersja

2 W polu "Adres" swojej przeglądarki, 
wprowadź adres IP urządzenia.

Jeżeli połączenie zostanie nawiązane, w Twojej 
przeglądarce pojawi się strona urządzenia.
☞"UWAGI DOTYCZĄCE STRON URZĄDZENIA (STRONY 

UŻYTKOWNIKÓW)" (str.52)

3 Kliknij [Pomoc] pod menu.

Żeby na stronie 
urządzenia przeglądać 
informacje dotyczące 
danej funkcji lub 
ustawienia, kliknij 
odpowiedni element w 
oknie Pomocy.

4 Zamknij stronę urządzenia.

Jeżeli zakończyłeś 
korzystanie ze stron 
urządzenia, kliknij 
przycisk  (zamknij) w 
prawym górnym rogu 
strony.
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UWAGI DOTYCZĄCE STRON URZĄDZENIA 
(STRONY UŻYTKOWNIKÓW)
Jeżeli połączenie z serwerem sieciowym urządzenia zostanie nawiązane, w Twojej przeglądarce pojawi się 
poniższa strona urządzenia.
Po lewej stronie znajduje się menu. Kliknięcie jednego z elementów menu powoduje wyświetlenie w prawej części 
okna odpowiedniego ekranu. Umożliwia on skonfigurowanie ustawień danego elementu.
Żeby zapoznać się ze szczegółami procedur konfiguracji ustawień, kliknij [Pomoc] w oknie menu.

(1) Ramka Menu
W tym oknie wyświetlają się różne ustawienia. 
Kliknij element menu, żeby skonfigurować 
odpowiednie ustawienie.

(2) Informacje o systemie
Wyświetla nazwę modelu i bieżący stan 
urządzenia.
• Stan urządzenia

Wyświetla informacje dotyczące podajników 
papieru i tac wyjściowych, toneru i innych 
materiałów eksploatacyjnych oraz całkowitą 
liczbę użytych kartek.
Informacja o braku papieru i inne ostrzeżenia 
wyświetlane są w kolorze czerwonym.

• Konfiguracja urządzenia
Pokazuje zainstalowane wyposażenie 
dodatkowe.

• Stan sieci
Wyświetla ogólne informacje, np. dotyczące 
statusu TCP/IP.

(3) Zarządzanie wysyłaniem obrazu
Jest to okno podstawowe zapisywania, edytowania i 
usuwania informacji dotyczących odbiorcy.
• Skanowanie do USB

Zapisz ustawienia skanowania dla funkcji 
Skanowanie do USB.

• Miejsce docelowe (str.55)
Zapisz odbiorców skanowania do serwera FTP, 
skanowania do serwera FTP (Hyperlink), 
skanowania na pulpit i skanowania do poczty 
elektronicznej. Możesz również edytować lub 
usuwać poprzednio zapisane informacje 
dotyczące odbiorców.

• Skanowanie sieciowe
W tej części opisany jest sposób edycji trybu 
skanowania i indeksów własnych.
- Tryb skanowania

Istnieje możliwość zapisania odpowiednich 
ustawień wykorzystywanych podczas skanowania.
☞"ZAPISYWANIE USTAWIEŃ SKANOWANIA - 

Skanowanie sieciowe" (str.54)
- Index własny

Umożliwia zmianę nazwy indeksu własnego. 
Kliknij przycisk [Prześlij], żeby zapisać 
wprowadzone informacje jako nazwy indeksów.
Indeks własny składa się z sześciu indeksów. 
6-znakowa nazwa indeksu może być zapisana 
w każdym indeksie, umożliwiając grupowanie 
odbiorców.

(4) Tryb administracji
Żeby otworzyć stronę administratora, kliknij w tym 
miejscu, a następnie wprowadź nazwę użytkownika 
z uprawnieniami administratora i hasło.
☞"OCHRONA INFORMACJI ZAPROGRAMOWANYCH 

NA STRONIE URZĄDZENIA ([Hasła])" (str.63)
☞"UWAGI DOTYCZĄCE STRON URZĄDZENIA 

(STRONY ADMINISTRATORA)" (str.60)

1

2

3

4



- 53 -
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ZAPISYWANIE USTAWIEŃ SKANOWANIA - 
Skanowanie do USB
Zestawy ustawień skanowania (tryb kolorów, rozdzielczość, typ pliku itd.) można zachowywać do użycia w różnych 
aplikacjach skanowania. Każdy zestaw ustawień to "Tryb skanowania". Podczas zachowywania miejsca docelowego 
można wybrać jeden z zachowanych trybów skanowania. Ustawienia wybranego trybu skanowania zostaną użyte, gdy 
zeskanujesz obraz i prześlesz go do danego odbiorcy (str. 55 do 58), włącznie ze skanowaniem do pamięci USB.

1 Kliknij przycisk "Skanowanie do 
USB", znajdujący się pod listą 
skanowania.

2 Wybierz ustawienia skanowania.

Informacje na temat poszczególnych ustawień 
znajdują się w poniższej tabeli.

3 Po zakończeniu konfigurowania 
ustawień kliknij przycisk "Prześlij".
Wybrane ustawienia zostaną zachowane.

Ustawienia trybu skanowania

Element Opis Ustawienie 
domyślne

Tryb 
pełnokolorowy

Wybierz tryb koloru spośród następujących opcji: Wszystkie kolory, Skala 
szarości lub Gradacja mono 2. Wszystkie kolory

Rozdzielczość Wybierz rozdzielczość. 150 dpi

Obszar pusty Wybierz opcję "Włączony", aby nie skanować obszaru położonego 4 mm 
wokół krawędzi obrazu, a zamiast tego dodać białe obramowanie. Wyłączone

� ródło źwiatła Jeśli dla ustawienia "Tryb pełnokolorowy" wybrano opcję "Gradacja mono 2", 
jako źródło światła można wybrać opcję "Czerwone", "Zielone" lub "Niebieskie". Zielone

Typ pliku Jako typ pliku skanowanego obrazu można wybrać opcję "JPEG", "PDF" 
lub "TIFF". PDF

Tryb kompresji Jako tryb kompresji skanowanego obrazu można wybrać opcję "Brak", 
"MH (G3)" lub "MMR (G4)". Brak

Liczba stron na plik Wybór liczby stron na plik obrazu. Wszystko

• W przypadku oryginałów tekstowych wystarczająco czytelne obrazy są tworzone przy użyciu trybu kolorów 
"Gradacja mono 2" i rozdzielczości 200 dpi lub 300 dpi. Ustawienia 600 dpi należy używać tylko wtedy, gdy 
wymagana jest reprodukcja obrazu o wysokiej jakości (np. fotografie i ilustracje). Ustawienie wysokiej 
rozdzielczości powoduje zwiększenie wielkości pliku i jeśli na serwerze, na który wysyłany jest obraz nie ma 
wystarczającej ilości miejsca na dysku (lub jeśli administrator serwera ograniczył wielkość plików), przesyłanie 
może się nie udać. W takim przypadku można spróbować zmniejszyć liczbę skanowanych stron w pliku lub 
zmniejszyć ustawienie wielkości skanu dla oryginału.

• Aby otworzyć skanowany obraz bez korzystania z oprogramowania znajdującego się na dysku CD-ROM 
dołączanego do modułu rozszerzenia sieciowego, odbiorca musi dysponować programem, w którym można 
otwierać wybrany format obrazu (typ pliku).

• Domyślnie format obrazu jest PDF. Jeśli odbiorca nie może otworzyć pliku obrazu, można spróbować wysłać 
ten obraz w innym formacie.

• Jeśli liczba skanowanych oryginałów nie jest podzielna przez liczbę ustawioną dla opcji "Liczba stron na plik", 
ostatni plik będzie zawierał mniej stron.

• Jeśli dany tryb skanowania został wybrany dla miejsca docelowego, ustawień skanowania przechowywanych 
w tym trybie skanowania nie można poddawać edycji ani usuwać.

Info
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ZAPISYWANIE USTAWIEŃ SKANOWANIA - 
Skanowanie sieciowe

1 Kliknij przycisk "Skanowanie 
sieciowe", znajdujący się pod listą 
skanowania.

2 Kliknij przycisk "Dodaj", znajdujący 
się pod listą skanowania.

Aby zmienić ustawienia 
wcześniej zachowanego 
trybu skanowania, 
wybierz tryb skanowania i 
kliknij przycisk "Edytuj". 
Aby usunąć tryb 
skanowania, wybierz tryb 
skanowania i kliknij 
przycisk "Usuń".

3 Wybierz ustawienia skanowania.
Informacje na temat poszczególnych ustawień 
znajdują się w poniższej tabeli.

4 Po zakończeniu konfigurowania 
ustawień kliknij przycisk "Prześlij".
Wybrane ustawienia zostaną zachowane.

Ustawienia trybu skanowania

Element Opis Ustawienie 
domyślne

Nazwa Wprowadź nazwę trybu skanowania (maks. 32 znaki). —

Tryb 
pełnokolorowy

Wybierz tryb koloru spośród następujących opcji: Wszystkie kolory, Skala 
szarości lub Gradacja mono 2. Wszystkie kolory

Rozdzielczość Wybierz rozdzielczość. 150 dpi

Obszar pusty Wybierz opcję "Włączony", aby nie skanować obszaru położonego 4 mm 
wokół krawędzi obrazu, a zamiast tego dodać białe obramowanie. Wyłączone

� ródło źwiatła
Jeśli dla ustawienia "Tryb pełnokolorowy" wybrano opcję "Gradacja 
mono 2", jako źródło światła można wybrać opcję "Czerwone", "Zielone" 
lub "Niebieskie".

Zielone

Typ pliku Jako typ pliku skanowanego obrazu można wybrać opcję "JPEG", "PDF" 
lub "TIFF". PDF

Tryb kompresji Jako tryb kompresji skanowanego obrazu można wybrać opcję "Brak", 
"MH (G3)" lub "MMR (G4)". Brak

Liczba stron na plik Wybór liczby stron na plik obrazu. Wszystko

Domyślny tryb 
skanowania

Aby używać danego trybu skanowania jako domyślnego trybu 
skanowania podczas zachowywania miejsc docelowych, należy 
zaznaczyć pole wyboru "Domyślny tryb skanowania".Opcja "Domyślny 
tryb skanowania" (Skanowanie do E-mail) jest także używana, gdy adres 
e-mail został wprowadzony bezpośrednio lub wybrany z serwera LDAP.

