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Úvod 1

1 Úvod

Děkujeme vám, že jste se rozhodli pro tento stroj.

Tento návod k použití obsahuje podrobné informace o použití různých funkcí stroje, opatřeních pro jejich 
použití a základní postupy pro odstraňování závad. Abyste měli jistotu, že budete stroj používat správně 
a efektivně, přečtěte si pozorně tento návod k použití.

Ilustrace použité v příručce se mohou lehce lišit od skutečného vzhledu zařízení.

1.1 Energy Star®

Jako partneři skupiny ENERGY STAR® zaručujeme, že tento stroj vyhovuje normám ENERGY STAR® pro 
účinné využití energie.

Co je to výrobek řady ENERGY STAR®?

Výrobek řady ENERGY STAR® je vybaven zvláštní funkcí, která umožňuje po určité době nečinnosti 
automatický přechod do "režimu nízké spotřeby". Výrobek řady ENERGY STAR® využívá energii efektivněji, 
šetří vaše peníze za provozní náklady a pomáhá chránit životní prostředí.
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1.2 LICENČNÍ UJEDNÁNÍ K SOFTWARU
Tato sada obsahuje následující materiály poskytované společností KONICA MINOLTA BUSINESS 
TECHNOLOGIES, INC. (KMBT): software, který je součástí tiskového systému, digitální strojově 
zpracovatelná data ve formě obrysů ve speciálním formátu a šifrovaném tvaru ("Programy písem"), další 
software pro počítačový systém, určený pro použití s tiskovým softwarem ("Software hostitele") a související 
popisné materiály ("Dokumentace"). Výraz "Software" by se měl používat pro popis tiskového softwaru, 
programy písem a případně software hostitele, zahrnuje rovněž aktualizace, opravné verze, doplňky a kopie 
tohoto softwaru.

Máte oprávnění používat tento software za podmínek uvedených v tomto ujednání.

KMBT vám uděluje nevýhradní podlicenci k používání tohoto softwaru a dokumentace za předpokladu 
vašeho souhlasu s následujícím:
1. Tiskový software a související programová písma smíte používat pro účely zobrazování na 

licencovaných zařízeních, výhradně k vašim vlastním pracovním účelům.
2. Licenci programových písem naleznete výše v sekci 1 ("Tiskový software") smíte používat programové 

písmo Roman pro reprodukci gramáží, stylů a verzí písma, číslic, znaků a symbolů ("Řezů") na displeji 
nebo monitoru ke svým vlastním pracovním účelům.

3. Můžete si vytvořit jednu záložní kopii Host Software za předpokladu, že tato kopie nebude instalována 
ani používána na žádném počítači. Navzdory výše uvedeným omezením smíte provést instalaci na 
libovolný počet počítačů výhradně pro použití s jedním nebo více tiskovými systémy, na kterých běží 
tento tiskový software.

4. Práva vyplývající z Ujednání můžete převést na držitele všech licenčních práv a nároků k tomuto 
softwaru a dokumentaci ("Zmocněná osoba") za předpokladu, že na zmocněnou osobu převedete 
všechny kopie tohoto softwaru a dokumentace a zmocněná osoba se bude cítit vázána všemi 
požadavky a podmínkami tohoto Ujednání.

5. Souhlasíte, že nebudete měnit, upravovat nebo překládat tento software a dokumentaci.
6. Souhlasíte, že se nebudete pokoušet software měnit, demontovat, dešifrovat, rozebírat nebo 

dekompilovat.
7. Vlastnická práva k softwaru a dokumentaci a všem reprodukcím zůstává KMBT a držitelům jejích 

licencí.
8. Obchodní značky by měly být používány ve shodě se zavedenými zvyklostmi, včetně identifikace jména 

vlastníka obchodní značky. Obchodní značky lze používat pouze k identifikaci tištěného výstupu 
pomocí tohoto softwaru. Takovéto použití obchodních značek vám nedává vlastnická práva k příslušné 
obchodní značce.

9. Není povoleno najímat si, pronajímat, dále licencovat, půjčovat nebo převádět verze nebo nepoužité 
kopie tohoto licenčního ujednání nebo kopie tohoto softwaru na nepoužitých médiích, vyjma části výše 
popsaného trvalého převedení softwaru a dokumentace.

10. KMBT A JÍ LICENCOVANÉ OSOBY NEBUDOU ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ZODPOVĚDNÉ ZA 
VYPLÝVAJÍCÍ, NÁHODNÉ, NEPŘÍMÉ, TRESTNÍ NEBO ZVLÁŠTNÍ ŠKODY, VČETNĚ JAKÝCHKOLI 
ZTRÁT ZISKŮ NEBO ÚSPOR, A TO ANI V PŘÍPADĚ, KDY KMBT PŘEDEM UPOZORŇOVALA NA 
MOŽNOST TAKOVÉHO POŠKOZENÍ, NEBO ZA JAKÉKOLI NÁROKY VZNESENÉ TŘETÍ STRANOU. 
KMBT A JÍ LICENCOVANÉ OSOBY ODMÍTAJÍ JAKÉKOLI ZÁRUKY VE VZTAHU K SOFTWARU, 
VYJÁDŘENÉ NEBO SKRYTÉ, BEZ OMEZENÍ NA ZÁRUKY PRODEJNOSTI, VHODNOSTI KE 
KONKRÉTNÍMU ÚČELU, FUNKCE A NEPORUŠENÍ PRÁV TŘETÍ STRANY. NĚKTERÉ STÁTY 
A JURISDIKCE NEPOVOLUJÍ VYNĚTÍ NEBO OMEZENÍ NÁHODNÝCH, NÁSLEDNÝCH NEBO 
ZVLÁŠTNÍCH POŠKOZENÍ, POTOM SE VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT.

11. Oznámení koncovým uživatelům ve státní správě: Tento software je "obchodní zboží", jak je tento výraz 
definován v 48 C.F.R.2.101, sestávající z "komerčního počítačového programu" a "dokumentace ke 
komerčnímu počítačovému programu", ve smyslu použití tohoto výrazu v 48 C.F.R. 12.212. Ve shodě 
s 48 C.F.R. 12.212 a 48 C.F.R. 227.7202-1 až 227.7202-4 vyžadují všichni koncoví uživatelé ve státní 
sféře USA pouze software se zde uvedenými právy.

12. Souhlasíte, že nebudete software exportovat v žádném tvaru s porušením jakýchkoli platných zákonů 
a nařízení týkajících se exportu do dalších zemí.
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1.3 Popis konvencí použitých v návodu
V návodu jsou používány následující značky a formátování textu.

Bezpečnostní doporučení

6 NEBEZPEČÍ
Nerespektování pokynů zvýrazněných tímto způsobem může vést k smrtelným nebo vážným úrazům 
elektrickým proudem.
% Všímejte si všech nebezpečí, aby nedocházelo k úrazům.

7 VÝSTRAHA
Nerespektování pokynů zdůrazněných tímto způsobem může vést k vážnému poranění nebo způsobit 
vznik škod.
% Všímejte si všech výstrah, aby nedocházelo k úrazům a bylo zaručeno bezpečné používání stroje.

7 POZOR
Nerespektování pokynů zdůrazněných tímto způsobem může vést k lehčím úrazům nebo způsobit 
vznik škod.
% Všímejte si všech upozornění, aby nedocházelo k úrazům a bylo zaručeno bezpečné používání stroje.

Pořadí činností

1 Číslo 1 formátováno zde uvedeným způsobem označuje první 
krok v řadě činností.

2 Další stejně formátovaná čísla označují následující kroky 
v pořadí činností.

? Text formátovaný tímto způsobem poskytuje další pomoc.
% Text formátovaný tímto způsobem popisuje činnost, která 

zaručuje dosažení požadovaných výsledků. 

Užitečné informace

2
Poznámka
Text zvýrazněný tímto způsobem obsahuje užitečné informace a rady pro zajištění bezpečného použití 
stroje.

2
Připomenutí 
Takto zvýrazněný text obsahuje informace, které je třeba mít na paměti.

!
Podrobnosti
Text zvýrazněný tímto způsobem obsahuje odkazy na podrobný popis.

Obrázek vložený na tomto
místě zobrazuje činnost,
kterou je třeba provést.
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Zvláštní textové značky

Tlačítko [Stop]
Názvy tlačítek na ovládacím panelu jsou psány výše uvedeným způsobem.

NASTAVENI STROJE
Takto je uváděn text zobrazený na displeji.

2
Poznámka
Obrázky stroje uvedené v této příručce se mohou měnit a závisí na uspořádání stroje.

1.4 Popisy originálů a papíru
Níže jsou objasněny výrazy používané v příručce pro originály a papír.

Kdykoli jsou v příručce uváděny rozměry originálu a papíru, týká se 
hodnota zobrazená v obrázku jako Y šířky, hodnota zobrazená 
jako X se týká délky.

Podélně (w)
Jestliže má papír kratší šířku (Y) než délku (X), je ve svislé orientaci 
neboli na výšku a označuje se w.

Napříč (v)
Jestliže má papír delší šířku (Y) než délku (X), je ve vodorovné 
orientaci neboli na šířku a označuje se v.
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2 Pokyny k instalaci a provozu

2.1 Bezpečnostní informace
Tato část obsahuje podrobné pokyny k obsluze a údržbě kopírovacího stroje. Aby mohlo být zařízení 
optimálně využíváno, měl by si každý, kdo je bude obsluhovat, pozorně přečíst pokyny v této příručce a řídit 
se jimi.

Před připojením stroje k napájení čtěte důkladně následující část. Obsahuje důležité informace týkající se 
bezpečnosti a ochrany zařízení.

Příručku uložte, prosím, na vhodném místě v blízkosti stroje.

Dbejte na dodržování všech upozornění uvedených v jednotlivých částech příručky.

KM_Ver.01E_C

2
Poznámka
Některé pasáže obsažené v této části se nemusí týkat zakoupeného výrobku.

Výstražné a varovné značky 

Následující indikátory jsou používány na výstražných štítcích nebo v této příručce pro účely rozčlenění 
bezpečnostních výstrah.

7 VÝSTRAHA
Nerespektování těchto výstrah může vést k vážnému nebo dokonce smrtelnému poranění.
% Věnujte pozornost těmto bezpečnostním radám.

7 POZOR
Nerespektování těchto upozornění může vést k poranění nebo vzniku škod.
% Věnujte pozornost těmto bezpečnostním radám.

Význam značek

Znaky Význam Příklad Význam

Trojúhelník označuje nebezpečí, na 
které si musíte dávat pozor.

Tato značka upozorňuje na nebezpečí 
popálení.

Šikmá čára označuje zakázanou 
činnost.

Tato značka varuje před rozebíráním 
zařízení.

Černý kruh označuje činnost, kterou 
je nutno provést.

Tato značka znamená, že musíte odpojit 
zařízení od sítě.
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Demontáž a úpravy

7 VÝSTRAHA
Nerespektování těchto výstrah může vést k vážnému nebo dokonce smrtelnému poranění.
% Věnujte pozornost těmto bezpečnostním radám.

Napájecí kabel

7 VÝSTRAHA
Nerespektování těchto výstrah může vést k vážnému nebo dokonce smrtelnému poranění.
% Věnujte pozornost těmto bezpečnostním radám.

VÝSTRAHA Znaky

• Nepokoušejte se odstraňovat kryty a panely připevněné k výrobku. Některé výrobky 
obsahují vysokonapěťové části nebo zdroj laserového záření, které mohou způsobit 
úraz elektřinou nebo poškození zraku.

• Neupravujte výrobek, neboť by mohlo dojít k požáru, úrazu elektřinou nebo poruše. 
U výrobku používajícího laser může laserový paprsek způsobit poškození zraku.

VÝSTRAHA Znaky

• Používejte pouze napájecí kabel, který je součástí výrobku. Pokud není napájecí kabel 
součástí dodávky, používejte pouze takový napájecí kabel a vidlici, jak je uvedeno 
v POKYNECH PRO NAPÁJECÍ KABEL. V opačném případě může dojít k požáru nebo 
úrazu elektřinou.

• Používejte pouze napájecí kabel dodávaný se strojem a NIKDY jej nepoužívejte pro jiné 
zařízení. Při nedodržení tohoto upozornění může dojít ke vzniku požáru nebo k úrazu 
elektřinou.

• Dbejte, aby se napájecí kabel nepoškrábal, neodíral, aby na něm nestály těžké 
předměty, aby na něj nepůsobilo teplo, nebyl zkroucen, ohýbán, nebylo za něj taháno 
nebo nebyl poškozen. Při použití poškozeného napájecího kabelu (obnažené vodiče, 
přerušený vodič atp.) může dojít k požáru nebo poruše.
Pokud by takováto situace nastala, ihned vypněte síťový vypínač, odpojte napájecí 
kabel ze zásuvky a obraťte se na servisního technika.
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Napájení

7 VÝSTRAHA
Nerespektování těchto výstrah může vést k vážnému nebo dokonce smrtelnému poranění.
% Věnujte pozornost těmto bezpečnostním radám.

7 POZOR
Nerespektování těchto upozornění může vést k poranění nebo vzniku škod.
% Věnujte pozornost těmto bezpečnostním radám.

Vidlice napájecího kabelu

7 VÝSTRAHA
Nerespektování těchto výstrah může vést k vážnému nebo dokonce smrtelnému poranění.
% Věnujte pozornost těmto bezpečnostním radám.

7 POZOR
Nerespektování těchto upozornění může vést k poranění nebo vzniku škod.
% Věnujte pozornost těmto bezpečnostním radám.

VÝSTRAHA Znaky

• Používejte pouze napájecí zdroj s povoleným napětím. V opačném případě může dojít 
k požáru nebo úrazu elektřinou.

• Vidlici napájecího kabelu zapojte přímo do síťové zásuvky stejného typu. Při použití 
adaptérů může dojít k připojení k nesprávnému napájení (napětí, proudové omezení, 
nulování) a může dojít k úrazu elektřinou. Pokud není k dispozici vhodná síťová 
zásuvka, měl by zákazník požádat kvalifikovaného elektrikáře o její instalaci.

• Zásadně nepoužívejte rozbočovací adaptér ani prodlužovací kabel. Použití adaptéru 
nebo prodlužovacího kabelu může způsobit vznik požáru nebo úraz elektřinou. 
Pokud by bylo třeba použít prodlužovací kabel, obraťte se na servisního technika.

• Než připojíte ke stejné zásuvce i jiné zařízení, poraďte se se servisním technikem. 
Přetížení může způsobit vznik požáru.

UPOZORNĚNÍ Znaky

• Zásuvka se musí nacházet poblíž zařízení a být snadno přístupná. V opačném případě 
byste nedokázali v případě nebezpečí rychle vytáhnout vidlici kabelu ze zásuvky.

VÝSTRAHA Znaky

• Nezapojujte a neodpojujte vidlici napájecího kabelu vlhkýma rukama, mohlo by dojít 
k úrazu elektřinou.

• Vidlici napájecího kabelu zasuňte do zásuvky až na doraz. V opačném případě může 
dojít k požáru nebo úrazu elektřinou.
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Ochrana nulováním

7 VÝSTRAHA
Nerespektování těchto výstrah může vést k vážnému nebo dokonce smrtelnému poranění.
% Věnujte pozornost těmto bezpečnostním radám.

UPOZORNĚNÍ Znaky

• Při odpojování netahejte za napájecí kabel. Při tahu za napájecí kabel může dojít 
k poškození kabelu s možným nebezpečím vzniku požáru nebo úrazu elektřinou.

• Alespoň jednou ročně vytáhněte vidlici ze síťové zásuvky a očistěte prostor mezi 
svorkami. Prach, který se ukládá mezi stykovými plochami, může způsobit požár.

VÝSTRAHA Znaky

• Napájecí kabel připojujte k síťové zásuvce s ochranou nulováním.
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Instalace

7 VÝSTRAHA
Nerespektování těchto výstrah může vést k vážnému nebo dokonce smrtelnému poranění.
% Věnujte pozornost těmto bezpečnostním radám.

7 POZOR
Nerespektování těchto upozornění může vést k poranění nebo vzniku škod.
% Věnujte pozornost těmto bezpečnostním radám.

Větrání

7 POZOR
Nerespektování těchto upozornění může vést k poranění nebo vzniku škod.
% Věnujte pozornost těmto bezpečnostním radám.

VÝSTRAHA Znaky

• Nestavte na tento výrobek vázu s květinami nebo jiné nádoby s vodou, kovové sponky 
či jiné malé kovové předměty. Rozlitá voda nebo kovové předměty, které vniknou 
dovnitř výrobku, mohou způsobit vznik požáru, elektrický úraz nebo poruchu.
Pokud vnikne kovový předmět, voda nebo jiný podobný cizí předmět dovnitř výrobku, 
ihned vypněte síťový vypínač, odpojte napájecí kabel od síťové zásuvky a obraťte se 
na servisního technika.

UPOZORNĚNÍ Znaky

• Výrobek při instalaci upevněte k pevné základně. Pokud dojde k pohybu nebo pádu 
jednotky, mohlo by dojít k poranění osob.

• Neinstalujte výrobek na prašném místě nebo na místě vystaveném vysoké vlhkosti, 
sazím nebo páře, poblíž kuchyňské linky, vany nebo zvlhčovače. Může dojít k požáru, 
úrazu elektřinou nebo poruše.

• Nepokládejte výrobek na nestabilní nebo nerovný stůl, ani na místo vystavené 
nadměrným vibracím nebo nárazům. Mohlo by dojít k pádu výrobku a následnému 
poranění osob nebo mechanickému poškození.

• Dbejte, aby žádné předměty nezakrývaly ventilační otvory výrobku. Uvnitř výrobku 
může dojít ke kumulaci tepla a následnému požáru nebo závadě.

• Nepoužívejte v blízkosti výrobku hořlavé spreje, kapaliny nebo plyny, neboť mohou 
způsobit vznik požáru.

UPOZORNĚNÍ Znaky

• Výrobek vždy používejte na dobře větraném místě. Dlouhodobým provozováním 
výrobku ve špatně větraných prostorách může dojít k poškození zdraví. Místnost 
pravidelně větrejte.
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Postupy při potížích

7 VÝSTRAHA
Nerespektování těchto výstrah může vést k vážnému nebo dokonce smrtelnému poranění.
% Věnujte pozornost těmto bezpečnostním radám.

7 POZOR
Nerespektování těchto upozornění může vést k poranění nebo vzniku škod.
% Věnujte pozornost těmto bezpečnostním radám.

Spotřební materiál

7 VÝSTRAHA
Nerespektování těchto výstrah může vést k vážnému nebo dokonce smrtelnému poranění.
% Věnujte pozornost těmto bezpečnostním radám.

7 POZOR
Nerespektování těchto upozornění může vést k poranění nebo vzniku škod.
% Věnujte pozornost těmto bezpečnostním radám.

VÝSTRAHA Znaky

• V případě, že výrobek začne být nezvykle horký, vydává kouř, neobvyklý zápach nebo 
zvuk, přestaňte jej používat. Okamžitě vypněte síťový vypínač, odpojte napájecí kabel 
a obraťte se na servisního technika. Budete-li jej za takového stavu používat, může 
dojít k požáru nebo úrazu elektřinou.

• V případě, že tento výrobek spadne na zem nebo dojde k poškození jeho krytu, 
přestaňte výrobek používat. Okamžitě vypněte síťový vypínač, odpojte napájecí kabel 
a obraťte se na servisního technika. Budete-li jej za takového stavu používat, může 
dojít k požáru nebo úrazu elektřinou.

UPOZORNĚNÍ Znaky

• Uvnitř výrobku se nacházejí místa o vysoké teplotě, která mohou způsobit popálení.
Při odstraňování závad uvnitř stroje, např. záseky papíru, se nedotýkejte míst (v okolí 
fixační jednotky atp.) označených "Pozor, VYSOKÁ TEPLOTA".

VÝSTRAHA Znaky

• Nevhazujte zásobník toneru nebo toner do otevřeného ohně. Horký toner se může 
rozptýlit a způsobit popálení nebo poškození.

UPOZORNĚNÍ Znaky

• Nenechávejte tonerovou jednotku nebo jednotku válce na místě v dosahu dětí. 
Olizováním nebo pozřením některých částí může dojít k poškození zdraví.

• Neskladujte tonerové jednotky a jednotky fotoválce v blízkosti disket nebo magneticky 
citlivých výrobků. Mohou způsobit poškození jejich funkce.
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Při přemisťování stroje

7 POZOR
Nerespektování těchto upozornění může vést k poranění nebo vzniku škod.
% Věnujte pozornost těmto bezpečnostním radám.

Před obdobím dovolených

Když není instalovaná volitelná faxová souprava FK-502:

7 POZOR
Nerespektování těchto upozornění může vést k poranění nebo vzniku škod.
% Věnujte pozornost těmto bezpečnostním radám.

UPOZORNĚNÍ Znaky

• Při přemisťování výrobku musíte nejprve odpojit napájecí kabel a ostatní kabely. 
Pokud tak neučiníte, může dojít k poškození kabelu a může dojít ke vzniku požáru, 
úrazu elektřinou nebo poruše.

• Při přemisťování tento výrobek uchopte pouze v místech označených v uživatelské 
příručce nebo jiných materiálech. Jednotka může při pádu způsobit vážné poranění. 
Může rovněž dojít k poškození nebo závadě jednotky.

UPOZORNĚNÍ Znaky

• Pokud nebudete výrobek po delší dobu používat, odpojte napájecí kabel od síťové 
zásuvky.
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2.2 Poznámky k normám

Označení CE (prohlášení o shodě) pro uživatele v Evropské unii (EU)

Tento výrobek vyhovuje následujícím směrnicím EU:
2006/95/EC, 2004/108/EC a 1999/5/EC.

Toto prohlášení se týká území Evropské unie.

Zařízení musí být používáno se stíněným síťovým kabelem. Při použití nestíněných kabelů může vznikat 
rušení na rádiových frekvencích, proto je zakázáno dle předpisů CISPR a místních předpisů.

Volitelná ověřovací jednotka AU-201 (čtečka/zapisovačka IC karet):
Tento výrobek je bezdrátové zařízení (zařízení s krátkým dosahem) dle směrnice R & TTE (1999/5/EC). 
Pracovní frekvence je 13,56 MHz.

USER INSTRUCTIONS FCC PART 15 – RADIO FREQUENCY DEVICES (for U.S.A. users)

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.

7 WARNING
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 (10 Base-T/100 Base-TX) cable and a shielded 

parallel cable. The use of non-shielded cables is likely to result in interference with radio 
communications and is prohibited under FCC rules.

INTERFERENCE-CAUSING EQUIPMENT STANDARD (ICES-003 ISSUE 4) (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.

Pro uživatele v zemích, kde neplatí směrnice třídy B

7 VÝSTRAHA
Rušení rádiových komunikací:
% Toto je výrobek třídy A. V domácím prostředí může tento výrobek způsobovat rušení na rádiových 

frekvencích, v takovém případě musí uživatel sjednat nápravu.
% Zařízení musí být používáno se stíněným síťovým kabelem. Při použití nestíněných kabelů může vznikat 

rušení na rádiových frekvencích, proto je zakázáno dle předpisů CISPR a místních předpisů.

Bezpečnost laseru

Tento stroj je digitální zařízení využívající laser. Pokud je zařízení používáno způsobem popsaným v tomto 
návodu k použití, nepředstavuje laser žádné nebezpečí.

Laserový paprsek nemůže uniknout ze zařízení během žádné fáze provozní činnosti, neboť je vyzářená 
energie laseru zcela odstíněna ochranným krytem.

Stroj je certifikován jako laserový výrobek třídy 1: to znamená, že zařízení není zdrojem nebezpečného 
laserového záření.
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Vnitřní záření laseru

7 VÝSTRAHA
Tento výrobek používá laserovou diodu třídy 3B, která vyzařuje neviditelný laserový paprsek.
% Laserová dioda a skenovací polygonové zrcadlo jsou součástí jednotky tiskové hlavy.
% Tisková hlava NENÍ URČENA K SERVISNÍM ZÁSAHŮM V TERÉNU:

Tisková hlava by proto neměla být za žádných okolností rozebírána.

CDRH regulations

This machine is certified as a Class 1 Laser product under Radiation Performance Standard according to the 
Food, Drug and Cosmetic Act of 1990. Compliance is mandatory for Laser products marketed in the United 
States and is reported to the Center for Devices and Radiological Health (CDRH) of the U.S. Food and Drug 
Administration of the U.S. Department of Health and Human Services (DHHS). This means that the device 
does not produce hazardous laser radiation.

The label shown on page 2-13 indicates compliance with the CDRH regulations and must be attached to 
laser products marketed in the United States.

7 CAUTION 
Use of controls, adjustments or performance of procedures other than those specified in this manual 
may result in hazardous radiation exposure.
% This is a semiconductor laser. The maximum power of the laser diode is 30 mW and the wavelength is 

775-800 nm.

Technické údaje

Nejvyšší průměrný zářivý výkon bizhub C253/C203:
7,7 μW v laserové apertuře tiskové hlavy

bizhub C353:
11,6 μW v laserové apertuře tiskové hlavy

Vlnová délka 775-800 nm

Laserová apertura
jednotky tiskové hlavy

Tisková hlava
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Pro uživatele v Evropě

7 POZOR
Use of controls, adjustments or performance of procedures other than those specified in this manual 
may result in hazardous radiation exposure.
% Jedná se o polovodičový laser. Nejvyšší výkon laserové diody je 30 mW na vlnové délce 775-800 nm.

Pro uživatele v Dánsku

7 ADVARSEL
Dette er en halvlederlaser.
% Usynlig laserstråling ved åbning, når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå udsættelse for 

stråling. Klasse 1 laser produkt der opfylder IEC 60825 sikkerheds kravene.

Dette er en halvlederlaser. Laserdiodens højeste styrke er 30 mW og bølgelængden er 775-800 nm.

Pro uživatele ve Finsku, Švédsku

LOUKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASER APPARAT

7 VAROITUS
Tämä on puolijohdelaser.
% Laitteen Käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän 

turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

Tämä on puolijohdelaser. Laserdiodin sunrin teho on 30 mW ja aallonpituus on 775-800 nm.

7 VARNING
Det här är en halvledarlaser.
% Om apparaten används på annat sätt än i denna bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas 

för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

Det här är en halvledarlaser. Den maximala effekten för laserdioden är 30 mW och våglängden är 775-800 nm.

7 VAROITUS
Avattaessa ja suojalukitus ohitettaessa olet alttiina näkymättömälle lasersäteilylle.
% Älä katso säteeseen.

7 VARNING
Osynlig laserstrålning när denna del är öppnad och spärren är urkopplad.
% Betrakta ej strålen.
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Pro uživatele v Norsku

7 ADVARSEL!
Dette en halvleder laser.
% Dersom apparatet brukes på annen måte enn spesifisert i denne bruksanvisning, kan brukeren utsettes 

for unsynlig laserstråling som overskrider grensen for laser klass 1.

Dette en halvleder laser. Maksimal effekt till laserdiode er 30 mW og bølgelengde er 775-800 nm.

Bezpečnostní štítek laseru

Bezpečnostní štítek laseru se nachází na vnější straně stroje, jak je vidět na obrázku.

Pouze pro USA
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Uvolňování ozónu

7 POZOR
Stroj umístěte do dobře větrané místnosti
% Při normální činnosti stroje vzniká nepatrné množství ozónu. Ve špatně větraných místnostech však 

může při velmi intenzivní činnosti vznikat nepříjemný zápach. Místnost je doporučeno dobře větrat, aby 
bylo pracovní prostředí příjemné, zdravé a bezpečné.

7 ATTENTION 
Placer l'appareil dans une pièce largement ventilée.
% Une quantité d'ozone négligable est dégagée pendant le fonctionnement de l'appareil quand celui-ci 

est utilisé normalement. Cependant, une odeur désagréable peut être ressentie dans les pièces dont 
l'aération est insuffisante et lorsque une utilisation prolongée de l'appareil est effectuée. Pour avoir la 
certitude de travailler dans un environnement réunissant des conditions de confort, santé et de sécurité, 
il est préférable de bien aérer la pièce ou se trouve l'appareil.

Hluk (pouze pro uživatele v Evropě)

Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder 
weniger gemäß EN ISO 7779.

Pouze pro státy EU

Tato značka znamená: Nelikvidujte tento výrobek spolu 
s domovním odpadem!

Při nakládání s použitým elektronickým zařízením postupujte ve 
shodě se zákonnými požadavky. Bližší informace vám poskytne 
servisní technik. Recyklací tohoto výrobku pomáháte chránit 
přírodní zdroje a bránit negativním dopadům na životní prostředí 
a zdraví člověka nevhodnou likvidací výrobku.

Tento výrobek vyhovuje směrnici RoHS (2002/95/EC).

Toto zařízení není určeno pro použití v pracovní videostanici ve shodě s BildscharbV.

Das Gerät ist nicht für die Benutzung am Bildschirmarbeitsplatz gemäß BildscharbV vorgesehen.
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2.3 Výstražné značení a štítky
Výstražná značení a štítky jsou na stroji umístěny na těchto místech.

Buďte velmi opatrní, aby nedošlo k úrazu při práci se zařízením, například při odstraňování zaseklých papírů.
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Pouze pro Evropu

Pouze pro USA a Tchajwan
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2.4 Požadavky na prostor
Pro zajištění snadného provozu stroje, výměnu spotřebního materiálu, výměnu dílů a pravidelnou údržbu 
dodržujte níže uvedené prostorové požadavky.

2
Připomenutí 
Když není instalováno příslušenství, musíte z důvodu ventilace nechat za strojem prostor 
alespoň 200 mm.

Jednotky: mm

245991677191
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246 852 281
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C353/C253/C203 + DF-611 + FS-519 + SD-505 + PC-405 + MK-713

Jednotky: mmC353/C253/C203 + DF-611 + FS-609 + PC-405 + MK-713
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2.5 Provozní opatření
Pro zajištění optimálního výkonu stroje dodržujte následující opatření:

Napájení

Požadavky na napájecí napětí:
- Napěťové kolísání: nejvýše ±10% (při 220 až 240 V st)
- Kolísání frekvence: nejvýše ±3 Hz (při 50 Hz/60 Hz)
– Použijte zdroj napájení s co nejmenším kolísáním napětí a frekvence.

Provozní prostředí

Pro správnou funkci stroje jsou stanoveny následující požadavky na provozní prostředí.
- Teplota: 10°C až 30°C s kolísáním nejvýše 10°C za hodinu
- Vlhkost: 15% až 85% s kolísáním do 10% za hodinu

Skladování kopií

Při skladování kopií dodržujte níže uvedená doporučení.
- Musíte-li ukládat kopie na delší dobu, skladujte je tak, aby byly chráněny proti světlu, aby nedošlo 

k vyblednutí.
- Látky, které obsahují rozpouštědlo (např. lepidlo), mohou rozpustit toner na kopiích.
- Na barevných kopiích je silnější vrstva toneru, než na běžných černobílých kopiích. Pokud tedy 

přehnete barvenou kopii, toner se může v místě ohybu odlupovat.
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2.6 Právní omezení kopírování
Určité typy originálů nesmí být nikdy tímto kopírovacím strojem kopírovány za tím účelem nebo se záměrem, 
aby mohly být takové kopie vydávány za originály.

Následující seznam není vyčerpávající, má sloužit pouze jako upozornění na právní důsledky kopírování.

Finanční nástroje
- Osobní šeky
- Cestovní šeky
- Peněžní poukázky
- Depozitní certifikáty
- Dlužní úpisy
- Akcie

Právnické originály
- Stravovací lístky
- Poštovní známky (platné i neplatné)
- Losy státních loterií
- Kolky (platné i neplatné)
- Pasy
- Imigrační doklady
- Řidičské průkazy a technická osvědčení
- Majetkové listiny a smlouvy

General
- Průkazy totožnosti, odznaky nebo insignie
- Díla chráněná autorským zákonem bez svolení vlastníka autorských práv

Kromě toho je za všech okolností zakázáno kopírovat domácí nebo cizí měnu nebo umělecká díla bez 
povolení vlastníka práv.

Jste-li na pochybách o povaze kopírovaného originálu, obraťte se na příslušnou právní autoritu.

!
Podrobnosti
Aby se zabránilo protiprávnímu reprodukování některých typů originálů, jako jsou například bankovky, 
je tento stroj vybaven funkcí proti padělání.

Tato funkce ochrany před paděláním může způsobovat zkreslení obrazu.



2 Pokyny k instalaci a provozu

2-20 bizhub C353/C253/C203 (FE2)
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3 Kopírovací režim

3.1 Názvy částí a jejich funkce

3.1.1 Ovládací panel

1

2

3

4

5

6

7

8

91011121314

15

16

17

18

19

20

21

22

Č. Název části Popis

1 Dotykový panel Slouží k vyvolání různých zobrazení a hlášení.
Přímými dotyky panelu můžete provádět různá nastavení.

2 Indikátor Zapnuto Po zapnutí hlavního vypínače stroje se rozsvítí zeleně.

3 [Napájení] 
(pomocný vypínač)

Stisknutím se zapne/vypne stroj. Když je vypínač vypnut, přejde stroj do 
energeticky úsporného režimu.

4 Tlačítko [Režim paměti] Stisknutím registrujte (uložte) požadované nastavení kopírování/faxu/snímání 
jako program, nebo vyvolejte registrovaný program. (Viz s. 3-81.)

