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Úvod

1.1

Uvítanie
Ďakujeme vám, že ste si kúpili toto zariadenie.
V tomto návode na používanie sa uvádzajú preventívne opatrenia a požiadavky, ktoré je potrebné dodržiavať,
na bezpečné používanie tohto zariadenia. Pred používaním zariadenia si prečítajte tento návod.
Uložte tento návod na bezpečnom a ľahko prístupnom mieste.

1.1.1

Používanie tohto návodu a jeho členenie
K tomuto zariadeniu sa dodávajú dva typy návodov na používanie: tento návod a návod na používanie vo
formáte HTML.
Podrobné informácie o funkciách a postupoch ovládania nájdete v návode na používanie vo formáte
HTML.
Názov návodu

Prehľad

[Bezpečnostné informácie] (tento návod)

Uvádza preventívne opatrenia a požiadavky, ktoré je
potrebné dodržiavať na bezpečné používanie tohto
zariadenia.
Prečítajte si ho ešte pred použitím zariadenia.

Návod na používanie vo formáte HTML

Táto príručka obsahuje informácie o základných
operáciách, funkciách umožňujúcich pohodlnejšie
prevádzku, postupoch údržby, základné postupy
odstraňovania porúch a rôzne spôsoby nastavenia
tohto zariadenia.

Vykonávanie údržby a odstraňovanie porúch si vyžaduje, aby si používateľ osvojil základné technické znalosti
o zariadení. Údržba a riešenie problémov by sa mali vykonávať podľa pokynov uvedených v tomto návode
a návode na používanie vo formáte HTML.
V prípade problémov sa obráťte na servisného technika.
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Operačné prostredie pre návod na používanie vo formáte HTML
Podporované operačné systémy a prehliadače
V tomto návode sa opisujú postupy overenia v uvádzaných operačných systémoch a prehliadačoch.
Operačný systém

Webový prehliadač

Windows 7 (balík Service Pack 1)

Internet Explorer 11.x
Firefox 54.x
Chrome 59.x

Windows 8.1

Internet Explorer 11.x
Firefox 54.x
Chrome 59.x

Windows 10

Internet Explorer 11.x
Microsoft Edge 40
Firefox 54.x
Chrome 59.x

Mac OS 10.8

Safari 6.x

Mac OS 10.9

Safari 7.x

Mac OS 10.10

Safari 8.x

Mac OS 10.11

Safari 9.x

Mac OS 10.12

Safari 10.x

Tipy
-

Skontrolujte, či máte vo webovom prehliadači povolený [JavaScript]. [Návod na používanie vo formáte
HTML] využíva [JavaScript] na zobrazenie stránok alebo vyhľadávanie.

-

V závislosti od systémového prostredia nemusia niektoré funkcie pracovať štandardným spôsobom.
Chceme vás na to dopredu upozorniť.

-

Prípadné problémy sa môžu dať odstrániť použitím najnovšej verzie webového prehliadača.

Rozlíšenie zobrazenia
1 024 e 768 pixlov alebo väčšie
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Environmentálne informácie
Energy Star®
Program ENERGY STAR® bol vytvorený na podporu rozšíreného a dobrovoľného používania energeticky účinných technológií, ktoré znižujú spotrebu elektrickej energie a predchádzajú znečisťovaniu. Ako partnerská
spoločnosť programu ENERGY STAR zaručujeme, že tento výrobok spĺňa
požiadavky ENERGY STAR týkajúce sa energetickej účinnosti vďaka
nasledujúcim funkciám.

Automaticky znížená spotreba
Funkcia automaticky zníženej spotreby šetrí energiu tým, že znižuje spotrebu elektrickej energie. Dobu,
po ktorej sa aktivuje táto funkcia, je možné nastaviť na --- minút, 0,5 minúty, 3 minúty, 5 minút, 10 minút,
15 minút, 30 minút, 60 minút, 90 minút, 120 minút alebo 240 minút. Časové intervaly funkcie úspory energie
90, 120 a 240 minút sa v závislosti od regiónu nemusia zobraziť.
Predvoleným nastavením funkcie Automaticky znížená spotreba je [--- min.]. Nastavenie automaticky
zníženej spotreby na [--- min.] znamená, že funkcia je vypnutá.
Nastavenie funkcie Automatické vypnutie na [--- min.] (VYP.) automaticky zmení nastavenie funkcie
Automaticky znížená spotreba na [0,5 min.] Zmenu nastavenia Automaticky znížená spotreba však
možno upraviť vykonať podľa potreby.
Ak je funkcia Automatické vypnutie nastavená inak než na [--- min.] (VYP.), časový interval funkcie
Automaticky znížená spotreba nemôže prekračovať interval funkcie Automatické vypnutie.

Automatické vypnutie
Automatické vypnutie zabezpečuje ďalšiu úsporu energie prostredníctvom zníženia spotreby elektrickej
energie. Dobu, po ktorej sa aktivuje táto funkcia, je možné nastaviť na --- minút, 0,5 minúty, 3 minúty, 5 minút,
10 minút, 15 minút, 30 minút, 60 minút, 90 minút, 120 minút alebo 240 minút.
Predvoleným nastavením funkcie Automatické vypnutie je [0,5 min.]. Displej dotykového panela a indikátory
LED okrem indikátorov úsporného režim a napájania sa vypnú, čím sa zníži spotreba energie zariadenia.
Nastavenie funkcie Automatické vypnutie na [--- min.] znamená, že táto funkcia nie je aktívna.
Časový interval pre funkciu automatického vypnutia nemôže byť kratší ako interval pre funkciu automaticky
zníženej spotreby.