Nie jest wybrane
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ZACHOWYWANIE MIEJSC DOCELOWYCH
Żeby zapisać odbiorców zeskanowanych danych, kliknij [Miejesce docelowe] w oknie menu strony urządzenia. 
Okno służy również do edytowania i usuwania zapisanych odbiorców. (str.59)
Zachowanych może zostać maksymalnie 200 miejsc docelowych* (adresów e-mail, serwerów FTP, komputerów i grup).
* Istnieje możliwość zapisania wielu adresów e-mail jako jednej grupy (do 100). Należy zwrócić uwagę, że może to 

spowodować zmniejszenie maksymalnej liczby miejsc docelowych (standardowo 200), które można zapisać.

Poszta: Patrz poniżej
FTP: Patrz strona 56.
Komputer PC: Patrz strona 57.
Grupa (e-mail): Patrz strona 58.

Zapisywanie miejsc docelowych na potrzeby funkcji Skanowanie do E-mail

1 Kliknij [Miejesce docelowe] w oknie 
menu strony urządzenia.

2 Kliknij [Poczta].

3 Wprowadź informacje o miejscu 
docelowym.
Objaśnienie każdego ustawienia znajdziesz w 
poniższej tabeli.

4 Po wprowadzeniu wszystkich 
informacji kliknij przycisk [Prześlij].
Wprowadzone ustawienia zostaną zapisane.

Ustawienia miejsca docelowego poczty

Aby możliwe było korzystanie z funkcji Skanowanie do E-mail, wcześniej należy skonfigurować ustawienia 
serwera SMTP. (str.62)Info

Element Opis
Nazwa (wymagana) Wprowadzanie nazwy miejsca docelowego poczty (maks. 36 znaków).
Inicjały (opcjonalne) Wprowadź początkowe litery nazwy odbiorcy (maksymalnie 10 znaków). Gdy w oknie 

zarządzania odbiorcami wyświetli się wykaz odbiorców, początkowe litery nazw 
odbiorców zostaną wykorzystane do pogrupowania odbiorców.

Indeks własny Nazwy mogą zostać przydzielone do indeksów własnych w dowolny sposób (str.52), 
umożliwiając użyteczne pogrupowanie odbiorców. Wybierz indeks własny do 
zapisania odbiorcy.

Adres e-mail (wymagany) Wprowadź adres e-mail odbiorcy (do 64 znaków). Jeżeli został skonfigurowany 
serwer LDAP, możesz kliknąć przycisk [Poszukiwanie adresu globalnego], żeby 
wyszukać adres na serwerze LDAP.

Tryb skanowania Wybór nazwy trybu skanowania, która będzie używana dla miejsca docelowego. 
Wcześniej należy zapisać tryb skanowania (str.54).
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Zapisywanie miejsc docelowych funkcji Skanowanie do FTP

1 W ramce menu kliknij opcję [Miejesce 
docelowe].

2 Kliknij opcję [FTP].

3 Wprowadź informacje o miejscu 
docelowym.
Objaśnienia ustawień znajdziesz w poniższej tabeli.

4 Po wprowadzeniu wszystkich 
informacji kliknij przycisk [Prześlij].
Wprowadzone ustawienia zostaną zapisane

Ustawienia miejsc docelowych FTP

*1 Jeżeli została wprowadzona nazwa hosta w polu "Nazwa hosta lub adres IP", należy wprowadzić ustawienia serwera DNS. (str.62)
*2 Żeby przeprowadzić skanowanie do serwera FTP (Hyperlink), musisz również wprowadzić ustawienia serwera poczty elektronicznej.

• Jeżeli zaznaczyłeś pole wyboru "Umożliwiaj wysyłanie pocztą hiperłącza do serwera FTP" oraz poprzednio zapisanego 
odbiorcę (str.55), z wykazu "Odbiorców poczty elektronicznej", do odbiorcy zostanie wysłany e-mail informujący go o 
formacie i lokalizacji danych zeskanowanego obrazu (skanowanie do serwera FTP (Hyperlink)). Wiadomość będzie 
zawierać hiperłącze do serwera plików, na który wysłane zostały dane skanowanych obrazów - odbiorca będzie mógł 
kliknąć hiperłącze i przejść bezpośrednio do lokalizacji, w której przechowywane są dane.

• Użyj trybu "Tryb skanowania", żeby wybrać zapisane wcześniej ustawienie skanowania (patrz: 
"ZAPISYWANIE USTAWIEŃ SKANOWANIA - Skanowanie sieciowe" (str.54)). Na liście wyświetlane są nazwy 
zachowanych trybów skanowania.

Element Opis
Nazwa (wymagana) Wprowadzanie nazwy miejsca docelowego poczty (maks. 36 znaków).
Inicjały (opcjonalne) Wprowadź początkowe litery nazwy odbiorcy (maksymalnie 10 znaków). Gdy w oknie 

zarządzania odbiorcami wyświetli się wykaz odbiorców, początkowe litery nazw 
odbiorców zostaną wykorzystane do pogrupowania odbiorców.

Indeks własny Nazwy mogą zostać przydzielone do indeksów własnych w dowolny sposób (str.52), 
umożliwiając użyteczne pogrupowanie odbiorców. Wybierz indeks własny do 
zapisania odbiorcy.

Nazwa hosta lub adres IP 
(wymagane)*1

Wprowadź adres IP lub nazwę hosta serwera FTP (maksymalnie 127 znaków).

Nazwa użytkownika 
(opcjonalna)

Wprowadź nazwę użytkownika serwera FTP (maksymalnie 32 znaki).

Hasło (opcjonalne) Wprowadź hasło użytkownika serwera FTP (maksymalnie 32 znaki).
Katalog (opcjonalny) Jeżeli chcesz określić katalog odbiorców na serwerze FTP, wprowadź nazwę 

katalogu (maksymalnie 200 znaków).
Umożliwiaj wysyłanie 
pocztą hiperłącza do 
serwera FTP (pole 
wyboru)*2

Podczas wysyłania skanowanego pliku do serwera FTP do adresata może zostać 
automatycznie wysłane powiadomienie o transmisji pocztą e-mail. Aby powiadomienia o 
transmisji były wysyłane automatycznie, należy zaznaczyć odpowiednie pole wyboru. W 
powiadomieniu znajduje się nazwa serwera FTP w postaci hiperłącza.

Miejsce docelowe poczty Wybór adresata powiadomienia o transmisji pliku do serwera FTP. Aby wybrać adresata, 
wcześniej należy zapisać jego adres e-mail. (str.55)

Tryb skanowania Wybór nazwy trybu skanowania, która będzie używana dla miejsca docelowego. 
Wcześniej należy zapisać tryb skanowania (str.54).

Info
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Zapisywanie miejsc docelowych funkcji Skanowanie do komputera
Miejsce docelowe dla funkcji Skanowanie do komputera jest zachowywane przez kreatora Sharp Network Scanner 
Tool Setup Wizard podczas instalowania oprogramowania "Network Scanner Tool" na komputerze. Z tego względu 
zachowywanie miejsca docelowego dla funkcji Skanowanie do komputera na stronie sieci Web nie jest wymagane. 
(Aplikacja Network Scanner Tool znajduje się w "Sharpdesk" na płytach CD-ROM, dołączonych do modułu 
rozszerzenia sieciowego.)
Informacje na temat wymagań systemowych skanowania na pulpit, instalacji Network Scanner Tool oraz 
zapisywania odbiorców można znaleźć w "SHARPDESK CD-ROM (dla systemu Windows)" (str.73).
Standardowo komputer jest zapisywany jako miejsce docelowe przy użyciu powyższej metody.

Poniższa strona, na której można zapisać informacje o odbiorcach skanowania na pulpit, pojawi się, gdy zostanie 
wybrana opcja [Miejsce docelowe] w oknie menu, a następnie opcja [Komputer PC]. Strona ta jest używana głównie 
przez administratora systemu w następujących okolicznościach:
• Jeżeli do Twojej sieci zostanie podłączone inne urządzenie, wyposażone również w moduł rozszerzenia 

sieciowego, i chcesz wysłać obraz zeskanowany na nowym urządzeniu do odbiorców zapisanych w obecnym 
urządzeniu.

Szczegółowe informacje znajdziesz w "Edycja i usuwanie zaprogramowanych miejsc docelowych przesyłania" 
(str.59), żeby wybrać informacje dotyczące odbiorców skanowania na pulpit, które chcesz wykorzystać w nowym 
urządzeniu. Wprowadź wyświetlone w tym oknie informacje do nowego urządzenia. (Po wprowadzeniu wszystkich 
informacji kliknij przycisk [Prześlij].)
Jeżeli chcesz do nowego urządzenia wprowadzić kilku odbiorców, powtórz wielokrotnie tę procedurę.

Jeżeli wprowadzone w tym miejscu informacje różnią się od informacji wprowadzonych do głównego komputera, 
wysyłanie/odbiór nie będzie możliwy.
Objaśnienia ustawień znajdziesz w poniższej tabeli.

Informacje dotyczące odbiorców skanowania na pulpit

* Jeżeli została wprowadzona nazwa hosta w polu "Nazwa hosta lub adres IP", należy wprowadzić ustawienia serwera DNS. (str.62)

Element Opis
Nazwa (wymagana) Wprowadzanie nazwy miejsca docelowego poczty (maks. 36 znaków).
Inicjały (opcjonalne) Wprowadź początkowe litery nazwy odbiorcy (maksymalnie 10 znaków). Gdy w oknie 

zarządzania odbiorcami wyświetli się wykaz odbiorców, początkowe litery nazw 
odbiorców zostaną wykorzystane do pogrupowania odbiorców.

Indeks własny Nazwy mogą zostać przydzielone do indeksów własnych w dowolny sposób (str.52), 
umożliwiając użyteczne pogrupowanie odbiorców. Wybierz indeks własny do 
zapisania odbiorcy.

Nazwa hosta lub adres IP 
(wymagane)*

Wprowadź adres IP lub nazwę hosta serwera FTP (maksymalnie 127 znaków).

Numer portu (wymagany) Wprowadź numer portu od 0 do 65535 dla programu Network Scanner Tool.
Katalog procedur 
(opcjonalny)

Wprowadź nazwę katalogu odbiorców do zapisywania pliku (maksymalnie 200 
znaków). Odebrany plik zostanie przetworzony w tym katalogu.

Nazwa użytkownika 
(opcjonalna)

Wprowadź nazwę użytkownika dla programu Network Scanner Tool (maksymalnie 32 
znaki).

Hasło (opcjonalne) Wprowadź hasło dla programu Network Scanner Tool (maksymalnie 32 znaki).
Tryb skanowania Wybór nazwy trybu skanowania, która będzie używana dla miejsca docelowego. 