5 Tlačítko [Nástroje/Počitadla] Po stisknutí se objeví zobrazení stavu počitadel a zobrazení nástrojů.

6 Tlačítko [Nulovaní] Slouží ke smazání všech nastavení (kromě naprogramovaných nastavení) 
zadaných z ovládacího a dotykového panelu.

7 Tlačítko [Přerušení] Stiskněte, chcete-li vstoupit do režimu přerušení. Když je stroj v režimu 
přerušení, svítí indikátor tlačítka [Přerušení] zeleně a na dotykovém panelu se 
zobrazí hlášení "Now in Interrupt mode". Chcete-li režim přerušení zrušit, 
stiskněte opět tlačítko [Přerušení].

8 Tlačítko [Stop] Stisknutím tlačítka [Stop] během kopírování, snímání nebo tisku se tato činnost 
dočasně zastaví.

9 Tlačítko [Testovací kopie] Stiskněte, chcete-li vytvořit jednu zkušební kopii pro kontrolu před tiskem 
většího počtu kopií. Před stisknutím tlačítka [Start] zobrazte na dotykovém 
panelu stisknutím tlačítka [Testovací kopie] náhledový obraz aktuálně 
zadaného nastavení. (Viz s. 3-74)

10 Tlačítko [Start] Stisknutím se spustí operace kopírování, snímání nebo faxu. Když je stroj 
připraven zahájit operaci, rozsvítí se indikátor tlačítka [Start] modře. Jestliže 
svítí indikátor tlačítka [Start] oranžově, nelze zahájit kopírování.
Stisknutím se restartuje zastavená úloha.



3 Kopírovací režim

3-4 bizhub C353/C253/C203 (FE2)

2
Připomenutí 
Netlačte na dotykový panel příliš velkou silou, mohlo by dojít k jeho poškrábání nebo poškození.

Nikdy netlačte na dotykový panel silou a nikdy nepoužívejte k dotyku panelu tvrdé nebo špičaté 
předměty.

11 Indikátor dat Bliká modře během příjmu tiskových dat.
Svítí modře, když je úloha ukládána do fronty nebo během tisku.
Indikátor se rozsvítí modře, existují-li uložená data faxu nebo nevytištěná data 
faxu.

12 Tlačítko [C] (Smazat) Stisknutím se smaže hodnota zadaná pomocí číselnice (například počet kopií, 
faktor zoom nebo formát).

13 Klávesnice Slouží k zadávání požadovaného počtu kopií.
Slouží k zadávání faktoru zoom.
Slouží k provádění různých nastavení.

14 Tlačítko [Pomoc] Slouží k vyvolání zobrazení nabídky nápovědy.
Z tohoto zobrazení lze vyvolat zobrazení popisů různých funkcí a činností. 
(Viz s. 3-86.)

15 Tlačítko [Zvětšení displeje] Stisknutím spustíte režim zvětšení zobrazení. Jestliže je provedeno ověření 
pomocí PageScope Authentication Manager, zařízení nepřejde do režimu 
zvětšeného zobrazení.

16 Tlačítko [Nastavení displeje] Slouží k vyvolání zobrazení nastavení pro uživatelské nastavení displeje.

17 Tlačítko [Úsporny režim] Stisknutím spustíte úsporný režim. Když je stroj v úsporném režimu, svítí 
indikátor tlačítka [Úsporný režim] zeleně a dotykový panel zhasne. Chcete-li 
zrušit úsporný režim, stiskněte znovu tlačítko [Úsporný režim].

18 Tlačítko [Přístup] Jestliže se používá ověření uživatele nebo sledování záznamů, stiskněte toto 
tlačítko po zadání jména uživatele a hesla (pro ověření uživatele) nebo názvu 
záznamu a hesla (pro sledování záznamu), abyste mohli stroj používat.

19 Knoflík [Jas displeje] Slouží k seřízení jasu dotykového panelu.

20 Tlačítko [Box] Stisknutím přejdete do režimu schránky uživatele.
Když je stroj v režimu schránky, rozsvítí se indikátor tlačítka [Box] zeleně.

21 Tlačítko [Fax/Scan] Stisknutím přejdete do režimu faxu/snímání.
Když je stroj v režimu faxu/snímání, rozsvítí se indikátor tlačítka [Fax/Scan] 
zeleně.

22 Tlačítko [Kopie] Stisknutím přejdete do režimu kopírování. (Výchozím nastavením stroje 
je režim kopírování.) Když je stroj v režimu kopírování, rozsvítí se indikátor 
tlačítka [Kopie] zeleně.

Č. Název části Popis
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3.1.2 Zobrazení základních nastavení

Když je stroj po zapnutí připraven kopírovat, objeví se základní zobrazení.

% Pro aktivaci funkce nebo volbu nastavení se lehce dotkněte požadovaného tlačítka na dotykovém 
panelu.

Výchozí záložka

Zobrazení rychlého kopírování

56
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Dotykem  se na levém panelu zobrazí nastavení barvy, [Výstup] a [Neotáčet].

!
Podrobnosti
Zobrazení základních nastavení (zobrazení Základní a Rychlé kopírování), které se objeví, lze nastavit 
s parametrem "Nastavení kopírovacího stroje" v zobrazení vlastního nastavení zobrazení (ze zobrazení 
nastavení uživatele). Uspořádání tlačítek v základním zobrazení a zobrazení rychlých nastavení se liší; 
přesto lze nastavovat stejné funkce. Jako výchozí zobrazení je nastaveno "Základní". 

V zobrazení rychlého kopírování jsou vidět všechna nastavení ze základního zobrazení, lze proto snáze 
provádět mnohá nastavení.

2
Poznámka
Pokud byla nastavení oproti výrobním nastavením změněna, objeví se záložka se zobrazením 
obsahujícím změněná nastavení orámována zelenou linkou.

Zelenou barvu linky lze změnit na jinou barvu pomocí parametru "Nastavení volby barvy" v zobrazení 
nastavení vlastního zobrazení (ze zobrazení nastavení uživatele v režimu Nástroje).

Č. Název Popis

1 Oblast pro zobrazení hlášení Zobrazí se stav stroje a podrobnosti operací.

2 Oblast zobrazení funkcí/ 
nastavení

Zobrazí se záložky a tlačítka pro vyvolání zobrazení obsahujících různé funkce.
Dotykem záložky nebo tlačítka vyvolejte příslušné zobrazení pro provádění 
nastavení.

3 Oblast pro zobrazení ikon Zobrazené ikony indikují stavy úloh a stroje.

4 Tlačítko [Neotáčet] Po dotyku se nebude kopírovaný obraz otáčet, aby odpovídal orientaci 
vloženého papíru.

5 Tlačítko [Oddělené snímání] Po dotyku můžete snímat originál po částech.
S originálem snímaným po částech lze pracovat jako s jednou kopírovací 
úlohou.

6 Tlačítko [Výstup] Dotkněte se, chcete-li nastavit třídění, skupinkování, sešívání nebo děrování.

7 Indikátory zásoby toneru Indikátory zobrazují množství zbývajícího azurového (C), purpurového (M), 
žlutého (Y) a černého (K) toneru.

8 Levý panel Po dotyku tlačítka [Seznam úloh] se objeví zobrazení aktuálně prováděných 
úloh nebo úloh čekajících na provedení.
Po dotyku tlačítka [Kontrola úlohy] se objeví zobrazení výsledku provedených 
nastavení.

9 Tlačítko [Kontrola režimu] Zobrazí se výsledek provedených nastavení.

10 Tlačítko [Seznam úloh] Zobrazí se aktuálně prováděné úlohy nebo úlohy čekající na provedení.
Zpřístupňuje různé příkazy pro kontrolu a správu úloh.
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3.1.3 Zobrazované ikony

Ikona Popis

Indikuje odesílání dat ze stroje bez ohledu na aktuální režim.

Indikuje příjem dat ze stroje bez ohledu na aktuální režim.

Indikuje, že během operace stabilizace obrazu, tiskové operace nebo operace snímání došlo 
k chybě.
Po dotyku této ikony se objeví zobrazení s výstražným kódem.

Jestliže bylo zavřeno výstražné zobrazení, když k výstraze došlo, po dotyku tohoto tlačítka 
se výstraha zobrazí znovu.

Objeví se, když se zobrazí hlášení upozorňující na nutnost výměny spotřebního materiálu nebo 
požadavku na provedení údržby stroje. Po dotyku této ikony se zobrazí hlášení, poté proveďte 
výměnu nebo údržbu.

Zobrazí se, když dojde k chybě připojení k serveru POP.

Indikuje, že v zásobníku není vložen papír.

Indikuje, že v zásobníku zbývá málo papíru.

Jestliže je v bizhub C353/C253 instalován volitelný obrazový řadič, objeví se po dotyku tohoto 
tlačítka zobrazení obrazového řadiče.

Indikuje, že "režim zvýšeného zabezpečení" je "ZAP"

Objeví se po připojení jednotky USB.
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3.2 Zapnutí vypínače a pomocného vypínače
Tento stroj má dva vypínací prvky: hlavní vypínač a tlačítko [Napájení] (pomocné vypínací tlačítko).

3.2.1 Zapínání stroje
Hlavní vypínač zapíná nebo vypíná všechny funkce stroje. Za normálních okolností je hlavní vypínač zapnutý.

Tlačítko pomocného vypínače [Napájení] slouží k zapínání a vypínání stroje pro činnosti jako kopírování, tisk 
nebo snímání. Když je tlačítko pomocného vypínače [Napájení] vypnuto, přejde stroj do energeticky 
úsporného stavu.

1 Otevřete přední dvířka a přepněte hlavní vypínač do polohy n.

2 Zavřete přední dvířka.

3 Stiskněte tlačítko [Napájení] (pomocný vypínač).

Zkontrolujte, jestli se zapne dotykový panel.

!
Podrobnosti
Když je zapnuto tlačítko [Napájení] (pomocný vypínač), rozsvítí se indikátor tlačítka [Start] oranžově 
a objeví se zobrazení oznamující spouštění stroje.
Po několika sekundách se objeví hlášení "Probíhá zahřívání. Můžete snímat." a indikátor tlačítka [Start] 
se rozsvítí modře, což znamená, že lze zařadit úlohu do fronty.

Výchozí nastavení jsou taková nastavení, která jsou nastavena ihned po zapnutí stroje (síťový vypínač 
je přepnut na n) a dříve než jsou provedena jakákoli nastavení z ovládacího panelu nebo dotykového 
panelu. Tato nastavení jsou zvolena po stisknutí tlačítka [Nulování], čímž se zruší všechna nastavení 
provedená z ovládacího nebo dotykového panelu. Výchozí nastavení lze změnit.
Výrobní nastavení jsou nastavení, se kterými je stroj expedován z výroby.

2
Poznámka
Během zahřívání stroje lze po zapnutí tlačítka pomocného vypínače [Napájení] zařadit úlohu do fronty. 
Blíže viz "Snímání během zahřívání" na straně 3-9.
Snímaný obraz bude vytištěn po dokončení zahřívání stroje.
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3.2.2 Snímání během zahřívání

1 Stiskněte tlačítko [Napájení] (pomocný vypínač).

– Blíže o zapínání stroje viz "Vypínání stroje" na straně 3-10.
Indikátor tlačítka [Start] se rozsvítí oranžově.
Po zobrazení výstražného hlášení se objeví základní zobrazení. Indikátor tlačítka [Start] se rozsvítí 
modře.

2 Zkontrolujte, jestli se zobrazí na dotykovém panelu hlášení "Probíhá zahřívání. Můžete snímat.".

3 Vložte kopírovaný originál.

– Podrobnosti o poloze originálu viz kapitola "Podávání originálu" na straně 3-28.

4 Zadejte další požadovaná nastavení kopírování.

5 Použití klávesnice pro zadávání požadovaného počtu kopií.

6 Stiskněte tlačítko [Start].
Originál bude snímán a úloha bude přidána do seznamu úloh ve frontě.

– Jestliže byl parametr "Zobrazení průběhu kopírování" v režimu Nástroje nastaven na "Ano", 
vyvolejte dotykem [Další kop. úloha] základní zobrazení.
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– Když stroj skončí zahřívání, budou úlohy automaticky vytištěny.

? Jak lze zastavit tištěnou úlohu?
% Stiskněte tlačítko [Stop]. Blíže viz "Dočasné zastavení snímání/tisku" na straně 3-73.

!
Podrobnosti
Během zahřívání stroje před zahájením tisku lze po stisknutí pomocného vypínače [Napájení] provádět 
nastavení pro kopírování a lze snímat originál jako odloženou kopírovací úlohu. Když stroj skončí 
zahřívání, budou kopie automaticky vytištěny.

Pořadí úloh lze změnit nebo lze úlohy smazat v zobrazení podrobností úlohy ze seznamu aktuálních 
úloh v zobrazení seznamu úloh.

3.2.3 Vypínání stroje

1 Stiskněte tlačítko [Napájení] (pomocný vypínač).

Zkontrolujte, jestli se vypne dotykový panel.

2 Otevřete přední dvířka a přepněte hlavní vypínač do polohy o.

3 Zavřete přední dvířka.

2
Připomenutí 
Při vypínání a opětovném zapínání stroje hlavním vypínačem počkejte před zapnutím stroje nejméně 
10 sekund. Bude-li stroj zapnut bezprostředně po vypnutí, nemusí fungovat správně.

Nevypínejte stroj pomocí hlavního vypínače nebo pomocného vypínače [Napájení] během kopírování 
nebo tisku, mohlo by dojít k záseku papíru.

Nevypínejte stroj pomocí hlavního vypínače nebo pomocného vypínače [Napájení] během snímání, 
odesílání nebo příjmu dat, všechna nasnímaná data nebo přenosová data by se smazala.

Nevypínejte stroj hlavním vypínačem v době, kdy úloha ve frontě nebo uložená data čekají na tisk, 
všechny úlohy by mohly být smazány.

!
Podrobnosti
Po vypnutí hlavního vypínače nebo tisknutí pomocného vypínače [Napájení] se smaže následující.
Nastavení, která nebyla naprogramována
Úlohy čekající ve frontě na vytištění
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3.2.4 Ruční úspora energie

Stroj lze ručně nastavit do režimu úspory energie (režim sníženého příkonu nebo pohotovostní režim).

% Stiskněte tlačítko [Úsporný režim] (nebo stiskněte pomocný 
vypínač [Napájení]).
– Stroj je ve výrobě nastaven tak, aby přešel do úsporného 

režimu.

!
Podrobnosti
V režimu Nastavení správce lze nastavit, jestli stroj po stisknutí tlačítka [Úsporný režim] přejde do 
úsporného režimu nebo do pohotovostního režimu.



3 Kopírovací režim

3-12 bizhub C353/C253/C203 (FE2)

3.2.5 Kontrola použití stroje jednotlivými uživateli (ověření uživatele)
Pokud provede správce stroje nastavení pro ověření uživatele, mohou stroj používat pouze registrovaní 
uživatelé. Navíc lze pro každého uživatele řídit počet vytištěných stránek.

0 Jestliže bylo ověření uživatele nastaveno, mohou stroj používat pouze uživatelé, kteří zadají heslo pro 
příslušného uživatele.

0 Jméno uživatele, heslo a název serveru vám sdělí správce.
0 Jestliže bylo nastaveno ověřování na stroji nebo ověřování externím serverem, lze registrovat 

celkem 1000 uživatelů a záznamů.

1 Dotkněte se [Jméno uživatele].

– Jestliže lze zobrazit seznam jmen uživatelů, lze jméno požadovaného uživatele zvolit z tohoto 
seznamu. Dotkněte se [Jmenný seznam uživatelů], dotykem zvolte tlačítko se jménem 
požadovaného uživatele a dotkněte se [OK].

– Uživatelé bez přístupu k uživatelským jménům a heslům se mohou dotknout [Veřejný přístup] a stroj 
používat.

– Jestliže je "Režim zvýšeného zabezpečení" nastaveno na "ZAP", nezobrazí se [Veřejný přístup] 
a [Jmenný seznam uživatelů].
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– Jestliže bylo jako způsob ověření zvoleno ověření externím serverem, objeví se [Název serveru] 

s názvem výchozího serveru.
Dotykem [Název serveru] zobrazte názvy registrovaných serverů a poté zvolte požadovaný server.

– Pokud existuje nějaká tisková úloha ve schránce ID a tisk, objeví se [Začněte tisknout] a 
[Tisk a přihlášení].

– Jestliže je provedeno ověření pomocí PageScope Authentication Manager, obraťte se s přihlášením 
na správce serveru.

2 Zadejte jméno uživatele a dotkněte se [OK].
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3 Dotkněte se tlačítka [Heslo].

4 Zadejte heslo a poté se dotkněte tlačítka [OK].

5 Dotkněte se [Přihlásit], nebo stiskněte tlačítko [Přístup].

Objeví se základní zobrazení.
Jestliže bylo nastaveno sledování záznamů, objeví se zobrazení sledování záznamů. Jestliže však bylo 
nastaveno "Synchronizovat ověření uživatele a sledování záznamů" na "Synchronizovat", neobjeví se 
při synchronizaci uživatelů a záznamů zobrazení sledování záznamů.

6 Vytváření kopií pomocí požadovaného nastavení pro kopírování.
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7 Když skončíte tisk, stiskněte tlačítko [Přístup].

Objeví se hlášení s požadavkem na odhlášení.

8 Dotkněte se [Ano] a poté se dotkněte [OK].

Objeví se zobrazení ověření uživatele.

2
Poznámka
Nastavení pro ověření uživatele lze použít společně s nastavením sledování záznamu. Jestliže je 
parametr "Synchronizovat ověření uživatele a sledování záznamů" nastaven na "Synchronizovat", 
dokončete ověření uživatele a poté se přihlaste v zobrazení sledování záznamů.

Nastavení ověření uživatele lze provést pomocí parametrů Ověření uživatele v režimu správce, 
dostupného z režimu Nástroje. Nastavení by měl provádět správce.
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3.2.6 Kontrola použití stroje pro jednotlivé záznamy (sledování záznamů)
Pokud provede správce stroje nastavení pro sledování záznamů, mohou stroj používat pouze uživatelé 
registrovaných záznamů. Navíc lze sledovat a řídit počty výtisků podle jednotlivých záznamů.

Toto je sledování záznamů.

0 Jestliže bylo nastaveno sledování záznamů, mohou stroj používat pouze uživatelé, kteří zadají heslo pro 
příslušný záznam.

0 Pokud neznáte název záznamu a heslo, obraťte se na správce.
0 Lze registrovat celkem 1000 uživatelů a záznamů.

1 Dotkněte se [Název záznamu].

– Jestliže bylo v režimu správce nastaveno "Pouze heslo", dotkněte se [Heslo] a pokračujte krokem 4.
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2 Zadejte název záznamu a dotkněte se [OK].

3 Dotkněte se tlačítka [Heslo].

4 Zadejte heslo a poté se dotkněte tlačítka [OK].
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5 Dotkněte se [Přihlásit], nebo stiskněte tlačítko [Přístup].

Objeví se základní zobrazení.

6 Vytváření kopií pomocí požadovaného nastavení pro kopírování.

7 Když skončíte tisk, stiskněte tlačítko [Přístup].

Objeví se hlášení s požadavkem na odhlášení.

8 Dotkněte se [Ano] a poté se dotkněte [OK].

Objeví se zobrazení sledování záznamů.

!
Podrobnosti
Záznamy lze spravovat v režimu nastavení správce, který je přístupný z režimu Nástroje. Nastavení by 
měl provádět správce.

Jestliže byl "Způsob zadávání sledování záznamů" v zobrazení obecných nastavení v režimu nastavení 
správce nastaven na "Pouze heslo", lze se přihlásit pouze zadáním hesla.
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3.3 Vkládání papíru do 1/2/3/4. zásobníku
Způsob vkládání papíru je stejný pro všechny zásobníky 1, 2, 3 a 4.

V následující části je popis postupu vkládání papíru do 1. zásobníku.

0 3./4. zásobník je volitelným příslušenstvím.

1 Vysuňte 1. zásobník.

2 Přisuňte boční vedení podle formátu vkládaného papíru.

– Jestliže není podélné vedení správně umístěno podle 
vloženého papíru, nebude formát papíru správně 
detekován. Upravte podélné vedení podle formátu 
vkládaného papíru.

3 Svazek papíru vložte do zásobníku stranou, na kterou má být 
tisknuto (strana, která je po vybalení nahoře), vzhůru.

Fólie

Boční vedení

značka ,
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– Hlavičkový papír vložte tak, aby byl tištěnou stranou dolů.
– Jestliže je při vytváření jednostranných kopií níže uvedeným způsobem vložen papír formátu 

letterhead, vytiskne se obraz dokumentu na stranu, na kterou bylo dříve tištěno. Papír bude vysunut 
lícem dolů.

? Jak se vkládá zvlněný papír?
% Papír před vložením vyrovnejte.

? Kolik listů papíru a jiného média lze vložit?
% Nevkládejte více listů papíru, než kolik ukazuje pro výšku svazku značka ,.

4 Zavřete 1. zásobník.

!
Podrobnosti
Jestliže je vložen speciální papír, musí být provedeno nastavení typu papíru.

2
Připomenutí 
Dávejte pozor, abyste se nedotkli fólie.

Blíže o volbě formátu a typu papíru vloženého do 1/2/3/4. zásobníku viz "Kopírovací papír" na 
straně 3-91.

Pro tisk na projekční fólie, silný papír 4, obálky nebo pohlednice použijte ruční podavač.
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3.4 Vkládání papíru do LCT
0 Jestliže je vypnut pomocný vypínač [Napájení], a i když je hlavní vypínač zapnutý, nelze vysunout 

zásobník LCT ani po stisknutí tlačítka pro uvolnění zásobníku. Přesvědčte se, jestli je stroj zapnutý 
i pomocným vypínačem [Napájení].

0 LCT je volitelným zařízením.

1 Stiskněte tlačítko pro uvolnění zásobníku.

LCT se uvolní a přihrádka LCT se lehce vysune dopředu.

2 Vysuňte LCT.

3 Vložte papír do pravé části LCT tak, aby byl stranou určenou 
k tisku směrem nahoru (strana, která je po vybalení papíru 
nahoře).

– Pro tisk na projekční fólie, silný papír 4, obálky nebo 
pohlednice použijte ruční podavač.

Fólie

značka ,

Fólie
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– Hlavičkový papír vložte tak, aby byl tištěnou stranou dolů.
– Jestliže je při vytváření jednostranných kopií níže uvedeným způsobem vložen papír formátu 

letterhead, vytiskne se obraz dokumentu na stranu, na kterou bylo dříve tištěno. Papír bude vysunut 
lícem dolů.

? Jak se vkládá zvlněný papír?
% Papír před vložením vyrovnejte.

4 Vložte papír do levé části LCT tak, aby byl stranou určenou 
k tisku směrem nahoru (strana, která je po vybalení papíru 
nahoře).

5 Zavřete LCT.

– Jestliže je vložen speciální papír, musí být provedeno nastavení typu papíru. Blíže viz "Nastavení 
zvláštního papíru" na straně 3-106.

2
Připomenutí 
Dávejte pozor, abyste se nedotkli fólie.

Nevkládejte více listů papíru, než kolik ukazuje pro výšku svazku značka ,.

Blíže o papíru, který lze vkládat do LCT, viz "Kopírovací papír" na straně 3-91.

2
Poznámka
Jestliže stroj přešel do úsporného režimu nebo do pohotovostního režimu, nelze vysunout zásobník 
LCT ani po stisknutí tlačítka pro uvolnění zásobníku. Nejprve musíte zrušit úsporný nebo pohotovostní 
režim.

značka ,
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3.5 Vkládání papíru do ručního podavače
Chcete-li kopírovat na papír, který se nenachází v žádném zásobníku papíru, nebo na silný papír 4, 
pohlednice, obálky, projekční fólie či štítkové archy, můžete je podávat pomocí ručního podavače.

!
Podrobnosti
Pro silný papír 4, jsou pro tisk dostupné pouze A3 w, A4 v, 11 e 17 w a 8-1/2 e 11 v.

1 Otevřete ruční podavač.

– Při vkládání papíru velkého formátu vysuňte prodloužení 
přihrádky.

2 Vložte papír co nejdále do vstupu podavače dolů stranou, na kterou se bude tisknout.

3 Přisuňte boční vedení podle formátu vkládaného papíru.

? Jak se vkládá zvlněný papír?
% Papír před vložením vyrovnejte.

? Kolik listů papíru a jiného média lze vložit?
% Nevkládejte více listů papíru, než kolik ukazuje pro výšku 

svazku značka ,.

4 Zvolte typ papíru.

Prodloužení přihrádky

Boční vedení



3 Kopírovací režim

3-24 bizhub C353/C253/C203 (FE2)

– Při tisku na barevný papír, obálky nebo hlavičkový papír se dotkněte  a zvolte typ papíru.

– Jestliže je zvoleno "4 x 6 w", nastaví se automaticky typ papíru na "Silný 3".
– Blíže o volbě nastavení pro nestandardní papír viz "Uložení nestandardního formátu papíru 

(nastavení Vlastní formát)" na straně 3-100.
– Blíže o volbě nastavení pro nadformát viz "Volba nastavení pro papír v nadformátu (nastavení 

Nadformát)" na straně 3-103.
– Blíže o zvláštním papíru papíru viz "Zvláštní papír" na straně 3-92.

5 Dotkněte se [OK] a poté se dotkněte [OK] v zobrazení, které se objeví.

Objeví se opět základní zobrazení.
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2
Připomenutí 
Přisuňte vedení těsně k okrajům papíru.

Pohlednice fólie vkládejte v orientaci w, jak je vidět na obrázku. Nevkládejte pohlednice fólie 
v orientaci v.

Jestliže je vložen jiný typ média než pohlednice, zvolte vhodný typ papíru.

Jestliže byly vloženy samolepky, zvolte "Silný 1".

Na projekční fólie lze tisknout pouze v černé. Když zvolíte projekční fólie, nastavte pro barvu "Černá" 
a poté zvolte typ papíru.

Do ručního podavače lze vložit nejvýše 20 pohlednic.

Projekční fólie vkládejte v orientaci w, jak je vidět na obrázku. Nevkládejte projekční fólie v orientaci v.

Do ručního podavače lze vložit nejvýše 20 projekčních fólií.

Na projekční fólie lze tisknout pouze v černé.
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Obálky při vkládání stlačte tak, aby unikl veškerý vzduch, jinak by se mohly obálky pomačkat nebo 
se zasekávat ve stroji.

Obálky vkládejte stranou se sklady směrem nahoru, jak je vidět na obrázku. Vložíte-li obálky sklady 
směrem dolů, mohou se ve stroji zasekávat. Na stranu obálek se sklady nelze tisknout.

Do ručního podavače lze vložit nejvýše 10 obálek.

Archy se samolepicími štítky vkládejte v orientaci w, jak je vidět na obrázku. Nevkládejte samolepky 
v orientaci v.

Do ručního podavače lze vložit nejvýše 20 archů se samolepicími štítky.

Strana se sklady

Strana, na kterou se bude tisknout
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Hlavičkový papír vkládejte tak, aby byl tištěnou stranou nahoru.

Jestliže je při vytváření jednostranných kopií níže uvedeným způsobem vložen papír formátu letterhead, 
vytiskne se obraz dokumentu na stranu, na kterou bylo dříve tištěno. Papír bude vysunut lícem dolů.

2
Poznámka
Obraz se vytiskne na dolní stranu papíru vloženého do ručního podavače.

!
Podrobnosti
Blíže o nastavení formátu papíru pro ruční podavač viz "Volba nastavení formátu papíru (nastavení 
Formát)" na straně 3-95.

Podrobnosti o formátech papíru viz "Kopírovací papír" na straně 3-91.
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3.6 Podávání originálu
Originály lze podávat dvěma následujícími způsoby. Kopírovaný originál musíte správně umístit podle jeho 
typu.

3.6.1 Vkládání originálu do ADF
0 ADF je volitelné příslušenství.
0 Nevkládejte originály, které jsou navzájem spojené, například pomocí kancelářských nebo sešívacích 

sponek.
0 Blíže o typech originálů, které lze vkládat do LCT, viz "Originály" na straně 3-110.
0 Nevkládejte více než 100 listů nebo tolik, aby výška svazku nepřesahovala značku , jinak může 

dojít k záseku nebo poškození originálu nebo poškození stroje. Originál, který obsahuje více 
než 100 listů, lze však snímat v oddělených dávkách. Blíže viz "Snímání originálů v samostatných 
dávkách (nastavení "Oddělené snímání")" na straně 3-31.

0 Jestliže není originál správně vložen, nemusí být podáván zpříma, nebo se může zaseknout či poškodit.
0 Jestliže je originál vložen v jiné orientaci než horní stranou k zadní části stroje, musíte zvolit orientaci 

originálu.

1 Posuňte postranní vodicí lišty podle formátu originálu.

2 Originály vložte snímanou stranou nahoru do podavače 
originálů v takovém pořadí, v jakém mají být snímány.

– Listy originálu vkládejte tak, aby byly horní stranou 
orientovány směrem k zadní nebo pravé části stroje.

Způsob podávání originálů Vlastnosti

Pomocí ADF Pomocí ADF lze podávat po jednotlivých listech vícestránkový originál. Tento 
způsob podávání lze rovněž použít pro automatické snímání oboustranných 
originálů.

Z osvitového skla Originál položte ke snímání přímo na osvitové sklo. Tento způsob podávání 
je vhodný pro knihy a jiné originály, které nelze podávat pomocí ADF.
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3 Upravte postranní vedení podle formátu originálu.

3.6.2 Pokládání originálu na osvitové sklo
0 Blíže o typech originálů, které lze pokládat na osvitové sklo, viz "Originály" na straně 3-110.
0 Při pokládání originálu na osvitové sklo nadzvedněte ADF alespoň o 20°.

Bude-li originál položen na osvitové sklo bez nadzvednutí ADF alespoň o 20°, nemusí být správně 
detekován jeho formát.

0 Nepokládejte na osvitové sklo předměty těžší než 2 kg. Na rozevřenou knihu položenou na osvitové 
sklo netlačte navíc příliš silně, jinak můžete osvitové sklo poškodit.

0 Silné knihy nebo velké předměty kopírujte s otevřeným ADF nebo krytem originálu. Když je originál 
snímán s nadzvednutým ADF nebo krytem originálu, nedívejte se přímo na osvitové sklo, odkud může 
vyzařovat světelný paprsek. Toto světlo je jasné, nejedná se však o laserový paprsek a není tedy tolik 
nebezpečné.

1 Nadzvedněte ADF nebo kryt originálu.

2 Položte originál lícem dolů na osvitové sklo.

– Listy originálu vkládejte tak, aby byly horní stranou orientovány směrem k zadní nebo levé části 
stroje.

Boční vedení

20° 20°

Při vkládání v orientaci v: Při vkládání v orientaci w:
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3 Srovnejte originál na značku v zadním levém rohu měřítek 
originálu.

– Přes průhledné nebo průsvitné originály přeložte čistý list 
papíru stejného formátu jako originál.

– Vázané originály tvořící dvoustrany, jakými jsou knihy nebo 
časopisy, pokládejte horní stranou směrem k zadní části 
stroje a originál vystřeďte na značku v zadním levém 
rohu měřítek originálu, jak je vidět na obrázku.

4 Sklopte ADF nebo kryt originálu.

Měřítka originálu

Čistý list papíru
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3.6.3 Snímání originálů v samostatných dávkách (nastavení "Oddělené snímání")

Velký originál lze rozdělit a snímat v několika dávkách.

Do ADF lze vložit najednou originál nejvýše o 100 stránkách. Pomocí nastavení "Oddělené snímání" lze 
originál větší než 100 listů snímat a zpracovat jako jednu kopírovací úlohu. Při operaci odděleného snímání 
lze dokonce přepínat mezi snímáním z osvitového skla a ADF.

0 Kapacita ADF je 100 listů obyčejného papíru (80 g/m2) nebo 38 listů silného papíru (210 g/m2).
0 Způsob výstupu použitý při nastavení "Oddělené snímání" lze nastavit na "Tisk stránky" nebo 

"Dávkový tisk". Jako výchozí nastavení je zvolen "Dávkový tisk".

1 Vložte kopírovaný originál.

– Podrobnosti o poloze originálu viz kapitola "Podávání originálu" na straně 3-28.

2 V základním zobrazení se dotkněte [Oddělené snímání].

– Chcete-li zrušit nastavení "Oddělené snímání", dotkněte se znovu [Oddělené snímání].
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3 Stiskněte tlačítko [Start].
Po nasnímání originálu se objeví následující hlášení.

– Vložte další dávku originálu a stiskněte tlačítko [Start].
– Jestliže je parametr "Metoda odděleného snímání" nastaven na "Tisk dávky", dotkněte se [Konec] 

v následujícím zobrazení, které se objeví během snímání originálu pomocí ADF, a pokračujte 
krokem 5.

– Jestliže nelze originál vložit do ADF, položte jej na osvitové sklo. Blíže o typech originálů, které lze 
vkládat do LCT, viz "Originály" na straně 3-110.

– Chcete-li změnit nastavení pro snímání, dotkněte se [Změnit nastavení].
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– Tlačítka, která se objeví v zobrazení pro změnu nastavení, závisí na provedeném nastavení. Lze 

změnit následující nastavení.
Jednostranné/oboustranné, Pozice vazby, Zoom, Výmaz rámečku, Výmaz středu, Formát originálu

– Chcete-li zrušit změny nastavení, dotkněte se [Storno].