Nastavenie ErP
Táto funkcia vypína hlavný sieťový vypínač po uplynutí určitého času, ak je aktivovaná funkcia Automatické
zníženie spotreby, Automatické vypnutie alebo ak sa vypne vedľajší sieťový vypínač.
Čas aktivácie tejto funkcie možno nastaviť na 0 (Neprepínať), 12 hodín, 24 hodín, 36 hodín, 48 hodín, 60 hodín
alebo 72 hodín.
Ak je funkcia Nastavenie zapnutia/vypnutia týždenného časovača nastavená na [Týždenný plánovač zap.],
tlačidlo [02 Nast. ERP] sa zobrazí sivou farbou a nebude aktívne.

Automatická obojstranná tlač
Z dôvodu zníženia spotreby papiera môžete túto funkciu používať na automatickú tlač obojstranných
(duplexných) kópií.

Kombinovať
Z dôvodu zníženia spotreby papiera môžete túto funkciu používať na tlač stanoveného počtu strán originálu
(2, 4 alebo 8) na jeden list papiera.
Odporúčame vám, aby ste používali funkcie Automaticky znížená spotreba, Automatické vypnutie,
Nastavenie ErP, Automatická obojstranná tlač a Kombinovať.
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Právne obmedzenia týkajúce sa reprodukovania
Niektoré typy originálov sa nesmú kopírovať s cieľom alebo zámerom vydávať tieto kópie za originály.
Nasledujúci zoznam nie je úplný, ale môže slúžiť ako usmernenie k zodpovednému kopírovaniu.
<Finančné nástroje>
-

Osobné šeky

-

Cestovné šeky

-

Poštové poukážky

-

Depozitné potvrdenia

-

Cenné papiere alebo iné dlhové certifikáty

-

Akciové certifikáty

<Originály právnych dokumentov>
-

Potravinové poukážky

-

Poštové známky (opečiatkované alebo neopečiatkované)

-

Šeky alebo zmenky vydané vládnymi orgánmi

-

Kolky (opečiatkované alebo neopečiatkované)

-

Pasy

-

Imigračné dokumenty

-

Oprávnenia a dokumenty k motorovým vozidlám

-

Dokumenty a právne listiny k nehnuteľnostiam a majetku

<Všeobecné>
-

Osobné doklady, odznaky alebo insígnie

-

Diela podliehajúce autorským právam bez súhlasu vlastníka autorských práv

Okrem toho je absolútne zakázané kopírovať domácu alebo zahraničnú menu a umelecké diela bez súhlasu
vlastníka autorských práv.
Ak by ste mali pochybnosti o zákonnosti kopírovania, poraďte sa s právnikom.

NOTICE
Toto zariadenie využíva funkciu na zabránenie falzifikovaniu s cieľom zabrániť ilegálnemu kopírovaniu
finančných nástrojov.
Ďakujeme vám, že máte pochopenie pre občasné nedostatky vytlačeného obrazu alebo nemožnosť uloženia
obrazových dát v istých prípadoch, ktoré spôsobuje funkcia zabránenia falzifikovaniu.
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Bezpečnostné informácie
V tejto časti sú uvedené podrobné pokyny týkajúce sa ovládania a údržby tohto zariadenia. Aby sa zabezpečilo optimálne používanie tohto zariadenia, všetci používatelia by si mali dôkladne prečítať pokyny uvedené
v tomto návode a dodržiavať ich.
Pred pripojením zariadenia k elektrickej sieti si prečítajte nasledujúcu časť. Obsahuje dôležité informácie,
ktoré sa týkajú bezpečnosti používateľa a predchádzania problémom so zariadením.
Dodržiavajte všetky preventívne opatrenia uvedené v jednotlivých častiach tohto návodu.

dOdkaz
Niektoré pasáže tejto časti nemusia zodpovedať vášmu zariadeniu.

Výstražné symboly a symboly bezpečnostných opatrení
Dodržiavajte bezpečnostné opatrenia.
-

V tomto návode sa uvádzajú pokyny, ktoré je nutné dôsledne dodržiavať za každých okolností, aby sa
predišlo zraneniu osôb alebo škodám na majetku.

Zranenia a škody, ktoré môžu byť spôsobené nesprávnym používaním zariadenia, sa členia pomocou
nasledujúcich symbolov.
Obrazové označenie

Opis

Výstraha

Nesprávna manipulácia môže spôsobiť vážne zranenie alebo smrť.

Upozornenie

Nesprávna manipulácia môže spôsobiť ľahké zranenie alebo
poškodenie nehnuteľného a hnuteľného majetku.

Niektoré z hlavných grafických symbolov.
Grafické
symboly
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Opis

Grafické
symboly

Opis

Grafické
symboly

Opis

Všeobecný
zákaz

Nerozoberať

Nedotýkať sa

Všeobecný
pokyn

Uzemnenie

Vytiahnite zo
zásuvky

Všeobecné
bezpečnostné
opatrenie

Vysoká
teplota

Nebezpečenst
vo úrazu
elektrickým
prúdom
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Výstrahy a bezpečnostné opatrenia