Wcześniej należy zapisać tryb skanowania (str.54).
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Zapisywanie grup na potrzeby funkcji Skanowanie do E-mail
Istnieje możliwość wysłania zeskanowanego obrazu do wielu odbiorców poczty e-mail za pomocą pojedynczej 
operacji skanowania do poczty elektronicznej. Jeżeli często wysyłasz pocztę do określonych grup odbiorców, 
możesz zapisać tych odbiorców jako grupę.

1 W ramce menu kliknij opcję [Miejsce 
docelowe].

2 Kliknij opcję [Grupa].

3 Wprowadź informacje o miejscu 
docelowym.
Objaśnienia ustawień znajdziesz w poniższej 
tabeli.

4 Po wprowadzeniu wszystkich 
informacji kliknij przycisk [Prześlij].
Wprowadzone ustawienia zostaną zapisane.

Zapisywanie grupy odbiorców

W jednej grupie można zapisać maksymalnie 100 miejsc docelowych.Info

Element Opis

Nazwa (wymagana) Wprowadzanie nazwy miejsca docelowego poczty (maks. 36 znaków).

Inicjały (opcjonalne) Wprowadź początkowe litery nazwy odbiorcy (maksymalnie 10 znaków). Gdy w oknie 
zarządzania odbiorcami wyświetli się wykaz odbiorców, początkowe litery nazw 
odbiorców zostaną wykorzystane do pogrupowania odbiorców.

Indeks własny Nazwy mogą zostać przydzielone do indeksów własnych w dowolny sposób (str.52), 
umożliwiając użyteczne pogrupowanie odbiorców. Wybierz indeks własny do 
zapisania odbiorcy.

Adres(y) (wymagany)

Wybierz adres każdego odbiorcy z wykazu skrzynek "E-mail". Zaprogramowani 
odbiorcy poczty elektronicznej wyświetlą się w każdym z wykazów. Żeby wybrać 
wielu odbiorców, kliknij każdy adres przytrzymując wciśnięty przycisk [Ctrl] na 
klawiaturze. Jeżeli chcesz usunąć wybrany adres, kliknij ponownie ten adres 
przytrzymując wciśnięty przycisk [Ctrl]. Jeśli używany jest serwer LDAP, można 
kliknąć przycisk [Poszukiwanie adresu globalnego], aby wyszukać adresy e-mail na 
serwerze LDAP. Istnieje możliwość wprowadzenia wielu adresów poczty 
elektronicznej. Rozdziel adresy e-mail za pomocą przecinków (,), średników (;), spacji 
( ) lub dwukropków (:).

Tryb skanowania Wybór nazwy trybu skanowania, która będzie używana dla miejsca docelowego. 
Wcześniej należy zapisać tryb skanowania (str.54).
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Edycja i usuwanie zaprogramowanych miejsc docelowych przesyłania
Żeby edytować lub usunąć zaprogramowanych odbiorców, kliknij [Miejesce docelowe] w oknie menu strony urządzenia.

1 W ramce menu kliknij opcję [Miejsce 
docelowe].

2 W wykazie odbiorców, kliknij pole 
wyboru odbiorcy, którego chcesz 
edytować lub usunąć.

3 Żeby edytować wybranego odbiorcę, 
kliknij [Edytuj] u dołu wykazu odbiorców.

Wyświetli się 
zaprogramowane okno 
odbiorców wybranych w 
punkcie 2. Edytuj 
informacje w taki sam 
sposób, jak wówczas, 
gdy były one zapisywane 
po raz pierwszy.

Po zakończeniu kliknij przycisk [Prześlij], żeby 
zapisać dokonane zmiany.

4 Żeby usunąć wybranego odbiorcę, 
kliknij [Usuń] u dołu wykazu 
odbiorców.

Pojawi się komunikat z 
prośbą o potwierdzenie 
usunięcia. Kliknij przycisk 
[Tak], żeby usunąć.

Drukowanie wykazów zaprogramowanych odbiorców
Istnieje możliwość wydrukowania wykazów, które pokazują zaprogramowanych odbiorców.
Istnieje możliwość wydrukowania poniższych wykazów.
• Drukuj listę indywidualną: pokazuje informacje zaprogramowane w poczcie elektronicznej, na serwerze FTP, 

pulpicie i grupach odbiorców.
• Drukuj listę grupową: pokazuje tylko informacje zaprogramowane w grupach odbiorców (e-mail).

1 W ramce menu kliknij opcję [Miejesce 
docelowe].

2 Żeby wydrukować wykaz osób, kliknij 
[Drukuj listę indywidualną] u dołu 
wykazu odbiorców.

3 Żeby wydrukować wykaz grup, kliknij 
[Drukuj listę grupową] u dołu wykazu 
odbiorców.

Jeżeli będziesz próbował usunąć zaprogramowanego odbiorcę w poniższych sytuacjach, wyświetli się 
ostrzeżenie i usunięcie nie będzie możliwe.
• Odbiorca włączony do grupy.
Jeżeli odbiorca jest wykorzystywany w bieżącej operacji wysyłania, anuluj operację lub zaczekaj dopóki 
wysyłanie nie zostanie zakończone, a następnie usuń odbiorcę. Jeśli miejsce docelowe zostało włączone do 
grupy, najpierw należy usunąć miejsce docelowe z grupy, a następnie usunąć miejsce docelowe.

Info
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UWAGI DOTYCZĄCE STRON 
URZĄDZENIA (STRONY 
ADMINISTRATORA)
Oprócz pojawiających się menu użytkowników, inne menu pojawiają się na stronach administratora, do których 
dostęp wymaga uprawnień administratora.
Przy lewej krawędzi strony pojawi się okno menu. Jeżeli klikniesz dowolny element w menu, z prawej strony 
wyświetli się okno, umożliwiające skonfigurowanie ustawień tego elementu.
Poniżej zostały objaśnione ustawienia, które mogą być skonfigurowane wyłącznie przez administratora.

(1) Skanowanie sieciowe (str.61)
Służą do wyboru sposobu wysyłania z 
wykorzystaniem funkcji skanera sieciowego i do 
skonfigurowania ustawień skanowania do poczty 
elektronicznej.

(2) Hasła (str.63)
Żeby chronić witrynę urządzenia administrator 
może utworzyć hasło. Wprowadź hasło, które 
chcesz utworzyć i kliknij przycisk [Prześlij].
Istnieje możliwość utworzenia hasła dla 
administratora i dla użytkowników.

(3) Szybkie ustawienia (str.62)
Służy do skonfigurowania podstawowych ustawień 
serwerów SMTP, DNS i LDAP.

(4) Bezpieczeństwo
Numery portów można zmienić lub blokować w 
celu zabezpieczenia urządzenia.

(5) Usługi (str.62)
Służy do skonfigurowania zaawansowanych 
ustawień serwerów SMTP i DNS dostępnych dla 
każdego sposobu wysyłania.

(6) LDAP (str.62)
Służy do skonfigurowania zaawansowanych 
ustawień poszukiwania adresu globalnego.

1

2

3

4

5

6
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PODSTAWOWE USTAWIENIA SKANOWANIA SIECIOWEGO
Kliknij [Skanowanie sieciowe] w oknie menu i skonfiguruj żądane ustawienia. Dostęp do tego okna chroniony jest 
hasłem. (str.63) Te ustawienia mogą być skonfigurowane wyłącznie przez administratora sieci. Z objaśnieniem 
każdego z elementów możesz się zapoznać klikając [Pomoc] w oknie menu.

1 Kliknij [Skanowanie sieciowe] w oknie 
menu.

Wyświetli się strona 
ustawienia skanowania 
sieciowego.

2 Wybierz metody przesyłania, które 
mają być używane.
Wybierz żądaną metodę wysyłania danych ze 
skanera. W polu "Włącz wysyłanie ze skanera 
do:" ("Włącz dostarczanie danych ze skanera 
do:") zaznacz metody, z których chcesz 
korzystać.
Początkowo wybrane są wszystkie metody 
transmisji (są to ustawienia domyślne).

3 Skonfiguruj ustawienia 
zaawansowane.
Wybierz funkcje zaawansowane, których będzie 
można używać podczas Skanowanie do E-mail.
Żeby wysłać kopię do wiadomości do ukrytego 
adresata przy użyciu funkcji skanowania do 
poczty elektronicznej, wybierz pole wyboru [Bcc] i 
wprowadź adres e-mail.

4 Ustaw limit rozmiaru plików obrazu.

Można ustawić limit rozmiaru plików wysyłanych 
przy użyciu funkcji skanowania do poczty e-mail, 
aby zapobiec wysyłaniu zbyt dużych plików.
Jeśli plik obrazu utworzony ze skanowanego 
obrazu jest większy niż przewiduje limit, jest 
odrzucany. Limit może wynosić od 1 MB do 10 
MB i można go zwiększać/zmniejszać o 1 MB.
Domyślne ustawienie fabryczne to [Bez 
ograniczeń]. Jeżeli chcesz ustawić limit, w polu 
wyboru [Bez ograniczeń] usuń symbol 
zaznaczenia i wprowadź żądany limit.

5 Wybierz metodę przypisywania nazwy 
pliku do skanowanego obrazu.
Wybierz metodę przypisywania nazwy pliku do 
skanowanego obrazu. W obszarze "Nazewnictwo 
plików" kliknij pozycje, których chcesz użyć w 
nazwie pliku. Początkowo są już zaznaczone 
opcje "Nazwa m. docelowego" i "Data i godzina".

6 Wybieranie tematu wiadomości e-mail 
(dotyczy tylko funkcji Skanowanie do 
E-mail).
To ustawienie służy do wprowadzania tematu, 
który będzie wyświetlany w programie e-mail 
adresata, gdy używana jest funkcja Skanowanie 
do E-mail (tego ustawienia nie trzeba używać, 
jeśli nie jest używana funkcja Skanowanie do 
E-mail). Wprowadź temat (maksymalnie 80 
znaków). Jeżeli temat nie zostanie wprowadzony, 
wyświetli się komunikat "Zeskanowany obraz z 
<Nazwa modelu>*".
* Nazwa, która wyświetli się w nazwie urządzenia, jest 

zapisana w polu "Nazwa" w oknie pojawiającym się 
po kliknięciu [Informacja o systemie] w oknie menu.

7 Kliknij przycisk [Prześlij].

Po wprowadzeniu 
ustawień, kliknij przycisk 
[Prześlij], żeby je 
zapisać.