– Vedle "Paměť" v levém dolním rohu zobrazení lze zkontrolovat velikost dostupné paměti.
Chcete-li smazat obrazová data, stiskněte tlačítko [Stop] a smažte úlohu. Blíže viz "Dočasné 
zastavení snímání/tisku" na straně 3-73.

4 Po nasnímání všech stránek originálu se dotkněte [Konec].
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5 Stiskněte tlačítko [Start].

– Jestliže je parametr "Metoda odděleného snímání" nastaven na "Dávkový tisk", dotkněte se [Tisk], 
nebo stiskněte tlačítko [Start].

– Jestliže je parametr "Metoda odděleného snímání" nastaven na "Dávkový tisk", lze změnit nastavení 
pro kopírování. Chcete-li změnit nastavení kopírování, dotkněte se [Změnit nastavení] a po 
provedení požadovaných změn nastavení se dotkněte [OK].
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3.6.4 Snímání vícestránkového originálu z osvitového skla

Při vytváření oboustranných nebo spojovaných kopií pomocí osvitového skla pokládejte jednotlivé stránky 
vícestránkového originálu na osvitové sklo ke snímání. Následuje popis postupu, jak pokládat jednostranné 
listy originálu na osvitové sklo při vytváření oboustranných kopií.

0 Způsob výstupu použitý při nastavení "Oddělené snímání" lze nastavit na "Tisk stránky" nebo 
"Dávkový tisk". Jako výchozí nastavení je zvolen "Tisk stránky".

1 Nadzvedněte ADF nebo kryt originálu.

2 Položte první list originálu nebo první stránku lícem dolů na osvitové sklo.

– Podrobnosti o poloze originálu viz kapitola "Pokládání originálu na osvitové sklo" na straně 3-29.

3 Sklopte ADF nebo kryt originálu.

4 V základním zobrazení se dotkněte [Duplex/spojování].

Objeví se zobrazení pro Duplex/spojování.

20° 20°

Při vkládání v orientaci v: Při vkládání v orientaci w:
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5 Dotkněte se [1-str. > 2-str.].

6 Dotkněte se [Pozice vazby], zvolte pro kopii pozici vazby a dotkněte se [OK].

7 Dotkněte se [Orientace originálu], zvolte orientaci vloženého originálu a zvolte [OK].

8 Dotkněte se tlačítka [OK].
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9 Stiskněte tlačítko [Start].

Snímání bude zahájeno.

10 Položte druhý list nebo druhou stranu originálu na osvitové sklo a stiskněte tlačítko [Start].

– Při snímání zbývajících stránek originálu opakujte krok 10.
– Chcete-li změnit nastavení pro snímání, dotkněte se [Změnit nastavení]. 
– Tlačítka, která se objeví v zobrazení pro změnu nastavení, závisí na provedeném nastavení. Lze 

změnit následující nastavení.
Jednostranné/oboustranné, Pozice vazby, Zoom, Výmaz rámečku, Výmaz středu, Formát originálu

– Chcete-li zrušit změny nastavení, dotkněte se [Storno].
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11 Po nasnímání všech stránek originálu se dotkněte [Konec].

12 Stiskněte tlačítko [Start].

– Jestliže je parametr "Metoda odděleného snímání" nastaven na "Dávkový tisk", dotkněte se [Tisk], 
nebo stiskněte tlačítko [Start].

– Jestliže je parametr "Metoda odděleného snímání" nastaven na "Dávkový tisk", lze změnit nastavení 
pro kopírování. Chcete-li změnit nastavení kopírování, dotkněte se [Změnit nastavení] a po 
provedení požadovaných změn nastavení se dotkněte [OK].
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3.7 Volba nastavení papíru
Formát papíru lze zvolit automaticky podle formátu originálu, nebo jej lze nastavit ručně. Následujícím 
způsobem v závislosti na požadovaném nastavení pro kopírování stanovte formát papíru.

Výrobním nastavením je "Auto".

2
Připomenutí 
Při kopírování po zvolení zásobníku papíru s papírem letterhead zvoleným jako typ papíru bude 
kopírování pomalé i při jednostranném kopírování, neboť je prováděno vyrovnání papíru.

2
Poznámka
Jestliže je pro zásobník papíru nastaven speciální papír, takový zásobník nebude automaticky volen 
s nastavením "Aut. volba formátu". (Přesto však má zásobník nastavený na "Pouze jednostr." přednost 
při volbě u jednostranného tisku.) Když je do zásobníku vložen speciální papír, musíte zadat nastavení 
papíru. Blíže viz "Nastavení zvláštního papíru" na straně 3-106.

Jestliže byla zvolena "Aut. volba formátu" v nastavení "Aut. zoom", objeví se zobrazení Zoom. Dotkněte 
se tlačítka s požadovaným faktorem zoom.

Nastavení formátu papíru "Auto" nelze kombinovat s nastavením "Auto" pro zoom.
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3.7.1 Automatická volba formátu papíru (nastavení "Aut. volba formátu")
Je detekován formát vloženého originálu a kopie jsou vytvářeny na papír stejného formátu.

Jestliže bylo nastaveno pro zoom "Celý obraz", je zvolen papír stejného formátu jako originál.

Jestliže byl faktor zoom zvětšen nebo zmenšen, je automaticky zvolen formát papíru, který odpovídá 
zadanému faktoru zoom.

1 V základním zobrazení se dotkněte [Papír].

Objeví se zobrazení pro nastavení formátu papíru.

2 Dotkněte se [Auto].

3 Dotkněte se tlačítka [OK].

Objeví se opět základní zobrazení.
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3.7.2 Ruční volba požadovaného formátu papíru

0 Jestliže zvolíte nastavení "Auto" zoom, bude zvolen nejvhodnější faktor zoom podle formátu vloženého 
originálu a určeného formátu papíru. Blíže o nastavení "Auto" viz "Automatická volba faktoru zoom 
(nastavení "Auto" zoom)" na straně 3-42.

0 Předem vložte do zásobníku papír vhodného formátu.

1 V základním zobrazení se dotkněte [Papír].

Objeví se zobrazení pro nastavení formátu papíru.

2 Zvolte zásobník papíru s požadovaným papírem.

3 Dotkněte se tlačítka [OK].

Objeví se opět základní zobrazení.
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3.8 Nastavení reprofaktoru
Faktor zoom lze nastavit tak, aby bylo možno kopírovat na papír jiného formátu, než je formát originálu, nebo 
aby bylo možno zvětšovat nebo zmenšovat obraz kopie. Výrobním nastavením je "Celý obraz".

Následující část popisuje způsob nastavení faktoru zoom.

2
Poznámka
Nastavení "Auto" pro zoom nelze kombinovat s nastavením "Auto" pro formát papíru.

3.8.1 Automatická volba faktoru zoom (nastavení "Auto" zoom)
Je automaticky zvolen nejvhodnější faktor zoom na základě formátu vloženého originálu a určeného formátu 
papíru.

0 Jestliže je zvoleno nastavení zoom "Auto" a má být kopírováno se zvětšením na papír většího formátu 
než originál, vložte originál ve stejné orientaci jako papír.

0 Jestliže bylo zvoleno "Aut. zoom" v nastavení "Aut. volba formátu", objeví se zobrazení papíru.

1 V základním zobrazení se dotkněte [Zoom].

Objeví se zobrazení Zoom.

2 Dotkněte se [Auto].

3 Dotkněte se tlačítka [OK].

Objeví se opět základní zobrazení.
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3.8.2 Zadání faktoru zoom u originálu (nastavení "Celý obraz")

Bude vytvořena kopie stejného formátu jako originál (100%).

0 Dotykem [+] faktor zoom zvětšujte, dotykem [-] faktor zoom zmenšujte po krocích 0,1%.

1 V základním zobrazení se dotkněte [Zoom].

Objeví se zobrazení Zoom.

2 Dotkněte se [Celý obraz].

3 Dotkněte se tlačítka [OK].

Objeví se opět základní zobrazení.
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3.8.3 Malé zmenšení kopie (nastavení "Malé")
Obraz originálu lze vytisknout s malým zmenšením (93,0%) oproti formátu originálu a vystředit na kopii.

0 Faktor zoom nastavení "Malé" lze měnit (od 90,0% do 99,9%).

1 V základním zobrazení se dotkněte [Zoom].

Objeví se zobrazení Zoom.

2 Dotkněte se [Malé].

3 Dotkněte se tlačítka [OK].

Objeví se opět základní zobrazení.
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3.8.4 Volba přednastaveného faktoru zoom (Nastavení zvětšení a zmenšení)

Jsou přednastaveny nejvhodnější reprofaktory pro běžné standardní formáty originálů a standardní formáty 
papíru.

1 V základním zobrazení se dotkněte [Zoom].

Objeví se zobrazení Zoom.

2 V závislosti na formátu originálu a formátu papíru se dotkněte tlačítka vhodného faktoru zoom vedle 
"Zvětšení" a "Zmenšení".

3 Dotkněte se tlačítka [OK].

Objeví se opět základní zobrazení.
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3.9 Volba nastavení Originál > Kopie
K dispozici jsou následující čtyři kombinace nastavení originál > kopie.

Následující postupy popisují způsob volby nastavení originálu a kopie.

Nastavení originál > kopie Popis

1-str. > 1-str. Toto nastavení zvolte pro vytváření jednostranných kopií z jednostranných 
originálů.

1-str. > 2-str. Toto nastavení zvolte pro vytvoření jedné oboustranné kopie ze 
dvou jednostranných originálů.

2-str. > 1-str. Toto nastavení zvolte pro vytvoření dvou jednostranných kopií 
z jednoho oboustranného originálu.

2-str. > 2-str. Toto nastavení zvolte pro vytváření oboustranných kopií z oboustranných 
originálů.
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3.10 Volba kombinovaného nastavení kopírování
Obrazy více stránek originálu (2, 4 nebo 8 stránek) lze spojit a tisknout jako jednu stránku a snížit tak spotřebu 
papíru.

Pro spojování kopií jsou k dispozici tato tři nastavení.

!
Podrobnosti
Při volbě nastavení pro spojování kopií jsou kopie vytvářeny pomocí nejvhodnějšího faktoru zoom 
(doporučeného faktoru zoom) zvoleného pro formát originálu a papíru. Zvolený faktor zoom lze ručně 
změnit.

2
Poznámka
Výrobním nastavením je "Aut. zobrazit faktor zoom".

Parametr "Aut. zoom pro kombinace/brožura" v režimu Nástroje lze nastavit tak, aby nebyly používány 
doporučené faktory zoom. V takovém případě zadejte faktor zoom ručně.

Nastavení Popis

2v1 Toto nastavení zvolte pro tisk dvou 
stránek originálu na jednu stránku.

Vodorovně

Svisle

4v1 Toto nastavení zvolte pro tisk čtyř 
stránek originálu na jednu stránku. Lze 
nastavit uspořádání stránky (nastavení 
Směr číslování).

Vodorovně

Svisle

8v1 Toto nastavení zvolte pro tisk osmi 
stránek originálu na jednu stránku. Lze 
nastavit uspořádání stránky (nastavení 
Směr číslování).

Vodorovně

Svisle



3 Kopírovací režim

3-48 bizhub C353/C253/C203 (FE2)

Následující část popisuje způsob volby spojování kopií.

Jestliže je zvoleno nastavení pro spojování kopií, zadejte pro originál pozici okraje s vazbou a orientaci 
vkládání, v opačném případě by se nemusely kopie vytisknout v požadovaném uspořádání.

1 V základním zobrazení se dotkněte [Duplex/spojování].

Objeví se zobrazení pro Duplex/spojování.

2 Zvolte požadované nastavení spojování kopií.
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– Zvolte nastavení a uspořádání stránky podle orientace a počtu spojovaných stránek.

Jestliže je zvoleno "4v1/8v1", lze na dotykovém panelu vidět uspořádání papíru "Vodorovně" nebo 
"Svisle".
To se však objeví, pouze když je parametr "Výchozí zobr. levého okna" v režimu Nástroje nastaven 
na "Kontrola režimu".
jestliže je zvoleno "2v1", budou stránky uspořádány níže uvedeným způsobem.

– Jestliže bylo zvoleno "4v1/8v1", objeví se zobrazení 4v1/8v1. Dotykem [Svisle] nebo [Vodorovně] 
zvolte uspořádání stránky.

– Chcete-li nastavení zrušit, dotkněte se [Ne].

Vodorovně

Svisle
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3.11 Volba kvality originálu

3.11.1 Vkládání originálů s malými obrázky nebo fotografiemi (nastavení typu obrazu 
originálu)
Zvolte nastavení pro text a typ obrazu originálu pro lepší seřízení kvality kopie.

K dispozici jsou následující nastavení typu originálu.

2
Poznámka
Výrobním nastavením je "Text+foto".

Následuje popis způsobu volby typu obrazu originálu.

Ikona Popis

Text

Toto nastavení zvolte při kopírování originálů, které obsahují pouze 
text.
Hrany kopírovaného textu jsou reprodukovány ostře, aby byl obraz 
dobře čitelný.

Text+foto Fotopapír

Toto nastavení zvolte při tisku fotografií z originálů obsahujících text 
i obrazy na fotografickém papíru.
Vznikne obraz kopie s plynulými přechody.

Tištěná fotog.

Toto nastavení zvolte při kopírování tištěných originálů obsahujících 
text i obrazy, jako jsou brožury nebo katalogy.

Foto Fotopapír

Toto nastavení zvolte při tisku fotografií z originálů na fotografickém 
papíru.
Toto nastavení zvolte při vytváření lepších reprodukcí obrazů 
polotónových originálů (fotografie atp.), které nelze reprodukovat 
s obvyklým nastavením.
Vznikne obraz kopie s plynulými přechody.

Tištěná fotog.

Toto nastavení zvolte při kopírování tištěných originálů, jako jsou 
brožury nebo katalogy.
Toto nastavení zvolte při vytváření lepších reprodukcí obrazů 
polotónových originálů (fotografie atp.), které nelze reprodukovat 
s obvyklým nastavením.

Mapa

Toto nastavení zvolte při kopírování originálů s barevným pozadím, 
nebo originálů obsahujících tužkou kreslené značky nebo jemné 
barevné čáry. Vznikne ostrý obraz kopie.

Rastrový originál

Toto nastavení zvolte při kopírování originálů obsahujících pouze 
nevýrazný text (například text psaný tužkou).
Kopírovaný text bude reprodukován jako tmavší, což usnadní jeho 
čtení.

Kopírov. papír

Toto nastavení zvolte při kopírování obrazů (originálů) vytištěných 
tímto strojem.
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3.11.2 Volba nastavení typu originálu

1 Vložte kopírovaný originál.

– Podrobnosti o poloze originálu viz kapitola "Podávání originálu" na straně 3-28.

2 V základním zobrazení se dotkněte [Kvalita/sytost].

Vyvolá se zobrazení Kvalita/sytost.

3 Dotkněte se tlačítka pro nejvhodnější nastavení kvality pro vložený originál.

– S originálem, který obsahuje pouze text, se dotkněte [Text].
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– S originálem, který obsahuje text i fotografie, se dotkněte [Text+foto] a objeví se zobrazení Typ 
fotografie. Dotkněte se tlačítka pro vhodné nastavení a poté se dotkněte [OK].

– S originálem, který obsahuje fotografie, se dotkněte [Foto] a objeví se zobrazení Typ fotografie. 
Dotkněte se tlačítka pro vhodné nastavení a poté se dotkněte [OK].

– S originálem obsahujícím mapy se dotkněte [Mapa].
– S originálem obsahujícím text se dotkněte [Rastrový originál].
– S originálem vytištěným tímto strojem se dotkněte [Kopírov. papír].

Objeví se opět zobrazení Kvalita/sytost.
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3.12 Volba nastavení výstupního zpracování
Pro třídění a výstupní zpracování kopií vysouvaných do výstupní přihrádky lze zvolit různá nastavení.

2
Poznámka
Výrobním nastavením je "Skupinkování".

!
Podrobnosti
Jestliže není instalován žádný finišer nebo oddělovač a jsou splněny všechny následující podmínky, 
jsou tištěné kopie vysouvány a tříděny střídavým překládáním napříč.

Je použit papír formátu A4 nebo B5.

Papír stejného formátu a typu, který je vložen v jednom zásobníku v orientaci w, je vložen i do jiného 
zásobníku v orientaci v.

Je zvoleno nastavení papíru "Auto".

Nastavení papíru "Auto" není zvoleno, když je zvoleno nastavení "Smíšené originály".

2
Poznámka
Z režimu nastavení správce lze stroj nastavit tak, aby byly s instalovaným finišerem nebo oddělovačem 
kopie podávány bez odsazování. Výrobním nastavením je odsazování vysouvaných kopií.

Blíže o "Středové sešívaní/sklad" nebo "Stř.seš+sklad" viz "Volba nastavení skládání" na straně 3-66.

Nastavení Popis

Třídění Toto nastavení zvolte pro oddělení 
jednotlivých sad vícestránkového originálu.

Skupina Toto nastavení zvolte pro oddělení kopií 
jednotlivých stránek vícestránkového 
originálu.

Odsazení Jestliže není instalován finišer nebo 
oddělovač
Jsou-li splněny podmínky pro třídění, budou 
vytištěné kopie vysouvány a tříděny 
střídavým skládáním napříč.

Jestliže je instalován finišer nebo oddělovač
Kopie jsou vysouvány a stohovány jedna na 
druhou a jednotlivé sady jsou navzájem 
odsazeny.
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Následující postupy popisují způsob volby nastavení výstupního zpracování.

2
Připomenutí 
Nastavení sešívání je dostupné jen s instalovaným volitelným finišerem.

Nastavení děrování je dostupné jen s instalovanou děrovací soupravou ve volitelném finišeru.

Středové sešívaní/sklad Toto nastavení zvolte pro skládání kopií. 
Kopie lze přitom současně sešít sponkami.
Nastavení "Středové sešívaní/sklad" lze 
použít, když je ve volitelném finišeru FS-519 
instalována sešívačka na stříšku.

Výstup. přihradka Zvolte výstupní přihrádku, do které budou vysouvány kopie.

Stř. seš. + sklad Toto nastavení zvolte pro skládání 
vytištěných kopií a jejich sešití sponkami 
před vysunutím.
Nastavení "Stř. seš. + sklad" lze použít, když 
je instalován volitelný finišer FS-609.

Sešívání Po zvolení tohoto nastavení budou kopie 
sešívány v rohu nebo dvěma sponkami.

Děrování Do kopií jsou vyděrovány otvory (4 otvory) 
pro vazbu.

Nastavení Popis



bizhub C353/C253/C203 (FE2) 3-55

Kopírovací režim 3
Dostupná nastavení výstupního zpracování

Standardní FS-519 FS-519 
+ děrovací 
souprava

FS-519 
+ děrovací 
souprava
 + sešívačka na 
stříšku

Třídění o o o o

Skupina o o o o

Odsazení o o o o

Sešívání e o o o

Děrování e e o o

Stř.seš.+sklad e e e o

Půlsklad e e e o

Zvolte výstupní přihrádku e o o o

FS-519 
+ děrovací 
souprava 
+ poštovní 
přihrádka

FS-609 FS-609 
+ děrovací 
souprava

Oddělovač

Třídění o o o o

Skupina o o o o

Odsazení o o o o

Sešívání o o o e

Děrování o e o e

Stř.seš.+sklad e o o e

Půlsklad e e e e

Zvolte výstupní přihrádku o o o o

o: Lze
e: Nelze
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3.12.1 Oddělení kopií podle sad (nastavení "Třídění")
0 Výrobním nastavením je "Skupinkování".
0 Když je instalován FS-519, lze zvolit výstupní přihrádku. Blíže viz "Volba výstupní přihrádky" na 

straně 3-58.
0 Jestliže není instalován finišer nebo oddělovač a je zvoleno třídění odsazením, budou vytištěné kopie 

vysouvány a tříděny střídáním orientace w a v, budou-li splněny následující podmínky.
Je použit papír formátu A4 nebo B5.
Papír stejného formátu a typu je vložen do jednoho zásobníku papíru v orientaci w a do jiného 
zásobníku v orientaci v.
Je zvoleno nastavení formátu papíru "Auto".
Nastavení formátu papíru "Auto" se nezvolí, když je zvoleno nastavení "Smíšené originály".

0 Jestliže je instalován finišer nebo oddělovač a je zvoleno třídění odsazením, budou vytištěné kopie 
vysouvány a stohovány jedna na druhou a jednotlivé sady budou navzájem odsazeny.

1 V základním zobrazení se dotkněte [Výstup].

Objeví se zobrazení výstupního zpracování.

2 Dotkněte se [Třídění].

– Chcete-li oddělit jednotlivé sady kopií, dotkněte se [Ano] pod "Odsazení".

3 Dotkněte se tlačítka [OK].

Objeví se opět základní zobrazení.
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3.12.2 Rozdělení kopií podle stránek (nastavení "Skupina")

0 Výrobním nastavením je "Skupinkování".
0 Když je instalován FS-519, lze zvolit výstupní přihrádku. Blíže viz "Volba výstupní přihrádky" na 

straně 3-58.
0 Jestliže není instalován finišer nebo oddělovač a je zvoleno třídění odsazením, budou vytištěné kopie 

vysouvány a tříděny střídáním orientace w a v, budou-li splněny následující podmínky.
Je použit papír formátu A4 nebo B5.
Papír stejného formátu a typu je vložen do jednoho zásobníku papíru v orientaci w a do jiného 
zásobníku v orientaci v.
Je zvoleno nastavení formátu papíru "Auto".
Nastavení formátu papíru "Auto" se nezvolí, když je zvoleno nastavení "Smíšené originály".

0 Jestliže je instalován finišer nebo oddělovač a je zvoleno třídění odsazením, budou vytištěné kopie 
vysouvány a stohovány jedna na druhou a jednotlivé sady budou navzájem odsazeny.

1 V základním zobrazení se dotkněte [Výstup].

Objeví se zobrazení výstupního zpracování.

2 Dotkněte se [Skupina].

– Chcete-li oddělit jednotlivé sady stránek, dotkněte se [Ano] pod "Odsazení".

3 Dotkněte se tlačítka [OK].

Objeví se opět základní zobrazení.
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3.12.3 Volba výstupní přihrádky
0 Výstupní přihrádku lze zvolit, jen když je instalován volitelný finišer FS-519.

1 V základním zobrazení se dotkněte [Výstup].

Objeví se zobrazení výstupního zpracování.

2 Dotkněte se [Výstupní přihrádka].

3 Dotkněte se tlačítka požadované výstupní přihrádky.
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4 Dotknete se [OK] a poté opet stlacte [OK].

Objeví se opět základní zobrazení.
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3.12.4 Sešívání kopií (nastavení Sešívání)
Kopie lze vysouvat sešité v rohu nebo ve dvou bodech.

2
Připomenutí 
Kopie lze vysouvat sešité v rohu nebo ve dvou bodech, jen když je instalován finišer.

Když je instalován finišer FS-519

* Hodnota v závorkách je referenční hodnotou při použití papíru 60 g/m2 až 90 g/m2.

Počet sešitých listů

Níže jsou uvedeny příklady množství listů, které lze svázat.
- 50 listů papíru 90 g/m2

!
Podrobnosti
Aby mohly být kopie sešívány, musí být splněny všechny následující podmínky.
Šířka papíru musí být v rozsahu od 182 mm do 297 mm.
- Délka papíru musí být v rozsahu od 148,5 mm do 431,8 mm.
- Jestliže je zvoleno nastavení "Smíšené originály", musí mít všechny kopie stejnou šířku.

Přihrádka Gramáž papíru Formát papíru Kapacita vkládání

1.výstupní přihrádka 60 g/m2 až 209 g/m2 A3 w až A5 v 32 mm (odpovídá 200 listům)*

2.výstupní přihrádka 60 g/m2 až 209 g/m2 A4 w/v, 
B5 w/v, A5 v

132 mm (odpovídá 1000 listům)*

A3 w, B4 w 64,5 mm (odpovídá 500 listům)*

Volitelná výstupní 
přihrádka

60 g/m2 až 209 g/m2 A3 w až A5 v 24 mm (odpovídá 200 listům)*
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Když je instalován finišer FS-609

* Hodnota v závorkách je referenční hodnotou při použití papíru 60 g/m2 až 90 g/m2.

* Hodnota v závorkách je referenční hodnotou při použití papíru 60 g/m2 až 90 g/m2.

!
Podrobnosti
Aby mohly být kopie sešívány, musí být splněny všechny následující podmínky.
Šířka papíru musí být v rozsahu od 182 mm do 297 mm.
- Délka papíru musí být v rozsahu od 182 mm do 432 mm.
- Jestliže je zvoleno nastavení "Smíšené originály", musí mít všechny kopie stejnou šířku.

Gramáž papíru Formát papíru Kapacita vkládání

60 g/m2 až 209 g/m2 A4 w/v, B5 w/v 150 mm (odpovídá 1000 listům)*

A3 w, B4 w 75 mm (odpovídá 500 listům)*

Velik. Počet sešitých listů Nejvyšší počet sad

Jedno místo vzadu Jedno místo vpředu Dvě místa

A4 w nebo 
menší

2 listů 100 sad 40 sad 40 sad

3 až 5 listů 80 sad 40 sad 40 sad

6 až 10 listů 60 sad 40 sad 40 sad

11 až 20 listů 30 sad 30 sad 30 sad

21 až 30 listů 30 sad 30 sad 30 sad

31 až 50 listů 30 sad/1000 listů 30 sad/1000 listů 30 sad/1000 listů

B4 w nebo 
větší

2 listů 100 sad 50 sad 50 sad

3 až 5 listů 80 sad 40 sad 40 sad

6 až 10 listů 40 sad 40 sad 40 sad

11 až 20 listů 30 sad/1000 listů 30 sad/1000 listů 30 sad/1000 listů

21 až 25 listů 30 sad/1000 listů 30 sad/1000 listů 30 sad/1000 listů
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1 V základním zobrazení se dotkněte [Výstup].

Objeví se zobrazení výstupního zpracování.

2 Pod "Sešívání" se dotkněte [V rohu] nebo [2 pozice].

– Chcete-li nastavení sešívání zrušit, dotkněte se [Nic].

3 Dotkněte se [Nastavení pozice].
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– Zvolte pozici sešívání a dotkněte se [OK].
– Když je zvoleno nastavení "2 pozice".

– Když je zvoleno nastavení "V rohu".

– Po dotyku [Auto] se automaticky určí pozice sešívání podle orientace vloženého originálu. Jestliže 
je originál dlouhý 297 mm nebo méně, bude papír sešit po delší straně. Jestliže je originál delší než 
297 mm, bude papír sešit po kratší straně.

– Jestliže je pro pozici sešívání zvoleno "Auto", vložte originál horní stranou k zadní části stroje. Pokud 
je originál vložen v jiné orientaci, neproběhne sešívání ve správném místě.

– Jestliže je zvoleno "Auto", je pozice sešívání nastavena nahoru nebo vlevo.
– Chcete-li zrušit nastavení a zvolit výchozí nastavení, stiskněte tlačítko [Nulovaní].

4 V případě potřeby se dotkněte [Orientace originálu] a zvolte nastavení vhodné pro originál.

5 Dotkněte se tlačítka [OK].

Objeví se opět základní zobrazení.
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3.12.5 Děrování otvorů do kopií (nastavení Děrování)

!
Podrobnosti
Aby mohly být do kopií ve finišeru FS-609 derovány otvory, musí být splneny všechny následující 
podmínky.

Šířka papíru musí být v rozsahu od 182 mm do 297 mm.

Délka papíru musí být v rozsahu od 182 mm do 432 mm.

Má-li být zvoleno nastavení pro děrování, zvolte orientaci, ve které je vložen originál. Pokud není 
zvoleno nastavení orientace originálu, nemusí být kopie děrovány podle vašich představ.

2
Poznámka
Nastavení děrování je dostupné jen s instalovanou děrovací soupravou ve volitelném finišeru.

1 V základním zobrazení se dotkněte [Výstup].

Objeví se zobrazení výstupního zpracování.

2 Pod "Děrování" se dotkněte [4 otvory].

Typ děrovací soupravy Gramáž papíru Formát papíru

Děrovací souprava PK-510 60 g/m2 až 256 g/m2 A3 w, A4 v, B5 w

Děrovací souprava PK-501 60 g/m2 až 209 g/m2 A3 w, A4 v
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– Chcete-li nastavení děrování zrušit, dotkněte se [Nic].

3 Dotkněte se [Nastavení pozice].

– Zvolte pozici děrování otvorů a dotkněte se [OK].

– Po dotyku [Auto] se automaticky určí pozice děrování podle orientace vloženého originálu. Jestliže 
je délka originálu 297 mm nebo kratší, bude děrování probíhat podél delšího okraje papíru. Jestliže 
je originál delší než 297 mm, bude děrování probíhat podél kratšího okraje papíru.

– Jestliže je pro pozici sešívání zvoleno "Auto", vložte originál horní stranou k zadní části stroje. Pokud 
je originál vložen v jiné orientaci, neproběhne sešívání ve správném místě.

– Jestliže je zvoleno "Auto", je pozice děrování nastavena nahoru nebo vlevo.
– Chcete-li zrušit nastavení a zvolit výchozí nastavení, stiskněte tlačítko [Nulovaní].

4 V případě potřeby se dotkněte [Orientace originálu] a zvolte nastavení vhodné pro originál.

5 Dotkněte se tlačítka [OK].

Objeví se opět základní zobrazení.
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3.13 Volba nastavení skládání
Po instalaci volitelného vybavení lze kopie skládat, nebo skládat a současně sešívat sponkami a poté je 
vysouvat. Dostupné nastavení se liší v závislosti na instalovaném volitelném vybavení.

2
Poznámka
Kopie lze skládat na polovinu nebo svázat uprostřed, jen když je instalován finišer FS-609 nebo FS-519 
s připojenou sešívačkou na stříšku.

Kopie lze skládat na polovinu, jen když je instalován finišer FS-519 s připojenou sešívačkou na stříšku.

Nastavení Popis Slučitelné modely

Půlsklad S tímto nastavením se kopie před vysunutím 
překládají na poloviny. (Viz strana 3-67.)

Finišer FS-519 + sešívačka 
na stříšku

Stř.seš.+sklad S tímto nastavením se kopie sešívají ve dvou bodech 
podél středu, poté se kopie před vysunutím skládají 
na poloviny. (Viz strana 3-69.)

Finišer FS-519 + sešívačka 
na stříšku
Finišer FS-609
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3.13.1 Skládání kopií na poloviny (nastavení "Půlsklad")

Když je instalován finišer FS-519 s připojenou sešívačkou na stříšku

Počet listů složených na poloviny

Níže jsou uvedeny příklady možného počtu listů skládaných na poloviny.
- 2 až 15 listů papíru 90 g/m2 (nejvýše 60 listů)

!
Podrobnosti
Aby mohly být kopie svázány uprostřed nebo přeloženy na polovinu, musí být splněny všechny 
následující podmínky.

Šířka papíru musí být v rozsahu od 182 mm do 297 mm.

Délka papíru musí být v rozsahu od 257 mm do 431,8 mm.

1 V základním zobrazení se dotkněte [Výstup].

Objeví se zobrazení výstupního zpracování.

2 Dotkněte se [Středové sešívání/sklad].

Objeví se zobrazení středového sešívání se skladem.

Gramáž papíru Formát papíru Maximum skládaných listů

60 g/m2 až 90 g/m2 B5 w, A4 w, B4 w, A3 w 200 listů nebo 20 sad
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3 Dotkněte se [Ano] pod "Půlsklad".

– Výrobním nastavením při zvoleném půlskladu je automatická volba funkce "Brožura".
– Chcete-li zrušit nastavení "Půlsklad", dotkněte se [Ne] nebo tlačítka s jiným nastavením.

4 Dotkněte se [OK] a poté opět [OK].
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3.13.2 Sešívání kopií uprostřed (nastavení "Středové sešívání" a "Půlsklad"/

nastavení "Středové sešívání + sklad")
Když je instalován finišer FS-519 s připojenou sešívačkou na stříšku

Počet sešitých listů

Níže jsou uvedeny příklady množství listů, které lze svázat.
- 2 až 15 listů papíru 90 g/m2 (nejvýše 60 listů)

!
Podrobnosti
Aby mohly být kopie svázány uprostřed nebo přeloženy na polovinu, musí být splněny všechny 
následující podmínky.

Šířka papíru musí být v rozsahu od 182 mm do 297 mm.

Délka papíru musí být v rozsahu od 257 mm do 431,8 mm.

1 V základním zobrazení se dotkněte [Výstup].

Objeví se zobrazení výstupního zpracování.

2 Dotkněte se [Středové sešívání/sklad].

Objeví se zobrazení středového sešívání se skladem.

Gramáž papíru Formát papíru Maximum skládaných listů

60 g/m2 až 90 g/m2 B5 w, A4 w, B4 w, A3 w 200 listů nebo 20 sad
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3 Proveďte nastavení pro vazbu listů.

– Chcete-li sešívat kopie ve dvou bodech uprostřed, dotkněte se [Ano] pod "Středové sešívání" a [Ne] 
pod "Půlsklad".

– Chcete-li svázat kopie uprostřed, dotkněte se [Ano] pod "Středové sešívání" a [Ano] pod "Půlsklad".

– Jestliže je připojována obálka pomocí funkce "Obálka", lze sešívat obálky (60 g/m2 až 209 g/m2).
– Když je zvoleno nastavení "Středové sešívání" a "Půlsklad", jsou automaticky volena následující 

výrobní nastavení.
1-str. > 2-str.
Brožura
Doporučený faktor zoom (70,7%) při zvolení funkce "Brožura"

– Když je zvoleno nastavení "Středové sešívání" a "Půlsklad", není dostupné následující nastavení 
výstupního zpracování.
Skupinkování
Odsazení
Sešívání
Děrování

– Chcete-li zrušit nastavení "Středové sešívání" a "Půlsklad", dotkněte se [Ne] nebo tlačítka s jiným 
nastavením.