2.1.1

Pripojenie k elektrickej sieti

2.1

Výstraha
Používajte len napájací kábel, ktorý je súčasťou balenia
zariadenia alebo ktorý je k zariadeniu pripojený. Ak napájací
kábel nebol súčasťou dodávky, použite výhradne napájací
kábel a zástrčku zodpovedajúce údajom v dokumentácii.
V opačnom prípade môže dôjsť k požiaru alebo k úrazu
elektrickým prúdom. Ak dodaný napájací kábel nie je možné
použiť v krajine predaja tohto zariadenia, použite napájací
kábel spĺňajúci nasledujúce podmienky alebo kontaktujte
servisné stredisko.
• Napájací kábel zodpovedá parametrom napätia a prúdu
uvedeným na typovom štítku tohto zariadenia.
• Napájací kábel spĺňa regulačné požiadavky pre danú
oblasť.
• Napájací kábel je vybavený uzemňovacím kolíkom/
konektorom.
Nepoužívajte napájací kábel z iných zariadení. Inak by mohlo
dôjsť k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
Dbajte na to, aby sa napájací kábel nepoškriabal, neodieral,
neklaďte naň ťažké predmety, nezohrievajte ho, neohýbajte,
neťahajte ani inak nepoškodzujte. Používanie poškodeného
napájacieho kábla (odhalené vodiče, prerušené vodiče atď.)
môže spôsobiť požiar alebo poškodenie zariadenia.
Ak zistíte akékoľvek známky poškodenia, okamžite VYPNITE
hlavný vypínač, vytiahnite napájací kábel zo zásuvky
a obráťte sa na autorizovaného servisného technika.
Používajte len napájací zdroj s povoleným napätím uvedeným na zariadení. Inak by mohlo dôjsť k požiaru alebo úrazu
elektrickým prúdom.
Nepoužívajte adaptéry s viacerými zásuvkami na pripojenie
ďalších spotrebičov alebo zariadení.
Používanie zásuvky na vyššiu než uvedenú hodnotu prúdu
môže spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom.

Nepoužívajte predlžovacie káble. Používanie predlžovacieho
kábla môže spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
Ak napájací kábel dodaný so zariadením nie je dostatočne
dlhý na zasunutie do zásuvky, kontaktujte servisné stredisko.

Nemanipulujte s napájacím káblom, ak máte mokré ruky;
mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.
Riadne zasuňte sieťovú zástrčku do sieťovej zásuvky. Inak by
mohlo dôjsť k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
Zabezpečte uzemnenie tohto zariadenia. (Zapojte sieťovú
šnúru do zásuvky, ktorá je vybavená uzemňovacím pólom.)
V opačnom prípade by mohlo pri nepravdepodobnom úniku
kvapaliny zo zariadenia dôjsť k požiaru alebo úrazu
elektrickým prúdom.
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Upozornenie
Elektrická zásuvka musí byť v blízkosti zariadenia a musí byť
ľahko prístupná. Inak by v prípade núdze nebolo možné
vytiahnuť sieťovú zástrčku.
Neumiestňujte v blízkosti sieťovej zástrčky žiadne predmety,
pretože by mohli sťažovať jej vytiahnutie v prípade núdze.
Pri odpájaní nevytrhávajte napájací kábel zo zásuvky. Kábel
by sa pri ťahaní mohol poškodiť, čo by mohlo spôsobiť požiar
alebo úraz elektrickým prúdom.
Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky minimálne raz za rok
a vyčistite priestor okolo kontaktov vidlice. Prach, ktorý sa
zhromažďuje pri kontaktoch vidlice môže spôsobiť požiar.

2.1.2

Inštalácia
Výstraha
Toto vrecko udržiavajte mimo dosahu batoliat a detí.
Nepoužívajte v kolískach, postieľkach, kočiaroch ani
detských ohrádkach. Tenká fólia by sa mohla nalepiť na nos
alebo ústa a znemožniť dýchanie. Toto vrecko nie je hračka.

Neklaďte na toto zariadenie žiadne vázy alebo iné nádoby
obsahujúce vodu, neklaďte naň kovové spinky alebo iné
drobné kovové predmety. Rozliata voda alebo kovové predmety, ktoré spadnú do zariadenia, môžu spôsobiť požiar,
úraz elektrickým prúdom alebo poruchu.
Ak sa do zariadenia dostane kúsok kovu, voda alebo nejaký
iný cudzí predmet, ihneď vypnite hlavný vypínač, odpojte
napájací kábel od sieťovej zásuvky a kontaktujte technického
zástupcu alebo autorizované servisné stredisko.
Napájací kábel umiestnite tak, aby naň nikto nestúpal a aby
sa oň nikto nepotkol. Stúpanie na napájací kábel alebo
zakopnutie oň by ho mohlo zahriať, čo by mohlo spôsobiť
požiar alebo úraz elektrickým prúdom.

Upozornenie
<Ak sa majú použiť upevňovacie nožičky>
Zariadenie po umiestnení zaistite pomocou upevňovacích
nožičiek. Nepoužitie upevňovacích nožičiek by mohlo
spôsobiť posunutie alebo prevrátenie zariadenia.
Neumiestňujte toto zariadenie do prašného prostredia alebo
na miesto vystavené sadziam či pare, do blízkosti kuchynského stola, kúpeľne alebo zvlhčovača. Mohlo by dôjsť
k požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo poškodeniu.
Neumiestňujte toto zariadenie na nestabilný alebo naklonený
povrch alebo na miesta vystavené vibráciám či otrasom.
Mohlo by spadnúť, a spôsobiť tak poranenie alebo sa
poškodiť.
Dbajte, aby neboli vetracie otvory zariadenia blokované.
Teplo, ktoré by zostávalo vnútri zariadenia, by mohlo
spôsobiť požiar alebo poškodenie.
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Výstrahy a bezpečnostné opatrenia

2.1

Upozornenie
Pri premiestňovaní zariadenia vždy odpojte napájací kábel
a ostatné káble. V opačnom prípade by sa mohol poškodiť
napájací alebo iný kábel, čo by mohlo viesť k vzniku požiaru,
úrazu elektrickým prúdom alebo poškodeniu.
Zariadenie pri premiestňovaní vždy uchopte na miestach
označených v návode na používanie alebo v iných dokumentoch. Ak sa zariadenie pri prenášaní uchopí na iných
miestach, môže spadnúť a spôsobiť vážne zranenie.