Jeśli obrazy mają być wysyłane do tego 
samego adresata kilka razy, zaleca się 
zaznaczenie także pola wyboru "Licznik 
stron sesji" lub "Unikatowy identyfikator", 
aby zapobiec wysyłaniu wielu plików o takiej 
samej nazwie, co powodowałoby 
zastępowanie przesłanego pliku przez 
kolejny przesłany plik.

Info
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RÓŻNE USTAWIENIA SERWERA
W tym miejscu zostały opisane procedury wykorzystania [Szybkie ustawienia]. [Szybkie ustawienia] służy do 
szybkiego skonfigurowania tylko żądanych ustawień serwerów "SMTP", "DNS" i "LDAP". Te ustawienia zwykle są 
konfigurowane w pierwszej kolejności.

SMTP serwer: Serwer SMTP służy do wysyłania e-mail z wykorzystaniem funkcji skanowania do poczty 
elektronicznej lub skanowania do serwera FTP (Hyperlink). Żeby użyć tych sposobów wysyłania, 
należy skonfigurować ustawienia serwera SMTP.

DNS serwer: Jeżeli zostanie wprowadzona nazwa hosta w polu "Podstawowy serwer SMTP" lub "Dodatkowy 
serwer SMTP" na karcie "SMTP", należy również skonfigurować ustawienia serwera DNS.
Ustawienia serwera DNS należy również skonfigurować, jeżeli nazwa hosta zostanie wprowadzona 
w polu "Nazwa hosta lub adres IP" podczas zapisywania odbiorców skanowania do serwera FTP 
(skanowania do serwera FTP (Hyperlink)) lub skanowania na pulpit.

LDAP serwer: Jeżeli adresy poczty elektronicznej są w Twojej sieci zarządzane za pomocą serwera LDAP, adresy 
e-mail zapisane na serwerze LDAP można wykorzystać podczas skanowania do poczty 
elektronicznej.
Żeby umożliwić urządzeniu korzystanie z adresów e-mail na serwerze LDAP, należy skonfigurować 
ustawienia serwera LDAP na stronie urządzenia.

Konfiguracja ustawień serwerów SMTP, DNS i LDAP.

1 Kliknij [Szybkie ustawienia] w oknie 
menu.

2 Wprowadź żądane informacje w 
polach "SMTP", "DNS" i "LDAP".
Z objaśnieniem każdego ustawienia możesz się 
zapoznać klikając [Pomoc] w oknie menu.

3 Po wprowadzeniu wszystkich 
informacji kliknij przycisk [Prześlij].
Wprowadzone informacje zostaną zapisane.

Jeśli chcesz skonfigurować zaawansowane ustawienia serwerów SMTP, DNS i LDAP, wykonaj poniższe 
procedury.
• Konfiguracja ustawień serwerów SMTP i DNS

Kliknij [Usługi] w oknie menu, żeby wyświetlić okno ustawienia usług. Wybierz żądaną usługę, a następnie 
skonfiguruj wymagane parametry tego serwera.

• Konfiguracja ustawień serwera LDAP
Kliknij [LDAP] w oknie menu, żeby wyświetlić okno ustawienia serwera LDAP. Skonfiguruj wymagane 
parametry.

Info
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OCHRONA INFORMACJI ZAPROGRAMOWANYCH NA 
STRONIE URZĄDZENIA ([Hasła])
Ustawienia i informacje zaprogramowane na stronie urządzenia mogą być chronione za pomocą utworzonych haseł 
(kliknij [Hasła] w oknie menu). Administrator powinien zmienić ustawione domyślnie hasło. Administrator powinien 
również zapamiętać nowe hasło. Dostęp do stron urządzenia będzie możliwy po wprowadzeniu nowego hasła. 
Można ustawić hasło dla administratora i hasło dla użytkowników.

1 Kliknij [Hasła] w oknie menu.

2 Wprowadź bieżące hasło w polu 
"Hasło administratora".
Podczas tworzenia hasła po raz pierwszy, w polu 
"Hasło administratora" należy wprowadzić hasło 
"Sharp".

3 Wprowadź hasła w polach "Hasło 
użytkownika" i "Hasło 
administratora".
• Każde hasło może składać się maksymalnie z 7 

znaków i/lub cyfr (w hasłach uwzględniana jest 
wielkość liter).

• Hasło wprowadzone w polu "Nowe hasło" musi 
być takie samo, jak hasło w polu "Potwierdź 
hasło".

4 Po wprowadzeniu wszystkich 
informacji kliknij przycisk [Prześlij].
Wprowadzone hasło zostanie zapisane.
Po ustawieniu hasła wyłącz i włącz 
urządzenie.

Należy pamiętać, że litera "S" musi 
być wielka, a litery "harp" małe (w 
hasłach uwzględniana jest wielkość 
liter).

Uwaga Po ustawieniu hasła, przy próbie otwarcia strony 
WWW z chronionymi ustawieniami pojawi się monit 
o podanie hasła. Jeśli otwierasz stronę jako 
użytkownik, w polu "Nazwa użytkownika" wprowadź 
nazwę "user", a jeśli jako administrator, wprowadź 
nazwę "admin". Aby uzyskać szczegółowe 
informacje na temat ustawiania haseł, Po 
wprowadzeniu wszystkich informacji kliknij przycisk 
[Pomoc].



- 64 -

9 KORZYSTANIE Z FUNKCJI 
SKANERA SIECIOWEGO

PROCEDURA PRZESYŁANIA PODSTAWOWEGO

1 Naciśnij przycisk [WYBÓR TRYBU], 
aby wybrać tryb skanera. 
Po wybraniu trybu skanera 
zaświeci się wskaźnik 
"SCAN".

 

2 Upewnij się, że wyświetlony jest 
komunikat "SKANUJ PRZY UŻYCIU: 
USB/SIEĆ". Następnie naciśnij [OK], 
żeby przejść do trybu skanowania do 
USB i skanowania sieciowego. 
(Początkowo na 
wyświetlaczu pojawi się 
komunikat "SKANUJ 
PRZY UŻYCIU: 
SKANOWANIE DO USB".)

3 Umieść oryginał na tacy podajnika 
dokumentów lub na szybie oryginału.
Informacje o podawaniu oryginałów można 
znaleźć w części "ORIENTACJA OBRAZU I 
ORIENTACJA ŁADOWANIA ORYGINAŁU 
STANDARDOWEGO" (str.68).

4 Wybierz funkcję "WYSZUKIW. 
ADRESU", a następnie naciśnij 
przycisk [OK]. 
Opcje zmieniają się po 
każdym naciśnięciu 
przycisku [ ] ( ) w 
następującej kolejności: 

�"WPROWAD  ADRES" 
→"ADRES 
GLOBALNY"→"WYSZUKI
W. ADRESU". Dalsze 
naciskanie przycisku [ ] 
( ) powoduje 
wyświetlenie zapisanych 
miejsc docelowych w 
kolejności alfabetycznej 
wg inicjału zapisanego dla 
poszczególnych miejsc.

5 Wprowadź wyszukiwane znaki i 
naciśnij przycisk [OK]. 
Zostaną przeszukane 
wprowadzone nazwy 
miejsc docelowych.
Zostaną wyświetlone 
wyniki wyszukiwania dla 
wprowadzonych znaków.
Informacje na temat 
wprowadzania znaków 
można znaleźć w rozdziale 
"JAK WPROWADZAĆ 
ZNAKI" (str.68).

6 Naciśnij przycisk [ ] ( ) lub 
przycisk [ ] ( ), aby wybrać miejsce 
docelowe, a następnie naciśnij 
przycisk [OK].

7 Naciśnij przycisk [ ] ( ) lub 
przycisk [ ] ( ), aby wybrać rozmiar 
oryginału, a następnie naciśnij 
przycisk [OK]. 
Rozmiar oryginału zmienia 
się po każdym naciśnięciu 
przycisku [ ] ( ) lub 
przycisku [ ] ( ) w 
następujący sposób:
"A4" → "B5" → "A5" → 
"8.5x14" → "8.5x13" → 
"8.5x11" → "8.5x5.5".

SKANUJ PRZY UŻYCIU:
USB/SIEĆ

SKANUJ PRZY UŻYCIU:
WYSZUKIW. ADRESU

SKANUJ PRZY UŻYCIU:
S

WPROW. ROZM. ORYG.
 A4
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8 Naciśnij przycisk [OK], a następnie 
przycisk [ ] ( ) lub przycisk [ ] 
( ), żeby wybrać tryb kolorów 
(KOLOROWY, ODCIENIE SZAROŚCI i 
CZARNO-BIAŁY) i poziom ekspozycji.

(Gdy wybrany jest tryb czarno-biały.)
Naciśnij przycisk 
[EXPOZYCJA ( )], żeby 
wybrać rodzaj oryginału.
Rodzaj oryginału zmienia 
się po każdym naciśnięciu 
przycisku [EXPOZYCJA 
( )] w następującej 
kolejności: "AUTO" ( ) 
→ "TEKST" ( ) → 
"FOTO" ( ). 

W razie potrzeby 
wyreguluj poziom 
ekspozycji dla TEKST 
( ) lub FOTO ( ).
Żeby uzyskać ciemniejszy 
obraz, naciśnij przycisk 
[ ] ( ). Żeby uzyskać 
jaśniejszy obraz, naciśnij 
przycisk [ ] ( ).

(Gdy wybrany jest tryb kolorowy lub odcieni 
szarości.)
Wyreguluj poziom 
ekspozycji. Żeby uzyskać 
ciemniejszy obraz, naciśnij 
przycisk [ ] ( ). Żeby 
uzyskać jaśniejszy obraz, 
naciśnij przycisk [ ] 
( ).

9 Naciśnij przycisk [START] ( ), aby 
rozpocząć skanowanie.

TEKST
     | | | | |

TEKST
     | | | | |

     | | | | |

• Podczas skanowania można nacisnąć przycisk [KASUJ] ( ), aby powrócić do poprzedniego kroku. Aby 
anulować skanowanie i powrócić do stanu początkowego trybu skanera, naciśnij przycisk [KASUJ 
WSZYSTKO] ( ).

• Przy użyciu funkcji skanera sieciowego nie można skanować obu stron oryginału znajdującego się w 
podajniku RSPF.

• Ustawień skanowania zachowanych w trybie skanowania nie można edytować, jeśli ten tryb skanowania 
został wybrany dla miejsca docelowego. Można zachować ustawienia w nowym trybie skanowania (zgodnie z 
objaśnieniami w części "ZAPISYWANIE USTAWIEŃ SKANOWANIA - Skanowanie sieciowe" (str.54), a 
następnie dokonać edycji ustawień miejsca docelowego lub można anulować wybór trybu skanowania dla 
danego miejsca docelowego, a następnie dokonać edycji ustawień trybu skanowania.