4 Dotkněte se [OK] a poté opět [OK].
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Když je instalován finišer FS-609

* Počet listů, které lze svázat, závisí na gramáži papíru.
64 g/m2 papír: 15 listů
80 g/m2 papír: 10 listů

!
Podrobnosti
Aby mohly být kopie svázány uprostřed, musí být splněny všechny následující podmínky.

Šířka papíru musí být v rozsahu od 210 mm do 297 mm.

Délka papíru musí být v rozsahu od 279 mm do 432 mm.

1 V základním zobrazení se dotkněte [Výstup].

Objeví se zobrazení výstupního zpracování.

2 Dotkněte se [Středové sešívání + sklad].

Objeví se zobrazení středového sešívání se skladem.

Gramáž papíru Formát papíru Maximum skládaných listů

60 g/m2 až 90 g/m2 A3 w, B4 w, A4 v 2 listy 20 sad*

Počet sešitých listů Nejvyšší počet sad

2 až 5 listů 20 sad

6 až 10 listů 10 sad

11 až 15 listů* 10 sad
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3 Dotkněte se tlačítka požadovaného nastavení výmazu středu.

– Chcete-li vymazat oblast procházející středem, dotkněte se [Výmaz]. Nechcete-li vymazat oblast 
procházející středem, dotkněte se [Nic].

– Když je zvoleno nastavení "Středové sešívání + sklad", je automaticky voleno následující výrobní 
nastavení.
1-str. > 2-str.
Třídění
Brožura
Doporučený faktor zoom (70,7%) při zvolení funkce "Brožura"

– Když je zvoleno nastavení "Středové sešívání + sklad", není dostupné následující nastavení 
výstupního zpracování.
Skupinkování
Odsazení
Sešívání
Děrování

– Chcete-li zrušit nastavení "Středové sešívání + sklad", dotkněte se [Ne].
– Jestliže je zvolen "Výmaz" pod "Výmaz středu", bude vymazána oblast 10 mm podél vazby.
– Pokud bude docházet k častým zásekům papíru při volbě "Nic" pod "Výmaz středu", zvolte 

"Výmaz" a počet záseků se sníží.

4 Dotkněte se [OK] a poté opět [OK].
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3.14 Dočasné zastavení snímání/tisku
Chcete-li dočasně zastavit snímání originálu a zastavit operaci tisku, postupujte níže uvedeným způsobem.

0 Jestliže je snímán originál dané úlohy, snímání se zastaví stisknutím [Stop].

1 Během snímání originálu nebo tisku úlohy stiskněte 
tlačítko [Stop].

Snímání/tisk se zastaví.

Objeví se zobrazení Zastavené úlohy.

2 Chcete-li pokračovat ve všech zastavených úlohách, stiskněte tlačítko [Start].
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3.15 Kontrola tištěného obrazu jako obraz náhledu (Pokročilý náhled)
Tištěný obraz lze před tiskem zkontrolovat jako obraz náhledu. Sníží se tím výskyt tiskových chyb.

3.15.1 Zobrazení Náhled
V zobrazení Náhled lze otočit originály, které byly snímány ve špatné orientaci, a lze změnit nastavení zadaná 
před snímáním.

Uspořádání zobrazení

5

6

1

7

3

4

2

8

Č. Název části Popis

1 [Předch. strana]/
[Další strana]

Přesouvá z aktuální stránky na předchozí nebo následující stránku.

2 - Objeví se obraz náhledu.
Stisknutím [Zobraz. výstup] přenesete výstupní stav na obraz náhledu.

3 Posuvník Pokud je obraz náhledu zvětšen, posouvejte se v obrazu pomocí posuvníků 
nahoru nebo dolů, doleva nebo doprava.

4 Zoom Zvětšuje nebo zmenšuje obraz náhledu.
Blíže viz "Zoom" na straně 3-75.

5 Otočení stránky Otáčí obraz náhledu o 180 stupňů.
Blíže viz "Otočení stránky" na straně 3-76.

6 [Zobraz. výstup] Použije výstupní stav na obraz náhledu. Dalším dotykem [Zobraz. výstup] se 
náhled výstupního zpracování zruší.
Blíže viz "Zobraz. výstup" na straně 3-77.

7 [Změnit nastavení] Lze změnit nastavení snímaných originálů.
Blíže viz "Změnit nastavení" na straně 3-77.

8 [Zobraz. stav]/
[Zobraz. stránky]

Přepíná zobrazení náhledu mezi zobrazením stavu a zobrazením stránky.
V [Zobraz. stránky] lze otáčet obrazy a měnit nastavení. V [Zobrazit stav] je 
dokončeno načítání obrazu.
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Zoom

Pomocí Zoom lze zvětšit obraz náhledu a provést kontrolu detailů.

% Dotyky [+] nebo [-] měňte faktor zoom v rozsahu od celého obrazu nebo v násobcích 2, 4 nebo 
8 normálního formátu. 
– Pomocí posuvníku napravo od obrazu a pod obrazem zobrazte požadovanou část obrazu.

!
Podrobnosti
Jestliže je změněna velikost zobrazení, nelze zobrazit stav výstupního zpracování.
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Otočení stránky

V Otočení stránky lze otočit obraz náhledu o 180 stupňů a opravit tak chybnou orientaci originálu.

% Dotykem Otočit aktuální stránku otočte aktuálně zobrazenou stránku o 180 stupňů.

– Dotykem [Zvolte stránky pro otočení] zobrazte seznam snímaných stránek. Lze zobrazit až 
8 snímaných stránek a dotyky  nebo  mezi stránkami přepínat.

– Dotykem [Zvolit liché] otáčejte lichými snímanými stránkami.
– Dotykem [Zvolit sudé] otáčejte sudými snímanými stránkami.
– Dotykem [Zvolit vše] otočíte všemi snímanými stránkami. Přímým zvolením snímané stránky se 

příslušná stránka otočí.
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Zobraz. výstup

% Dotykem [Zobraz. výstup] zobrazíte nastavení výstupního zpracování v obrazu náhledu pomocí ikon 
a textu, kde lze zkontrolovat stav výstupního zpracování. 
– Dalším stisknutím [Zobraz. výstup] zrušíte zobrazení výstupního zpracování v obrazu náhledu.

Změnit nastavení

V Změnit nastavení lze změnit nastavení pro originál, který bude snímán jako následující. 

2
Poznámka
Blíže o způsobu nastavení viz příslušná část s popisem.

Dotyky [Náhled] v levé části displeje se zobrazí náhledový obraz. Nastavení zobrazená v obrazu 
náhledu jsou omezena na ta, která lze použít pro všechny stránky originálu.
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3.15.2 Kontrola pokročilého náhledu
V náhledu lze před tiskem zkontrolovat zpracovaný obraz kopií.

1 Položte originál na osvitové sklo, nebo vložte originál do ADF.

2 Zvolte požadované nastavení kopírování.

3 Stiskněte tlačítko [Testovací kopie].

Objeví se zobrazení Zvolte způsob zkušební kopie.

4 Dotykem [Náhled na displeji] zobrazte režim a poté zvolte orientaci originálu.

– Při položení originálu na osvitové sklo:

– Při vložení originálu do ADF:

5 Stiskněte tlačítko Start.

Je zahájeno snímání originálu a objeví se zobrazení Náhled (Zobrazit stav).
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6 Zkontrolujte obraz náhledu.

– Chcete-li změnit nastavení, dotkněte se [Zobraz. stránky]. Přejděte na krok 7.
– Chcete-li zahájit tisk, stiskněte tlačítko [Start].
– Chcete-li snímat více originálů, dotkněte se [Konec], položte (nebo vložte) originály a stiskněte 

tlačítko [Start].
– Náhled zrušíte stisknutím tlačítka [Stop].

7 Změňte nastavení a dotkněte se [Zobrazit stav].

– Podrobnosti o zobrazení Zobraz. stránky viz "Zobrazení Náhled" na straně 3-74.

8 Stiskněte tlačítko [Start].

Spusťte tisk.

!
Podrobnosti
Když jsou originály snímány pomocí funkce Programové úlohy, lze zobrazit náhled výstupního obrazu 
po nasnímání všech originálů a dotyku Konec. Blíže o funkci Programové úlohy viz "Snímání originálů 
s různým nastavením a společný tisk všech kopií (funkce "Programové úlohy")" na straně 3-127.

Když jsou originály snímány se zadanými vkládanými listy, lze prohlížet náhled výstupního obrazu poté, 
kdy jsou nasnímány všechny originály a po nasnímání vkládaných listů. Blíže o vkládaných listech viz 
"Vkládání kopií jiného originálu na zadané stránky (funkce "Vkládání obrazu")" na straně 3-121.

Když je nastavena funkce Kopírování knihy nebo funkce Brožura, nelze zkontrolovat stav výstupu. 
Vytvořte výtisk a výstup zkontrolujte.
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3.16 Přerušení kopírovací úlohy (Režim Přerušení)
Probíhající úlohy lze dočasně přerušit, aby mohl být kopírován originál s jiným nastavením pro kopírování.

To je užitečné pro rychlé vytvoření kopie.

1 Vložte kopírovaný originál.

– Podrobnosti o vkládání originálu viz "Vkládání originálu do ADF" na straně 3-28

2 Stiskněte tlačítko [Přerušení].

– Pokud je úloha tištěna, objeví se "Úloha se zastavuje.".
Indikátor tlačítka [Přerušení] se rozsvítí zeleně a tisk aktuální úlohy se zastaví.

? Jaká nastavení se zvolí po stisknutí tlačítka [Přerušení]?
% Po stisknutí tlačítka [Přerušení] se všechna nastavení a funkce vrátí do výchozích hodnot.

? Proč nelze tlačítko [Přerušení] použít?
% Tlačítko [Přerušení] nelze stisknout během snímání originálu.

3 Zvolte požadované nastavení kopírování.

4 Stiskněte tlačítko [Start].

Bude zahájen tisk úlohy v přerušení.

5 Po dokončení tisku úlohy v přerušení stiskněte tlačítko [Přerušení].

Indikátor tlačítka [Přerušení] zhasne.
Nastavení kopírování se vrátí k nastavením zadaným před přerušením tisku.

2
Poznámka
Jestliže byla úloha v přerušení zrušena, automaticky se obnoví tisk přerušené úlohy.
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3.17 Registrace kopírovacích programů (Režim Paměti)
Často používaná nastavení kopírování lze společně uložit jako program a později je snadno vyvolávat. Lze 
registrovat nejvýše 30 programů.

Pro registrované kopírovací programy lze zadat název v délce do 16 znaků.

1 Pomocí tlačítek dotykového a ovládacího panelu proveďte nastavení pro kopírování, která chcete uložit 
jako program.

? Lze zkontrolovat aktuální nastavení?
% Chcete-li zkontrolovat aktuálně zadaná nastavení pro kopírování, dotkněte se [Kontrola úlohy] na 

levém panelu a poté se dotkněte [Podrobnosti úlohy].

2 Stiskněte tlačítko [Režim paměti].

Objeví se zobrazení pro vyvolání kopírovacího programu.

3 Mezi tlačítky zobrazených programů se dotkněte tlačítka, pod kterým si přejete uložit nastavení, a poté 
se dotkněte [Registrace programu].

– Existují tři zobrazení pro vyvolání kopírovacího programu. Dotyky  a  přejděte na další 
zobrazení.

– Jestliže bylo registrováno již 30 kopírovacích programů, smažte nepotřebný kopírovací program.

Objeví se zobrazení registrace kopírovacího programu.
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4 Pomocí číselnice ovládacího panelu a klávesnice, která se objeví na dotykovém panelu, zadejte název 
kopírovacího programu.

– Název programu může obsahovat nejvýše 16 znaků.
– Podrobnosti o psaní textu viz "Vkládání textu" na straně 8-3.

5 Po zadání názvu se dotkněte tlačítka [OK].

– Kopírovacímu programu lze dát stejný název jako kopírovacímu programu, který již byl registrován.
– Chcete-li zastavit zadávání názvu kopírovacího programu, dotkněte se [Storno].
Objeví se opět zobrazení pro vyvolání kopírovacího programu. Kopírovací program je registrován 
a objeví se tlačítko se zadaným názvem kopírovacího programu.
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? Lze opravit název kopírovacího programu?
% Chcete-li změnit zadaný název kopírovacího programu, dotkněte se tlačítka s příslušným názvem 

a poté se dotkněte [Upravit název]. Objeví se zobrazení pro úpravu názvu. Vraťte se ke kroku 4 
a opakujte postup změny názvu kopírovacího programu.

? Lze zkontrolovat nastavení kopírovacího programu?
% Chcete-li zkontrolovat naprogramovaná kopírovací nastavení, dotkněte se tlačítka požadovaného 

kopírovacího programu a poté se dotkněte [Kontrola režimu]. Blíže viz "Kopírování 
s naprogramovaným nastavením pro kopírování (Režim Paměti)" na straně 3-84.

6 Dotkněte se [OK] nebo [Storno].

– Chcete-li se vrátit do základního zobrazení, stiskněte tlačítko [Režim paměti].

!
Podrobnosti
Chcete-li zastavit registraci programu, stiskněte tlačítko [Nulování] nebo [Režim Paměti].
Bez ohledu na vyvolané zobrazení bude registrace zrušena.
V opačném případě pokračujte dotyky [Storno], dokud se neobjeví základní zobrazení.

Nastavení kopírovacího programu nelze změnit.
Jestliže byl zvolený kopírovací program uzamknut, [Upravit název] a [Smažat] se neobjeví.
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3.18 Kopírování s naprogramovaným nastavením pro kopírování (Režim 
Paměti)
Naprogramovaná kopírovací nastavení lze vyvolávat pro použití.

1 Vložte kopírovaný originál.

– Podrobnosti o poloze originálu viz kapitola "Podávání originálu" na straně 3-28.

2 Stiskněte tlačítko [Režim paměti].

Objeví se zobrazení pro vyvolání kopírovacího programu.

3 Dotkněte se tlačítka pro registrovaný kopírovací program s nastaveními kopírování, která chcete 
vyvolat.

– Jestliže nechcete zkontrolovat nastavení zvoleného kopírovacího programu, pokračujte krokem 8.
– Jestliže není program, který chcete vyvolat zobrazen, zobrazte jej dotyky  a .
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4 Stiskněte tlačítko [Kontrola nastavení programu].

– Nastavení pro kopírování nelze změnit ze zobrazení kontroly režimu.

Objeví se zobrazení kontroly režimu.
Existuje šest zobrazení kontroly režimu. Číslo napravo od názvu zobrazení je číslem aktuálního 
zobrazení.
Chcete-li přejít k předchozímu zobrazení, dotkněte se [  Zpét]. Pro vyvolání následujícího zobrazení 
se dotkněte [Vpřed ].

5 Zkontrolujte nastavení registrovaná se zvoleným kopírovacím programem.

6 Dotkněte se [Zavřít].

Objeví se opět zobrazení pro vyvolání kopírovacího programu.

7 Opět se dotkněte tlačítka pro registrovaný kopírovací program s nastaveními kopírování, která chcete 
vyvolat.

– Dotknete-li se [OK] bez zvoleného kopírovacího programu, objeví se základní zobrazení a nebude 
vyvolán kopírovací program.

8 Dotkněte se tlačítka [OK].

Budou vyvolána naprogramovaná nastavení pro kopírování a opět se objeví základní zobrazení.

9 Stiskněte tlačítko [Start].

Začne kopírování s vyvolanými nastaveními.

2
Poznámka
Chcete-li zastavit vyvolání kopírovacího programu, stiskněte tlačítko [Nulování] nebo tlačítko 
[Režim paměti], nebo se dotkněte [Storno].
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3.19 Zobrazení popisu funkcí (nápověda)
Lze vyvolat zobrazení popisu různých funkcí a podrobné informace o obsluze.

Existují dva způsoby vyvolání zobrazení nápovědy.
- Zobrazení hlavní nápovědy (ze základního zobrazení)
- Zobrazení nápovědy pro nastavení (z jiného než základního zobrazení)

3.19.1 Přehled zobrazení nápovědy
Následující položky se nacházejí v zobrazení nabídky nápovědy.

Zobrazení nabídky nápovědy (1. úroveň)

!
Podrobnosti
Zobrazení nápovědy nelze vyvolat za následujících provozních stavů.
Během snímání, během tisku, během tisku zkušební kopie, při náhledu, v režimu zvětšeného zobrazení, 
v režimu přístupnosti.

Během zobrazení nabídky nápovědy nelze používat tato tlačítka:
[Start], [Stop], [C] (smazat), [Přerušení], [Testovací kopie], [Přístup], [Režim paměti], [Zvětšení displeje]

Položky zobrazení nabídky nápovědy a ostatní zobrazení nápovědy lze zvolit dotykem tlačítka nebo 
stisknutím tlačítka číselnice pro číslo příslušné položky.

Pro vyvolání dalšího vyššího zobrazení ve struktuře nabídky se dotkněte [Zavřít].

Dotykem [Konec] můžete ukončit režim nápovědy a vrátit se do zobrazení, z doby, kdy bylo stisknuto 
tlačítko [Pomoc].

Položka Popis

[Funkce] Použijte pro hledání popisů z nabídky nápovědy rozdělené podle typů a názvů 
funkcí.

[Hledat podle operace] Použijte pro hledání popisů z nabídky nápovědy rozdělené podle operací.

[Mapa funkcí] Zobrazí mapu funkcí, která obsahuje schéma dostupných funkcí a nastavení

[Názvy a funkce dílů] Zobrazí nabídku nápovědy pro názvy a funkce jednotlivých částí.
Popisuje hlavní jednotku a volitelné vybavení.

[Informace o servi. 
technikovi/správci]

Zobrazí jméno, číslo linky a e-mailovou adresu správce.
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Zobrazení nápovědy (2. úroveň) (příklad: Funkce)

!
Podrobnosti
Položky zobrazené v hlavní nápovědě pro názvy a funkce jednotlivých částí se liší v závislosti na 
instalovaném příslušenství.

Zobrazení nápovědy (spodní úroveň) (příklad: Funkce%Kopie%Barva)

Položka Popis

[Kopie], [Snímání/fax], 
[Schránka uživ.], [Seznam úloh], 
[Tisk], [Přizpůsobit], 
[Image Panel], 
[Webový prohlížeč]

Vyvolá první zobrazení nabídky pro jednotlivé popisy
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Zobrazení nápovědy (nižší úroveň) (Příklad: Hledat podle operace % Kopírování % Volba barvy % 
Kopie ve stejné barvě jako orig.)

% Zvolenou funkci nastavíte po dotyku [Nastavení této funkce].

Zobrazení mapy funkcí (příklad: Kopie)

V mapě funkcí se zobrazí diagram dostupných funkcí a nastavení. V diagramu zvolte položku, kterou si 
chcete prohlédnout.

!
Podrobnosti
Pro režim kopírování je k dispozici 13 map funkcí. Horní číslo indikuje pořadí toho z 13 zobrazení, které 
je vyvoláno.

Pro vyvolání předchozího zobrazení se dotkněte . Pro vyvolání následujícího zobrazení 
se dotkněte .

Na klávesnici stiskněte tlačítko pro číslo požadované položky v zobrazení mapy funkcí.

Chcete-li vyvolat zobrazení nápovědy pro "Funkci", které obsahuje zvolenou položku, dotkněte se 
[Zavřít] v nápovědě zobrazené volbou položky v zobrazení mapy funkcí.

Chcete-li opustit režim nápovědy, stiskněte tlačítko [Pomoc], nebo se dotkněte [Konec].
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3.19.2 Vyvolání zobrazení hlavní nápovědy

Následující postup jako příklad popisuje zobrazení nápovědy pomocí "Funkce" pro operace kopírování.

1 V základním zobrazení stiskněte tlačítko [Pomoc].

Objeví se zobrazení nabídky nápovědy.

2 Dotkněte se [Funkce] nebo stiskněte na číselnici tlačítko [1].

Objeví se zobrazení nápovědy pro "Funkce".

? Kde se nacházejí bližší informace o tlačítkách zobrazení nápovědy?
% Viz "Přehled zobrazení nápovědy" na straně 3-86.

3 Dotkněte se [Kopie] nebo [Otevřít] nebo stiskněte na číselnici tlačítko [1].

Objeví se zobrazení nápovědy ke kopírování.
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4 Dotkněte se [Otevřít] nebo napravo od požadované informace, nebo stiskněte na klávesnici tlačítko 
s číslem zobrazeným vlevo od požadované informace, a objeví se zobrazení příslušné nápovědy.

5 Po přečtení informací v nápovědě se dotkněte [Konec], nebo stiskněte opět tlačítko [Pomoc].

Objeví se opět základní zobrazení.
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3.20 Kopírovací papír
Používejte papír, který vyhovuje následující specifikaci.

3.20.1 Použitelné formáty papíru
Papír nestandardního formátu:

* Papírový pás
Šířka papíru: 210 mm až 297 mm
Délka papíru: 457,3 mm až 1200 mm

Papír standardního formátu:

*1 Pro silný papír 4 jsou pro tisk dostupné pouze A3 w, A4 v, 11 e 17 w and 8-1/2 e 11 v.
*2 O jeden větší formát než A3. 12-1/4 e 18 odpovídá 311,1 mm e 457,2 mm a 12 e 18 odpovídá 304,8 mm e 
457,2 mm
*3 Lze použít pět formátů foolscap: 220 e 330 mm w, 8-1/2 e 13 w, 8-1/4 e 13 w, 8-1/8 e 13-1/4 w a 
8 e 13 w. Lze zvolit libovolný z těchto formátů. Bližší informace vám poskytne servisní technik.

*1 12-1/4 e 18 odpovídá 311,1 mm e 457,2 mm, což je formát o jeden větší než A3.
*2 Lze použít s instalovanou volitelnou děrovací soupravou ve finišeru.

Zdroj papíru Šířka papíru Délka papíru

Ruční podavač* 90,0mm až 311,1mm 139,7mm až 457,2mm

1. zás. – –

2. zás.

Jednoduchý/dvojitý podstavný 
zásobník papíru*

LCT

Oboustranné kopie 139,7mm až 311,1mm 148mm až 457,2mm

Zdroj papíru Formát papíru

Ruční podavač*1 A3 w až B6 w, A6 w
12-1/4 e 18 w*2, 12 e 18 w*2 až 5-1/2 e 8-1/2 w/v, 8 e 13 w*3, 16K w/v, 8K w

1. zás. A3 w až A5 w, 11 e 17 w až 8-1/2 e 11 w/v, 8 e 13 w*3, 16K v, 8K w

2. zás. A3 w až A5 w, 12-1/4 e 18 w*2, 12 e 18 w*2 až 8-1/2 e 11 w/v, 8 e 13 w*3, 
16K v, 8K w

Jednoduchý/dvojitý podstavný 
zásobník papíru*

A3 w až A5 w, 11 e 17 w až 8-1/2 e 11 w/v, 8 e 13 w*3, 16K v, 8K w

LCT A4 v, 8-1/2 e 11 v

Oboustranné kopie A3 w až A5 w/v, 12-1/4 e 18 w, 12 e 18 w až 5-1/2 e 8-1/2, 8 e 13 w*3, 
16K w/v, 8K w

Zařízení Použitelné formáty papíru

Finišer FS-519 Výstupní přihrádka 1, 2 a volitelná výstupní přihrádka
A3 w až B5 w, A6 w, 12- 1/4 e 18 w*1

Nastavení "Skupinkování"/"Třídění": A3 w až A5 v
Nastavení sešívání: A3 w to A5 v
Nastavení děrování*2: A3 w, A4 v, B5 w

Volitelná výstupní přihrádka 
OT-602

Sešívačka na stříšku SD-505 Sklad + sešívání: A3 w, B4 w, A4 w, B5 w

Souprava poštovních přihrádek 
MT-502

A4 v, B5 v, A5 w

Finišer FS-609 Výstupní přihrádka 1:
nastavení "Skupina": A3 w až B5 w/v, 12-1/4 e 18 w*1

Nastavení "Třídění": A3 w až A5 v
Nastavení sešívání: A3 w až B5 w/v
Nastavení děrování*2: A3 w, A4 v
Výstupní přihrádka 2:
A3 w až A4 w

Oddělovač úloh JS-505 1. výstupní přihrádka a 2. výstupní přihrádka
A3 w až B6 w, A6 w, 12- 1/4 e 18 w*1, 
11 e 17 w až 5-1/2 e 8-1/2 w/v
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3.20.2 Typy papíru a kapacity

* Toto nastavení lze zadat při použití tiskových funkcí.

3.20.3 Zvláštní papír
Jiný papír než obyčejný, například projekční fólie nebo barevný papír, se nazývá zvláštní papír. Pro zásobníky, 
ve kterých je vloženo médium jako projekční fólie a barevný papír, musíte zvolit nastavení pro speciální papír. 
Jestliže nebude typ papíru správně zvolen, může dojít k záseku papíru.

Typ papíru Obyčejný 
papír

Silný papír 1 Silný papír 2 Silný papír 3 Silný papír 4

Gramáž 
(g/m2)

Zdroj papíru

60 g/m2 až 
90 g/m2

91 g/m2 až 
150 g/m2

151 g/m2 až 
209 g/m2

210 g/m2 až 
256 g/m2

257 g/m2 až 
271 g/m2

Ruční podavač 150 listů 20 listů 20 listů 20 listů 20 listů

1. a 2. zásobník 500 listů 150 listů 150 listů 150 listů –

Jednoduchý/dvojitý podstavný 
zásobník papíru*

500 listů 150 listů 150 listů 150 listů –

LCT 2500 listů 1000 listů 1000 listů 1000 listů –

Typ papíru Fólie Pohlednice Obálky Archy etiket Papírový 
pás*

Zdroj papíru 127 g/m2 až 
210 g/m2

Ruční podavač 20 listů 20 listů 10 listů 20 listů 10 listů

1. a 2. zásobník – – – – –

Jednoduchý/dvojitý podstavný 
zásobník papíru*

– – – – –

LCT – – – – –

Typ papíru Ikona Popis

Pouze jednostr. Toto nastavení zvolte, když je papír, který by neměl být používán pro 
oboustranné kopírování (například tehdy, když je jedna strana již potištěna) 
vložen jako obyčejný papír o gramáži 60 g/m2 až 90 g/m2.
Zásobník se zvoleným nastavením "Pouze jednostr." má přednost při 
zadaném nastavení papíru "Auto".
Zásobník papíru s tímto nastavením není automaticky volen při 
oboustranném tisku.

Zvláštní papír Toto nastavení zvolte, když je vložen zvláštní papír, například vysoce 
kvalitní papír, jako obyčejný papír o gramáži 60 g/m2 až 90 g/m2.
Zásobník papíru s tímto nastavením není automaticky volen při nastavení 
"Auto" pro papír.

Hlavičkový Toto nastavení zvolte, když je papír s předtištěným názvem společnosti 
nebo textem vložen jako obyčejný papír o gramáži 60 g/m2 až 90 g/m2.
Zásobník papíru s tímto nastavením není automaticky volen při nastavení 
"Auto" pro papír.

Barevný Toto nastavení zvolte, když je vložen barevný papír jako obyčejný papír 
o gramáži 60 g/m2 až 90 g/m2.
Zásobník papíru s tímto nastavením není automaticky volen při nastavení 
"Auto" pro papír.

Fólie Toto nastavení zvolte, když jsou vloženy projekční fólie.
Zásobník papíru s tímto nastavením není automaticky volen při nastavení 
"Auto" pro papír. Když zvolíte projekční fólie, nastavte pro barvu "Černá" 
a poté zvolte typ papíru.

Silný 1 Toto nastavení zvolte, když je vložen silný papír o gramáži 91 g/m2 až 
150 g/m2.
Zásobník papíru s tímto nastavením není automaticky volen při nastavení 
"Auto" pro papír.

Silný 2 Toto nastavení zvolte, když je vložen silný papír o gramáži 151 g/m2 až 
209 g/m2.
Zásobník papíru s tímto nastavením není automaticky volen při nastavení 
"Auto" pro papír.
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Silný 3 Toto nastavení zvolte, když je vložen silný papír o gramáži 210 g/m2 až 
256 g/m2.
Zásobník papíru s tímto nastavením není automaticky volen při nastavení 
"Auto" pro papír.

Silný 4 Toto nastavení zvolte, když je vložen silný papír o gramáži 257 g/m2 až 
271 g/m2.
Zásobník papíru s tímto nastavením není automaticky volen při nastavení 
"Auto" pro papír.

Obálky Tato nastavení zvolte, když jsou vloženy obálky.
Zásobník papíru s tímto nastavením není automaticky volen při nastavení 
"Auto" pro papír.

2.str. 
duplexu

Obyčejný 
papír

Toto nastavení zvolte, když je vložen papír, který byl již po jedné straně 
potištěn.
"2. stranu" lze zvolit, jen když je v ručním podavači vložen obyčejný papír, 
silný papír 1, silný papír 2, silný papír 3 nebo silný papír 4.

Silný 1

Silný 2

Silný 3

Silný 4

Typ papíru Ikona Popis
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3.21 Volba nastavení papíru
Tato část popisuje způsob nastavení formátu a typu papíru vloženého do jednotlivých zásobníků.

!
Podrobnosti
Blíže o vkládání papíru do 1/2/3/4. zásobníku viz "Vkládání papíru do 1/2/3/4. zásobníku" na 
straně 3-19.

Blíže o vkládání papíru do ručního podavače viz "Vkládání papíru do ručního podavače" na straně 3-23.

3.21.1 Automatická detekce formátu papíru (nastavení "Aut. detekce")
Formát papíru vloženého do 1/2/3/4. zásobníku a do ručního podavače lze detekovat automaticky.

V následující části je uveden postup nastavení automatické detekce papíru vloženého do 1. zásobníku.

1 V základním zobrazení se dotkněte [Papír].

Objeví se zobrazení pro nastavení formátu papíru.

2 Dotkněte se tlačítka pro 1. zásobník.

– Chcete-li zvolit pro 2/3/4. zásobník nebo ruční podavač nastavení automatické detekce papíru, 
dotkněte se tlačítka příslušného zásobníku papíru.

3 Dotkněte se [Změnit nast. zás.].
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4 Dotkněte se [Aut. detekce].

Výrobním nastavením je "Aut. detekce".

5 Dotkněte se [OK] a poté se dotkněte [OK] v zobrazení, které se objeví.

Objeví se opět základní zobrazení.

3.21.2 Volba nastavení formátu papíru (nastavení Formát)
Pro ruční podavač lze nastavit formát papíru tak, aby mohl být používán se zadaným formátem papíru.

To je užitečné, když je například vložen papír, jehož formát nelze zjistit automaticky (například pohlednice 
nebo papír palcových formátů).

V následující části je uveden postup nastavení pohlednic vložených do ručního podavače.

1 V základním zobrazení se dotkněte [Papír].

Objeví se zobrazení pro nastavení formátu papíru.
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2 Zvolte tlačítko ručního podavače.

3 Dotkněte se [Změnit nast. zás.].

4 Dotkněte se [Standardni Formát].

Objeví se zobrazení pro standardní formát.
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5 Dotkněte se dvakrát  a poté se dotkněte [4x6w].

– Pomocí  a  zobrazte tlačítko pro požadovaný formát papíru.
– Jestliže je zvoleno "4x6 w", je automaticky zvoleno "Silný 3". Jestliže je vložen jiný papír než 

pohlednice, změňte nastavení typu papíru. Blíže o nastaveních typu papíru viz "Nastavení zvláštního 
papíru" na straně 3-106.

6 Dotkněte se [OK] a poté se dotkněte [OK] ve dvou zobrazeních, která se objeví.

Objeví se opět základní zobrazení.
Formát papíru pro ruční podavač je nastaven.

2
Připomenutí 
Jestliže je vložen papír jiného než zadaného formátu, může dojít k záseku papíru, poněvadž formát není 
automaticky detekován.

!
Podrobnosti
Pro druhý zásobník lze použít "12-1/4 e 18 w".
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3.21.3 Nastavení nestandardního formátu papíru (nastavení Vlastní formát)
Papír nestandardního formátu lze vkládat do ručního podavače.

Jestliže vložíte široký papír, je nutné formát papíru zadat.

1 V základním zobrazení se dotkněte [Papír].

Objeví se zobrazení pro nastavení formátu papíru.

2 Zvolte tlačítko ručního podavače.

3 Dotkněte se [Změnit nast. zás.].
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4 Dotkněte se [Vlastní formát].

Objeví se zobrazení pro zadání vlastního formátu.

5 Zadejte délku (X) a šířku (Y) papíru.

– Přesvědčte se, jestli je zvoleno [X] a pomocí číselnice zadejte délku strany X 
(od 139,7mm do 457,2mm).

– Dotykem zvolte [Y] a pomocí číselnice zadejte délku strany Y (od 90,0mm do 311,1mm).
– Zadáte-li hodnotu mimo nastavitelný rozsah, objeví se hlášení "Vstupní chyba". Zadejte hodnotu 

z povoleného rozsahu.
– Jestliže je hodnota zadána nesprávně, smažte hodnotu stisknutím tlačítka klávesnice [C] (smazat) 

a zadejte správnou hodnotu.
– Chcete-li zrušit změny nastavení, dotkněte se [Storno].