2.1.3

Používanie zariadenia
Výstraha
Nevykonávajte úpravy tohto zariadenia, pretože by to mohlo
spôsobiť požiar, úraz elektrickým prúdom alebo poškodenie
zariadenia. Ak sa v zariadení využíva laserové žiarenie, mohlo
by spôsobiť slepotu.
Neodstraňujte kryty a panely, ktoré sú primontované k zariadeniu. V niektorých produktoch sa nachádzajú vysokonapäťové súčiastky alebo zdroj laserového žiarenia, ktoré by mohli
spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo oslepenie.
Prestaňte zariadenie používať, ak začne byť príliš horúce,
začne dymiť, produkovať nezvyčajný zápach alebo hluk.
Okamžite VYPNITE hlavný vypínač, vytiahnite napájací kábel
zo sieťovej zásuvky a obráťte sa na technického zástupcu
alebo autorizované servisné stredisko. Ak by ste zariadenie
naďalej používali, mohlo by dôjsť k požiaru alebo úrazu
elektrickým prúdom.
Nepoužívajte zariadenie, ak spadlo alebo má poškodený
kryt. Okamžite VYPNITE hlavný vypínač, vytiahnite napájací
kábel zo sieťovej zásuvky a obráťte sa na technického
zástupcu alebo autorizované servisné stredisko. Ak by ste
zariadenie naďalej používali, mohlo by dôjsť k požiaru alebo
úrazu elektrickým prúdom.
Nepoužívajte v zariadení alebo v jeho blízkosti horľavé spreje,
tekutiny alebo plyny. Nečistite vnútorné časti zariadenia
pomocou odstraňovača prachu s výbušným plynom. Mohlo
by dôjsť k požiaru alebo výbuchu.

<Ak sa používa modul vysokofrekvenčnej identifikácie RFID
(s obmedzením len na 13,56 MHz) určený na blízku komunikáciu vnútri stroja alebo technológia elektromagnetického
indukčného ohrevu (IH) (s obmedzením len na 20,05 kHz až
100 kHz)>
Toto zariadenie vytvára slabé magnetické pole.
Ak v blízkosti zariadenia pocítite neobvyklé príznaky týkajúce
sa implantovaných zdravotníckych pomôcok (kardiostimulátora atď.), odíďte od zariadenia a okamžite vyhľadajte lekára.
Ak si nie ste istí, či zakúpené zariadenie vyhovuje týmto
požiadavkám, obráťte sa na technického zástupcu alebo
autorizované servisné stredisko.
<Ak sa používa nekontaktná čítačka čipovej karty>
Ak používate implantované zdravotnícke pomôcky (kardiostimulátor atď.), nikdy nepribližujte čítačku čipovej karty
k implantátu bližšie ako na 12 cm.
Rádiové vlny by mohli ovplyvniť fungovanie implantovaných
zdravotníckych pomôcok (kardiostimulátora atď.).
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Upozornenie
Dlhodobé používanie zariadenia v nedostatočne vetranej
miestnosti alebo tlač veľkého množstva kópií či výtlačkov
môže spôsobovať zápach zo vzduchu vystupujúceho zo
zariadenia. Zabezpečte v miestnosti dostatočné vetranie.
Vnútorné časti zariadenia majú vysokú teplotu, ktorá môže
spôsobiť popáleniny.
Pri kontrole vnútorných súčastí zariadenia v prípade nesprávnej funkcie, napríklad zaseknutie papiera, sa nedotýkajte komponentov (okolo fixačnej jednotky atď.), ktoré sú
označené výstražným štítkom "Caution HOT". Mohli by ste
sa popáliť.
Ak sa zariadenie nebude dlhší čas používať, odpojte ho od
elektrickej siete.
Pri používaní zariadenia sa nepozerajte príliš dlho do svetla
lampy. Mohlo by dôjsť k poruche zraku.
Nepoužívajte zošívaný papier, vodivý papier (napríklad
strieborný papier alebo karbónový papier) alebo upravovaný
papier citlivý na teplo/papier na atramentovú tlač, v opačnom
prípade môže dôjsť k požiaru.

2.1.4

Spotrebný materiál
Výstraha
Nevhadzujte toner alebo nádobu, ktorá obsahuje toner (napr.
zásobník na toner, vyvolávaciu jednotku a nádobu na odpadový toner), do otvoreného ohňa. Horúci toner by sa mohol
rozptýliť a spôsobiť popáleniny alebo škodu.
Upozornenie
Súčasti obsahujúce toner (napr. zásobník na toner, vyvolávaciu jednotku alebo nádobu na odpadový toner) nenechávajte v dosahu detí. Olizovanie týchto súčastí alebo požitie
tonera môže spôsobiť poškodenie zdravia.
Súčasti obsahujúce toner (napr. zásobník na toner, vyvolávaciu jednotku a nádobu na odpadový toner) neskladujte
v blízkosti zariadení citlivých na magnetické pole, ako sú
presné meracie prístroje a zariadenia na ukladanie dát;
mohlo by dôjsť k ich poruche. Mohli by spôsobiť poruchu
týchto zariadení.
Súčasti súvisiace s tonerom neotvárajte silou (napr. zásobník
na toner, vyvolávacia jednotka a nádobu na odpadový toner).
Ak toner unikne z nádoby s tonerom, dávajte veľký pozor,
aby ste ho nevdýchli alebo aby sa vám nedostal na pokožku.
Ak sa toner dostane na pokožku alebo na odev, dôkladne ho
umyte mydlom a vodou.
Ak vdýchnete toner, choďte na čerstvý vzduch a opakovane
kloktajte veľké množstvo vody. Ak by sa objavili príznaky ako
kašeľ, vyhľadajte lekársku pomoc.
Ak sa dostane toner do očí, okamžite ho vyplachujte pod
tečúcou vodou minimálne 15 minút. Ak by dráždenie
pretrvávalo, vyhľadajte lekársku pomoc.
Ak prehltnete toner, vypláchnite si ústa a vypite niekoľko
pohárov vody. V prípade potreby vyhľadajte lekársku pomoc.
Nikdy sa nedotýkajte elektrických kontaktov na jednotkách
(napr. na zásobníku na toner a vyvolávacej jednotke),
elektrostatický výboj by mohol poškodiť zariadenie.
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2.1

Upozornenie
Pred manipuláciou si prečítajte bezpečnostné informácie
uvedené v dokumentácii pre používateľa.
<Ak je potrebné vymeniť fixačnú jednotku>
Fixačná sekcia je extrémne horúca. Pred výmenou fixačnej
jednotky otvorte všetky dvierka a kryty zariadenia. Zariadenie
následne ponechajte nečinné po stanovenú dobu a uistite sa,
že fixačná sekcia vychladla na izbovú teplotu. Nedodržanie
týchto pokynov by mohlo spôsobiť popáleniny.