• Przed rozpoczęciem korzystania z funkcji Skanowanie do E-mail należy zapoznać się z informacjami w 
części "WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z FUNKCJI SKANOWANIE DO 
E-MAIL" (str.72) i upewnić się, że plik obrazu nie jest zbyt duży.

• W opcjach "Maksymalna pojemność załącznika E-mail" można ustawić limit dla wielkości plików 
obrazów wysyłanych przy użyciu funkcji Skanowanie do E-mail (str.61) na stronie sieci Web.

Info

Uwaga



- 66 -

KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO

METODY PRZESYŁANIA PRZY UŻYCIU FUNKCJI 
SKANOWANIE DO E-MAIL
Adres e-mail wykorzystywany w transmisji skanowania do E-mail można wprowadzić ręcznie lub wybrać z listy 
adresów przechowywanych na serwerze LDAP.

Wysyłanie obrazu na adres e-mail wprowadzany ręcznie

1 Naciśnij przycisk [WYBÓR TRYBU], 
aby wybrać tryb skanera. 
Po wybraniu trybu skanera 
zaświeci się wskaźnik 
"SCAN".

2 Upewnij się, że wyświetlony jest 
komunikat "SKANUJ PRZY UŻYCIU: 
USB/SIEĆ". Następnie naciśnij [OK], 
żeby przejść do trybu skanowania do 
USB i skanowania sieciowego. 
(Początkowo na 
wyświetlaczu pojawi się 
komunikat "SKANUJ 
PRZY UŻYCIU: 
SKANOWANIE DO USB".)

3 Umieść oryginał na tacy podajnika 
dokumentów lub na szybie oryginału.
Informacje o podawaniu oryginałów można 
znaleźć w części "ORIENTACJA OBRAZU I 
ORIENTACJA ŁADOWANIA ORYGINAŁU 
STANDARDOWEGO" (str.68).

4 Naciśnij przycisk [ ] ( ) lub 
przycisk [ ] ( ), aby wybrać 

�"WPROWAD  ADRES" i naciśnij 
przycisk [OK]. 

�Jeśli opcja "WPROWAD  
ADRES" nie pojawi się na 
wyświetlaczu, upewnij się, 
że na stronie sieci Web 
została włączona funkcja 
"Skanuj do E-mail ad-hoc" 
(str.61).

5 Wprowadź docelowy adres e-mail i 
naciśnij przycisk [OK]. 
Informacje na temat 
wprowadzania znaków 
można znaleźć w rozdziale 
"JAK WPROWADZAĆ 
ZNAKI" (str.68)

6 Naciśnij przycisk [ ] ( ) lub 
przycisk [ ] ( ), aby wybrać rozmiar 
oryginału, a następnie naciśnij 
przycisk [OK]. 
Rozmiar oryginału zmienia się po każdym 
naciśnięciu przycisku [ ] ( ) lub przycisku 
[ ] ( ) w następujący sposób:
"A4" → "B5" → "A5" → "8.5x14" → "8.5x13" → 
"8.5x11" → "8.5x5.5".

7 Naciśnij przycisk [OK], a następnie 
przycisk [ ] ( ) lub przycisk [ ] 
( ), żeby wybrać tryb kolorów 
(KOLOROWY, ODCIENIE SZAROŚCI i 
CZARNO-BIAŁY) i poziom ekspozycji.
 (Opis ustawień znajduje się na stronie 65.)

8 Naciśnij przycisk [START] ( ), aby 
rozpocząć skanowanie.

SKANUJ PRZY UŻYCIU:
USB/SIEĆ

SKANUJ PRZY UŻYCIU:
WPROWADŹ ADRES

WPROWADŹ ADRES:
XXXXX.XXXXX.com

Oryginał zostanie zeskanowany przy użyciu 
ustawień włączonego trybu skanowania 
(musi być zaznaczone pole wyboru obok 
nazwy w sekcji "Domyślny tryb 
skanowania").

Info
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KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO

Wysyłanie obrazu poprzez wybór adresu e-mail z serwera LDAP

1 Naciśnij przycisk [WYBÓR TRYBU], 
aby wybrać tryb skanera. 
Po wybraniu trybu skanera 
zaświeci się wskaźnik 
"SCAN".

2 Upewnij się, że wyświetlony jest 
komunikat "SKANUJ PRZY UŻYCIU: 
USB/SIEĆ". Następnie naciśnij [OK], 
żeby przejść do trybu skanowania do 
USB i skanowania sieciowego. 
(Początkowo na 
wyświetlaczu pojawi się 
komunikat "SKANUJ 
PRZY UŻYCIU: 
SKANOWANIE DO USB".)

3 Umieść oryginał na tacy podajnika 
dokumentów lub na szybie oryginału.
Informacje o podawaniu oryginałów można 
znaleźć w części "ORIENTACJA OBRAZU I 
ORIENTACJA ŁADOWANIA ORYGINAŁU 
STANDARDOWEGO" (str.68).

4 Naciśnij przycisk [ ] ( ) lub 
przycisk [ ] ( ), aby wybrać funkcję 
"ADRES GLOBALNY", a następnie 
naciśnij przycisk [OK]. 

5 Wprowadź wyszukiwane znaki i 
naciśnij przycisk [OK]. 
Zostaną wyświetlone 
wyniki wyszukiwania dla 
wprowadzonych znaków.
Informacje na temat 
wprowadzania znaków 
można znaleźć w rozdziale 
"JAK WPROWADZAĆ 
ZNAKI" (str.68)

6 Naciśnij przycisk [ ] ( ) lub 
przycisk [ ] ( ), aby wybrać rozmiar 
oryginału, a następnie naciśnij 
przycisk [OK]. 
Rozmiar oryginału zmienia się po każdym 
naciśnięciu przycisku [ ] ( ) lub przycisku 
[ ] ( ) w następujący sposób:
"A4" → "B5" → "A5" → "8.5x14" → "8.5x13" → 
"8.5x11" → "8.5x5.5".

7 Naciśnij przycisk [OK], a następnie 
przycisk [ ] ( ) lub przycisk [ ] 
( ), żeby wybrać tryb kolorów 
(KOLOROWY, ODCIENIE SZAROŚCI i 
CZARNO-BIAŁY) i poziom ekspozycji.
(Opis ustawień znajduje się na stronie 65.)

8 Naciśnij przycisk [START] ( ), aby 
rozpocząć skanowanie.

SKANUJ PRZY UŻYCIU:
USB/SIEĆ

SKANUJ PRZY UŻYCIU:
ADRES GLOBALNY

GLOBALNE WYSZUK.ADR. 
S

Oryginał zostanie zeskanowany przy użyciu 
ustawień włączonego trybu skanowania 
(musi być zaznaczone pole wyboru obok 
nazwy w sekcji "Domyślny tryb 
skanowania").

Info
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KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO

ORIENTACJA OBRAZU I ORIENTACJA ŁADOWANIA 
ORYGINAŁU STANDARDOWEGO
W przypadku korzystania z szyby oryginału dokument powinien zostać umieszczony stroną do skanowania 
skierowaną w dół, wyśrodkowany pionowo, z górną krawędzią wyrównaną do lewej krawędzi szyby.
Podczas korzystania z podajnika dokumentów RSPF oryginał należy ułożyć drukiem do góry na środku tacy podajnika, 
przy czym górna krawędź strony musi być skierowana w prawo. (Przy użyciu funkcji skanera sieciowego nie można 
skanować obu stron oryginału znajdującego się w podajniku RSPF.)

Długie poziome oryginały (od 215,9 mm (8-1/2") do 355,6 mm (14")) mogą być ułożone wyłącznie w sposób pokazany poniżej.
Z tego względu zeskanowany obraz zostanie podczas przeglądania na ekranie komputera obrócony o 90°.

JAK WPROWADZAĆ ZNAKI
Za pomocą przycisków numerycznych można wprowadzać inne znaki. Znaki przypisane poszczególnym przyciskom 
numerycznym znajdują się nad tymi przyciskami (od [2] do [9]). Aby wprowadzić znak, należy nacisnąć dany przycisk 
odpowiednią liczbę razy, aż znak ten pojawi się na wyświetlaczu (najpierw pojawia się cyfra, a potem znaki w 
kolejności takiej, jak nad przyciskiem). Poniżej przedstawiono przyciski, za pomocą których można wprowadzać znaki.

● Aby wprowadzić dwa kolejne znaki, które wymagają naciśnięcia tego samego przycisku, należy raz nacisnąć 
przycisk [ ] ( ) po wprowadzeniu pierwszego znaku, a następnie wprowadzić drugi znak.

● Jeśli wprowadzisz nieprawidłowy znak lub cyfrę, wykonaj poniższe czynności, aby poprawić błąd.
1. Naciśnij przycisk [ ] ( ) lub przycisk [ ] ( ), aby przenieść kursor na znak znajdujący się 

bezpośrednio po nieprawidłowym znaku.
2. Naciśnij przycisk [KASUJ] ( ).

Znak przed kursorem zostanie usunięty.
3. Wprowadź właściwy znak.

Znak zostanie wstawiony przed kursorem.

Szyba oryginału RSPF Wynik skanowania

Szyba oryginału RSPF Wynik skanowania

Za pomocą przycisków numerycznych można wprowadzać następujące znaki:
Znaki, które można wprowadzić

pr. Wprowadzanie adresu e-mail Wprowadzanie wyszukiwanych znaków
1 1 1 Spacja
2 a b c 2 A B C A B C 2 a b c
3 d e f 3 D E F D E F 3 d e f
4 g h i 4 G H I G H I 4 g h i
5 j k I 5 J K L J K L 5 j k l
6 m n o 6 M N O M N O 6 m n o
7 p q r s 7 P Q R S P Q R S 7 p q r s
8 t u v 8 T U V T U V 8 t u v
9 w x y z 9 W X Y Z W X Y Z 9 w x y z

_-.@ *} {][?>=;:,+)('&%$"!/_-.@#
0 0 0
# @.-_ #@.-_/!"$%&'()+,:;=>?[]{}*
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10 ROZWIĄZYWANIE 
PROBLEMÓW

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Jeśli pojawią się problemy lub wątpliwości, spróbuj je rozwiązać korzystając z poniższych informacji zanim 
skontaktujesz się z autoryzowanym sprzedawcą firmy SHARP.
Opisano tutaj problemy związane z przesyłaniem obrazów. Informacje na temat problemów związanych ze 
skanowaniem znajdują się w instrukcji obsługi urządzenia.