? Lze formáty papíru uložit?
% Lze uložit pět nestandardních formátů papíru.

% Chcete-li vyvolat uložený formát papíru, dotkněte se příslušného paměťového tlačítka.

% Názvy "paměť 1" až "paměť 5" lze změnit. Blíže o změně názvů viz "Uložení nestandardního formátu 
papíru (nastavení Vlastní formát)" na straně 3-100.

% Podrobnosti o ukládání formátů papíru "Uložení nestandardního formátu papíru (nastavení Vlastní 
formát)" na straně 3-100.

6 Dotkněte se [OK] a poté se dotkněte [OK] ve dvou zobrazeních, která se objeví.

Objeví se opět základní zobrazení.
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3.21.4 Uložení nestandardního formátu papíru (nastavení Vlastní formát)
Lze uložit pět nestandardních formátů papíru.

Uložení často používaných formátů papíru umožňuje příslušný formát rychle zvolit bez nutnosti jej znovu 
nastavit.

1 V základním zobrazení se dotkněte [Papír].

Objeví se zobrazení pro nastavení formátu papíru.

2 Zvolte tlačítko ručního podavače.

3 Dotkněte se [Změnit nast. zás.].
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4 Dotkněte se [Vlastní formát].

Objeví se zobrazení pro zadání vlastního formátu.

5 Nastavte rozměr X a Y papíru a dotkněte se [Uložit].

– Přesvědčte se, jestli je zvoleno [X] a pomocí číselnice zadejte délku strany X 
(od 139,7mm do 457,2mm).

– Dotykem zvolte [Y] a pomocí číselnice zadejte délku strany Y (od 90,0mm do 311,1mm).
– Podle zobrazeného obrázku zvažte, která strana je považována za X a Y.
– Zadáte-li hodnotu mimo nastavitelný rozsah, objeví se hlášení "Vstupní chyba". Zadejte hodnotu 

z povoleného rozsahu.
– Jestliže je hodnota zadána nesprávně, smažte hodnotu stisknutím tlačítka klávesnice [C] (smazat) 

a zadejte správnou hodnotu.
– Chcete-li zrušit změny nastavení, dotkněte se [Storno].
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6 Dotkněte se paměťového tlačítka, pod kterým bude formát papíru uložen.

– Chcete-li změnit název paměťového tlačítka, dotkněte se [Změnit vlastní název] a dotkněte se 
tlačítka, které chcete přejmenovat.

Pomocí klávesnice, která se objeví, zadejte název tlačítka, dotkněte se [OK] a poté se dotkněte [Zavřít]. 
Podrobnosti o psaní textu viz "Vkládání textu" na straně 8-3.

7 Dotkněte se tlačítka [OK] a v dalších třech zobrazeních se dotkněte tlačítka [OK].

Objeví se opět základní zobrazení.
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3.21.5 Volba nastavení pro papír v nadformátu (nastavení Nadformát)

Zadáním papíru o formát většího, než je dokument, jako širokého papíru, lze dokument vytisknout a vystředit 
tak, že nedojde ke ztrátě obrazu dokumentu.

Široký papír lze nastavit pro zásobník 1/2/3/4 nebo ruční podavač.

!
Podrobnosti
Pro zásobníky 1/2/3/4 lze zadat široký papír pouze standardního formátu.

Při zadávání širokého papíru pro ruční podavač lze zadat nestandardní formáty papíru. Při použití papíru 
nestandardního formátu zadejte formát papíru.

V následující části je uveden postup nastavení papíru v nadformátu vloženého do ručního podavače.

1 V základním zobrazení se dotkněte [Papír].

Objeví se zobrazení pro nastavení formátu papíru.

2 Dotkněte se tlačítka ručního podavače.

– Chcete-li nastavit formát papíru pro 1./2./3./4. zásobník, dotkněte se tlačítka příslušného zásobníku.

3 Dotkněte se [Změnit nast. zás.].
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4 Dotkněte se [Nadformát.].

Objeví se zobrazení pro nadformát.

5 Zvolte formát papíru, který má být vložen.

– Pomocí  a  zobrazte tlačítko pro požadovaný formát papíru.
– Jestliže je 1./2./3./4. zásobník nastaven pro široký papír, nelze formát změnit.

6 Chcete-li změnit formát, dotkněte se [Změnit formát].

Objeví se zobrazení pro změnu formátu pro papír v nadformátu.
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7 Nastavte rozměr X a Y papíru a dotkněte se [OK].

– Dotkněte se [X] nebo [Y], stisknutím tlačítka [C] (smazat) smažte aktuální nastavení a poté pomocí 
klávesnice zadejte příslušný rozměr.

– Chcete-li uložit formát papíru 12 e 18 w (304,8 mm × 457,2 mm), dotkněte se [12 e 18 w]. Zadejte 
hodnoty pro "X" a "Y".

– Zadáte-li hodnotu mimo nastavitelný rozsah, objeví se hlášení "Vstupní chyba". Zadejte hodnotu 
z povoleného rozsahu. Povolený rozsah závisí na formátu papíru.

– Jestliže orientace vloženého papíru neodpovídá hodnotám zadaným pro "X" a "Y", objeví se 
"Chyba zadání", přestože mohou být zadané hodnoty v povoleném rozsahu. Nezadávejte ani 
stejnou hodnotu pro "X" a "Y".

– Jestliže je hodnota zadána nesprávně, smažte hodnotu stisknutím tlačítka klávesnice [C] (smazat) 
a zadejte správnou hodnotu.

– Chcete-li zrušit změny nastavení, dotkněte se [Storno].

8 Dotkněte se [OK] a poté se dotkněte [OK] ve dvou zobrazeních, která se objeví.

Objeví se opět základní zobrazení.

2
Poznámka
Na zvolené tlačítko formátu je naprogramován zvolený formát papíru, proto lze formát papíru lehce 
zvolit bez nutnosti jej znovu vypisovat. Navíc lze provést i změnu formátu.
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3.21.6 Nastavení zvláštního papíru
Jestliže je do zásobníku vložen jiný než obyčejný papír, například projekční fólie, musíte pro příslušný 
zásobník změnit nastavení typu papíru.

V následující části je uveden postup nastavení speciálního papíru vloženého do 1. zásobníku.

1 V základním zobrazení se dotkněte [Papír].

Objeví se zobrazení pro nastavení formátu papíru.

2 Dotkněte se tlačítka pro 1. zásobník.

– Chcete-li zadat pro 2./3./4. zásobník nebo ruční podavač nastavení, dotkněte se tlačítka 
příslušného zásobníku papíru.

– Jestliže je pro zásobník papíru nastaven speciální papír, takový zásobník nebude automaticky volen 
s nastavením "Aut. volba formátu". Pokud však nelze papír použít pro oboustranný tisk a pro 
zásobník papíru je zvoleno nastavení "Pouze jednostr.", má takový zásobník přednost.

– Funkce automatické přepínání zásobníků se použije pouze na zásobníky papíru se stejným 
nastavením typu papíru.

3 Dotkněte se [Změnit nast. zás.].
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4 Zvolte příslušné nastavení pro vložený typ speciálního papíru.

– Dotkněte se tlačítka s požadovaným typem papíru.

? Jaké typy papíru lze vložit do zásobníku papíru?
% Existují omezení v typech papíru, které lze vložit do zásobníku papíru. Blíže o typu papíru, který lze 

vložit, viz "Kopírovací papír" na straně 3-91.

% Jestliže byly vloženy pohlednice, zvolte "Silný 3".

5 Dotkněte se [OK] a poté se dotkněte [OK] v zobrazení, které se objeví.

Objeví se opět základní zobrazení.

2
Připomenutí 
Jestliže je do zásobníku vložen speciální papír, musíte zvolit příslušný typ papíru, jinak může docházet 
k zásekům.
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3.21.7 Ruční tisk oboustranných kopií
Nastavení "2. strana" se používá pro tisk oboustranných kopií na papír, který nelze podávat přes 
automatickou duplexní jednotku.

Papír, který má být použit pro tisk druhé strany, lze vložit do ručního podavače.

1 V základním zobrazení se dotkněte [Papír].

Objeví se zobrazení pro nastavení formátu papíru.

2 Dotkněte se tlačítka ručního podavače.

– Zásobník papíru nastavený pro "2. stranu" nebude volen při nastavení papíru "Auto".

3 Dotkněte se [Změnit nast. zás.].
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4 Zvolte typ papíru, který má být vložen.

5 Dotkněte se [2. str. duplexu].

6 Dotkněte se [OK] a poté se dotkněte [OK] v zobrazení, které se objeví.

Objeví se opět základní zobrazení.
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3.22 Originály
Při kopírování vkládejte originály do ADF, nebo je pokládejte na osvitové sklo.

Originály, které nelze vkládat do ADF, kopírujte s pokládáním na osvitové sklo.

3.22.1 Originály, které lze vložit do ADF
Existují tři způsoby použití automatického podavače originálů.
- Normální způsob
- Pro originály smíšených formátů
- Pro originály se Z-skladem

U každého způsobu vkládání originálů existují omezení pro použitelné typy originálů.

Normální způsob

Pro originály smíšených formátů

Smíšené formáty papíru originálů

Následující tabulka uvádí možné kombinace nastavení "Smíšených originálů".

*1 Označuje šířku nejširšího formátu originálu mezi smíšenými originály (šířka nastavitelného vedení originálu 
v automatickém podavači originálů)
*2 Označuje formáty originálů, které lze zadat společně s největší šířkou originálu.

Jednostranné originály Oboustranné originály

Typ a gramáž papíru originálu Obyčejný papír: 
35 g/m2 až 210 g/m2

Obyčejný papír: 
50 g/m2 až 128 g/m2

Formát originálu A3 w až B6 w, A6 w,11 e 17 w, 8 e 13 w, 
8-1/2 e 11 w/v

Kapacita 100 listů (80 g/m2)

Jednostranné originály Oboustranné originály

Typ a gramáž papíru originálu Obyčejný papír: 50 g/m2 až 128 g/m2

Formát originálu Viz "Formáty smíšených originálů".

Kapacita 100 listů (80 g/m2)

Největší šířka 
originálu*1

A3 w A4 v B4 w B5 v A4 w A5 v B5 w A5 w B6 w

Formát originálu*2

A3 w o o e e e e e e e

A4 v o o – e e e e e e

B4 w o o o o e e e e e

B5 v o o o o e e e e e

A4 w o o o o o o e e e

A5 v e e o o o o e e e

B5 w e e o o o o o e e

A5 w e e e e e e o o e

B6 w e e e e e e e o o

o: Lze
e: Nelze
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3.22.2 Pokyny pro vkládání originálů do ADF

Následující typy originálů by neměly být používány v ADF, neboť by mohlo docházet k jejich zásekům nebo 
poškození.
- Pomačkané, přeložené, zvlněné nebo roztržené originály
- Značně průhledné nebo průsvitné originály, jako jsou projekční fólie nebo fotocitlivý papír
- Originály s povrchovou vrstvou, například uhlíkovou
- Originály vytištěné na silnější papír než 210 g/m2

- Originály vytištěné na silnější papír než 128 g/m2 při oboustranném tisku
- Svázané originály, například sepnuté nebo sešité listy
- Originály svázané jako kniha nebo brožura
- Originály s vazbou listů pomocí lepidla
- Originály s vystřiženými částmi nebo výstřižky samotné
- Archy etiket
- Předlohy offsetového tisku
- Originály s děrovanými otvory
- Originály právě vytištěné v tomto stroji

2
Připomenutí 
Před vložením složených originálů, například složených na dvě části nebo střídavě, do ADF musíte 
takovéto listy nejprve vyrovnat.

3.22.3 Originály, které lze pokládat na osvitové sklo
Originály, které nelze vkládat do ADF, kopírujte s pokládáním na osvitové sklo.

3.22.4 Pokyny pro pokládání originálů na osvitové sklo
Při pokládání originálu na osvitové sklo dbejte následujících pokynů.
- Jestliže je vložen originál nestandardního formátu, nelze použít nastavení papíru "Auto" a nastavení 

"Auto" zoom, neboť nelze automaticky zjistit formát originálu. 
- Jestliže je vložen originál nestandardního formátu papíru, zvolte zásobník papíru a faktor zoom, nebo 

se dotkněte [Nastavení originálu] a zvolte formát originálu.
- Jsou-li pokládány velmi průsvitné nebo průhledné originály, například projekční fólie nebo fotocitlivý 

papír, nelze zjistit formát originálu automaticky. Přeložte přes originál list čistého papíru stejného 
formátu jako originál.

- Nepokládejte na osvitové sklo dokumenty těžší než 2 kg, osvitové sklo by se mohlo poškodit.
- Na rozevřenou knihu položenou na osvitové sklo netlačte příliš silně, jinak můžete osvitové sklo 

poškodit.

Originály na osvitovém skle

Typy originálů Listy, knihy (dvoustrany), trojrozměrné předměty

Formáty originálů A3 w až B6 w, A6 w
11 e 17 w až 5-1/2 e 8-1/2 w/v, 8K w, 16K v/w

Největší hmotnost 2 kg
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3.23 Vkládání papíru mezi projekční fólie (funkce "Prokládání fólií")
Aby se zabránilo slepení vytištěných projekčních fólií v důsledku zahřátí během kopírování, lze mezi fólie 
vkládat papír (proklady).

0 Nelze použít žádné nastavení pro výstupní zpracování.

1 Vložte kopírovaný originál.

– Podrobnosti o poloze originálu viz kapitola "Podávání originálu" na straně 3-28.
– Blíže o vkládání projekčních fólií viz "Typy papíru a kapacity" na straně 3-92 a "Vkládání papíru do 

ručního podavače" na straně 3-23.

2 V základním zobrazení se dotkněte [Barva] a poté se dotkněte [Černá].

– Na projekční fólie lze tisknout pouze v černé.

3 Vložte projekční fólie do ručního podavače a do požadovaného zásobníku papíru vložte papír na 
proklady.

– Použijte papír na proklady stejného formátu, jako je formát projekčních fólií.

4 Zvolte [Fólie] jako typ papíru v ručním podavači a dotkněte se [OK].

– Blíže o nastaveních typu papíru viz "Nastavení zvláštního papíru" na straně 3-106.
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5 Dotkněte se [Aplikace] a poté se dotkněte [Vklád. listu/obálky/kapitoly].

– Chcete-li zrušit změny nastavení aplikačních funkcí, stiskněte tlačítko [Nulovaní]. Veškeré změny 
nastavení jsou zrušeny.

Objeví se zobrazení pro vkládání listu/obálky/kapitoly.

6 Dotkněte se [Prokládání fólií].

Objeví se zobrazení pro prokládání fólií.
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7 Zvolte zásobník papíru s papírem na proklady.

– Chcete-li zrušit nastavení a zvolit výchozí nastavení, stiskněte tlačítko [Nulovaní].
– Chcete-li zrušit funkci "Prokládání fólií", dotkněte se [Ne].

8 Dotkněte se tlačítka [OK].

9 Zadejte další požadovaná nastavení kopírování.

– Počet kopií je nastaven na "1" a nelze změnit.

10 Stiskněte tlačítko [Start].
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3.24 Přidání obálky (funkce "Obálka")
Kopírování lze provádět s použitím jiného papíru pro vlastní dokument (bez obálky) a obálky mohou být 
přidávány na jiném papíru než dokument.

Lze volit následující typy obálek a nastavení pro přední a zadní obálku.

1 Vložte kopírovaný originál.

– Podrobnosti o poloze originálu viz kapitola "Podávání originálu" na straně 3-28.
– Pro originál o větším počtu stran než 100 viz "Snímání originálů v samostatných dávkách (nastavení 

"Oddělené snímání")" na straně 3-31.

2 Vložte papír pro obálky a papír pro vlastní dokument do dvou různých zásobníků.

– Použijte papír stejného formátu pro obálky i vlastní dokument a vložte je ve stejné orientaci.

Nastavení Popis

Přední obálka Přední (kopie) První stránka originálu je kopírována na papír přední obálky.
U oboustranného kopírování je druhá stránka originálu kopírována na zadní 
stranu přední obálky.

Přední (práz.) Papír pro přední obálku je vložen před první stránku kopie.
Stejným způsobem se postupuje u oboustranného kopírování.

Zadní obálka Zadní (kopie) Poslední stránka originálu je kopírována na zadní stranu obálky.
Jestliže originál obsahuje sudý počet stránek, je u oboustranného kopírování 
oboustranná kopie posledních dvou stránek originálu vytištěna na přední 
a zadní stranu zadní obálky.

Zadní (prázdná) Papír pro zadní obálku je vložen za poslední stránku kopie.
Stejným způsobem se postupuje u oboustranného kopírování.
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3 Dotkněte se [Aplikace] a poté se dotkněte [Vklád. listu/obálky/kapitoly].

– Blíže o použití silného papíru pro obálky a vkládání papíru viz "Typy papíru a kapacity" na 
straně 3-92 a "Vkládání papíru do ručního podavače" na straně 3-23.

– Chcete-li zrušit změny nastavení aplikačních funkcí, stiskněte tlačítko [Nulovaní]. Veškeré změny 
nastavení jsou zrušeny.

Objeví se zobrazení pro vkládání listu/obálky/kapitoly.

4 Dotkněte se [Obálka].

Objeví se zobrazení obálky.
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5 Zvolte požadovaná nastavení obálky.

– Chcete-li zrušit nastavení a zvolit výchozí nastavení, stiskněte tlačítko [Nulovaní].
– Chcete-li zrušit funkci "Obálka", dotkněte se [Ne].
– Výchozí nastavení pro zásobník papíru, ve kterém je vložen papír na obálky, lze provést v režimu 

Nástroje.

6 Je-li třeba, dotkněte se [Papír] pod "Přední obálka" nebo "Zadní obálka".

Objeví se příslušné zobrazení pro obálku.

7 Zvolte zásobník papíru, ve kterém se nachází papír na obálky.

8 Dotkněte se [OK] a poté se dotkněte [OK] v následujících dvou zobrazeních, která se objeví.

9 Zadejte další požadovaná nastavení kopírování.

10 Pomocí klávesnice zadejte požadovaný počet kopií.

11 Stiskněte tlačítko [Start].
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3.25 Vkládání odlišného papíru mezi kopie (funkce "Vkládání listu")
Mezi zadané stránky kopií lze vkládat odlišný papír (například barevný).

Lze použít nastavení, jestli na vkládané listy tisknout ("S kopií" a "Prázdné"). Při kombinaci těchto nastavení 
s jednostranným nebo oboustranným kopírováním se tisknou kopie níže uvedeným způsobem.

Jestliže je zvoleno "Kopie", je originál kopírován se zadaným papírem vkládaným na místa zadaných stránek.

Když je zadána strana 2

Kopie

Jestliže bylo zvoleno "Prázdné", vloží se určený papír za zadanou stránku.

Když je zadána strana 3

Prázdné

!
Podrobnosti
Zadaný papír lze vložit na nejvýše 30 míst u originálu o nejvýše 999 stránkách.

U oboustranných originálů se jeden oboustranný list považuje za dvě stránky (jedna na přední a druhá 
na zadní straně).

Výstup Popis

Jednostranné kopie Zadaný papír je vložen jako 2. stránka kopie a je na něj kopírována 2. stránka originálu.

Oboustranné kopie Zadní strana 1. listu kopie zůstane prázdná, zadaný papír je vložen jako 2. list kopie 
a vytiskne se na něj oboustranná kopie 2. a 3. stránky originálu.

Výstup Popis

Jednostranné kopie Zadaný papír je vložen jako 4. strana kopie.

Oboustranné kopie Zadní strana 2. listu kopie zůstane prázdná a zadaný papír bude vložen jako 3. list kopie.
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1 Vložte kopírovaný originál.

– Podrobnosti o poloze originálu viz kapitola "Podávání originálu" na straně 3-28.
– Pro originál o větším počtu stran než 100 viz "Snímání originálů v samostatných dávkách (nastavení 

"Oddělené snímání")" na straně 3-31.

2 Vložte papír pro vkládané listy a papír pro vlastní dokument do požadovaných zásobníků.

– Použijte papír stejného formátu pro vkládané listy i vlastní dokument a vložte je ve stejné orientaci.
– Chcete-li zrušit změny nastavení aplikačních funkcí, stiskněte tlačítko [Nulovaní]. Veškeré změny 

nastavení jsou zrušeny.

3 Dotkněte se [Aplikace] a poté se dotkněte [Vklád. listu/obálky/kapitoly].

– Blíže o použití silného papíru pro vkládané listy a vkládání papíru viz "Typy papíru a kapacity" na 
straně 3-92 a "Vkládání papíru do ručního podavače" na straně 3-23.

– Chcete-li zrušit nastavení a zvolit výchozí nastavení, stiskněte tlačítko [Nulovaní].

Objeví se zobrazení pro vkládání listu/obálky/kapitoly.

4 Dotkněte se [Vkládání listu].

– Chcete-li zrušit funkci "Vkládání listu", dotkněte se [Ne].

Objeví se zobrazení pro vkládání listu.
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5 Dotkněte se tlačítka pro číslo stránky, poté pomocí číselnice zadejte číslo stránky, kam se má papír 
vkládat.

– Existují dvě zobrazení vkládání listu. Dotyky  a  přejděte na další zobrazení.
– Chcete-li uspořádat čísla stránek podle pořadí od nejnižšího k nejvyššímu, dotkněte se [Třídění].
– Chcete-li odstranit zadané číslo stránky, dotkněte se tlačítka stránky, kterou chcete odstranit, 

a stiskněte tlačítko [C] (smazat).
– Pokud je zadáno vícekrát stejné číslo stránky, nelze kopírovat. Smažte opakující se čísla stránek.
– Jestliže bude zadané číslo stránky vyšší než je počet stránek originálu, nebude list papíru vložen.

6 Dotkněte se [Vkládaný papír].

Objeví se zobrazení pro nastavení vkládání listu.

7 Zvolte zásobník papíru pro vkládání listů a dotkněte se [OK].

8 Pod "Typ vkládání" se dotkněte [Kopie] nebo [Prázdné].

– Jestliže je zvoleno "Kopie", je originál kopírován se zadaným papírem vkládaným na místa zadaných 
stránek. Jestliže bylo zvoleno "Prázdné", vloží se určený papír za zadanou stránku.

9 Dotkněte se [OK] a poté se dotkněte [OK] v zobrazení, které se objeví.

10 Zadejte další požadovaná nastavení kopírování.

11 Pomocí klávesnice zadejte požadovaný počet kopií.

12 Stiskněte tlačítko [Start].
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3.26 Vkládání kopií jiného originálu na zadané stránky (funkce 
"Vkládání obrazu")
Do zadaných míst dokumentu snímaného jako první pomocí ADF lze vkládat vícestránkový dokument 
snímaný později z osvitového skla. Vkládaný dokument se vkládá za stránky zadaných čísel.

!
Podrobnosti
Samostatný originál lze vložit na nejvýše 30 míst u originálu o nejvýše 999 stránkách.

U oboustranných originálů se jeden oboustranný list považuje za dvě stránky (jedna na přední a druhá 
na zadní straně).

1 Vložte originál do ADF

– Podrobnosti o poloze originálu viz kapitola "Podávání originálu" na straně 3-28.
– Pro originál o větším počtu stran než 100 viz "Snímání originálů v samostatných dávkách (nastavení 

"Oddělené snímání")" na straně 3-31.

2 Dotkněte se [Aplikace] a poté se dotkněte [Vklád. listu/obálky/kapitoly].

– Chcete-li zrušit změny nastavení aplikačních funkcí, stiskněte tlačítko [Nulovaní]. Veškeré změny 
nastavení jsou zrušeny.

Objeví se zobrazení pro vkládání listu/obálky/kapitoly.
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3 Dotkněte se [Vkládání obrazu].

– Chcete-li zrušit nastavení a zvolit výchozí nastavení, stiskněte tlačítko [Nulovaní].
– Chcete-li zrušit funkci "Vkládání obrazu", dotkněte se [Ne].

Objeví se zobrazení pro vkládání obrazu.

4 Pomocí klávesnice zadejte stránky, kam chcete vkládat obrazy.

– Existují dvě zobrazení vkládání obrazu. Dotyky  a  přejděte na další zobrazení.
– Vkládaný originál se vkládá za stránku zadaného čísla.
– Chcete-li uspořádat čísla stránek podle pořadí od nejnižšího k nejvyššímu, dotkněte se [Třídění].
– Chcete-li odstranit zadané číslo stránky, dotkněte se tlačítka stránky, kterou chcete odstranit, 

a stiskněte tlačítko [C] (smazat).
– Jestliže má originál snímaný z osvitového skla více stránek, než je počet stránek zadaný v zobrazení 

vkládání obrazu, vytisknou se na konci dokumentu navíc listy vkládaného originálu.
– Jestliže má originál snímaný z osvitového skla méně stránek, než je počet stránek zadaný 

v zobrazení vkládání obrazu, chybějící vkládané listy se nevytisknou.
– Jestliže je stejné číslo stránky zadáno dvakrát, vloží se na zadané místo dvě stránky vkládaného 

originálu.
– Jestliže je počet zadaných stránek vyšší než počet stránek hlavního originálu, budou příslušné 

stránky vkládaného originálu umístěny na konec kopie originálu.

5 Dotkněte se [OK] a poté se dotkněte [OK] v zobrazení, které se objeví.

6 Zadejte další požadovaná nastavení kopírování.

7 Pomocí klávesnice zadejte požadovaný počet kopií.
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8 Stiskněte tlačítko [Start].

Snímání bude zahájeno.

9 Položte vkládaný originál na osvitové sklo.

– Podrobnosti o poloze originálu viz kapitola "Podávání originálu" na straně 3-28.

10 Stiskněte tlačítko [Start].

Snímání bude zahájeno.

11 Stiskněte tlačítko [Konec].

– Chcete-li vložit vícestránkový originál, opakujte kroky 9 a 10, až budou nasnímány všechny stránky, 
které chcete vložit.

12 Stiskněte tlačítko [Start].
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3.27 Zadání stránek pro tisk na přední stranu listu (funkce "Kapitoly")
Při vytváření oboustranných kopií lze stránky určené jako přední strany vytisknout na přední strany listů 
papíru. Jestliže je originál uspořádán tak, že by byla zadaná stránka vytištěna na zadní stranu listu papíru, 
zůstane tato stránka prázdná a zadaná stránka se vytiskne na přední stranu dalšího listu papíru. Zadanou 
stránku lze navíc vytisknout na jiný papír.

!
Podrobnosti
Lze zadat nejvýše 30 stránek pro tisk na přední stránku listu papíru uvnitř originálu o nejvýše 
999 stránkách.

U oboustranných originálů se jeden oboustranný list považuje za dvě stránky (jedna na přední a druhá 
na zadní straně).

2
Poznámka
Dbejte na to, aby byl papír pro první stránku kapitoly a papír pro kopie vložen ve stejné orientaci.

1 Vložte kopírovaný originál.

– Podrobnosti o poloze originálu viz kapitola "Podávání originálu" na straně 3-28.
– Pro originál o větším počtu stran než 100 viz "Snímání originálů v samostatných dávkách (nastavení 

"Oddělené snímání")" na straně 3-31.
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2 Dotkněte se [Aplikace] a poté se dotkněte [Vklád. listu/obálky/kapitoly].

– Chcete-li zrušit změny nastavení aplikačních funkcí, stiskněte tlačítko [Nulovaní]. Veškeré změny 
nastavení jsou zrušeny.

Objeví se zobrazení pro vkládání listu/obálky/kapitoly.

3 Dotkněte se [Kapitoly].

Objeví se zobrazení kapitoly (pro úpravy).

4 Pomocí klávesnice zadejte první stránky kapitol.
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– Existují dvě zobrazení kapitoly. Dotyky  a  přejděte na další zobrazení.
– Chcete-li uspořádat čísla stránek podle pořadí od nejnižšího k nejvyššímu, dotkněte se [Třídění].
– Chcete-li odstranit zadané číslo stránky, dotkněte se tlačítka stránky, kterou chcete odstranit, 

a stiskněte tlačítko [C] (smazat).
– Pod "Originál > kopie" zvolte "1-str. > 2-str.".
– Pokud je zadáno vícekrát stejné číslo stránky, nelze kopírovat. Smažte opakující se čísla stránek.
– Jestliže bude zadané číslo stránky vyšší než je počet stránek originálu, bude číslo stránky 

ignorováno.

5 Pod "Papír na kapitoly" se dotkněte [Vkládat kopie] nebo [Nic].

– Jestliže zvolíte "Nic", vytisknou se všechny stránky kopie na stejný papír.
– Chcete-li zrušit nastavení a zvolit výchozí nastavení, stiskněte tlačítko [Nulovaní].
– Chcete-li zrušit funkci "Kapitoly", dotkněte se [Ne].

– Je-li zvoleno "Vkládání kopie", objeví se [Papír na kapitoly]. Dotkněte se [Papír na kapitoly], zvolte 
papír, který se použije na přední stránky kapitol a dotkněte se [OK].

6 Dotkněte se [OK] a poté se dotkněte [OK] v zobrazení, které se objeví.

7 Zadejte další požadovaná nastavení kopírování.

8 Pomocí klávesnice zadejte požadovaný počet kopií.

9 Stiskněte tlačítko [Start].
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3.28 Snímání originálů s různým nastavením a společný tisk všech kopií 
(funkce "Programové úlohy")
Vložené stránky originálu lze snímat s různými nastaveními a jejich kopie vytisknout společně. Pro část 
originálu lze zadat odlišné nastavení pro zoom a pro papír nebo nastavení výstupního zpracování, nebo lze 
nastavit funkci číslování po nasnímání celého originálu a poté všechny kopie společně vytisknout.

2
Poznámka
Lze nastavit 100 dávek originálů.

Nastavení výstupního zpracování "Skupinkování" není dostupné při programování úloh. Zvolte namísto toho 
"Třídění".

1 Vložte kopírovaný originál.

– Podrobnosti o poloze originálu viz kapitola "Podávání originálu" na straně 3-28.
– Při ukládání snímaných dat do schránky uživatele může dojít ke ztrátě části dat, pokud bude uloženo 

více než 10 000 stránek.

2 Dotkněte se [Aplikace] a poté se dotkněte [Vklád. listu/obálky/kapitoly].

– Chcete-li zrušit změny nastavení aplikačních funkcí, stiskněte tlačítko [Nulovaní]. Veškeré změny 
nastavení jsou zrušeny.

Objeví se zobrazení pro vkládání listu/obálky/kapitoly.

Originál 1

Originál 2

Originál 3
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3 Dotkněte se [Programové úlohy] a poté se dotkněte [OK].

4 Zvolte požadované nastavení kopírování a stiskněte tlačítko [Start].

– Chcete-li vytisknout jednu kopii, nebo zobrazit pro kontrolu předchozí obraz, stiskněte tlačítko 
[Testovací kopie].

Snímání bude zahájeno.

5 Dotkněte se [Nast. snímání] a poté se dotkněte [OK].

– Jestliže byl originál položen na osvitové sklo, dotkněte se [Konec] v zobrazení, které se objeví 
s požadavkem na potvrzení dokončení snímání.

– Jestliže bylo zvoleno "Opakovat snímání", dotkněte se [Změnit nastavení] a změňte nastavení 
kopírování.
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6 Vložte další originál a dotkněte se [Změnit nastavení].

7 Zvolte požadované nastavení kopírování a stiskněte tlačítko [Start].

– Chcete-li vytisknout pro kontrolu jednu kopii, stiskněte tlačítko [Testovací kopie].
– Opakujte kroky 5 až 7, dokud nebudou nasnímány všechny originály. Velikost dostupné paměti lze 

zkontrolovat vedle "Paměť" v levém dolním rohu zobrazení. Kromě toho lze vedle "Snímané dávky" 
zkontrolovat počet dávek originálu.

– Když dojde k zaplnění paměti, objeví se hlášení. Zvolte, jestli smazat poslední část dat a snímat je 
znovu, smazat poslední část dat a tisknout, nebo smazat všechna data originálu.

– Chcete-li zrušit změny nastavení, dotkněte se [Storno].
Snímání bude zahájeno. Po skončení snímání se dotkněte [Nast. snímání] a poté se dotkněte [OK].

? Existují bližší informace o těchto nastaveních?
% Viz příslušná část.

8 Po nasnímání všech stránek originálu se dotkněte [Konec].

Objeví se hlášení s požadavkem na potvrzení dokončení snímání.
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9 Dotkněte se [Ano] a poté se dotkněte [OK].

– Jestliže bylo zvoleno "Ne", dotkněte se [Změnit nastavení] a změňte nastavení kopírování.

10 Zadejte další požadovaná nastavení kopírování.

– Dotkněte se [Kontr.životnosti spotř. materiálu] a poté zadejte způsob tisku pro celý snímaný originál.

? Existují bližší informace o těchto nastaveních?
% Viz příslušná část.
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11 Pomocí klávesnice zadejte požadovaný počet kopií.

12 Dotkněte se [Start], nebo stiskněte tlačítko [Start].

– Jestliže se dotknete [Storno], objeví se hlášení s požadavkem na smazání dat. Chcete-li zastavit 
tisk, dotkněte se [Ano] a poté [OK].
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3.29 Vytváření samostatných kopií jednotlivých stránek rozevřené knihy 
(funkce "Kopírování knihy")
Otevřenou knihu lze kopírovat tak, aby byly obrazy levých a pravých stránek na samostatných listech papíru.

Jsou k dispozici následující způsoby kopírování a nastavení pro přiložení přední a zadní obálky.