2.1.5

Granuly lepidla
Upozornenie
Granuly lepidla neumiestňujte do blízkosti ohňa. Granuly
lepidla sú horľavé a môžu sa ľahko vznietiť.
Nepožívajte granuly lepidla. V prípade, že granulu lepidla
požijete, vypite veľké množstvo vody alebo mlieka na
vyvolanie zvracania a bezodkladne sa obráťte na lekára.
Udržujte mimo dosahu detí, aby ste predišli nepredvídaným
nehodám.

2.1.6

Kompletizačná jednotka perfect binder
Upozornenie
Pri dlhšom používaní kompletizačnej jednotky perfect binder
sa vyžaduje vetranie. Miestnosť pravidelne vetrajte. Kompletizačnú jednotku perfect binder sa odporúča nainštalovať do
priestorov vybavených ventilačným systémom. Používanie
kompletizačnej jednotky perfect binder v miestnosti bez
náležitého vetrania by mohlo predstavovať zdravotné riziko.
S roztopeným horúcim lepidlom narábajte opatrne. Ak sa
lepidlo dostane do očí, neutierajte ich, ani sa ich nepokúšajte
otvoriť, ale ich okamžite ochlaďte studenou vodou a obráťte
sa na lekára.
Nedotýkajte sa roztopeného horúceho lepidla, mohli by ste si
spôsobiť popáleniny. Ak dôjde k prilepeniu pasty na pokožku, okamžite postihnuté miesto ochlaďte studenou vodou
a obráťte sa na lekára.
Bezprostredne po vypnutí zariadenia sa nedotýkajte nádržky
na lepidlo, inak si môžete spôsobiť popáleniny. Ak sa
chystáte manipulovať s nádržkou rukami, počkajte, kým
nádržka vychladne.
Násypník granúl lepidla a jednotku nádržky na lepidlo neumiestňujte do blízkosti ohňa. Lepidlo je horľavé a môže sa
ľahko vznietiť.
Nezdržujte sa v blízkosti výparov unikajúcich z roztopeného
horúceho lepidla. Ak pocítite dráždenie očí alebo v oblasti
okolo očí, nosa alebo hrdla, presuňte sa do priestorov
s čerstvým vzduchom.
Neblokujte výstupný otvor ventilátora na zadnej stene kompletizačnej jednotky perfect binder. Teplo by tak nemohlo
unikať, čo by mohlo viesť k požiaru alebo poruche.
Neupravujte nastavenie teploty v jednotke nádržky na
lepidlo. Mohlo by to spôsobiť požiar alebo poruchu.
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Regulačné oznámenia

2.2.1

Uvoľňovanie ozónu
Počas tlače sa uvoľňuje malé množstvo ozónu. Toto množstvo je také malé, že nepredstavuje zdravotné
riziko. Napriek tomu však zabezpečte dostatočné vetranie v miestnosti, kde sa používa zariadenie, najmä
ak tlačíte veľké množstvo materiálov alebo ak sa zariadenie nepretržite používa dlhý čas.

2.2.2

Elektromagnetické rušenie a bezpečnostné schválenia
Toto zariadenie sa musí používať s tieneným sieťovým káblom a tieneným USB káblom.
USB kábel musí mať dĺžku tri metre alebo menej.
Použitie takýchto káblov pravdepodobne povedie k rušeniu rádiovej komunikácie.

7VÝSTRAHA
-

Toto je zariadenie triedy A. Toto zariadenie sa nesmie používať v bytovej zástavbe. V bytovej zástavbe
môže toto zariadenie spôsobovať rušenie rádiových frekvencií a od jeho používateľa sa môže
vyžadovať, aby prijal nápravné opatrenia.

Pre používateľov v Európe
Označenie CE (vyhlásenie o zhode) pre používateľov v Európskej únii (EÚ) Vyhlásenie o zhode je prístupné na
adrese "http://www.konicaminolta.eu/".
Tento výrobok vyhovuje požiadavkám normy IEC61000-3-12.
Tento výrobok má certifikát GS pre model Konica Minolta s označením
AccurioPress 6136, AccurioPress 6136P a AccurioPress 6120..

Informácie pre používateľov v Nemecku
Der höchste Schalldruckpegel beträgt 85 dB(A) oder weniger nach ISO 7779.
Dieses Gerät ist nicht für den Einsatz im direkten Sichtfeld von Bildschirmarbeitsplätzen bestimmt.
Um störende Reflexionen an Bildschirmarbeitsplätzen zu vermeiden, darf dieses Gerät nicht im direkten
Sichtfeld aufgestellt werden.

For U.S.A and Canada Users
This product is cTUVus-certified for the Konica Minolta branded model AccurioPress 6136, AccurioPress
6136P, and AccurioPress 6120.

Notification for California Customers
This product uses a CR Lithium Battery which contains perchlorate material.
This perchlorate warning applies to perchlorate-containing lithium batteries sold or distributed in California,
USA.
"Perchlorate Material - Special handling may apply, See www.dtsc.ca.gov/ hazardouswaste/perchlorate."
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2.2

USER INSTRUCTIONS FCC PART 15 - RADIO FREQUENCY DEVICES
(For U.S.A. Users)
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received,
including interference that may cause undesired operation.