�SPRAWD  POŁĄCZENIA
■ Czy kabel LAN został odłączony?
Upewnij się, że kabel LAN jest dokładnie włożony w gniazdo modułu sieciowego i gniazdo w komputerze.
Informacje na temat podłączania kabla LAN znajdują się w instrukcji instalacji oprogramowania dla drukarki 
sieciowej.

■ Czy urządzenie zostało skonfigurowane do korzystania z tej samej sieci, co komputer?
Urządzenia nie można użyć, jeśli nie zostało podłączone do tej samej sieci, co komputer lub nie zostało 
skonfigurowane do korzystania z tej sieci.
W celu uzyskania dodatkowych informacji skontaktuj się z administratorem sieci.

Punkty do sprawdzenia w systemie Windows
■ Używasz portu, który został utworzony przy pomocy funkcji "Standardowy port TCP/IP"?
Podczas korzystania z portu utworzonego przy pomocy funkcji "Standardowy port TCP/IP" w systemie Windows 
prawidłowy wydruk może być niemożliwy, jeśli pole "Włączony status SNMP" jest wybrane w ustawieniach portu 
sterownika drukarki. Otwórz właściwości sterownika drukarki i kliknij przycisk "Konfiguruj port" w zakładce "Porty". 
Upewnij się, że w wyświetlonym oknie pole wyboru "Włączony status SNMP" nie jest zaznaczone .
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ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem Przyczyna i rozwiązanie

Skanowany obraz został obcięty.

Wybrane ustawienie "Rozmiar skanowania" jest mniejsze od 
rzeczywistej wielkości oryginału.
→ Dla opcji Rozmiar skanowania ustaw rzeczywisty rozmiar oryginału (str.64) i 

upewnij się, że oryginał został umieszczony z zachowaniem poprawnej 
orientacji (str.68).
Jeśli celowo wybrano mniejsze ustawienie rozmiaru od rzeczywistego rozmiaru 
oryginału, podczas umieszczania oryginału należy zwrócić uwagę na część 
oryginału, która ma być skanowana. Jeśli na przykład rozmiar oryginału to A4 i 
wybrane zostało ustawienie rozmiaru B5, oryginał należy umieścić w taki 
sposób, aby część przeznaczona do skanowania znajdowała się w obszarze 
B5 z lewej strony, na środkowej części szyby.

Nie można otworzyć otrzymanego 
pliku obrazu.

Przeglądarka plików graficznych odbiorcy nie obsługuje formatu 
otrzymanego pliku.
→ Podczas wysyłania danych obrazu wybierz inny typ pliku (TIFF / PDF / JPEG) 

i/lub inny format kompresji (Brak, MH (G3), MMR (G4)).
W przeciwnym razie odbiorca będzie musiał korzystać z programu Sharpdesk lub 
przeglądarki obsługującej powyższe kombinacje typów plików i formaty kompresji.

Gdy ten sam plik jest używany w dwóch 
kolejnych transmisjach przy Skanowanie 
do FTP, plik nie jest wysyłany.

Pierwszy plik może nadal pozostawać w pamięci podręcznej klienta 
serwera plików. Wyłącz opcję korzystania z pamięci podręcznej w 
oprogramowaniu klienckim.

Odbiorca nie otrzymuje wysyłanych 
danych.

W informacjach o zachowanym miejscu docelowym wystąpił błąd lub 
wybrano nieprawidłowe miejsce docelowe.
→ Sprawdź, czy zachowano prawidłowe informacje o miejscu docelowym. Jeśli 

informacje są błędne, popraw je (str.59).
* W przypadku problemów z przesyłaniem obrazów za pośrednictwem poczty 

elektronicznej, do administratora wysłana może zostać wiadomość o 
niedostarczeniu poczty. Informacja ta może być pomocna podczas 
poszukiwania przyczyny problemu.

Odbiorca nie otrzymuje danych 
wysłanych pocztą elektroniczną 
(Skanowanie do E-mail).

Sprawdź, czy na stronie sieci Web ustawiono limit wielkości dla plików 
obrazów wysyłanych przy użyciu funkcji Skanowanie do E-mail 
(ustawieniem domyślnym jest "Bez ograniczeń").
Limit może wynosić od 1 MB do 10 MB. Wielkość ustawianego limitu 
należy skonsultować z administratorem strony sieci Web (str.61).
Ilość danych, jaką można wysłać podczas jednej transmisji e-mail, jest 
czasami ograniczona przez administratora serwera poczty. Jeśli ilość 
wysyłanych danych zawiera się w limicie, o którym mowa powyżej, ale 
przekracza limit ustawiony przez administratora serwera poczty, dane nie 
będą dostarczane do adresata.
Zmniejsz ilość danych wysyłanych w ramach transmisji e-mail (zmniejsz 
liczbę skanowanych stron) (informacje na temat limitu ilości danych dla 
jednej transmisji e-mail można uzyskać u administratora serwera poczty).

Przesyłanie danych trwa zbyt długo.
Duża ilość danych powoduje utworzenie dużych plików, co z kolei wydłuża 
czas transmisji danych.

Podczas wybierania ustawień skanowania należy zwrócić uwagę na poniższe punkty, aby 
upewnić się, że tworzony plik obrazu spełnia wymagania dotyczące przesyłania pod 
względem jakości obrazu i wielkości pliku.
Ustawienia skanowania konfiguruje się na stronie sieci Web.
• Tryb pełnokolorowy

Wybierz tryb kolorów odpowiedni dla przeznaczenia skanowanego dokumentu, aby wielkość pliku nie była 
większa niż jest to konieczne.
Skanowanie dokumentu w trybie kolorów ustawionym na skalę szarości lub czarno-biały powoduje, że plik jest 
mniejszy niż przy skanowaniu w kolorze.

• Rozdzielczość
W przypadku oryginałów tekstowych wystarczająco czytelne obrazy są tworzone przy użyciu trybu kolorów 
"Gradacja mono 2" i rozdzielczości 200 dpi lub 300 dpi.
Ustawienia 600 dpi należy używać tylko wtedy, gdy wymagana jest reprodukcja obrazu o wysokiej jakości (np. 
fotografie i ilustracje). Ustawienie wysokiej rozdzielczości powoduje zwiększenie wielkości pliku i jeśli na 
serwerze, na który wysyłany jest obraz nie ma wystarczającej ilości miejsca na dysku (lub jeśli administrator 
serwera ograniczył wielkość plików), przesyłanie może się nie udać. W takim przypadku można spróbować 
zmniejszyć liczbę skanowanych stron w pliku lub zmniejszyć ustawienie wielkości skanu dla oryginału.

Uwaga
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ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

USUWANIE OPROGRAMOWANIA
Jeśli chcesz usunąć sterownik drukarki lub programy narzędziowe, wykonaj poniższe czynności:

Windows

1 Kliknij przycisk "Start", a następnie 
kliknij "Panel sterowania".
W systemie Windows 2000: kliknij przycisk 
"Start", wybierz "Ustawienia", a następnie kliknij 
"Panel sterowania".

2 Kliknij "Dodaj lub usuń programy".
• W systemie Windows Vista/7 kliknij "Odinstaluj 

program".
• W systemie Windows 2000: dwukrotnie kliknij 

ikonę "Dodaj/usuń programy".

3 Z listy wybierz sterownik lub 
narzędzia, które chcesz usunąć, a 
następnie kliknij odpowiedni przycisk.
Szczegółowe informacje znajdziesz w instrukcji 
obsługi lub pliku pomocy Twojego systemu 
operacyjnego.

4 Uruchom ponownie komputer.

KOMUNIKATY
Jeśli podczas wysyłania skanowanego obrazu wystąpi błąd transmisji, na pulpicie operacyjnym zostanie wyświetlony 
komunikat o błędzie i kod błędu.

JEŚLI POCZTA E-MAIL JEST ZWRACANA DO NADAWCY
Jeśli podczas korzystania z funkcji Skanowanie do E-mail przesyłanie nie powiodło się, na adres zwrotny 
skonfigurowany na serwerze SMTP wysyłana jest wiadomość e-mail z odpowiednią informacją. W takim przypadku 
odczytaj wiadomość e-mail w celu określenia przyczyny błędu, a następnie powtórz przesyłanie.

Kod błędu Rozwiązanie Strona

CE-00
CE-01

Wyłącz i włącz zasilanie urządzenia. Skontaktuj się z administratorem sieci, aby się 
upewnić, że problem nie dotyczy sieci ani serwera. Jeśli po wyłączeniu i włączeniu 
zasilania problem występuje nadal, wyłącz urządzenie i skontaktuj się ze sprzedawcą.

—

CE-02
CE-04

Odmowa dostępu do serwera.
Zeskanowany obraz nie został wysłany, ponieważ nie można nawiązać połączenia z serwerem. 
Sprawdź, czy ustawienia serwera SMTP lub serwera FTP na stronie WWW są prawidłowe.
Procedurę konfigurowania serwera SMTP omówiono w części "RÓŻNE USTAWIENIA 
SERWERA", a procedurę edytowania informacji o miejscu docelowym na potrzeby 
funkcji Skanowanie do FTP - w części "Edycja i usuwanie zaprogramowanych miejsc 
docelowych przesyłania".

59, 62

CE-03
Zeskanowany obraz nie został wysłany, ponieważ serwer był zajęty lub ruch w sieci był 
zbyt duży. Odczekaj chwilę i spróbuj ponownie.

—

CE-05
Zeskanowany obraz nie został wysłany, ponieważ katalog docelowego serwera FTP był 
nieprawidłowy. Sprawdź, czy na stronie WWW zostały skonfigurowane prawidłowe 
informacje dotyczące serwera FTP.

59

CE-09

Wielkość pliku zeskanowanego obrazu przekracza limit ustawiony przy użyciu opcji 
"Maksymalna pojemność załącznika E-mail" na stronie sieci Web. Zmniejsz liczbę stron 
oryginału skanowanego do pliku lub zmień limit ustawiony przy użyciu opcji "Maksymalna 
pojemność załącznika E-mail".

61

CE-12
Przekroczono maksymalną liczbę wyszukiwanych miejsc docelowych. Zwiększ liczbę 
wyszukiwanych znaków, aby zawęzić zakres przeszukiwania serwera LDAP.

67

PAMIĘĆ 
JEST 
PEŁNA.