0 Položte originál na osvitové sklo.

1 Dokument pokládejte na osvitové sklo počínaje od první stránky.

– Podrobnosti o poloze originálu viz kapitola "Podávání originálu" na straně 3-28.
– Jestliže byla zvolena "Přední + zadní obálka", je zadní obálka snímána před zadní obálkou 

a všechny rozevřené dvoustrany jsou snímány popořadě.

? Jak se kopíruje přední a zadní stránka?
% Snímejte přední obálku, poté zadní obálku, poté snímejte zbytek originálu.

2 Vložte papír, který si přejete používat, do některého zásobníku.

Nastavení Popis

Dvoustrany Obě stránky rozevřené dvoustrany se vytisknou na stejnou stránku.

Separace Oddělené kopie levé a pravé stránky dvoustrany se vytisknou v pořadí stránek originálu. 
Originál je snímán tak, aby se velikostí přizpůsobil použitému papíru.

Přední obálka Přední obálka a oddělené kopie levé a pravé stránky dvoustrany se vytisknou v pořadí 
stránek originálu.

Přední+zadní obál. Přední obálka a oddělené kopie levé a pravé stránky dvoustrany a zadní obálka 
se vytisknou v pořadí stránek originálu.
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3 Dotkněte se [Aplikace], poté se dotkněte [Kopír. knihy/opakování].

– Chcete-li zrušit změny nastavení aplikačních funkcí, stiskněte tlačítko [Nulovaní]. Veškeré změny 
nastavení jsou zrušeny.

Objeví se zobrazení pro kopírování knihy/opakování.

4 Dotkněte se [Kopírování knihy].

– [Brožura jako orig.] se objeví, když je instalován finišer FS-609 nebo FS-519 s připojenou 
sešívačkou na stříšku.

Objeví se zobrazení kopírování knihy.
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5 Dotkněte se tlačítka požadovaného nastavení.

– Jestliže je zvoleno "Separace", "Přední obálka" nebo "Přední + zadní obál.", objeví se 
[Pozice vazby]. Zvolte pozici vazby originálu.

– Je-li třeba, zadejte funkci výmazu knihy. Dotkněte se tlačítka pro způsob výmazu, dotyky [-] a [+] 
zadejte šířku oblasti, kterou chcete vymazat a dotkněte se "OK".

– Při nastavení pomocí číselnice vymažte hodnotu stiskem tlačítka [C] (smazat) a poté zadejte 
nastavení.

– Chcete-li zrušit funkci "Kopírování knihy", dotkněte se [Ne].

? Co provádí funkce výmazu středu?
% Z vytvářených kopií lze odmazat stín vzniklý vazbou knihy a stín podél okrajů knihy. Funkce 

"Výmaz rámečku" a "Výmaz středu" lze používat společně.

? Jak se provádí nastavení pro funkci "Výmaz rámečku"?
% Pokud je nastavena funkce "Výmaz rámečku" v zobrazení Aplikace, zvolí se [Výmaz rámečku] pod 

"Výmaz knihy".

? Co se stane, jestliže je zadána hodnota mimo povolený rozsah?
% Objeví se hlášení "Vstupní chyba". Jestliže se objeví "Vstupní chyba", nebo pokud byla nesprávně 

zadána šířka výmazu, stiskněte na klávesnici tlačítko [C] (smazat) a zadejte správnou hodnotu.

6 Dotkněte se [OK] a poté se dotkněte [Zavřít].

Zobrazení výmazu středu
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7 V základním zobrazení se dotkněte [Papír] a zvolte zásobník, ve kterém je vložen příslušný papír.

8 Zadejte další požadovaná nastavení kopírování.

– Chcete-li zrušit nastavení a zvolit výchozí nastavení, stiskněte tlačítko [Nulovaní].

9 Pomocí klávesnice zadejte požadovaný počet kopií.

10 Stiskněte tlačítko [Start].

– Podrobnosti o poloze originálu viz kapitola "Snímání vícestránkového originálu z osvitového skla" 
na straně 3-35.

– Vložte další stránku a opakujte krok 10, dokud nebudou nasnímány všechny stránky originálu.
Snímání je zahájeno.
Jestliže je zvoleno "Dvoustrany" nebo "Separace", bude zahájen tisk.
Jestliže je zvoleno "Přední obálka" nebo "Přední+zadní obálka", pokračujte krokem 11.

11 Po nasnímání všech stránek originálu se dotkněte [Konec].

– Jestliže byla zvolena "Přední + zadní obálka", je zadní obálka snímána až po přední obálce 
a všechny rozevřené dvoustrany jsou snímány popořadě.
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– Jestliže byla zvolena "Přední obálka", jsou všechny rozevřené dvoustrany jsou snímány popořadě 
až po přední obálce.

12 Stiskněte tlačítko [Start].



bizhub C353/C253/C203 (FE2) 3-137

Kopírovací režim 3

3.30 Dlaždicovité uspořádání kopírovaných obrazů (funkce 
"Opakování obrazu")
Obraz originálu lze opakovaně tisknout na jeden list papíru.

Podle formátu vloženého originálu, zadaného formátu papíru a faktoru zoom je automaticky zvolen možný 
počet opakování obrazu.

Lze použít tyto formáty opakování a nastavení.

1 Vložte kopírovaný originál.

– Podrobnosti o poloze originálu viz kapitola "Podávání originálu" na straně 3-28.

2 Vložte papír, který si přejete používat, do některého zásobníku.

3 Dotkněte se [Aplikace], poté se dotkněte [Kopír. knihy/opakování].

– Chcete-li zrušit změny nastavení aplikačních funkcí, stiskněte tlačítko [Nulovaní]. Veškeré změny 
nastavení jsou zrušeny.

Objeví se zobrazení pro kopírování knihy/opakování.

Nastavení Popis

S okrajem Je vytištěn určitý počet kopií celého obrazu na určitou oblast. Oblast kolem obrazu 
se objeví jako okraj.

Bez okraje Větší počet kopií určité oblasti obrazu je vytištěn tak, aby zaplnil papír; část obrazu však 
může být oříznuta.

Opakování 2/4/8 Na papír se vytiskne pevný počet kopií zvolené obrazové oblasti. Počet opakování kopií 
lze nastavit na 2, 4 nebo 8krát. Části obrazu, které by se však nevešly do oblasti papíru, 
budou ořezány.

Originál
S okrajem

Bez okraje
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4 Dotkněte se [Opakování obrazu].

– [Brožura jako orig.] se objeví, když je instalován finišer FS-609 nebo FS-519 s připojenou 
sešívačkou na stříšku.

Objeví se zobrazení pro opakování obrazu.

5 Pod "Orientace" se dotkněte [S okrajem] nebo [Bez okraje], nebo se dotkněte [Opakování 2/4/8].

– Chcete-li zrušit funkci "Opakování obrazu", dotkněte se [Ne].

– Dotykem [Opakování 2/4/8] se vyvolá zobrazení opakování 2/4/8, ve kterém lze zvolit počet 
opakování a interval.
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6 Zkontrolujte snímaný formát pod "Rozsah snímání", dotkněte se [OK] a poté se dotkněte [Zavřít] 

v dalším zobrazení, které se objeví.

– Jestliže se formát originálu neobjeví pod "Rozsah snímání", nebo když chcete nastavit oblast 
snímání, dotkněte se [Nastavit rozsah] a zadejte oblast snímání z kteréhokoli zobrazení.

– Dotykem [Formát foto] vyvolejte zobrazení formátu fotografie.
Chcete-li zrušit změny nastavení, dotkněte se [Storno].

Zobrazení nastavení rozsahu

Zobrazení pro vlastní formát

Zobrazení pro formát fotografie
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? Může být zobrazen formát v palcích?
% Dotykem  nebo  zobrazíte různé seznamy formátů.

? Lze nastavit libovolný formát?
% V zobrazení pro vlastní formát lze nastavit libovolný formát. Dotkněte se [X] nebo [Y] a zvolte rozměr, 

poté pomocí klávesnice zadejte správnou hodnotu. (Stiskněte tlačítko [C] (smazat) a pomocí 
číselnice zadejte novou hodnotu.)

? Co se stane, jestliže je zadána hodnota mimo povolený rozsah?
% Objeví se hlášení "Vstupní chyba". Jestliže se objeví "Vstupní chyba", nebo pokud byla nesprávně 

zadána hodnota, stiskněte na klávesnici tlačítko [C] (smazat) a zadejte správnou hodnotu.

7 V základním zobrazení se dotkněte [Papír] a zvolte zásobník, ve kterém je vložen příslušný papír.

– Jestliže bylo provedeno nastavení v zobrazení [Opakování 2/4/8], dotkněte se v základním 
zobrazení [Zoom] a nastavte faktor zoom.

8 Zadejte další požadovaná nastavení kopírování.

– Chcete-li zrušit nastavení a zvolit výchozí nastavení, stiskněte tlačítko [Nulovaní].

9 Pomocí klávesnice zadejte požadovaný počet kopií.

10 Stiskněte tlačítko [Start].
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3.31 Kopírování zvětšeného obrazu na více listů (funkce "Režim plakátu")
Originál lze rozdělit a obraz každé jeho části tisknout zvětšeně. Výstupní formát lze určit z formátu obrazu, 
faktoru zoom nebo formátu papíru.

1 Položte originál na osvitové sklo.

– Podrobnosti o poloze originálu viz kapitola "Podávání originálu" na straně 3-28.

2 Dotkněte se [Aplikace], poté se dotkněte [Kopír. knihy/opakování].

– Chcete-li zrušit změny nastavení aplikačních funkcí, stiskněte tlačítko [Nulovaní]. Veškeré změny 
nastavení jsou zrušeny.

Objeví se zobrazení pro kopírování knihy/opakování.

3 Dotkněte se [Režim plakátu].

– [Brožura jako orig.] se objeví, když je instalován finišer FS-609 nebo FS-519 s připojenou 
sešívačkou na stříšku.

Objeví se zobrazení režimu plakátu.
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4 Pod "Výstupní formát" se dotkněte [Formát originálu], [Formát papíru] nebo [Zoom].

– Výrobním nastavením pro výstupní formát je "A2".

– Dotkněte se [Formát originálu], zvolte formát originálu a dotkněte se [OK].
– Dotykem  nebo  zobrazíte různé seznamy standardních formátů.
– Dotyky [Vlastní formát] se vyvolá zobrazení vlastního formátu. Dotkněte se [X] nebo [Y] a zvolte 

rozměr, poté pomocí klávesnice zadejte požadovanou hodnotu.

– Dotkněte se [Formát papíru], zvolte formát papíru na výstupu a dotkněte se [OK].
– Dotykem  nebo  zobrazíte různé seznamy formátů papíru.
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– Dotkněte se [Zoom], pomocí klávesnice zadejte požadovanou hodnotu a dotkněte se [OK].

5 Zkontrolujte formát originálu a poté se dotkněte tlačítka [OK].

– Jestliže nelze formát originálu automaticky rozpoznat, nebo chcete-li zadat formát originálu, 
dotkněte se [Formát originálu] a z některého zobrazení zadejte formát originálu.

– Dotykem [Formát foto] vyvolejte zobrazení formátu fotografie.
Chcete-li zrušit změny nastavení, dotkněte se [Storno].

Zobrazení formátu originálu

Zobrazení pro vlastní formát
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? Může být zobrazen formát v palcích?
% Dotykem  nebo  zobrazíte různé seznamy formátů.

? Lze nastavit libovolný formát?
% V zobrazení pro vlastní formát lze nastavit libovolný formát. Dotkněte se [X] nebo [Y] a zvolte rozměr, 

poté pomocí klávesnice zadejte správnou hodnotu. (Stiskněte tlačítko [C] (smazat) a pomocí 
číselnice zadejte novou hodnotu.)

? Co se stane, jestliže je zadána hodnota mimo povolený rozsah?
% Objeví se hlášení "Vstupní chyba". Jestliže se objeví "Vstupní chyba", nebo pokud byla nesprávně 

zadána hodnota, stiskněte na klávesnici tlačítko [C] (smazat) a zadejte správnou hodnotu.

6 Zadejte další požadovaná nastavení kopírování.

– Počet kopií je nastaven na "1" a nelze změnit.

7 Stiskněte tlačítko [Start].

Zobrazení pro formát fotografie
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3.32 Kopírování brožur (funkce "Brožura jako originál")
Lze kopírovat rozešitou brožuru, vytvořené kopie uprostřed sešít a vytvořit tak kopie původní brožury.

!
Podrobnosti
Blíže o sešívání viz "Sešívání kopií uprostřed (nastavení "Středové sešívání" a "Půlsklad"/ 
nastavení "Středové sešívání + sklad")" na straně 3-69.

Pomocí funkce "Brožura jako orig." jsou vytvářeny kopie celé stránky včetně středu originálu (oblasti 
sešití sponkami).

Podrobnosti o poloze originálu viz kapitola "Podávání originálu" na straně 3-28.

0 Tato funkce se objeví, když je instalován volitelný finišer FS-609 nebo volitelný finišer FS-519 
s připojenou sešívačkou na stříšku.

1 Vložte kopírovaný originál.

– Brožuru vložte po odstranění sponek.
– Počet listů, které lze sešít, není více než 15 a liší se v závislosti na typu papíru. Blíže viz "Volba 

nastavení skládání" na straně 3-66.
– Při použití osvitového skla pokládejte stránky v pořadí od strany, na které je první stránka, poté 

stranou, na které je druhá stránka, poté stranou se třetí stránkou.

– Při použití ADF vložte listy nahoru stranou s první stránkou.

Sešívací sponky
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2 Dotkněte se [Aplikace], poté se dotkněte [Kopír. knihy/opakování].

– Chcete-li zrušit změny nastavení aplikačních funkcí, stiskněte tlačítko [Nulovaní]. Veškeré změny 
nastavení jsou zrušeny.

Objeví se zobrazení pro kopírování knihy/opakování.

3 Dotkněte se [Brožura jako orig.].

– Zvolte [Výmaz středu ZAP] nebo [Výmaz středu VYP] a poté se dotkněte [OK].

4 Dotkněte se [Zavřít].

5 Zadejte další požadovaná nastavení kopírování.

6 Pomocí klávesnice zadejte požadovaný počet kopií.

7 Stiskněte tlačítko [Start].

– Jestliže je originál položen na osvitové sklo, bude zahájeno snímání.
– Podrobnosti o snímání originálu z osvitového skla viz "Snímání vícestránkového originálu 

z osvitového skla" na straně 3-35.

8 Po nasnímání všech stránek originálu se dotkněte [Konec] a poté stiskněte tlačítko [Start].

Finišer FS-609
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3.33 Úprava velikosti obrazu podle formátu papíru (nastavení Seřízení 
obrazu)
Když je kopírovací papír větší než originál, lze vytvářet kopie s obrazem originálu umístěným doprostřed 
papíru a zvětšeným na celou plochu papíru.

Obraz lze upravit některým z následujících způsobů.

1 Vložte kopírovaný originál.

– Podrobnosti o poloze originálu viz kapitola "Podávání originálu" na straně 3-28.
– Jestliže má být nastaven "Celý obraz" nebo "Střed. zoom", položte originál na osvitové sklo.

2 Dotkněte se [Aplikace] a poté se dotkněte [Seřízení obrazu].

– Chcete-li zrušit změny nastavení aplikačních funkcí, stiskněte tlačítko [Nulovaní]. Veškeré změny 
nastavení jsou zrušeny.

Objeví se zobrazení pro přizpůsobení obrazu.

Nastavení Popis

Celý obraz Oblast obsahující celý obraz je vystředěna a zvětšena na formát papíru.

Střed. zoom Obraz je zvětšen podle formátu papíru tak, aby byl celý papír vyplněn. Může přitom 
dojít ke ztrátě části obrazu.

Vystředění Obraz je vystředěn na papír bez zvětšení.

Celý obraz

Střed. zoom

Vystředění
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3 Dotkněte se tlačítka požadovaného nastavení.

– Chcete-li zrušit funkci přizpůsobení obrazu, dotkněte se [Ne].
– Jestliže je vložen originál nestandardního formátu, nebude formát originálu rozpoznán. Potom 

zadejte formát originálu v zobrazení vlastního formátu a poté stiskněte tlačítko [Start].

4 Zkontrolujte formát originálu a poté se dotkněte tlačítka [OK].

– Jestliže nelze formát originálu rozpoznat automaticky, nebo když chcete zadat formát originálu, 
dotkněte se [Formát originálu] a poté zadejte z libovolného zobrazení formát originálu.
Chcete-li zrušit změny nastavení, dotkněte se [Storno].

Zobrazení formátu originálu

Zobrazení pro vlastní formát
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– Dotykem [Formát foto] vyvolejte zobrazení formátu fotografie.

? Může být zobrazen formát v palcích?
% Dotykem  nebo  zobrazíte různé seznamy formátů.

? Lze nastavit libovolný formát?
% V zobrazení pro vlastní formát lze nastavit libovolný formát. Dotkněte se [X] nebo [Y] a zvolte rozměr, 

poté pomocí klávesnice zadejte správnou hodnotu. (Stiskněte tlačítko [C] (smazat) a pomocí 
číselnice zadejte novou hodnotu.)

? Co se stane, jestliže je zadána hodnota mimo povolený rozsah?
% Objeví se hlášení "Vstupní chyba". Jestliže se objeví "Vstupní chyba", nebo pokud byla nesprávně 

zadána hodnota, stiskněte na klávesnici tlačítko [C] (smazat) a zadejte správnou hodnotu.

5 Zadejte další požadovaná nastavení kopírování.

– Chcete-li zrušit nastavení a zvolit výchozí nastavení, stiskněte tlačítko [Nulovaní].

6 Pomocí klávesnice zadejte požadovaný počet kopií.

7 Stiskněte tlačítko [Start].

Zobrazení pro formát fotografie
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3.34 Kopírování s uspořádáním stránek brožury (funkce "Brožura")
Je automaticky vytvořeno takové pořadí stránek snímaného originálu, aby vznikly oboustranné kopie 
v uspořádání pro středovou vazbu, jako je tomu u časopisu. Sešívání je možné jen když je instalován volitelný 
finišer FS-609 nebo volitelný finišer FS-519 s připojenou sešívačkou na stříšku.

!
Podrobnosti
Obecně je zapotřebí násobku 4 listů jednostranného originálu a násobku 2 listů oboustranného 
originálu. Pokud není v sadě dostatek stránek, budou na konci umístěny prázdné stránky.

Blíže o sešívání viz "Sešívání kopií uprostřed (nastavení "Středové sešívání" a "Půlsklad"/ 
nastavení "Středové sešívání + sklad")" na straně 3-69.

Pro originál o větším počtu stran než 100 viz "Snímání originálů v samostatných dávkách (nastavení 
"Oddělené snímání")" na straně 3-31.

Šířka okraje s vazbou je nastavena automaticky.

1 Vložte kopírovaný originál.

– Podrobnosti o poloze originálu viz kapitola "Podávání originálu" na straně 3-28.

2 Dotkněte se [Aplikace] a poté se dotkněte [Brožura].

– Chcete-li zrušit změny nastavení aplikačních funkcí, stiskněte tlačítko [Nulovaní]. Veškeré změny 
nastavení jsou zrušeny.

Nastavení "Vazba vlevo"

Nastavení "Vazba vpravo"
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3 Dotkněte se [Vazba vlevo] nebo [Vazba vpravo].

– Jestliže originál obsahuje pouze stránky v uspořádání na šířku, budou bez ohledu na zvolené 
nastavení svázány nahoře.

– Chcete-li zrušit nastavení a zvolit výchozí nastavení, stiskněte tlačítko [Nulovaní].
– Chcete-li zrušit funkci "Brožura", dotkněte se [Ne].

4 Dotkněte se tlačítka [OK].

5 Zadejte další požadovaná nastavení kopírování.

6 Pomocí klávesnice zadejte požadovaný počet kopií.

7 Stiskněte tlačítko [Start].
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3.35 Tisk data/času nebo čísla stránky na kopie (funkce 
Razítko/kompozice)
Na určené místo na kopii lze vytisknout datum/čas nebo číslo stránky, nebo lze při větším počtu kopií na 
každou přidat distribuční číslo.

Lze použít a kombinovat následující funkce razítka/kompozice.

Funkce Popis

Datum/čas Zvolte formát a tiskněte datum a čas na určených stránkách.

Číslování stránek Zvolte formát a tiskněte čísla stránek od zadaného čísla.

Razítko • Přednastavené razítko
Tisk kopií s dříve uloženými přednastavenými razítky vytištěnými přes stránky.

• Registrované razítko
Tisk kopií s razítkem registrovaným pomocí nástroje na ochranu proti kopírování 
překrývajícím stránky.

Ochrana proti 
kopírování

Tisk kopií s textem na ochranu proti kopírování (skrytý text, který zabraňuje neoprávněnému 
kopírování), jako je přednastavené razítko nebo datum.

Opakované razítko Tisk kopií s textem (jako jsou registrovaná razítka, přednastavená razítka nebo datum) 
opakujícím se přes celou stránku.

Přetisk Kopie lze tisknout tak, že obsah první stránky originálu překrývá (jako obraz přetisku) zbývající 
stránky originálu.

Záhlaví/zápatí Na každou stránku lze vytisknout datum a čas nebo distribuční číslo.
Tuto funkce je dostupná, jen když ji zadá správce.
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3.36 Ukládání snímaného originálu do schránky (funkce "Uložit do schr. 
uživatele")
Snímaný originál může být uložen do schránky uživatele. Dokumenty uložené ve schránkách lze v případě 
potřeby vytisknout.

1 Vložte kopírovaný originál.

2 Dotkněte se [Aplikace] a poté se dotkněte [Uložit do schr. uživatele].

3 Dotkněte se [Schránka uživ.].

Objeví se zobrazení pro volbu schránky uživatele.
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4 Zvolte schránku uživatele, do které se mají data uložit. 

– Dotkněte se záložky obsahující požadovanou schránku uživatele a poté tlačítka příslušné schránky.
– Chcete-li vybrat schránku uživatele podle jejího čísla, dotkněte se [Nast. č. schr. uživ.].
– Při ukládání dat není nutné zadávat heslo, i když bylo pro danou schránku nastaveno.

– Dotykem [Hledáni schránky] se vyvolá zobrazení pro hledání schránky uživatele.
Schránky lze hledat podle prvního písmena jejich názvu. Dotkněte se [etc.] nebo tlačítka, které 
obsahuje první písmeno názvu schránky uživatele a zobrazí se seznam schránek jejichž název 
začíná zvoleným písmenem. Z tohoto zobrazení lze zvolit příslušnou schránku.

5 Dotkněte se tlačítka [OK].
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6 Zkontrolujte název ukládaného dokumentu. Chcete-li změnit automaticky zadaný název, dotkněte se 

[Název dok.].

7 Po zadání názvu se dotkněte tlačítka [OK].

– Podrobnosti o psaní textu viz "Vkládání textu" na straně 8-3.

8 Zvolte, zda má být po uložení dat vytištěna kopie dokumentu nebo ne. Chcete-li vytisknout kopii, 
dotkněte se [Ano] vedle "Tisk stránky".
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9 Dotkněte se tlačítka [OK].

– Chcete-li zrušit funkci "Uložit do schránky", dotkněte se [Ne].
Objeví se opět zobrazení aplikace.

10 Zadejte další požadovaná nastavení kopírování.

11 Stiskněte tlačítko [Start].

Jestliže bylo zvoleno [Ano] vedle "Tisk stránky", bude snímaný originál kopírován a data dokumentu 
budou uložena v zadané schránce.
Jestliže bylo zvoleno [Ne] vedle "Tisk stránky", budou data snímaného originálu uložena v zadané 
schránce.
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3.37 Přehled parametrů režimu nástrojů
Tato část popisuje tlačítka dostupná po stisknutí tlačítka [Nástroje/Počitadla].

2
Poznámka
Tlačítka, která se objeví v zobrazení parametrů režimu Nástroje, závisí na provedeném nastavení.

Seznam parametrů režimu nástrojů

Nabídka první úrovně Nabídka druhé úrovně Nabídka třetí úrovně

[1] Registrace jednotlač./schránky 
uživatele

[1] Vytvořit jednotlač. cíl [1] Adresář

[2] Skupina

[3] Nastavení e-mailu

[2] Vytvořit schránku [1] Veřejná/osobní schr. uživatele

[2] Schránka uživatele deníku

[3] Předávací schránka uživatele

[3] Nastavení ref. povolení [1] Nastavení úrovně adresy

[2] Nastavení uživatele [1] Nastav. systému [1] Nastavení jazyka

[2] Nastavení měrné jednotky

[3] Nastavení zásobníku papíru

[4] Aut. seřízení barev. úrovně

[5] Nastavení úspory energie

[6] Výstupní nastavení

[7] Seřízení úrovně AE

[8] Aut.volba form. pro malé orig.

[9] Nastavení tisku prázdné stránky

[2] Vlastní nastavení zobrazení [1] Nastavení kopír. stroje

[2] Nastavení snímání/faxu

[3] Zobrazení kopírování

[4] Zobrazení aktivního faxu

[5] Nastavení volby barvy

[6] Výchozí zobr. levého okna

[7] Nastavení možností hledání
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[2] Nastavení uživatele [3] Nastavení kopír. stroje Aut. brožura ZAP při sklád.+sešív.

Aut. zoom pro kombinace/brožura

Aut. volba třídění/skupinkování

Výchozí nastav. kopírování

Při zákazu orientace AVR

Výchozí nastavení zvětšení 
zobrazení

Metoda odděleného snímání

Otočení se zvětšením

Aut. zoom (osvit. sklo)

Aut. zoom (ADF)

Zvolte výchozí zásobník pro AVF 
VYP

Zvolte zásobník pro vklád. listů

Tiskové úlohy během kopír.

Automatické otočení obrazu

[4] Nastavení snímání/faxu Úroveň komprimace JPEG

Úroveň ČB komprimace

Čas zamknutí TWAIN

Výchozí nast. snímání/faxu

Výchozí nastavení zvětšení 
zobrazení

Komprimační úroveň pro Compact 
PDF

[5] Nastavení tiskárny [1] Základní nastavení

[2] Nastavení papíru

[3] Nastavení PCL

[4] Nastavení PS

[5] Nastavení XPS

[6] Tisk zpráv

[6] Změna hesla

[7] Změnit e-mailovou adresu E-mailová adresa

[8] Změnit ikonu

Nabídka první úrovně Nabídka druhé úrovně Nabídka třetí úrovně
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[3] Nastavení správce [1] Nastav. systému [1] Nastavení úspory energie

[2] Výstupní nastavení

[3] Nastavení data a času

[4] Letní čas

[5] Nastavení týden. časovače

[6] Omezení přístupu uživatele

[7] Odborná nastavení

[8] Seznam/počitadlo

[9] Nastavení nulování

[0] Nastavení schránky uživ.

(další zobrazení)

[2] Nastavení razítka

[3] Nastavení tisku prázdné stránky

[2] Nastavení správce/stroje [1] Registrace správce

[2] Vložit adresu stroje

[3] Registrace jednotlač./schránky 
uživatele

[1] Vytvořit jednotlač. cíl

[2] Vytvořit schránku

[3] Seznam registrace 
jednotlač./schránky

[4] Nast. max. počtu schránek

[4] Ověření uživatele/sledování 
záznamů

[1] Obecná nastavení

[2] Nastavení ověření uživatele

[3] Nastavení sledování záznamů

[4] Tisknout bez ověření

[5] Seznam počit. tisku

[6] Nastavení externího serveru

[7] Nastavení ref. povolení

[8] Nastavení ověřovacího zařízení

[5] Síťová nastavení [1] Nastavení TCP/IP

[2] Nastavení NetWare

[3] Nastavení serveru http

[4] Nastavení VY FTP

[5] Nastavení SMB

[6] Nastavení LDAP

[7] Nastavení e-mailu

[8] Nastavení SNMP

[9] Nastavení AppleTalk

[0] Nastavení Bonjour

(další zobrazení)

Nabídka první úrovně Nabídka druhé úrovně Nabídka třetí úrovně
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[3] Nastavení správce [5] Síťová nastavení [1] Nastavení TCP Socket

[2] Nastavení síťového faxu

[3] Nastavení WebDAV

[4] Nastavení Web Service

[5] Podrobná nastavení

[6] Nastavení kopír. stroje Aut. zoom (osvit. sklo)

Aut. zoom (ADF)

Zvolte výchozí zásobník pro AVF 
VYP

Zvolte zásobník pro vklád. listů

Tiskové úlohy během kopír.

Automatické otočení obrazu

[7] Nastavení tiskárny Prodleva USB

Prodleva sítě

Chyby tisku XPS

[8] Nastavení faxu [1] Informace v záhlaví

[2] Pozice záhlaví/zápatí

[3] Nastavení parametru linky

[4] Nastavení VY/PŘ

[5] Nastavení funkcí

[6] Připojení systému

[7] Nastavení výpisů

[8] Seznam nastavení úlohy

[9] Nastavení více linek

[0] Nastavení síťového faxu

[9] Připojení systému [1] Nastavení Open API

[0] Nastavení zabezpečení [1] Heslo správce

[2] Nastavení správce schránky 
uživatele

[3] Úroveň zabezpečení správce

[4] Podrobnosti zabezpečení

[5] Režim zvýšeného zabezpečení

[6] Nastavení disku

[7] Nastavení funkcí správy

[8] Nastavení razítka

[0] Nastavení šifrování hesla 
ovladače

[1] Nastavení oprávnění [1] Získat kód požadavku

[2] Instalujte oprávnění

[3] Seznam dostupných funkcí

[4] Kontrola život. spotř. materiálu Kontr.životnosti spotř. materiálu

[6] Tisk na papírový pás Povolit

Zakázat

Nabídka první úrovně Nabídka druhé úrovně Nabídka třetí úrovně
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4 Tiskový režim

4.1 Společná nastavení (PCL/PS ovladače pro Windows)
V následující části jsou popsána obecná nastavení a tlačítka zobrazená na všech záložkách.

Položka Popis

OK Klepnutím na toto tlačítko se zavře dialogový rámeček a použijí se všechna změněná 
nastavení.

Storno Klepnutím na toto tlačítko se zruší všechna změněná nastavení a zavře se dialogový 
rámeček.

Nápověda Po klepnutí na toto tlačítko se zobrazí nápověda k jednotlivým položkám zobrazeného 
dialogového rámečku.

Přid. (Oblíbené 
nastavení)

Klepnutím na toto tlačítko se uloží aktuální nastavení a mohou být zobrazena později.

Upravit (Oblíbené 
nastavení)

Po klepnutí na toto tlačítko můžete změnit uložená nastavení.

Výchozí Klepnutím na toto tlačítko se vrátíte k výchozím nastavením.

Zobrazit Po označení políčka "Zobraz. papíru" se zobrazí náhled uspořádání stránky s aktuálními 
nastaveními a lze zkontrolovat náhledový obraz tištěné stránky.
Po označení políčka "Zobrazení tiskárny" se zobrazí obrázek tiskárny s veškerým na stroji 
instalovaným příslušenstvím, jako jsou například zásobníky papíru.

Infor. o tiskárně Spouští PageScope Web Connection pro potvrzení informací o tiskárně. Tato možnost je 
dostupná, když je umožněna komunikace se strojem.

Papír Tiskárna
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4.2 Podrobnosti k parametrům (PCL/PS ovladače pro Windows)
Zobrazení tiskových nastavení je zobrazení, ve kterém se nastavují funkce tiskového řadiče.

Klepněte na tlačítko [Vlastnosti] nebo tlačítko [Předvolby] v dialogovém rámečku Tisk, nebo klepněte pravým 
tlačítkem na ikonu tiskárny v okně "Tiskárny" nebo okně "Tiskárny a faxy" a otevřete "Nastavení tisku" 
("Výchozí nastavení dokumentu" ve Windows NT 4.0).

4.2.1 Záložka Základní

Název funkce Volitelné příslušenství Popis

Orientace originálu Na výšku, na šířku Určuje orientaci originálu.

Formát originálu Formát papíru registrovaný jako 
standardní formát papíru 
a nestandardní formát papíru.

Určuje formát originálního dokumentu.

Vlastní formát Registrujte formát.

Formát papíru Formát papíru registrovaný jako 
standardní formát papíru 
a nestandardní formát papíru 
dostupný v tomto stroji.

Určuje výstupní formát papíru. Originál je automaticky 
zvětšen nebo zmenšen podle zde zadaného formátu, 
pokud se liší od nastavení "Formát originálu" 
a "Zoom" je nastaven na "Auto".

Vlastní formát Lze registrovat vlastní formáty.

Zoom 25 až 400% Určuje faktor zvětšení nebo zmenšení.

Zásobník papíru Auto, 1.-4. zásobník, LCT, Ruční 
podavač

Zvolte zásobník papíru.
Dostupná nastavení závisí na instalovaném 
příslušenství.

Typ papíru Typ papíru dostupný na tomto stroji. Volba typu papíru pro tisk.
Může být změněn, jen když je zásobník papíru 
nastaven na "Auto". Když není zásobník papíru 
nastaven na "Auto", je použit typ papíru registrovaný 
v "Nastavení papíru pro zásobníky".
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2
Poznámka
Formát papíru "12 e 18" odpovídá rozměrům 304,8 e 457,2 mm, které jsou o něco větší než 
u formátu A3.

Chcete-li tisknout na jiné než standardní formáty papíru, nastavte nejprve vlastní formáty papíru. 
Nestandardní formát papíru můžete registrovat, když zvolíte "Vlastní formát" z nabídky formátu papíru 
nebo formátu originálu.