NOTICE
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to
Part 15 of the FCC Rules.
These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment
is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency
energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

7WARNING
-

The design and production of this unit conform to FCC regulations, and any changes or modifications
must be registered with the FCC and are subject to FCC control. Any changes made by the purchaser
or user without first contacting the manufacturer will be subject to penalty under FCC regulations.

-

This device must be used with a shielded network cable and a shielded USB cable. The use of nonshielded cables is likely to result in interference with radio communications and is prohibited under FCC
rules.

INTERFERENCE-CAUSING EQUIPMENT STANDARD (ICES-003 ISSUE 5)
(For Canada Users)
This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
This device complies with Canadian RSS-Gen.
Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this
device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of this
device.
Cet appareil est conforme à la norme CNR-Gen du Canada.
L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux deux conditions suivantes : (1) il ne doit pas produire
de brouillage, et (2) l'utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu,
même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

Pre používateľov v krajinách, kde neplatia smernice triedy B (Class B)
7VÝSTRAHA
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-

Toto je zariadenie triedy A. Toto zariadenie môže v domácom prostredí spôsobovať rušenie, v takom
prípade musí používateľ prijať potrebné opatrenia.

-

Toto zariadenie sa musí používať s tieneným sieťovým káblom (10 Base-T/100 Base-TX) a tieneným
paralelným káblom. Použitie netienených káblov môže spôsobiť rušenie rádiovej komunikácie a je
podľa miestnych ustanovení a ustanovení CISPR zakázané.
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Bezpečnosť vyžarovania LED
Toto zariadenie využíva diódy LED (light emitting diodes). Nie je možné, aby vzniklo nebezpečenstvo
spôsobené žiarením LED, pretože úroveň žiarenia počas prevádzky, údržby, servisu a poruchy neprekračuje
limity žiarenia stanovené pre triedu 1.
Upozorňujúci symbol: Výrobok nevyhadzujte spolu s domovým odpadom!
Informácie o správnom zaobchádzaní s elektrickými a elektronickými zariadeniami po skončení ich životnosti vám poskytnú príslušné miestne orgány alebo
naši predajcovia. Recyklácia tohto výrobku pomôže chrániť prírodné zdroje
a zabraňovať možným negatívnym dôsledkom nevhodnej likvidácie odpadu na
životné prostredie a ľudské zdravie.

Grafické symboly použité na tomto zariadení
Niektoré z hlavných grafických symbolov.
Grafické
symboly

Opis

Grafické
symboly

Opis

Grafické
symboly

Opis

Poloha "ZAP."

Poloha "VYP."

POHOTOVOSTNÝ
REŽIM

Tlačidlové
spínače

Uzemnenie
(ochranná
uzemňovacia
svorka)

Uzemnenie
(ochranné
uzemnenie)

ZARIADENIE
TRIEDY II

Zariadenie
triedy II
s funkčným
uzemnením

Funkčné
uzemnenie

Vše obecné
bezpečnostné
opatrenie

Vysoká
teplota

Nebezpečenstvo úrazu
elektrickým
prúdom

UPOZORNENIE
Pohyblivé listy
ventilátora

POZOR,
DVOJPÓLOVÉ/
NEUTRÁLNE
ISTENIE
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2.3

Výstražné a upozorňujúce štítky
Toto zariadenie je na nasledujúcich miestach označené výstražnými a upozorňujúcimi štítkami a indikátormi
bezpečnostných opatrení. Tieto štítky a indikátory vás upozorňujú, aby ste boli pri výmene jednotiek opatrní
a vyhli sa nebezpečným situáciám alebo vážnemu zraneniu.

7UPOZORNENIE
NEODSTRAŇUJTE výstražné ani upozorňujúce štítky!
-

2.3.1

Ak by ste odstránili výstražný alebo upozorňujúci štítok, neupozorňoval by vás na možné nebezpečenstvo alebo zranenie. Ak nejaké výstražné alebo upozorňujúce štítky chýbajú alebo sú nečitateľné,
obráťte sa na servisného technika.

Štítky s upozornením na dopravníkovej jednotke fixácie
7UPOZORNENIE
Vysoká teplota! Popálenie
Mohli by ste si spôsobiť popáleniny.
-

NEDOTÝKAJTE SA ľavej bočnej časti fixačnej jednotky, ak sú bočná časť alebo bočný kryt
fixačnej jednotky otvorené pri odstraňovaní zaseknutého papiera.

7UPOZORNENIE
Vysoká teplota! Popálenie
Mohli by ste si spôsobiť popáleniny.
-

NEDOTÝKAJTE SA vrchného panela odvlhčovacieho ohrievača, keď dvíhate prenosový pás
dopravníkovej jednotky fixácie pri odstraňovaní zaseknutého papiera.

7UPOZORNENIE
Úraz
Mohli by ste si spôsobiť zranenie.
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-

NEVKLADAJTE ruky ani ramená medzi hlavnú časť stroja a dopravníkovú jednotku fixácie.

-

Dotyk so spájacími konektormi elektrických súčastí môže spôsobiť poškodenie zariadenia
alebo neočakávané problémy.

-

Nepokúšajte sa vykonať opravu samostatne, obráťte sa na servisného technika.
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Výstražné a upozorňujúce štítky

2.3

Výstražný štítok na nádobe na odpadový toner
7VÝSTRAHA
Výbuch
Toner sa môže vznietiť a spôsobiť nebezpečnú situáciu.
-
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NIKDY nehádžte nádobu na odpadový toner do ohňa.
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Výstražné a upozorňujúce štítky na jednotke zošívania na striešku SD-513
7VÝSTRAHA
Úraz
Vloženie rúk do krytu počas vysúvania listov do hromadnej výstupnej priehradky môže spôsobiť
nečakaný úraz.
-

Pri vyberaní listov z hromadnej výstupnej priehradky neklaďte ruky do krytu výstupu.