Podczas skanowania zabrakło pamięci. Zmniejsz liczbę stron, obniż rozdzielczość lub 
zmień tryb kolorów w celu zmniejszenia wielkości pliku i spróbuj ponownie.
Informacje na temat ustawień trybu skanowania można znaleźć w części 
"ZAPISYWANIE USTAWIEŃ SKANOWANIA - Skanowanie sieciowe". (Objaśnienia 
dotyczące poszczególnych ustawień można znaleźć w systemie pomocy na stronie sieci 
Web).

54
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ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z 
FUNKCJI SKANOWANIE DO E-MAIL
Nie należy wysyłać zbyt dużych plików obrazów.
Administrator serwera pocztowego mógł nałożyć ograniczenia w zakresie ilości danych, które mogą być wysłane w 
jednej wiadomości. Jeżeli limit zostanie przekroczony, wiadomość nie zostanie dostarczona do odbiorcy. Nawet w 
przypadku braku limitów i pomyślnego dostarczenia wiadomości duże pliki danych mogą powodować wydłużenie 
czasu odbierania wiadomości oraz przeciążenie sieci odbiorcy (lub połączenia z Internetem), zależnie od jej 
wydajności.
W przypadku częstego wysyłania dużych plików danych przeciążenie sieci może spowodować spowolnienie innych 
transmisji, a w niektórych przypadkach awarię sieci lub serwera pocztowego.
Obrazom opisanym na następnej stronie odpowiadają następujące rozmiary plików (skanowanie oryginałów w 
formacie A4):

* Wszystkie podane wielkości dotyczą plików obrazów utworzonych w formacie TIFF MMR (G4).
W przypadku skanowania wielu obrazów wielkość pliku będzie w przybliżeniu wynosiła: (wielkość każdego 
obrazu według powyższej tabeli) x (liczba skanowanych obrazów).

Rzeczywiste ograniczenie wielkości zależy od środowiska sieciowego, ale ogólne zalecenie dotyczące maksymalnej 
wielkości pliku dla funkcji Skanowanie do E-mail to 2000 KB (2 MB). W przypadku konieczności wysłania wielu 
dokumentów, można spróbować obniżyć rozdzielczość.

Przykłady oryginalnych obrazów
Poniżej przedstawiono oryginalne przykładowe obrazy, dzięki którym można łatwiej zrozumieć powyższe 
objaśnienia. Należy zwrócić uwagę, że te obrazy są mniejsze niż rzeczywiste oryginały (oryginały mają w 
rzeczywistości format A4).

Rozdzielczość
Wielkość pliku oryginału 

tekstowego A po zeskanowaniu
Wielkość pliku oryginału fotograficznego B po 

zeskanowaniu

Gradacja mono 2  Skala szarości Wszystkie kolory

75 dpi Około 10 KB Około 125 KB Około 140 KB

300 dpi Około 34 KB
Około 1430 KB
(Około 1.43 MB)

Około 1440 KB
(Około 1.44 MB)

Oryginał tekstowy A Oryginał fotograficzny B

("17:17:25270")

("17:17:25270")
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11 SHARPDESK CD-ROM
(dla systemu Windows)

Dysk CD-ROM zawiera następujące programy:
• Sharpdesk* (Program zarządzający dokumentami)
• Network Scanner Tool
• SHARP TWAIN AR/DM (Sterownik Twain)

* Sharpdesk może zostać zainstalowany tylko na ilości komputerów wskazanych w "Numery seryjne Sharpdesk" 
na okładce tej instrukcji obsługi. Jeśli chcesz zainstalować Sharpdesk na dodatkowych komputerach, należy 
zakupić dodatkowe licencje.
(Jeśli wersja oprogramowania na CD-ROMie z licencjami jest inną wersją niż na CD-ROMie dołączonym do 
urządzenia, rekomendujemy użyć nowszą wersję oprogramowania.)

OPROGRAMOWANIE
Szczegółowe informacje na temat poszczególnych programów znaleźć można w podręcznikach użytkownika 
zawartych na dysku CD. Aby przeczytać instrukcję obsługi w formacie PDF, wymagany jest Acrobat® Reader lub 
Adobe® ReaderTM firmy Adobe Systems Incorporated. Jeśli żaden z programów nie jest zainstalowany na Twoim 
komputerze, programy można pobrać z następującego URL: 

http://www.adobe.com/

SHARPDESK (Program zarządzający dokumentami)
Program Sharpdesk pozwala na zarządzanie różnymi informacjami elektronicznymi, takimi jak obrazy skanowane 
przy użyciu Cyfrowej laserowej kopiarko/drukarki, dokumentami utworzonymi za pomocą edytorów tekstu i arkuszy. 
Najważniejszymi cechami programu Sharpdesk są:
• Współpraca ze skanerem pozwalająca na przekształcanie dokumentów papierowych na postać elektroniczną z 

wykorzystaniem zestawu funkcji kontrolnych oraz opcji skanowania.
• Możliwość szybkiej i łatwej edycji obrazów i dokumentów.
• Papierowy dokument tekstowy skanowany za pomocą programu Sharpdesk może zostać przetworzony na tekst 

edytowalny przez wybrany edytor tekstów. Program Sharpdesk wykorzystuje zaawansowany mechanizm optycznego 
rozpoznawania tekstów (OCR), który umożliwia zachowanie układu graficznego oryginalnych dokumentów.

• Dystrybucja dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej lub ich wydruk wymaga jedynie przeciągnięcia 
myszą pliku do ikony programu Sharpdesk OutputZone.

• Wiele plików można połączyć tworząc jeden nowy plik. Po utworzeniu połączonego pliku można zmienić kolejność 
stron lub dodać nowe strony.

• Wyszukując ilustrację lub plik tekstowy wystarczy podać jedno słowo, frazę lub listę słów. Można również 
przeprowadzić wyszukiwanie szczegółowe, podając typ pliku, datę modyfikacji lub słowo kluczowe.

• Kolorowy obraz zeskanowany na urządzeniu może zostać zachowany jako plik PDF przy użyciu wysokiego 
stopnia kompresji, aby zredukować rozmiar pliku. (Aby przeglądać plik PDF zachowany przy użyciu wysokiego 
stopnia kompresji, wymagana jest ostatnia wersja Adobe Reader.)

NETWORK SCANNER TOOL
Jest to program narzędziowy, który pomaga użytkownikowi korzystać z funkcji skanowania do komputera. Pozwala on na 
dokonanie niezbędnych ustawień Cyfrowej laserowej kopiarko/drukarki oraz komputera, które umożliwiają odbieranie 
danych. Dodatkowo, w przypadku odebrania danych obrazu uruchamia on automatycznie program Sharpdesk.
Wysłane do komputera zeskanowane obrazy mogą zostać automatycznie:
• zapisane w folderze;
• przesłane do aplikacji określonej w Network Scanner Tool;
• wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej;
• zapisane w programie Sharpdesk.

SHARP TWAIN AR/DM
Program SHARP TWAIN AR/DM służy do importowania obrazów interfejsu Twain do aplikacji zgodnej z tym 
standardem. Cechami programu SHARP TWAIN AR/DM są:
• Możliwość importu wybranego zakresu danych obrazu.
• Możliwość obracania obrazu podczas importu.
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PODRĘCZNIKI UŻYTKOWNIKA 
DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA
Folder Manual na dysku CD zawiera podręczniki użytkownika (w formacie PDF) dotyczące każdego z programów.

• Instrukcja Instalacji Sharpdesk (Sharpdesk Installation Guide)
• Podręcznik użytkownika programu Sharpdesk
• Podręcznik użytkownika programu Network Scanner Tool
• Podręcznik użytkownika programu SHARP TWAIN AR/DM

Poza wyjaśnieniem sposobu korzystania z programu, podręcznik zawiera również szczegółowe informacje 
dotyczące ich instalacji i konfiguracji. Przed instalacją programu należy zapoznać się z odpowiednim podręcznikiem 
użytkownika.



- 75 -

INSTALACJA OPROGRAMOWANIA
Podczas instalacji oprogramowania z dysku CD należy uwzględnić następujące kwestie:
● W podręcznikach użytkownika zawartych na dysku CD oraz na ekranach informacyjnych wyświetlonych podczas 

instalacji należy sprawdzić wymagania systemowe poszczególnych programów.
● Podręcznik użytkownika zawiera szczegółowe informacje dotyczące instalacji i konfiguracji programów. Przed 

instalacją programu należy zapoznać się z odpowiednim podręcznikiem użytkownika. W szczególności należy 
zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi przygotowania sieci oraz procedur konfiguracji przed instalacją Network 
Scanner Tool. Administrator sieci powinien sprawdzić, czy sieć została prawidłowo przygotowana.

● Wysyłanie oryginałów skanowanych poprzez cyfrową kopiarkę laserową do komputera (Skanuj do komputera) 
wymaga instalacji Network Scanner Tool.

● Standardowa instalacja programu Sharpdesk (na ekranie wyboru "Typical" należy wybrać opcję "Standardowa") 
powoduje automatyczną instalację narzędzia Network Scanner Tool. Istnieje także możliwość wyboru instalacji 
nietypowej ("Custom"), która powoduje instalację wyłącznie Network Scanner Tool.

● Przed instalacją Network Scanner Tool należy zainstalować program SHARP TWAIN AR/DM. Program SHARP 
TWAIN AR/DM nie może być zainstalowany samodzielnie.

● Zawartość okien Informacyjnych pojawiających się podczas instalacji można znaleźć również w plikach Readme 
znajdujących się na tym samym dysku CD. Plik Readme programu Sharpdesk został umieszczony w głównym katalogu 
dysku CD, natomiast w przypadku programu SHARP TWAIN AR/DM plik ten został zainstalowany w katalogu Twain.

INSTALACJA SHARPDESK I NETWORK SCANNER TOOL

1 Zamknij wszystkie otwarte aplikacje 
i/lub programy rezydentne.

2 Włóż dysk CD-ROM do napędu 
CD-ROM.
• Pojawi się ekran instalacji programu 

Sharpdesk. Przejdź do czynności 6.
• Jeśli ekran nie zostanie wyświetlony, przejdź 

do czynności 3.

3 Kliknij przycisk "Start" i wybierz 
polecenie "Mój komputer" ( ).
W systemie Windows Vista/7 kliknij “Start” i kliknij 
"Mój komputer".

4 Kliknij dwukrotnie ikonę CD-ROM 
( ). 
Uruchomiony zostanie program instalacyjny 
oprogramowania Sharpdesk.

5 Postępuj zgodnie z instrukcjami 
wyświetlanymi na ekranie.
W systemie Windows Vista/7: jeżeli pojawi się 
pytanie o potwierdzenie, kliknij “Zezwól”.