Chcete-li tisknout data velikosti standardního formátu, lze po zvolení "W" pro jednotlivé standardní 
formáty papíru pro "Formát originálu" data vystředit a vytisknout je na větší listy, než je původní formát.
Jestliže chcete například vystředit a tisknout data formátu 8-1/2 e 11 na papír formátu 11 e 17, vytvořte 
data ve formátu "8-1/2 e 11W" a poté zadejte "8-1/2 e 11W" pro "Formát originálu" a zadejte "Zásobník 
papíru" jako zásobník, který bude použit s tiskovým ovladačem.
Na straně stroje: vložte do zásobníku, který chcete použít, papír formátu 11 e 17, zvolte zásobník 
v [Výchozí záložka (Papír)], zvolte na ovládacím panelu [Změnit nast.zás.] – [Nadformát], zadejte 
"8-1/2 e 11W" a zkontrolujte, jestli je zvoleno [Aut. detekce] v [Vlastní formát] a je zobrazeno 
"11 e 17". Pokud byl vložen papír formátu 12-1/4 e 18, musí být zvoleno [12-1/4 e 18] v [Vlastní formát].
Chcete-li tisknout na vlastní formát, použijte ruční podavač, zvolte [Změnit nast.zás.] – [Nadformát], 
zvolte "8-1/2 e 11W" a poté zvolte z [Změnit formát] použitý formát papíru.

Pro tisk na zadní stranu listu zadejte "2. strana duplexu".

Způsob výstupu Tisk Tiskne ihned.

Zabezpečený tisk Dokument se uloží pro tisk do "Schránky uživatele 
zabezpečeného tisku" tohoto stroje. Při tisku musíte 
zadat z ovládacího panelu stroje ID a heslo. Tento 
způsob používejte při tisku velmi důvěrných 
dokumentů.

Uložit ve schránce uživ. Dokument se uloží pro tisk do schránky tohoto stroje.

Uložit ve schr. uživ./Tisk Uloží dokument do schránky a současně jej vytiskne.

Zkušební tisk Po vytištění jedné kopie dokumentu se stroj dočasně 
zastaví. Používejte jako způsob, jak se vyhnout 
chybnému tisku u větších tiskových úloh.

ID a tisk Dokument se uloží pro tisk do schránky ID a tisk 
tohoto stroje. Při tisku musí být provedeno ověření 
uživatele přes ovládací panel stroje.

[Nastavení 
uživatele]

— Zadává ID a heslo nebo název souboru a číslo 
schránky při provádění funkcí "Zabezpečený tisk" 
nebo "Uložit ve schránce uživ.".

[Ověření/sledování 
záznamů]

— Zadává jméno uživatele a heslo při provádění ověření 
uživatele, a název oddělení a heslo při provádění 
sledování záznamů na tomto stroji.

Kopie 1 až 999 Zadejte požadovaný počet kopií.

Kompletovat ZAP/VYP Nastavuje, jestli při tisku více kopií provádět jejich 
třídění.

Odsazení ZAP/VYP Při tisku více kopií odsazuje na výstupu jednotlivé 
sady.

[Nastavení papíru 
pro zásobníky]

Nastavení typu papíru Zvolte zásobník papíru.
Dostupná nastavení závisí na instalovaném 
příslušenství.

Typ papíru Zvolte typ papíru vkládaného do zásobníku.

Název funkce Volitelné příslušenství Popis
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4.2.2 Záložka Uspořád.

Název funkce Volitelné příslušenství Popis

Spojování 2 v 1, 4 v 1, 6 v 1, 9 v 1, 16 v 1, 2 e 2, 
3 e 3, 4 e 4

Tiskne se více stránek na jednu stránku, nebo se 
tiskne více listů originálu rozdělených na více stránek. 
[Podrobnosti spojování] umožňuje zadat pořadí 
stránek a existenci rámečku.

[Podrobnosti 
spojování]

Spojování Volí se podmínky spojování.

Pořadí uspořádání Určuje pořadí uspořádání. Pořadí uspořádání lze 
nastavit, když je zadáno N e N ve "Spojování".

Okraj Nastavuje použití a typ ohraničujících linek. Pořadí 
uspořádání lze nastavit, když je zadáno N e N ve 
"Spojování".

Šíře překrývací linky Nastavuje režim plakátu a překrytí na okrajích. Můžete 
zadat, když je nastaveno N v N ve "Spojování".

Otočit o 180° ZAP/VYP Otáčí při tisku o 180°.

Přeskočit prázdné 
strán.

ZAP/VYP Netiskne prázdné stránky obsažené v datech.

Kapitoly ZAP/VYP Určuje stránku, která se vytiskne na přední stranu 
listu.
Můžete zadat při typu tisku "Oboustr." nebo 
"Brožura".

Přiklad zadání — Určuje stránku, která se bude tisknout na přední 
stranu listu, když je "Kapitoly" ZAP.

Typ tisku Jednostr., Oboustr., Brožura Nastavuje oboustranný tisk a tisk brožury.

Pozice vazby Auto, Vazba vlevo, Vazba vlevo, 
Vazba nahoře

Volba pozice vazby.

Okraj s vazbou ZAP/VYP Nastavuje okraj vazby. Klepněte na tlačítko [Nastavení 
okraje s vazbou] a zadejte hodnoty pro okraj.

[Nastavení okraje 
s vazbou]

Režim posunutí Volí způsob zpracování obrazu pro přípravu okraje pro 
vazbu.

Přední strana/Zadní strana Nastavuje hodnoty okraje pro vazbu. 
U oboustranného tisku se zrušením označení 
kontrolního políčka "Stejná hodnota pro přední 
a zadní stranu" umožní nastavit různé hodnoty pro 
přední a zadní stranu.

Jedn. Zvolte jednotky pro zadání formátu.
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2
Poznámka
"Spojování" nabízí volby "2 e 2, 3 e 3, 4 e 4" pro tisk listu dokumentu na více listů papíru. Tato funkce 
je pouze u ovladače PCL.

Funkce "Přeskočit prázdné stránky" je pouze u ovladače PCL.

Pozice okrajů pro vazbu závisí na nastavení "Okraj s vazbou".

Posunutí obrazu ZAP/VYP Celý obraz se tiskne s posunutím. Klepněte na tlačítko 
[Nastavení posunutí obrazu] a zadejte hodnoty 
posunutí obrazu.

[Nastavení posunutí 
obrazu]

Jedn. Zvolte jednotky pro zadání formátu.

Přední strana/Zadní strana Nastavuje směr a hodnotu posunutí. 
U oboustranného tisku se zrušením označení 
kontrolního políčka "Stejná hodnota pro přední 
a zadní stranu" umožní nastavit různé hodnoty pro 
přední a zadní stranu.

Název funkce Volitelné příslušenství Popis
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4.2.3 Záložka Výstup

2
Poznámka
Funkce "Sešívání" a "Středové sešívání + sklad" lze použít jen s instalovaným volitelným finišerem.

Funkce "Děrování" je dostupná jen s instalovanou děrovací soupravou ve volitelném finišeru.
Funkce "Sklad" je dostupná jen s instalovaným volitelným finišerem FS-519 a sešívačkou na stříšku.

Funkce "Výmaz středu" je dostupná jen s instalovaným volitelným finišerem FS-609 a nastavenou 
funkcí "Středové sešívání + sklad".

Název funkce Volitelné příslušenství Popis

Sešívání ZAP/VYP Nastavuje sešívání.
Z roletové nabídky zadejte počet sponek a pozici 
sešívání.

Středové sešívání a 
sklad

ZAP/VYP Nastavuje sešívání na stříšku vytištěných dokumentů.

Děrování ZAP/VYP Nastavuje děrování.
Z roletové nabídky zadejte počet otvorů a pozici 
děrování.

Sklad ZAP/VYP Nastavuje skládání.

Výmaz středu ZAP/VYP Když je nastaveno Středové sešívání + sklad, vyberte 
volbu netisknout na středový sklad.

Výstupní přihr. Výchozí, 1.-3. zás., 5.-6. přihrádka Nastavuje přihrádku pro výstup tištěných stránek.
Dostupná nastavení závisí na instalovaném 
příslušenství.

Uspořádání papíru Upřednost. uspořádání papíru, 
Upřednost. produktivity

Určuje způsob seřízení pozice vazby pro oboustranný 
tisk. Pozice vazby je seřízena po příjmu všech dat pro 
přednostní výstup. Jsou přijata a vytištěna data pro 
přednostní produktivitu.
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4.2.4 Záložka Režim obálky

Název funkce Volitelné příslušenství Popis

Přední obálka ZAP/VYP, Prázdné/Tisk Připojuje přední obálku.
Nastavení můžete provést, pokud není zvoleno "Auto" 
pro zásobník papíru.

Zásob. na přední 
obálky

1.-4. zásobník, LCT, Ruční podavač Volí zásobník papíru na obálku.
Dostupná nastavení závisí na instalovaném 
příslušenství.

Zadní obálka ZAP/VYP, Prázdné/Tisk Připojuje zadní obálku.
Nastavení můžete provést, pokud není zvoleno "Auto" 
pro zásobník papíru.

Zásob. na zadní 
obálky

1.-4. zásobník, LCT, Ruční podavač Volí zásobník papíru na zadní obálku.
Dostupná nastavení závisí na instalovaném 
příslušenství.

Nastavení stránek ZAP/VYP Vkládá papír mezi stránky a přepíná papír a zásobník 
pro jednotlivé stránky. [Upravit seznam] umožňuje 
vytvořit seznam nastavením podmínek po stránkách.

[Upravit seznam] Název seznamu Volí název upravovaného seznamu. Nastavení jsou 
vypsána.

[Upravit název seznamu...] Přejmenuje seznam.

[Nahoru]/[Dolů] Pohybuje mezi volenými podmínkami nahoru a dolů. 
Přesuňte řádky tak, aby byly čísla stránek uspořádána 
ve vzestupném pořadí.

[Přid.] Přidává podmínku. Podmínky jsou zadány 
v "Přid./Smazat".

[Smazat] Maže zvolený řádek podmínek.

Číslo stránky Zadává čísla stránek. Chcete-li zadat více stránek, 
oddělte jednotlivá čísla stránek čárkou, nebo zadejte 
rozsah pomocí pomlčky.

Typ tisku Určuje typ tisku z roletové nabídky 
"Změnit nastavení".

Zásobník papíru Z roletové nabídky "Změnit nastavení" zadává 
zásobník papíru použitý pro tisk.

Sešívání Z roletové nabídky "Změnit nastavení" zadává počet 
sponek a pozici sešívání.
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Prokládání fólií ZAP/VYP, Prázdné Při tisku na projekční fólie jsou fólie prokládány listy 
papíru.
Nastavení můžete provést, pokud není zvoleno "Fólie" 
pro typ papíru.

Zásobník na 
proklady

1.-4. zás., LCT Volí zásobník papíru na proklady projekčních fólií.
Dostupná nastavení závisí na instalovaném 
příslušenství.

Název funkce Volitelné příslušenství Popis
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4.2.5 Záložka Razítko/kompozice

Název funkce Volitelné příslušenství Popis

Vodotisk ZAP/VYP Tiskne se vodotisk (textové razítko) na tištěnou 
stránku. [Upravit] umožňuje přidávat, měnit a mazat 
vodotisky.

[Upravit] — Blíže viz "Upravit vodotisk" na straně 4-13.

Vytvořit soubor 
přetisku

ZAP/VYP Označením se vytvoří data přetisku pro tisk originálu.

Tisknout v přetisku ZAP/VYP Originál se tiskne přes data přetisku, která byla 
vytvořena odděleně. [Upravit] umožňuje změnit 
metodu tisku přetisku.

[Upravit] [Procházet soubory..] Načte soubor přetisku.

[Smazat] Maže zvolený přetisk.

Stránek Slouží k výběru stránek pro tisk.

Přepsání vzoru Určuje sekvenci tisku přetisku na dokument.

Ochrana proti kop. ZAP/VYP Tiskne speciální vzor, který zabraňuje kopírování. 
[Upravit] umožňuje zadat položky, pozice a kompozici 
pro tisk.

[Upravit] — Blíže viz "Úprava ochrany proti kopírování" na 
straně 4-14.

Datum/čas ZAP/VYP Do dokumentu můžete tisknout datum a čas. [Upravit] 
umožňuje zadat položky, stránky a pozice pro tisk.

Číslo stránky ZAP/VYP Tiskne číslo stránky. [Upravit] umožňuje zadat 
položky, stránky a pozice pro tisk.

[Upravit] — Blíže viz "Úprava data/času a čísla stránky" na 
straně 4-16.

Záhlaví/zápatí Nastavení tiskárny 1-20 Tiskne záhlaví a zápatí. Ze seznamu nastavení 
tiskárny zvolte informaci záhlaví/zápatí. [Upravit] 
umožňuje zadat položky a stránky pro tisk.
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2
Poznámka
Pro Windows Vista x64, "Vodotisk" nelze zvolit současně s žádnou z následujících funkcí: Ověření 
uživatele, Sledování záznamů, Nastavení stránek, Před tiskem ověřit nastavení ověřování, Vyskakovací 
ověřovací dialog při tisku

[Upravit] Distribuční kontrolní číslo Při tisku více kopií tiskne v záhlaví a v zápatí počet 
kopií.

[Upravit] Nastavuje podmínky pro distribuční číslování.

Stránek Slouží k výběru stránek pro tisk.

Barva textu Nastavuje barvu textu pro tisk.

Název funkce Volitelné příslušenství Popis
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Upravit vodotisk

Název funkce Popis

Název vodotisku Zadejte název vodotisku.

Text vodotisku Zadejte text, který se vytiskne ve vodotisku.

[Přid.] Klepnutím vytvoříte nový vodotisk.

[Smazat] Klepnutím se smažte zvolený vodotisk.

Pozice Nastavuje svislou a vodorovnou pozici. Pozici vodotisku lze také nastavit pomocí 
vodorovného a svislého posuvníku v dialogovém rámečku.

Sklon Určuje úhel tisku vodotisku.

Název písma Určuje písmo.

Velik. Určuje velikost.

Styl Určuje styl písma.

Rám. Určuje styl rámu.

Barva textu Určuje barvu textu vodotisku.

Průhledný Tiskne vodotisk jako průhledný obraz.

Pouze 1.strana Tiskne vodotisk pouze na první stránku.

Opakovat Tiskne vodotisk opakovaně na jednu stránku.

Sdílení Určuje, jestli má být vodotisk registrován jako veřejný nebo soukromý.
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Úprava ochrany proti kopírování

Název funkce Popis

Znaky Do vzoru se vloží zvolený znakový řetězec. Lze zadat předem registrovaný znakový 
řetězec (běžné razítko) nebo znakový řetězec registrovaná na stroji (registrované 
razítko).

Datum/čas Vkládá do vzoru zvolené datum a čas. Po klepnutí na tlačítko [Upravit] pod 
"Formát" můžete zadat typ zobrazení a formát času.

Sériové číslo Vloží do vzoru sériové číslo stroje.

Distribuční kontrolní číslo Při tisku více kopií vkládá do vzoru číslo kopie. Po klepnutí na tlačítko [Upravit] pod 
Počáteční číslo můžete zadat počáteční číslo nebo typ zobrazení.

Číslo úlohy U automaticky číslovaných dokumentů vloží do vzoru číslo tiskové úlohy.

Velikost textu Nastavuje velikost textu vkládaného do vzoru.

Sklon Nastavuje úhel vzoru.
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Následující nastavení je dostupné jen se zvoleným "Ochrana proti kop.".

Následující nastavení je dostupné jen se zvoleným "Opakování razítka".

2
Poznámka
"Ochrana proti kop." a "Opakování razítka" nelze zvolit současně.

Pro "Ochrana proti kop." a "Opakování razítka" jsou dostupné různé položky nastavení.

Název funkce Popis

Ochrana proti kop. Vkládá skrytý vzor, který se objeví na kopiích.

Opakování razítka Tiskne textový vzor.

Název funkce Popis

Vzor Nastavuje způsob vkládání vzoru.

Přepis vzoru Nastavuje pořadí tisku vzoru do originálu.

Vzor pozadí Nastavuje pozadí vzoru.

Barva textu/pozadí Určuje barvu originálu. Sytost a barevný kontrast lze zadat po klepnutí na tlačítko 
[Upravit barvu].

Název funkce Popis

Přepis vzoru Nastavuje pořadí tisku vzoru do originálu.

Barva textu Určuje barvu originálu. Sytost a barevný kontrast lze zadat po klepnutí na tlačítko 
[Upravit barvu].
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Úprava data/času a čísla stránky

Název funkce Popis

Formát Zobrazuje formát tištěného data a času. Po klepnutí na tlačítko [Upravit] můžete 
zadat typ zobrazení nebo formát času.

Stránek Zadává stránky pro tisk data a času.

Barva textu Nastavuje barvu textu pro tisk.

Pozice tisku Zadává pozici tisku.

Počáteční stránka Určuje stránku, od které bude zahájen tisk čísla stránky.

Počáteční číslo stránky Určuje počáteční číslo pro tisk čísla stránky.

Režim obálky Jestliže jsou připojovány obálky, určuje, jestli se bude tisknout číslo stránky na 
přední nebo na zadní obálku.

Barva textu Nastavuje barvu textu pro tisk.

Pozice tisku Zadává pozici tisku.
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4.2.6 Záložka Kvalita

Název funkce Volitelné příslušenství Popis

Zvolit barvy Plně barevné, Stupně šedi, 
2 barvy

Určuje barvu tisku.

Úprava kvality — Seřizuje kvalitu obrazu. Volbou "Jednoduch." můžete 
upravit celé dokumenty nebo pomocí "Detail" můžete 
upravit fotografie a diagramy v originálu.

Nastavení barvy Dokument, Foto, DTP, Web, CAD Tiskne v kvalitě vhodné pro zvolený originál.
Dokument: Tiskne se v kvalitě vhodné pro dokumenty 
s velkým počtem znaků.
Foto: Tiskne v kvalitě vhodné pro fotografie.
DTP: Tiskne se v kvalitě vhodné pro DTP dokument.
Web: Tiskne v kvalitě vhodné pro tisk webových stránek.
CAD: Tiskne se v kvalitě vhodné pro data CAD.

Rozlišení — Vyjadřuje rozlišení. Tuto položku nemusíte měnit.

Vzor Jemný, Hrubý Nastavuje podrobnosti grafického vzoru.

Komprese obrazu Nejlepší kvalita (přednost kvality), 
Nejvyšší komprese (přednost 
rychlosti)

Nastavuje komprimační faktor pro grafické obrazy.

Lesklý režim ZAP/VYP Tiskne s lesklou úpravou.

Úspora toneru ZAP/VYP Řídí sytost tisku a snižuje spotřebu toneru.

Zvýraznění obrysů ZAP/VYP Zvýrazňuje hrany znaků, grafiky a obrazů, aby byly malé 
znaky čitelnější.
Nastavení můžete provést, když je pro barvu zvoleno 
"Stupně šedi".

Nastavení písma — Nastavuje, jestli budou při tisku použita písma TrueType 
nebo tisková písma. Nastavuje, jestli se budou písma 
zavádět do tiskárny jako rastry nebo vektory.
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2
Poznámka
Volba "2 barvy" v "Volba barvy" je určena jen pro ovladač PCL. Volba "2 barvy" umožňuje zvolit 
kombinaci dvou barev.

Funkce "Vzor" a "Komprese obrazu" jsou určeny jen pro ovladač PCL.

Ovladač PS umožňuje správu profilu přes "Úprava kvality".

4.2.7 Záložka Jiné

2
Poznámka
Funkce "Odstranit bílé pozadí" a "Podpora tenkých linek" jsou pouze pro ovladač PCL.

Nastavení "Řízení úloh Excelu" a "Odstranit bílé pozadí" nejsou dostupná ve 
Windows XP Professional x64, Windows Vista x64 a Windows Server 2003 x64.

"Řízení úloh Excelu" lze změnit, jen když je zobrazen dialog tiskového ovladače v okně "Tiskárny" 
("Tiskárny a faxy" ve Windows XP/Server 2003).

Název funkce Volitelné příslušenství Popis

Řízení úloh Excelu ZAP/VYP Při současném tisku více listů Microsoft Excel 
s různým nastavením mohou být listy rozděleny do 
jednotlivých úloh v závislosti na datech, která 
obsahují. Když je tato funkce zvolena, je 
minimalizovaná separace úlohy.

Odstranit bílé 
pozadí

ZAP/VYP Když je tištěn soubor přetisku přes data Microsoft 
PowerPoint, jsou odstraněny bílé oblasti, aby bílé 
pozadí dat PowerPointu nepřekrylo soubor přetisku.
Když je zrušeno označení, nebude pozadí odstraněno 
a vytiskne se na originální data tak, jak je.

Podpora tenkých 
linek

ZAP/VYP Při tisku se zmenšením formátu se mohou tenké čáry 
jevit rozmazané. Po označení tohoto políčka stroj 
zabrání rozmazání tenkých čar.

Zkontrolovat verzi 
ovladače

— Zobrazuje informaci o verzi tiskového ovladače.
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4.3 Obecná nastavení (Mac OS X)
Následující popis se týká obecných nastavení, která se zobrazí konkrétní operací stroje (Output Method, 
Layout/Finish, Paper Tray/Output Tray, Cover Sheet/OHP Interleave, Per Page Setting, Stamp/Composition 
a Quality) specifikovanou v dialogovém rámečku Print.

!
Podrobnosti
Klepnutím na tlačítko [Acquire Device Information] v dialogovém rámečku Printer Info vyvolejte 
komunikaci se strojem a zjistíte stav nastavení zadaných na stroji. Tato funkce není dostupná, pokud 
není aktivováno připojení pro komunikaci se strojem.

Položka Popis

Paper View Zobrazí se náhled uspořádání stránky s aktuálními nastaveními a lze zkontrolovat náhledový 
obraz tištěné stránky.

Detailed Information Zobrazuje v textu aktuální nastavení.

Printer Information Zobrazuje stav instalovaného příslušenství.

Default Klepnutím na toto tlačítko se vrátíte k výchozím nastavením.

? (nápověda) Po klepnutí na toto tlačítko se zobrazí nápověda k jednotlivým položkám zobrazeného 
dialogového rámečku.

Cancel Klepnutím na toto tlačítko se zruší všechna změněná nastavení a zavře se dialogový rámeček.

Print Klepnutím na toto tlačítko se potvrdí změněná nastavení tisku.
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4.4 Jak přidat vlastní formát (Mac OS X)
Chcete-li tisknout na jiné než standardní formáty papíru, registrujte vlastní formát papíru.

1 V nabídce [File] (soubor) zvolte "Page Setup" (nebo "Paper Setup").

2 V Mac OS 10.4 zvolte "Manage Custom Sizes" ze seznamu "Paper Size".

– V Mac OS 10.2/10.3 zvolte "Custom Paper Sizes" z "Settings".

3 Klepněte na tlačítko [+] (OS 10.4) nebo na tlačítko [Add] (OS 10.2/10.3).

4 Zadejte název formátu papíru.

5 Proveďte nastavení pro:

– Page Size (paper size): Určuje formát papíru.
– Printer Margins: Určuje okraje papíru.

6 V Mac OS 10.4 pokračujte krokem 7.

– V Mac OS 10.2/10.3 klepněte na tlačítko [Save].

7 Klepněte na [OK].

Takto se ukládá vlastní formát papíru, který lze zvolit z roletové nabídky Paper Size po zvolení 
"Page Attributes".
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4.5 Podrobnosti k parametrům (Mac OS X)
Funkce tiskového ovladače se nastavují v tiskovém rámečku: "Page Attributes" z dialogového rámečku Page 
Setup; "Output Method", "Layout/Finish", "Paper Tray/Output Tray", "Cover Sheet/OHP Interleave", 
"Per Page Setting", "Stamp/Composition" a "Quality" z dialogového rámečku Print.

4.5.1 Page Attributes
% V nabídce [File] zvolte "Page Setup" (nebo "Paper Setup").

2
Poznámka
Formát papíru "12 e 18" odpovídá rozměrům 304,8 e 457,2 mm, které jsou o něco větší než 
u formátu A3.

Chcete-li tisknout na jiné než standardní formáty papíru, nastavte nejprve vlastní formát papíru 
v "Custom Size Settings". Blíže o registraci nestandardního formátu papír viz "Jak přidat vlastní formát 
(Mac OS X)" na straně 4-20.

Chcete-li tisknout data velikosti standardního formátu, lze po zvolení "W" pro jednotlivé standardní 
formáty papíru pro "Original Size" data vystředit a vytisknout je na větší listy, než je původní formát.
Jestliže chcete například vystředit a tisknout data formátu 8-1/2 e 11 na papír formátu 11 e 17, vytvořte 
data ve formátu "8-1/2 e 11W" a poté zadejte "8-1/2 e 11W" pro "Original Size" a zadejte "Paper Tray" 
jako zásobník, který bude použit s tiskovým ovladačem.
Na straně stroje: vložte do zásobníku, který chcete použít, papír formátu 11 e 17, zvolte zásobník 
v [Výchozí záložka (Papír)], zvolte na ovládacím panelu [Změnit nast.zás.] – [Nadformát], zadejte 
"8-1/2 e 11W" a zkontrolujte, jestli je zvoleno [Aut. detekce] v [Vlastní formát] a je zobrazeno "11 e 17".
Pokud byl vložen papír formátu 12-1/4 e 18, musí být zvoleno [12-1/4 e 18] v [Vlastní formát].
Chcete-li tisknout na vlastní formát, použijte ruční podavač, zvolte [Změnit nast.zás.] – [Nadformát], 
zvolte "8-1/2 e 11W" a poté zvolte z [Změnit formát] použitý formát papíru.

Název funkce Volitelné příslušenství Popis

Paper Size Formát papíru registrovaný jako 
standardní formát papíru a vlastní 
formát papíru dostupný v tomto 
stroji.

Určuje výstupní formát papíru.

Orientation Na výšku, na šířku Určuje orientaci originálu.

Scale 1 až 400% Určuje faktor zvětšení nebo zmenšení.
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4.5.2 Copies & Pages
% V nabídce [File] zvolte "Print".

Název funkce Volitelné příslušenství Popis

Copies 1 až 999 Nastavuje požadovaný počet kopií pro tisk.

Collated ON/OFF Tuto funkci nenastavujte.
Zvolte "Output Method" a zadejte "Collate".

Pages — Určuje rozsah tisku.
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4.5.3 Output Method

Název funkce Volitelné příslušenství Popis

Collate ON/OFF Nastavuje, jestli při tisku více kopií provádět jejich 
třídění.

Offset ON/OFF Při tisku více kopií odsazuje na výstupu jednotlivé 
sady.

Output Method Print Tiskne ihned.

Secure Print Dokument se uloží pro tisk do "Schránky uživatele 
zabezpečeného tisku" tohoto stroje. Při tisku musíte 
zadat z ovládacího panelu stroje ID a heslo. Tento 
způsob používejte při tisku velmi důvěrných 
dokumentů.

Save in User Box Dokument se uloží pro tisk do schránky tohoto stroje.

Save in User Box and Print Uloží dokument do schránky a současně jej vytiskne.

Proof Print Po vytištění jedné kopie dokumentu se stroj dočasně 
zastaví. Používejte jako způsob, jak se vyhnout 
chybnému tisku u větších tiskových úloh.

ID & Print Dokument se uloží pro tisk do schránky ID a tisk 
tohoto stroje. Při tisku musí být provedeno ověření 
uživatele přes ovládací panel stroje.

[User 
Authentication]

— Jestliže bylo na stroji vytvořeno nastavení pro 
"User Authentication", musíte zadávat jméno 
uživatele a heslo.

[Account Track] — Jestliže bylo na stroji vytvořeno nastavení pro 
"Account Track", musíte zadávat název oddělení 
a heslo.

[Detail Settings] — Zobrazí funkce, pro které byla zadána podrobná 
nastavení.
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Kontrola podrobností nastavení způsobu výstupu

Klepnutím na tlačítko [Detail Settings] se zobrazí funkce "Output Method", pro které byla provedena 
podrobná nastavení.

Tato nastavení lze zobrazit klepnutím na tlačítko [Expand All].

PO zvolení funkce a klepnutí na tlačítko [Settings] se objeví dialogový rámeček pro zadání podrobných 
nastavení zvolené funkce.

Název funkce Popis

Secure Print Jedná se o stejný dialogový rámeček, který se objeví po zvolení "Output Method" 
a zadání "Secure Print".

Save in User Box Jedná se o stejný dialogový rámeček, který se objeví po zvolení "Output Method" 
a zadání "Save in User Box" nebo "Save in User Box and Print".

User Authentication Jedná se o stejný dialogový rámeček, který se objeví po zvolení "Output Method" 
a označení políčka "User Authentication".

Account Track Jedná se o stejný dialogový rámeček, který se objeví po zvolení "Output Method" 
a označení políčka "Account Track".

Administrator Settings Zobrazí dialogový rámeček po nastavení vstupního dialogu pro nastavení ověření 
a změnu šifrovacího klíče.
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2
Poznámka
Nastavte "Encryption Passphrase" ve shodě s "Nastavení šifrování hesla ovladače".

Název funkce Popis

Popup Authentication Dialog 
when printing

Zobrazuje dialogový rámeček User Authentication (ověření uživatele) a Account 
Track (sledování záznamů), když je zadána tisková úloha a pokaždé kontrolujte 
zadání jména uživatele a názvu oddělení.

Encryption Passphrase Zadává šifrovací řetězec jako uživatelsky definovaný klíč pro komunikaci se 
strojem. Ze zadaných znaků je automaticky vytvořen šifrovací klíč, který slouží pro 
komunikaci se strojem.
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4.5.4 Layout/Finish
Můžete přepínat mezi dialogovým rámečkem Layout a dialogovým rámečkem Finish.

2
Poznámka
Při tisku úlohy, která obsahuje stránky různých formátů a orientací při zadaném nastavení 
"Poster Mode", může při tisku dokumentu docházet ke ztrátě nebo překrývání obrazů.
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2
Poznámka
Funkce "Staple" a "Saddle Stitch/Fold" jsou dostupné jen s instalovaným volitelným finišerem.

Funkce "Punch" je dostupná jen s instalovanou děrovací soupravou ve volitelném finišeru.

Funkce "Center Erase" je dostupná jen s instalovaným volitelným finišerem FS-609 a nastavenou funkcí 
"Center Staple & Fold".

Název funkce Volitelné příslušenství Popis

Print Type 1-Side, 2-Sided, Booklet Nastavuje oboustranný tisk a tisk brožury.

Binding Position Left stitch, right stitch, top stitch Volba pozice vazby.

Poster Mode 2 e 2, 3 e 3, 4 e 4 Jeden list se tiskne rozděleně na více listů papíru. 
"Poster Mode Overlap" umožňuje nastavit okrajový 
rámeček.

Overlap width line ON/OFF Nastavuje režim plakátu a překrytí na okrajích. Toto 
nastavení lze zadat, když je nastavení "Poster Mode" 
jiné než "OFF".

Rotate _180 ON/OFF Otáčí při tisku o 180°.

Image Shift ON/OFF Celý obraz se tiskne s posunutím. Toto zobrazení se 
objeví, když je povoleno nastavení a umožňuje 
nastavit podrobnosti k velikosti posunutí.

Front Side/Back Side Nastavuje směr a hodnotu posunutí. 
U oboustranného tisku se zrušením označení 
kontrolního políčka "Same Value for Front and Back 
Sides" umožní nastavit různé hodnoty pro přední 
a zadní stranu.

Chapters ON/OFF Určuje stránku, která se vytiskne na přední stranu 
listu. Toto zobrazení se objeví, když je povoleno 
nastavení, a umožňuje nastavit stránku.
Můžete zadat při typu tisku "2-sided" nebo "Booklet".

Page Number Určuje stránku, která se bude tisknout na přední 
stranu listu, když je zvoleno "Chapters".

Staple ON/OFF Nastavuje sešívání.
Z roletové nabídky zadejte počet sponek a pozici 
sešívání.

Punch ON/OFF Nastavuje děrování.
Z roletové nabídky zadejte počet otvorů a pozici 
děrování.

Fold & Staple Off, Center Staple & Fold, Half-Fold Nastavuje půlsklad a středové sešívání.

Center Erase ON/OFF Když je nastaveno Středové sešívání + sklad, vyberte 
volbu netisknout na středový sklad.

Paper Arrangement Finishing Priority, productivity 
priority

Určuje způsob seřízení pozice vazby pro oboustranný 
tisk. Pozice vazby je seřízena po příjmu všech dat pro 
přednostní výstup. Když je zadáno Productivity 
Priority (přednost produktivity), stroj při příjmu 
souběžně zpracovává a tiskne data.



4 Tiskový režim

4-28 bizhub C353/C253/C203 (FE2)

4.5.5 Paper Tray/Output Tray

2
Poznámka
Pro tisk na zadní stranu listu zadejte "2. strana duplexu".

Název funkce Volitelné příslušenství Popis

Paper Tray Auto, Tray1-4, LCT, Bypass Tray Zvolte zásobník papíru.
Dostupná nastavení závisí na instalovaném 
příslušenství.

Paper Type Typ papíru dostupný na tomto stroji. Volba typu papíru pro tisk.
Může být změněn, jen když je zásobník papíru 
nastaven na "Auto". Když není zásobník papíru 
nastaven na "Auto", je použit typ papíru registrovaný 
v "Paper Settings for Each Tray".