-

Pred odobratím vytlačených listov sa uistite, že sa všetky vysunuli do hromadnej výstupnej priehradky.
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2.3

7UPOZORNENIE
Úraz
Pri zachytení rúk môže dôjsť k nečakanému zraneniu.
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-

NEKLAĎTE ruky medzi upínaciu sekciu a hlavnú časť stroja, keď zatvárate upínaciu sekciu.

-

Upínaciu sekciu zatvárajte opatrne.
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2

7UPOZORNENIE
Vysoká teplota! Popálenie
Motorická časť vnútornej jednotky môže byť horúca. Pri dotyku sa môžete popáliť.
-

NEDOTÝKAJTE SA rukami motorickej časti vnútornej jednotky.

-

Keď je upínacia sekcia otvorená, vnútorná jednotka vo vnútri jednotky zošívania na striešku
môže byť vysunutá dopredu. Odstráneniu papiera zaseknutého vo vnútri hlavnej časti
jednotky zošívania na striešku venujte osobitnú pozornosť.

AccurioPress 6136/6136P/6120

2-17

2
2.3.4

Výstražné a upozorňujúce štítky

2.3

Štítok s upozornením na kompletizačnej jednotke perfect binder PB-503
7UPOZORNENIE
Vysoká teplota! Popálenie
Mohli by ste si spôsobiť popáleniny.
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-

NEDOTÝKAJTE SA nádržky na lepidlo.

-

Pri zasúvaní jednotky nádržky na lepidlo naspäť na miesto postupujte mimoriadne opatrne.
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Výstražné a upozorňujúce štítky
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Štítky s upozornením na finišeri FS-532
7UPOZORNENIE
Úraz
Mohlo by dôjsť k nečakanému úrazu, napríklad zachyteniu prstov medzi primárnu (hlavnú)
priehradku pohybujúcu sa nahor a hlavnú časť stroja.
-

Pri vyberaní potlačených listov z primárnej (hlavnej) priehradky NEKLAĎTE ruku na vrch
zväzku listov.

-

Pri vyberaní zväzku z priehradky ho vždy uchopte z prednej aj zadnej strany.

7UPOZORNENIE
Úraz
Mohlo by dôjsť k nečakanému úrazu, napríklad zachyteniu prstov primárnou (hlavnou) priehradkou pri jej pohybe do strán. NEVKLADAJTE prsty do priestoru medzi primárnu (hlavnú) priehradku
a hlavnú časť stroja.
-

Pri vyberaní papiera z priehradky postupujte opatrne.
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Výstražné a upozorňujúce štítky

2.3

7UPOZORNENIE
Vysoká teplota! Popálenie
Finišér, na ktorom je osadená dierovacia jednotka PK-522, má dutinu. Pri dotyku o motor hlbšie
v dutine sa môžete popáliť. NEVKLADAJTE ruky do dutiny vnútri finišéra.
-

2-20

Pri vyberaní zaseknutého papiera nevkladajte ruky hlboko do dutiny.
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Výstražné a upozorňujúce štítky
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Štítky s upozornením na výstupnej priehradke OT-510
7UPOZORNENIE
Úraz
Mohlo by dôjsť k nečakanému úrazu, napríklad zachyteniu prstov medzi primárnu (hlavnú)
priehradku pohybujúcu sa nahor a hlavnú časť stroja.
-

Pri vyberaní potlačených listov z primárnej (hlavnej) priehradky NEKLAĎTE ruku na vrch
zväzku listov.

-

Pri vyberaní zväzku z priehradky ho vždy uchopte z prednej aj zadnej strany.

7UPOZORNENIE
Úraz
Mohlo by dôjsť k nečakanému úrazu, napríklad zachyteniu prstov primárnou (hlavnou) priehradkou pri jej pohybe do strán.
-

NEVKLADAJTE prsty do priestoru medzi primárnu (hlavnú) priehradku a hlavnú časť stroja.

-

Pri vyberaní papiera z priehradky postupujte opatrne.
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Výstražné a upozorňujúce štítky

2.3

Štítky s upozornením na transportnej jednotke RU-518 / zvlhčovači HM-103
7UPOZORNENIE
Úraz elektrickým prúdom, požiar
Hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom alebo požiar. NEDÁVAJTE do zariadenia iné
než špecifikované kvapaliny. Nedopĺňajte do zariadenia žiaden spotrebný materiál.
-

Ak sa do elektrických súčastí prístroja dostanú kvapky akejkoľvek kvapaliny,
môžu poškodiť zariadenie alebo spôsobiť neočakávané problémy.

7UPOZORNENIE
Úraz
Mohli by ste si spôsobiť zranenie. Dbajte, aby vám NESPADLA nádoba s kvapalinou.
-
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Podlaha s rozliatou kvapalinou môže byť klzká a môže spôsobiť nečakané problémy.
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Výstražné a upozorňujúce štítky
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Výstražný štítok týkajúci sa úniku elektrického prúdu na zadnej strane
hlavnej časti stroja
7VÝSTRAHA
Úraz elektrickým prúdom
Hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom.
-

Vzhľadom k tomu, že dochádza k veľkým únikom prúdu, vždy zastrčte zástrčku napájacieho
kábla do uzemnenej sieťovej zásuvky.

-

Pred odpojením hlavnej časti stroja odpojte všetky napájacie zástrčky voliteľných prídavných zariadení.
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Výstražné a upozorňujúce štítky

2.3

Výstražné a upozorňujúce štítky na automatickom krúžkovom rýchloviazači
GP-502
7UPOZORNENIE
Úraz
Mohli by ste si spôsobiť zranenie.
-

Pri zatváraní vrchnej časti automatického krúžkového rýchloviazača NIKDY neklaďte ruku na
jednotku displeja!