6 Po pojawieniu się okna "Customer 
Information" wprowadź numer seryjny, 
znajdujący się na okładce niniejszego 
podręcznika, a następnie kliknij 
przycisk "Next".
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi 
na ekranie.
• Jeśli na ekranie instalacji zostanie wybrana 

opcja "Typical", zostanie także zainstalowany 
program Network Scanner Tool. Aby 
zainstalować tylko program Network Scanner 
Tool, na ekranie typu instalacji wybierz opcję 
"Custom", a następnie zaznacz tylko opcję 
Network Scanner Tool.

• Jeśli na komputerze został wcześniej zainstalowany 
program "Imaging for Windows Professional 
Edition" firmy Eastman Software, program 
Sharpdesk Imaging nie zostanie zainstalowany.

• Programy "Imaging for Windows Professional 
Edition" oraz Sharpdesk Imaging używają 
wspólnych wpisów do rejestru, dlatego 
zainstalowanie programu "Imaging for Windows 
Professional Edition", gdy program Sharpdesk 
Imaging jest już zainstalowany, może 
spowodować nieprawidłowe działanie. W takim 
przypadku należy odinstalować programy 
Sharpdesk i Sharpdesk Imaging i zainstalować 
program "Imaging for Windows Professional 
Edition". Następnie należy ponownie 
zainstalować program Sharpdesk.

• Po zakończeniu instalacji programu Network 
Scanner Tool, zostanie uruchomiony "Search 
Setup Wizard". Postępuj zgodnie z instrukcjami 
pojawiającymi się na ekranie, aby utworzyć 
indeksową bazę danych. Szczegółowe informacje 
na ten temat można znaleźć w Podręczniku 
instalacji programu Sharpdesk i Podręczniku 
użytkownika programu Sharpdesk.
* Program Sharpdesk Imaging jest wersją 

programu Imaging for Windows Professional 
Edition firmy Eastman Software, która została 
dostosowana przez firmę Sharp Corporation.
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SHARPDESK CD-ROM (dla systemu Windows)

INSTALACJA SHARP TWAIN AR/DM
SHARP TWAIN AR/DM nie można użyć w systemie Windows Vista/7.

1 Zamknij wszystkie otwarte aplikacje 
i/lub programy rezydentne.

2 Włóż dysk CD-ROM do napędu 
CD-ROM.
Po wyświetleniu okna instalacyjnego programu 
Sharpdesk kliknij "Cancel", aby przerwać 
procedurę instalacji.

3 Kliknij przycisk "Start" i wybierz 
polecenie "Mój komputer" ( ).
W systemie Windows 2000 kliknij dwukrotnie 
ikonę "Mój komputer".

4 Kliknij ikonę CD-ROM ( ) i z menu 
"Plik" wybierz opcję "Otwórz".

5 Kliknij dwukrotnie folder "Twain", 
a następnie jeszcze raz kliknij 
dwukrotnie "Setup" ( ).

6 Postępuj zgodnie z instrukcjami 
wyświetlanymi na ekranie.

DEINSTALACJA OPROGRAMOWANIA
W oknie Dodaj lub usuń programy Panelu sterowania dokonaj deinstalacji oprogramowania.
● Deinstalacja programu Sharpdesk spowoduje także deinstalację Network Scanner Tool. Po deinstalacji Network 

Scanner Tool bezpośrednie odbieranie obrazów skanowanych za pomocą Cyfrowej laserowej kopiarko/drukarki 
nie będzie możliwe.

● Jeśli plik utworzony przez użytkownika zostanie zapisany w folderze Sharpdesk Desktop, folder Sharpdesk 
Desktop nie zostanie usunięty podczas odinstalowywania oprogramowania Sharpdesk.

● Usunięcie programu SHARP TWAIN AR/DM nie spowoduje usunięcia folderu programu buforującego 
przechowującego skanowane dane.

DEINSTALACJA OPROGRAMOWANIA Z PANELU 
STEROWANIA

1 W menu "Start" kliknij polecenie 
"Panel sterowania".
W systemie Windows 2000 kliknij przycisk "Start", 
wskaż polecenie "Ustawienia", a następnie kliknij 
polecenie "Panel sterowania".

2 Kliknij dwukrotnie kategorię "Dodaj 
lub usuń programy".
• W systemie Windows 2000 kliknij dwukrotnie 

ikonę "Dodaj/Usuń programy".
• W systemie Windows Vista/7 kliknij dwukrotnie 

ikonę "Usuń program".

3 Wybierz z listy program, który ma 
zostać usunięty ("Sharpdesk" lub 
"SHARP TWAIN AR/DM") i kliknij 
przycisk "Zmień/Usuń".
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12 DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE DRUKARKI

*1 Rozdzielczość 300 dpi można wybrać tylko przy wykorzystywaniu sterownika drukarki PCL6.
*2 Informacje na temat pamięci urządzenia znajdują się w jego instrukcji obsługi.
*3 Dostępne tylko przy zainstalowanym module PS3 (MX-PK10).

Prędkość drukowania Maks. 20 str./min. (przy drukowaniu na papierze formatu A4)

Rozdzielczość 600 dpi / 300 dpi*1

Pamięć modułu sieciowego*2 128 MB

Emulacja PCL6, PS3 (PostScript 3)*3

Zainstalowane czcionki Kompatybilne z PCL6: 80 czcionek wektorowych i 1 czcionka 
bitmapowaKompatybilne z PostScript 3*3: 136 czcionek wektorowych

Interfejs 10Base-T/100Base-TX Ethernet, USB 2.0 (Interfejs kompatybilny ze 
standardami Full-Speed/Hi-Speed)

Stawiając sobie za cel ciągłe doskonalenie swoich produktów, firma SHARP zastrzega sobie prawo do 
wprowadzania zmian w parametrach konstrukcyjnych i danych technicznych urządzenia bez powiadamiania 
nabywcy. Dane dotyczące wydajności poszczególnych elementów są wartościami nominalnymi produkowanych 
urządzeń. W indywidualnych przypadkach dopuszcza się odchylenia od podanych wielkości.

Info
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DANE TECHNICZNE SKANERA
Informacje o wymaganiach dotyczących zasilania, zużycia energii, wymiarów, ciężaru i innych danych technicznych 
wspólnych dla wszystkich funkcji urządzenia można znależć w podręczniku obsługi urządzenia.

* W grupie można zapisać wiele adresów e-mail (maks. 100). Należy zwrócić uwagę, że może to spowodować 
zmniejszenie maksymalnej liczby miejsc docelowych (standardowo 200), które można zapisać.

Format pliku Typ pliku: TIFF/PDF/JPEG
Tryb kompresji: MH (G3)/MMR (G4)/Brak

Metoda tworzenia plików Jeden plik na wszystkie strony / Jeden plik na każdą ze stron 1-6

Miejsca docelowe skanowania Skanowanie do FTP, Skanowanie do komputera, Skanowanie do 
E-mail, Skanowanie do USB

Obsługiwane systemy operacyjne 
komputerów klienckich (dla funkcji 
Skanowanie do komputera)

Windows 2000 Professional, Windows XP Home Edition,
Windows XP Professional, Windows Server 2003, Windows Vista, 
Windows Server 2008, Windows 7

Przeglądarka internetowa Internet Explorer 5.5 lub nowszy (Windows),
Netscape Navigator 6.0 lub nowszy

System zarządzania Wykorzystuje wbudowany serwer WWW

Protokół sieciowy TCP/IP, SMTP, LDAP, DNS

Obsługiwane systemy poczty elektronicznej Serwery pocztowe obsługujące protokół SMTP

Interfejs 10Base-T/100Base-TX Ethernet, USB 2.0 (Interfejs kompatybilny 
ze standardami Full-Speed/Hi-Speed)

Liczba miejsc docelowych Maksymalnie 200

Liczba miejsc docelowych dla transmisji 
grupowej Skanowanie do E-mail

Maksymalnie 100*

W związku ze stałym udoskonalaniem urządzenia mogą zachodzić pewne niezgodności pomiędzy ilustracjami a 
faktycznymi ekranami.
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DANE TECHNICZNE STEROWNIKA 
DRUKARKI

*1 Nie można użyć w systemie Mac OS X.
*2 Można użyć tylko w systemach Mac OS X v10.4, 10.5, 10.6.
*3 Type 1 i TrueType można wybrać w niektórych wersjach urządzeń LaserWriter.
*4 Tylko poprzez sieć (tryb USB nie jest obsługiwany).

Funkcja PCL6 PS
Windows

PPD
Macintosh

PPD

Często 
wykorzystywane 
funkcje

Liczba kopii 1 do 999 1 do 999 1 do 999 1 do 999

Orientacja drukowania Tak Tak Tak Tak

Drukowanie dwustronne Tak Tak Tak Tak

Styl zszywania
Książka/notatnik Książka/notatnik

Dłuższa krawędź/
krótsza krawędź

Dłuższa krawędź/
krótsza krawędź

Styl książecki Tak Tak Tak Nie

N:1 Liczba 2, 4, 6, 8, 9, 16 2, 4, 6, 8, 9, 16 2, 4, 6, 9, 16 2, 4, 6, 9, 16

Ułożenie Możliwy wybór Możliwy wybór Ustalone Możliwy wybór

Obramowanie Tak/Nie Tak/Nie Tak/Nie Możliwy wybór

Papier Format papieru Tak Tak Tak Tak

Własny format papieru 1 format 1 format 3 formaty 1 format

Wybór źródła Tak Tak Tak Tak

Ustawienia okładki Tak Tak Nie Tak

Grafika Rozdzielczość 600/300 dpi 600 dpi 600 dpi 600 dpi

Półcienie Nie Tak Nie Nie

Tryb grafiki Tak Nie Nie Nie

Zoom Nie Tak Tak Tak

Obraz lustrzany Nie Tak Tak Nie

Negatyw Nie Tak Tak Nie

Dopasowanie do strony Tak Tak Nie Tak*2

Czcionki Czcionki rezydentne 80 czcionek 136 czcionek 136 czcionek 35 czcionek

Czcionki do wyboru i 
pobrania

bitmapowe,
TrueType,
graficzne

bitmapowe,
Type 1,

TrueType

bitmapowe,
Type 1,

TrueType
Nie*3

Inne funkcje Ustawienia automatycznej 
konfiguracji

Tak*4 Tak*4 Nie Nie

ROPM Tak Tak Tak Tak

Nakładka Tak Tak Nie Nie

Znaki wodne Tak Tak Tak Tak

Kompresja zadań Nie Tak Nie Nie

Kompresja bitmap Tak Tak Nie Nie
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