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Návod na použití tiskáren
Důležitá bezpečnostní upozornění
Před uvedením přístroje do provozu si prosím přečtěte tyto informace! Přečtěte prosím návod k použití pečlivě ještě
před zapojením zařízení
nevystavujte tiskárnu přímému slunečnímu záření. Neumisťujte ji do blízkosti zdrojů, jakými jsou například radiátory nebo
výdechy klimatizace
Nevystavujte tiskárnu teplotám, nižším než 0°C nebo vyšším než 50°C
Nevystavujte tiskárnu magnetickým polím
Nevystavujte tiskárnu dešti nebo vlhkosti
Zabraňte polití tiskárny vodou nebo jakoukoli tekutinou
Nevystavujte tiskárnu velkým nárazům a otřesům
Nevystavujte tiskárnu prachu a nečistotám
Nikdy tiskárnu neumisťujte na nerovné plochy
Nikdy přístroj nerozebírejte! Uvnitř se nacházejí díly s nebezpečným napětím
V krytu přístroje jsou otvory a štěrbiny sloužící k cirkulaci vzduchu, který chrání přístroj před přehřátím. Přístroj nelze
zabudovat do uzavřeného prostoru
Přístroj je možno provozovat pouze pod napětím uvedeném na typovém štítku
Síťový kabel tohoto přístroje má vidlici s ochranným kontaktem, kterou je z bezpečnostních důvodů možno připojit pouze
k zásuvce s ochranným kontaktem
Tiskárna může být zapojena pouze do vyhovující elektrické sítě dle ČSN
Nikdy nezasouvejte jakékoliv předměty do otvorů krytu přístroje
Do tiskárny vkládejte pouze papír který je pro dané zařízení určen (pro tiskárny a kopírky)
Zapojení tiskárny
-

Počítač i ostatní zařízení doporučujeme před instalací vypnout (při manipulaci s kabely může dojít k jejich nečekávanému
odpojení a tak ke ztrátě zpracovávaných dat)
Připojte datový kabel tiskárny do konektoru počítače i tiskárny
Připojte napájecí kabel do tiskárny a do odpovídající síťové zásuvky. Zapněte počítač i tiskárnu
Vložte papír případně toner

Instalace tiskárny do počítačové sítě
-

Připojení tiskárny k domácí nebo firemní síti lze provést, pouze pokud tiskárna obsahuje síťovou kartu. Pokud tiskárna
nemá síťovou kartu, je možné ji připojit pomocí printserveru.

Instalace ovladače tiskárny
-

Pokud operační systém nenalezne připojenou tiskárnu automaticky, je zapotřebí nainstalovat do počítače příslušný
ovladač tiskárny. Ovladače jsou ke stažení ze stránek výrobců tiskáren vč. dalšího uživatelského software

Nastavení výchozí tiskárny
-

otevřete dialogové okno Tiskáren (Start/Ovládací panely/Tiskárny a faxy, nebo Start/zařízení a tiskárny)
Pravým tlačítkem klepněte na tiskárnu, kterou chcete používat, a potom klepněte na příkaz Nastavit jako výchozí tiskárnu.
Na ikoně zvolené tiskárny se zobrazí znak označující výchozí tiskárnu.

Tisk zkušební stránky
-

Nyní se můžete přesvědčit, že tiskárna pracuje správně. Pravým tlačítkem myši klikněte na název tiskárny (v menu
Tiskárny a faxy) a v zobrazené nabídce Vlastnosti zvolte položku Tisk zkušební stránky
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Upozornění:
Předejděte poškození tonerových kazet a fixačních válců
-

Předejít poškození můžete, pokud nebudete tisknout na nevhodný papír jako je např. lepenkový papír, různé fólie,
recyklovaný papír, který není určen k použití do tiskáren a kopírovacích strojů, papír s jinou gramáží, atd.
Není povoleno používat náplně, které nejsou schváleny výrobcem pro daný typ zařízení

V následujících případech je žádoucí odpojit přístroj od sítě a obrátit se na odborný servis:
síťový kabel nebo vidlice jsou poškozené nebo opotřebované
do přístroje vnikla tekutina
přístroj se dostal do styku s deštěm nebo s vodou
přístroj nepracuje normálně, ačkoliv postupujete podle návodu k použití
přístroj spadl na zem, nebo byl poškozen jeho kryt
změnily se provozní vlastnosti přístroje