-

Pri zatváraní vrchnej časti automatického krúžkového rýchloviazača buďte opatrní.

7UPOZORNENIE
Úraz
Mohli by ste si spôsobiť zranenie nárazom hlavou.
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-

Ak je otvorený vrchný kryt alebo premosťovacia plošina krúžkového rýchloviazača, dávajte
si pozor na hlavu.

-

Obzvlášť opatrne postupujte pri odstraňovaní zaseknutého papiera.
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Výstražné a upozorňujúce štítky
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Výstražné štítky uzemnenia na hlavnej časti stroja, integrovanej jednotke
Color Care IQ-501, jednotke podávania papiera PF-710m, jednotke zošívania
na striešku SD-513, transportnej jednotke RU-518, skladacej jednotke
FD-503, veľkokapacitnom stohovači LS-506 a kompletizačnej jednotke
perfect binder PB-503
Výstražné štítky uzemnenia umiestnené na zadných stranách hlavnej časti stroja, integrovanej jednotky Color
Care IQ-501, jednotky podávania papiera PF-710m, jednotky zošívania na striešku SD-513, transportnej
jednotky RU-518, skladacej jednotky FD-503, veľkokapacitného stohovača LS-506 a kompletizačnej
jednotky perfect binder PB-503.

7VÝSTRAHA
Úraz elektrickým prúdom
Únik elektrického prúdu by mohol spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
-

Tento výrobok zapájajte len do uzemnenej zásuvky.
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Výstražné a upozorňujúce štítky

2.3
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Výstražné a upozorňujúce štítky
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2.4

Prevádzkové opatrenia

2.4

Prevádzkové opatrenia
Z dôvodu zabezpečenia optimálneho výkonu tohto zariadenia dodržiavajte nasledujúce opatrenia.

2.4.1

Napájanie
Požiadavky na zdroj energie:
Miesto určenia

Severná Amerika

Európa, Juhovýchodná Ázia, Austrália

Napätie

208 V až 240 V AC

220 V až 240 V AC

Frekvencia

60 Hz

50 – 60 Hz

Používajte zdroj energie s čo najmenším kolísaním napätia alebo frekvencie.

2.4.2

Prevádzkové prostredie
Požiadavky na prevádzkové prostredie zabezpečujúce správne fungovanie zariadenia:

2.4.3

-

Prevádzková teplota: 10°C (50°F) až 30°C (86°F)

-

Vlhkosť: 10% až 80%

Skladovanie vytlačených materiálov
Pri skladovaní vytlačených materiálov dodržiavajte nasledujúce odporúčania.

2.4.4

-

Vytlačené materiály, ktoré sa budú uchovávať dlhý čas, uložte tak, aby neboli vystavené svetlu alebo
vysokým teplotám. Zabránite tak ich vyblednutiu alebo zlepeniu.

-

Lepidlá obsahujúce rozpúšťadlo (napr. lepidlo v spreji) môžu rozpustiť toner na vytlačených
materiáloch.

Uvoľňovanie ozónu
Počas tlače sa uvoľňuje malé množstvo ozónu. Toto množstvo je také malé, že nepredstavuje zdravotné
riziko. Napriek tomu však zabezpečte dostatočné vetranie v miestnosti, kde sa používa zariadenie, najmä
ak tlačíte veľké množstvo materiálov alebo ak sa zariadenie nepretržite používa dlhý čas.

2.4.5

Priame slnečné žiarenie
Neinštalujte zariadenie a jeho voliteľné doplnky na miesto vystavenému priamemu slnečnému žiareniu, mohol
by sa znížiť výkon zariadenia alebo by mohlo dôjsť k poruchám.

2.4.6

Overovacia jednotka AU-201S
Zariadenie nepoužívajte v blízkosti vody, inak môže dôjsť k jeho poškodeniu.
USB kábel nerežte, nepoškodzujte, neupravujte a nasilu ho neohýbajte. Poškodený alebo prerezaný USB
kábel môže viesť k poruche.
Zariadenie nerozoberajte, inak môže dôjsť k jeho poškodeniu.
Čipovú kartu neskladujte vo vzdialenosti do 40 mm od plochy určenej na čítanie karty.
(Nekorešponduje v Európe)

2.4.7

Dáta uložené v zariadení
Ak je zariadenie vybavené pevným diskom, pred jeho presunom, likvidáciou alebo vrátením požičaného
zariadenia sa odporúča spustenie funkcie [Nast. výmazu všetkých dát], aby sa predišlo úniku dát.
Pri použití funkcie [Nast. výmazu všetkých dát] sa prepíšu a vymažú všetky dátové oblastí uložené na pevnom
disku.
Pred použitím funkcie [Nast. výmazu všetkých dát] kontaktujte servisného technika.
Ako ochranu dát v prípade poruchy pevného disku vám odporúčame jeho pravidelné zálohovanie. Bližšie
informácie o zálohovaní pevného disku vám kontaktujte servisného technika.
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2.4

2.4.8

2

Prevádzkové opatrenia

Opatrenia týkajúce sa používania skladacej jednotky, finišera a výstupnej
priehradky
Pri vysúvaní výtlačkov primárny (hlavný) zásobník skladacej jednotky FD-503, finišéra FS-532 alebo výstupnej
priehradky OT-510 postupne klesá. K ľavej strane finišéra NEUMIESTŇUJTE žiadne predmety, ktoré by mohli
obmedzovať pohyb priehradky, mohlo by dôjsť k poškodeniu finišéra.
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V prípade, že zabudnete heslo správcu

2.5

V prípade, že zabudnete heslo správcu
Heslo správcu je v rámci východiskových nastavení výrobcu nastavené na "00000000".
Ak je heslo správcu zmenené, kontaktujte servisného technika.
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