[Paper Settings for 
Each Tray]

Paper Tray Zvolte zásobník papíru.
Dostupná nastavení závisí na instalovaném 
příslušenství.

Paper Type Zvolte typ papíru vkládaného do zásobníku.

Output Tray Default, tray 1-3, bin 1-6 Nastavuje přihrádku pro výstup tištěných stránek.
Dostupná nastavení závisí na instalovaném 
příslušenství.
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4.5.6 Cover Mode/Transparency Interleave

Můžete přepínat mezi dialogovým rámečkem Cover Mode a dialogovým rámečkem Transparency Interleave.
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4.5.7 Per Page Setting
Pro každou stránku můžete zadat typ tisku a zásobník papíru. Tato funkce je výhodná při změně zásobníku 
papíru během tiskové úlohy o velkém počtu listů. Tato nastavení jsou přidána k nastavení stránek a v případě 
potřeby mohou být použita.

Název funkce Volitelné příslušenství Popis

Front Cover Off, Print, Blank Připojuje přední obálku.
Nastavení můžete provést, pokud není zvoleno "Auto" 
pro zásobník papíru.

Tray 1-4, LCT, ruční podavač Volí zásobník papíru na obálku.
Dostupná nastavení závisí na instalovaném 
příslušenství.

Back Cover Off, Print, Blank Připojuje zadní obálku.
Nastavení můžete provést, pokud není zvoleno "Auto" 
pro zásobník papíru.

Tray 1-4, LCT, ruční podavač Volí zásobník papíru na zadní obálku.
Dostupná nastavení závisí na instalovaném 
příslušenství.

Transparency 
Interleave

ON/OFF Při tisku na projekční fólie jsou fólie prokládány listy 
papíru.
Nastavení můžete provést, pokud není zvoleno 
"Transparency" pro typ papíru.

Tray 1-4, LCT Volí zásobník papíru na proklady projekčních fólií.
Dostupná nastavení závisí na instalovaném 
příslušenství.

Název funkce Volitelné příslušenství Popis

Per Page Setting ON/OFF Vkládá papír mezi stránky a přepíná papír a zásobník 
pro jednotlivé stránky.

[Add] — Vytváří seznam úprav.

[Delete] — Maže seznam.

[Edit] — Upravuje seznam.
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4.5.8 Stamp/Composition

Název funkce Volitelné příslušenství Popis

Copy Protect ON/OFF Tiskne speciální vzor, který zabraňuje kopírování. Po 
klepnutí na tlačítko [Settings] můžete zadat položky, 
pozice a kompozici pro tisk.

[Settings] — Blíže viz "Úprava ochrany proti kopírování" na 
straně 4-32.

Date/Time ON/OFF Do dokumentu můžete tisknout datum a čas. Po 
klepnutí na tlačítko [Settings] můžete zadat položky, 
stránky a pozice pro tisk.

[Settings] — Blíže viz "Úprava data/času" na straně 4-34.

Page Number ON/OFF Tiskne číslo stránky. Po klepnutí na tlačítko [Settings] 
můžete zadat položky, stránky a pozice pro tisk.

[Settings] — Blíže viz "Úprava čísla stránky" na straně 4-34.

Header/Footer Nastavení tiskárny 1-20 Tiskne záhlaví a zápatí. Ze seznamu nastavení 
tiskárny zvolte informaci záhlaví/zápatí. Po klepnutí na 
tlačítko [Settings] můžete zadat položky a stránky pro 
tisk.

[Settings] — Blíže viz "Úpravy záhlaví/zápatí" na straně 4-35.
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Úprava ochrany proti kopírování

Název funkce Popis

Characters Do vzoru se vloží zvolený znakový řetězec. Lze zadat předem registrovaný znakový 
řetězec (běžné razítko) nebo znakový řetězec registrovaná na stroji (registrované 
razítko).

Date/Time Vkládá do vzoru zvolené datum a čas. Po klepnutí na tlačítko [Edit] pod "Format" 
můžete zadat typ zobrazení a formát času.

Serial Number Vloží do vzoru sériové číslo stroje.

Distribution Control Number Při tisku více kopií vkládá do vzoru číslo kopie. Lze zadat počáteční číslo nebo typ 
zobrazení.

Job Number U automaticky číslovaných dokumentů vloží do vzoru číslo tiskové úlohy.

Text Size Nastavuje velikost textu vkládaného do vzoru.

Angle Nastavuje úhel vzoru.
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Následující nastavení je dostupné jen se zvoleným "Copy Protect".

Následující nastavení je dostupné jen se zvoleným "Repeatable Stamp".

2
Poznámka
"Copy Protect" a "Repeatable Stamp" nelze zvolit současně.

Pro "Copy Protect" a "Repeatable Stamp" jsou dostupné různé položky nastavení.

Název funkce Popis

Copy Protect Vkládá skrytý vzor, který se objeví na neoprávněných kopiích.

Pattern Nastavuje způsob vkládání vzoru.

Pattern Overwrite Nastavuje pořadí tisku vzoru do originálu.

Background Pattern Nastavuje pozadí vzoru.

Adjust Color Určuje barvu originálu.

Název funkce Popis

Repeatable Stamp Tiskne textový vzor.

Pattern Overwrite Nastavuje pořadí tisku vzoru do originálu.

Adjust Color Určuje barvu originálu.
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Úprava data/času

Úprava čísla stránky

Název funkce Popis

Format Zobrazuje formát tištěného data a času.

Pages to Print Zadává stránky pro tisk data a času.

Text Color Nastavuje barvu textu pro tisk.

Print Position Zadává pozici tisku.

Název funkce Popis

Starting Page Určuje stránku, od které bude zahájen tisk čísla stránky.

Starting Page Number Určuje počáteční číslo pro tisk čísla stránky.

Cover Mode Jestliže jsou připojovány obálky, určuje, jestli se bude tisknout číslo stránky na 
přední nebo na zadní obálku.

Text Color Nastavuje barvu textu pro tisk.

Print Position Zadává pozici tisku.
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Úpravy záhlaví/zápatí

Název funkce Popis

Recall Header/Footer Slouží k volbě nastavení záhlaví/zápatí registrované v tomto stroji.

Distribution Control Number Při tisku více kopií tiskne v záhlaví a v zápatí počet kopií. Lze zadat počáteční číslo 
nebo počet zobrazených číslic.

Pages Zadává stránky pro tisk záhlaví a zápatí.

Text Color Nastavuje barvu textu pro tisk.
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4.5.9 Quality

Název funkce Volitelné příslušenství Popis

Select Color Full Color, Gray Scale Určuje barvu tisku.

Glossy Mode ON/OFF Tiskne s lesklou úpravou.

Toner Save ON/OFF Řídí sytost tisku a snižuje spotřebu toneru.

Edge Enhancement ON/OFF Zvýrazňuje hrany znaků, grafiky a obrazů, aby byly 
malé znaky čitelnější.
Nastavení můžete provést, když je pro barvu zvoleno 
"Gray Scale".

Color Settings Document, photo, DTP, Web, CAD Tiskne v kvalitě vhodné pro zvolený originál.
Document: Tiskne se v kvalitě vhodné pro dokumenty 
s velkým počtem znaků.
Photo: Tiskne v kvalitě vhodné pro fotografie.
DTP: Tiskne se v kvalitě vhodné pro DTP dokument.
Web: Tiskne v kvalitě vhodné pro tisk webových 
stránek.
CAD: Tiskne se v kvalitě vhodné pro data CAD.

Quality Adjustment — Seřizuje kvalitu obrazu. Volbou "Simple" můžete 
upravit celé dokumenty nebo pomocí "Detail" můžete 
upravit fotografie a diagramy v originálu. Lze také 
spravovat profil.
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4.6 Podrobnosti k parametrům (Mac OS 9.2)
Funkce tiskového ovladače se nastavují v tiskovém rámečku Page Attributes vyvolaném z dialogového 
rámečku Page Setup nebo z dialogových rámečků Layout/Finish vyvolaných z dialogového rámečku Print.

4.6.1 Page Attributes
% V nabídce [File] zvolte "Page Setup" (nebo "Paper Setup").

2
Poznámka
Chcete-li tisknout na jiné než standardní formáty papíru, nastavte nejprve vlastní formát papíru 
v "Custom Size Settings". Blíže o registraci nestandardního formátu papír viz "Nastavení vlastního 
formátu papíru" na straně 4-38.

Název funkce Popis

Paper Určuje výstupní formát papíru.

Orientation Určuje orientaci originálu.

Scale Určuje faktor zvětšení nebo zmenšení.
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4.6.2 Nastavení vlastního formátu papíru
Zvolte "Custom Paper Size" z dialogového rámečku Page Setting.

1 V nabídce [File] zvolte "Paper Setup" (nebo "Page Setup").

2 Zvolte "Custom Page Sizes".

3 Klepněte na tlačítko [Add].

4 Proveďte nastavení pro:

– Paper Size: Určuje formát papíru.
– Margins: Určuje okraje papíru.
– Custom Page Size Name: Zadejte registrovaný název pro zadaný formát papíru a okraje a poté 

klepněte na tlačítko [OK].
– Units: Volí jednotky pro zadávání.

5 Klepněte na [OK].

Takto se ukládá vlastní formát papíru, který lze zvolit z roletové nabídky "Paper" z dialogového rámečku 
Page Attributes.
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4.6.3 General

% V nabídce [File] zvolte "Print".

4.6.4 Layout (Pages per sheet)
% Na jednu stránku můžete vytisknout více stránek.

Název funkce Popis

Copies Nastavuje požadovaný počet kopií pro tisk.

Collated Nastavuje, jestli při tisku více kopií provádět jejich třídění.

Pages Určuje rozsah tisku.

Paper Source Volí zásobník papíru.

Název funkce Popis

Pages per sheet Tiskne více stránek na jednu stránku.

Layout direction Určuje pořadí stránek dokumentu.

Border Určuje okraje kolem stránek.
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4.6.5 Specifické volby tiskárny (Finishing Options 1 - 5 – výstupní možnosti 1 až 5)
Nastavuje specifické vlastnosti tiskárny. Tyto vlastnosti se nastavují pro funkce stroje, jako je sešívání 
a děrování.

Název funkce Popis

Offset Určuje odsazení.

Output Tray Volí výstupní přihrádku.

Binding Position Volí orientaci vazby.

Print Type Provádí oboustranný tisk.

Combination Provádí tisk brožury.

Staple Nastavuje sešívání.

Punch Nastavuje děrování.

Fold Provádí skládání.

Center Erase Při skládání se netiskne do místa středového skladu.

Image Shift Celý obraz se tiskne s posunutím.

Front Cover Připojuje přední obálku.

Front Cover Tray Volí zásobník papíru na přední obálku.

Back Cover Připojuje zadní obálku.

Back Cover Tray Volí zásobník papíru na zadní obálku.

Transparency Interleave Vkládá proklady mezi projekční fólie.

Interleave Tray Volí zásobník papíru na proklady projekčních fólií.

Output Method Určuje, jestli dočasně zastavit tisk po vytištění jedné kopie dokumentu, aby tak 
mohl být zkontrolován zkušební tisk.

Resolution Určuje rozlišení.

Select Color Určuje, jestli tisknout barevně nebo ve stupních šedi.

Glossy Mode Tiskne s lesklou úpravou.

Color Settings Tiskne v kvalitě vhodné pro originál.

Color Matching (Text) Upravuje kvalitu barvy textu dokumentu.

Pure Black (Text) Nastavuje, jestli povolit čistě černou pro text dokumentu.

Screen (Text) Nastavuje průsvitnost textu v dokumentu.

Color Matching (Photo) Upravuje kvalitu barvy fotografií v originálu.

Pure Black (Photo) Nastavuje, jestli povolit čistě černou pro fotografie originálu.

Screen (Photo) Určuje rastrování fotografií originálu.

Smoothing (Photo) Určuje vyhlazení fotografií originálu.
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2
Připomenutí 
Funkce "Staple" a "Fold" jsou dostupné jen s instalovaným volitelným finišerem.

Funkce "Punch" je dostupná jen s instalovanou děrovací soupravou ve volitelném finišeru.

Funkce "Center Erase" je dostupná jen s instalovaným volitelným finišerem FS-609 a nastavenou funkcí 
"Center Staple & Fold".

Color Settings (Graphic) Upravuje kvalitu barvy grafů a diagramů v originálu podle nastavení textu nebo 
fotografií.

Smoothing (Graphic) Upravuje vyhlazení grafů a diagramů v originálu podle nastavení textu nebo 
fotografií.

Toner Save Řídí sytost tisku a snižuje spotřebu toneru.

Edge Enhancement Zvýrazňuje hrany znaků, grafiky a obrazů, aby byly malé znaky čitelnější. Nastavení 
lze provést, když je pro barvu zvoleno "Gray Scale" (stupně šedi).

Název funkce Popis
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4.7 Odeslání faxu

Operace faxování

2
Připomenutí 
Chcete-li použít funkce faxu, musíte ve stroji instalovat volitelnou soupravu faxu. Soupravu faxu musíte 
po instalaci navíc aktivovat pod záložkou Konfigurace. 

1 Vytvořte v libovolné aplikaci data, která chcete odeslat.

2 V nabídce [Soubor] zvolte "Tisk".

3 Z "Název tiskárny" zvolte "xxxxxxx FAX".

4 Klepněte na tlačítko [Předvolby] nebo [Vlastnosti] a podle potřeby změňte nastavení ovladače faxu.

– Po klepnutí na tlačítko [Předvolby] nebo [Vlastnosti] v dialogovém rámečku Tisk můžete provést 
požadovaná nastavení pro příslušný model v dialogovém rámečku předvoleb tisku pro fax. Blíže viz 
"Nastavení ovladače pro Windows" na straně 4-50.

5 Klepněte na tlačítko [Tisk].

Objeví se dialogový rámeček Vyskakov. nab. přenosu faxu.

6 Do textových polí "Jméno" a "Číslo faxu" zadejte jméno příjemce a číslo faxu.

– V textovém poli "Jméno" lze použít 80 znaků.
– Do textového pole "Číslo faxu" lze vložit nejvýše 38 znaků (číslice 0 až 9, pomlčky (-), #, *, P a T). 

Chcete-li odesílat faxy do zahraničí, musíte nejprve zadat mezinárodní předčíslí.
– Podle potřeby změňte přenosový režim.

ECM: Nastavuje ECM (režim korekce chyb). jestliže je označeno políčko "Režim V.34", nelze zrušit 
označení políčka "ECM".
Režim mezinárodního přenosu: Zpomalí přenosovou rychlost při odesílání do zahraničí. Toto 
políčko označte, pokud dochází při mezinárodních přenosech k chybám.
Režim V.34: Nastavuje režim faxu Super G3. Pro normální faxové operace nechejte toto políčko 
označené. Označení políčka zrušte jen tehdy, pokud nelze přenášet v režimu příjemce.

– Faxová čísla registrovaná v adresáři lze zadat klepnutím na tlačítko [Přidat z adresáře]. Blíže viz 
"Volba příjemce z adresáře" na straně 4-44.

– Zadaná jména a faxová čísla lze přidat do složky adresáře "Jedno zadání" klepnutím na tlačítko 
[Registrovat do adresáře].
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7 Klepněte na tlačítko [Přidat příjemce].

– Chcete-li přidat více příjemců, opakujte kroky 6 a 7. Lze zadat 100 příjemců.
– Chcete-li smazat příjemce ze seznamu, klepněte na tlačítko [Smazat ze seznamu].

8 Je-li třeba, klepněte na tlačítko [Podrobnosti nastavení režimu faxu] a zadejte podrobnosti nastavení 
režimu faxu, nebo označte políčko "Titulní strana faxu" a vytvořte obálku faxu.

– Blíže viz "Nastavení přenosu" na straně 4-46 nebo "Vytvoření titulní strany faxu" na straně 4-47.

9 Klepněte na [OK].

Stroj odešle faxová data.
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Volba příjemce z adresáře

!
Podrobnosti
Chcete-li používat adresář, musí být do adresáře nejprve do adresáře přidána jména a faxová čísla 
příjemců. Blíže viz "Přidávání příjemce do adresáře" na straně 4-53.

1 Při odesílání faxu klepněte na tlačítko [Přidat z adresáře] v dialogovém rámečku Vyskakov. nab. 
přenosu faxu.

– Chcete-li otevřít dialogový rámeček Vyskakov. nab. přenosu faxu, postupujte podle kroků 1 až 5 
pod "Operace faxování". Blíže viz "Operace faxování" na straně 4-42.

2 Volbou "Osobní seznam" nebo "Skupina" ze seznamu na levé straně dialogového rámečku zobrazte 
požadovaného příjemce v "Osobní informace".

– Klepněte na tlačítko [Nalézt] a zadejte podmínky hledání příjemce.
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3 Zvolte jméno příjemce, kterému chcete poslat fax a klepněte na tlačítko [Přidat příjemce].

– Stejným způsobem lze přidat řadu příjemců. Lze přidat nejvýše 100 příjemců.
– Chcete-li smazat příjemce, klepněte na tlačítko [Smazat].

– Jestliže byli příjemci přidáni do skupiny, lze přidat všechny členy skupiny do "Seznam příjemců" 
(skupinový přenos) zvolením názvu skupiny a klepnutím na tlačítko [Přidat příjemce] button. 

4 Klepněte na [OK].

Zadaná jména budou přidána do "Seznam příjemců" a objeví se opět dialogový rámeček Vyskakov. 
nab. přenosu faxu.
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Nastavení přenosu

Při nastavování faxu můžete provést nastavení přenosu v dialogovém rámečku Podrobnosti režimu faxu, 
který se objeví po klepnutí na tlačítko [Podrobnosti nastavení režimu faxu] v dialogovém rámečku Vyskakov. 
nab. přenosu faxu.

2
Poznámka
Když používáte Časované odesílání, zkontrolujte, jestli je čas nastavený v počítači synchronizován 
s časem stroje. Pokud přenosový čas předbíhá aktuální čas stroje, bude fax odeslán následujícího dne.

Při odesílání důvěrných faxů do jiných modelů faxu pomocí F-kódů zadejte podadresu a ID odesilatele 
do textových polí "Podadresa" a "ID odesilatele". V textovém poli "Podadresa" lze zadat nejvýše 
20 znaků (číslice 0 až 9). V textovém poli "ID odesilatele" lze zadat nejvýše 20 znaků (číslice 0 až 9, 
# a *). Blíže o podadrese a ID odesilatele viz 
"VY s F-kódem" na straně 6-95.

Položka Funkce

Tisk souboru příjemce Tiskne dokument po odeslání faxem.

Časované odesl. Nastavuje čas přenosu. Po klepnutí na tlačítko [Odrážet aktuální čas] se v polích 
"Čas odeslání" zobrazí aktuální čas počítače.

Podadresa Určuje podadresu pro odesílání důvěrných faxů pomocí F-kódů.

ID odesilatele Určuje ID odesilatele pro odesílání důvěrných faxů pomocí F-kódů.



bizhub C353/C253/C203 (FE2) 4-47

Tiskový režim 4
Vytvoření titulní strany faxu

Při odesílání faxu můžete k faxové zprávě připojit titulní stranu, když označíte políčko "Nastavení titulní strany 
faxu" v dialogovém rámečku Vyskakov. nab. přenosu faxu. Titulní strany z dialogového rámečku Nastavení 
titulní strany faxu můžete upravovat po klepnutí na tlačítko [Nastavení] v dialogovém rámečku Vyskakov. nab. 
přenosu faxu.

V dialogovém rámečku Vyskakov. nab. přenosu faxu můžete při přepínání mezi jednotlivými zobrazeními 
změnit nastavení na záložce Základní, Příjemce, Odesilatel nebo Obraz.

2
Poznámka
Ve Windows Vista x64 nelze označit kontrolní políčko "Titulní strana faxu" z dialogového rámečku 
Vyskakovací nabídka přenosu faxu. Musí být předem nastavena z Nastavení tisku pro ovladač faxu. 
Navíc nelze zvolit "Titulní strana faxu" současně z žádnou z následujících funkcí.
Ověření uživatele
Sledování záznamů
Nastavení ověření před tiskem
Vyskakovací dialog ověření při tisku

1 Označte políčko "Titulní strana faxu" v dialogovém rámečku Vyskakov. nab. přenosu faxu.

2 Klepněte na tlačítko [Nastavení].

Objeví se dialogový rámeček pro nastavení titulní strany faxu.

3 Z roletové nabídky "Formát obálky" zvolte formát titulní strany.

4 Na záložce Základní zadejte formát titulní strany a předmět faxu.

– Styl:
Zvolte vzhled titulní strany. 

– Předmět:
Zadejte předmět odesílaného faxu. V textovém poli "Předmět" lze zadat 64 znaků.

– Datum:
Zadejte datum. Zvolte formát nebo nějaký formát zadejte. Při zadávání formátu v textovém rámečku 
"Libovolné zadání" lze použít nejvýše 20 znaků.

– Stránek:
Zadejte počet stránek pro odeslání.

– Komentář:
Zadává se text, který se zobrazí v rámečku komentáře. Do textového pole "Komentář" lze zadat 
nejvýše 640 znaků, konce odstavce se převedou na dva znaky.



4 Tiskový režim

4-48 bizhub C353/C253/C203 (FE2)

5 Pod záložkou Příjemce zadejte informace o příjemci. 

– Standardní:
Určuje standardní text.

– Podrobnosti:
Zadávají se podrobnosti popsané pod "Podrobnosti nastavení příjemce".

– Načíst se sdíleným jménem:
Vypíše příjemce se sdílenými jmény. Vypsané položky jsou položky zobrazené pod "Seznam 
příjemců" v dialogovém rámečku Vyskakov. nab. přenosu faxu.

– Změnit každého příjemce:
Změní popis pro každého příjemce. Vypsané položky jsou položky zobrazené pod "Seznam 
příjemců" v dialogovém rámečku Vyskakov. nab. přenosu faxu.

– Načíst informaci nastavení:
Vypíše informace zadané v textových polích "Společnost", "Oddělení", "Jméno" a "Číslo faxu".

– Číst:
Načte informace od prvního příjemce do informačního pole.

– Jestliže je zvoleno "Změnit každého příjemce", lze vytvořit 40 samostatných titulních listů.
– I když je zvoleno "Změnit každého příjemce", zobrazí se v "Náhled" první příjemce jako vzorek.
– Jestliže je zvoleno "Načíst se sdíleným jménem" a "Změnit každého příjemce", budou zadána 

přidaná jména, ne však názvy.
– Jestliže není příjemce zadán v dialogovém rámečku Vyskakov. nab. přenosu faxu, nelze zvolit 

"Načíst informaci nastavení". Stejně tak nelze zvolit po záložkou faxu v dialogovém rámečku 
předvolen tisku faxu.
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6 Pod záložkou Odesilatel zadejte informace o odesilateli označením kontrolního políčka u informace, 

která bude uvedena, a poté zadejte příslušnou informaci.

7 Chcete-li na obálku vložit grafiku, jako je firemní logo nebo mapa, zadejte na záložce Obraz obrazový 
soubor.

– Označte kontrolní políčko "Zoom" a nastavte pozici pomocí hodnot v polích "X" a "Y".

8 Zkontrolujte zadaná nastavení. 
Klepněte na tlačítko [Zkontrol.] a zkontrolujte zvětšený obraz náhledu.

– Klepnutím na tlačítko [Přidat] uložte nastavení titulního listu. Tato nastavení lze poté při příštím 
použití titulního listu vyvolat z roletové nabídky "Nastavení obálky".

9 Klepněte na [OK].
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4.8 Nastavení ovladače pro Windows

Obecná nastavení

V následující části jsou popsána obecná nastavení a tlačítka zobrazená na všech záložkách.

!
Podrobnosti
Chcete-li aktivovat instalované příslušenství, musíte provést nastavení příslušenství zařízení.

Tlačítko Funkce

OK Klepnutím na toto tlačítko se zavře dialogový rámeček a použijí se všechna změněná 
nastavení.

Storno Klepnutím na toto tlačítko se zruší všechna změněná nastavení a zavře se dialogový 
rámeček.

Nápověda Po klepnutí na toto tlačítko se zobrazí nápověda k jednotlivým položkám zobrazeného 
dialogového rámečku.

Přid. (Oblíbené nastavení) Klepnutím na toto tlačítko se uloží aktuální nastavení a mohou být zobrazena později.

Upravit (Oblíbené nastavení) Po klepnutí na toto tlačítko můžete změnit uložená nastavení.

Výchozí Po klepnutí na toto tlačítko se nastavení vrátí do výchozích hodnot, které byly zvoleny 
při instalaci ovladače.

Zobrazit Zobrazí se náhled uspořádání stránky s aktuálními nastaveními a lze zkontrolovat 
náhledový obraz tištěné stránky.

Infor. o tiskárně Spouští PageScope Web Connection pro potvrzení informací o tiskárně. Tato možnost 
je dostupná, když je umožněna komunikace se strojem.
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Záložka Fax

Záložka Základní

Záložka Uspořád

Záložka Razítko/kompozice

Položka Funkce

Rozlišení Určuje rozlišení faxu.

Tisk souboru příjemce Tiskne dokument po odeslání faxem.

Časované odesl. Nastavuje čas přenosu. Po klepnutí na tlačítko [Odrážet aktuální čas] se v polích 
"Čas odeslání" zobrazí aktuální čas počítače.

Podadresa Určuje podadresu pro odesílání důvěrných faxů pomocí F-kódů. 

ID odesilatele Určuje ID odesilatele pro odesílání důvěrných faxů pomocí F-kódů. 

Titulní strana Nastavuje titulní stranu faxu.

Zadání do telef. seznamu Upravuje adresář.

Položka Funkce

Orientace originálu Určuje orientaci originálu.

Formát originálu Určuje formát originálu.

Formát papíru Zadává výstupní formát papíru příjemce. Provádí automatické zvětšení nebo zmenšení 
při změně formátu originálu.

Zoom Určuje faktor zvětšení nebo zmenšení.

[Ověření/sledování 
záznamů]

Zadává jméno uživatele a heslo při provádění ověření uživatele, a název oddělení 
a heslo při provádění sledování záznamů na tomto stroji.

Položka Funkce

Spojování Tiskne se více stránek na jednu stránku, nebo se tiskne jeden list originálu rozdělený 
na více stránek. Po klepnutí na tlačítko [Podrobnosti spojování] lze nastavit 
podrobnosti.

Přeskočit prázdné stránky Netiskne prázdné stránky obsažené v datech.

Položka Funkce

Vodotisk Tiskne se vodotisk (textové razítko) na tištěnou stránku. Vodotisky lze přidávat, měnit 
nebo mazat po klepnutí na tlačítko [Upravit].
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Záložka Konfigurace

2
Poznámka
Chcete-li zobrazit záložku Konfigurace, klepněte pravým tlačítkem na ikonu "xxxxxxx FAX" a poté 
klepněte na "Vlastnosti".

Na tlačítko funkce [Získat informace o zařízení] nemůžete klepnout, dokud nejste připojeni nebo 
schopni komunikovat se strojem.

Když navíc v Nastaveních správce stroje používáte funkci [Získat údaje o zařízení], zvolte 
[Připojení systému] – [Nastavení Open API] – [Ověření] a poté zvolte "VYP".

Záložka Nastavení

2
Poznámka
Chcete-li zobrazit záložku Nastavení, klepněte pravým tlačítkem na ikonu "xxxxxxx FAX" a poté 
klepněte na "Vlastnosti".

Položka Funkce

Možnosti zařízení Určuje stav příslušenství instalovaného na stroji a stav ověření uživatele a funkcí 
sledování záznamů. Stav jednotlivých položek nastavte z roletové nabídky 
"Nastavení".

Získat informace o zařízení Komunikuje se strojem při získávání stavu instalovaného příslušenství.

Nastavení získávání Nastavuje stav připojení, které provádí získávání informací o příslušenství.

Šifrovací heslo Zadejte šifrovací heslo, když je nastaveno uživatelem při komunikaci se strojem.

Položka Funkce

Zobrazení omez. hlášení Zobrazí hlášení, když jsou z tiskového ovladače současně nastaveny funkce, které 
nelze zadat současně.

Zobrazit nastavení papíru ve 
vlastnostech tisk. serveru

Používá papír přidaný ve [Vlastnosti serveru] ve složce tiskárny.

Před tiskem ověřit nastavení 
ověřování

Ověřuje nastavení ověření pro tento stroj před tiskem a zobrazuje zprávu, pokud 
nejsou nastavení slučitelná.

Vyskakovací ověřovací 
dialog při tisku

Zobrazuje dialogový rámeček Ověření uživ./sledování záznamů, když je nastavena 
tisková úloha, aby se zadalo jméno uživatele a název oddělení.

Uložit vlastní formát Uložte vlastní formáty papíru.
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4.9 Použití adresáře

Přidávání příjemce do adresáře

Při odesílání faxu můžete vyvolávat často používaná faxová čísla tak, že je přidáte do adresáře. Do adresáře 
lze přidávat ze záložky faxu v dialogovém rámečku Předvolby tisku.

1 V dialogovém rámečku předvoleb tisku klepněte pod záložkou Fax na tlačítko [Zadání do telef. 
seznamu].

Objeví se dialogový rámeček pro zadávání do telefonního seznamu.

2 V levé části dialogového rámečku zvolte "Osobní seznam" a poté klepněte na tlačítko [Přidat nový].

Objeví se dialogový rámeček Osobní informace\\Osobní seznam.

3 Zadejte příslušné údaje do textových polí "Jméno", "Číslo faxu", "Společnost" a "Oddělení".

– Zadáváte-li jméno pro titulní stránku faxu, nelze názvy přidávat. Chcete-li přidat název k titulní 
stránce, přidejte název v textovém poli "Jméno".

– Do textových polí "Jméno", "Společnost" a "Oddělení" lze zadat 80 znaků.
– Do textového pole "Číslo faxu" lze vložit nejvýše 38 znaků (číslice 0 až 9, pomlčky (-), mezery, #, *, 

E, P a T). Chcete-li odesílat faxy do zahraničí, musíte nejprve zadat mezinárodní předčíslí.
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– Podle potřeby změňte přenosový režim.
ECM:
Nastavuje ECM (režim korekce chyb). Jestliže je označeno políčko "Režim V.34", nelze zrušit 
označení políčka "ECM".
Režim mezinárodního přenosu:
Zpomalí přenosovou rychlost při odesílání do zahraničí. Toto políčko označte, pokud dochází při 
mezinárodních přenosech k chybám.
Režim V.34: 
Nastavuje režim faxu Super G3. Pro normální faxové operace nechejte toto políčko označené. 
Označení políčka zrušte jen tehdy, pokud nelze přenášet v režimu příjemce.

4 Chcete-li přidat příjemce do skupiny, označte políčko skupiny, do které chcete přidávat.

– Jestliže přidáváte příjemce do skupiny, můžete zadat příjemce ve skupině (skupinový přenos). 
Chcete-li posílat faxy určitým členům, je vhodné je přidat do skupiny.

– Lze zvolit a přidat větší počet skupin.
– Název skupiny lze změnit.

5 Klepněte na [OK].

Informace o příjemci je registrována a přidána do "Osobní informace".
Jestliže je zadána skupina, objeví se přidaná skupina také v "Skupina".

6 Klepněte na tlačítko [OK].
Jestliže bylo přidáno jméno, je úprava adresáře dokončena.
Při první registraci adresáře se objeví dialogový rámeček na potvrzení přání uložit telefonní seznam.

7 Klepněte na tlačítko [Ano].

Objeví se dialogový rámeček Uložit jako.

8 Zadejte místo uložení, zadejte název souboru a poté klepněte na tlačítko [Uložit].
Adresář se uloží jako soubor.
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– Při první registraci telefonního seznamu se objeví Uložit jako. Dialogový rámeček Uložit jako se 

podruhé při změně adresáře neobjeví, protože soubor telefonního seznamu bude automaticky 
přepsán.

– Uložený soubor telefonního seznamu se automaticky objeví při příštím otevření adresáře. Chcete-li 
otevřít jiný adresář, zvolte "Otevřít" v nabídce "Soubor" v dialogovém rámečku Zadání do telef. 
seznamu. Jestliže bylo uloženo více telefonních seznamů, můžete při použití mezi nimi přepínat.

– Nový telefonní seznam lze vytvořit po klepnutí na "Nový" v nabídce "Soubor" v dialogovém rámečku 
Zadání do telef. seznamu. Soubor můžete uložit od jiným názvem po klepnutí "Uložit jako" v nabídce 
"Soubor".

– Přípona souboru adresáře je ".csv".

Úprava adresáře

Registrované osobní údaje můžete lehce změnit, změnit názvy skupin, upravovat nebo organizovat adresáře.

% Změna osobních údajů:V seznamu "Osobní seznam" v levé části dialogového rámečku zvolte jméno, 
které chcete změnit, a klepněte vpravo na tlačítko [Upravit].
– Objeví se stejný dialogový rámeček jako Osobní informace\\Osobní seznam při registraci adresáře, 

umožňující změnit informace.
– Jméno, které chcete změnit, můžete zvolit z "Osobní seznam" v levé části dialogového rámečku, 

a příjemce můžete smazat po klepnutí vpravo na tlačítko [Smazat]. Jestliže je příjemce smazán, je 
také smazán z registrované skupiny.

2
Poznámka
Při odesílání faxu se ručně zadaná jména a faxová čísla registrovaná po klepnutí na tlačítko [Registrovat 
do adresáře] objeví ve složce adresáře "Jedno zadání".
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Změna registrovaného příjemce ve skupině

% V "Osobní seznam" v levé části dialogového rámečku zvolte jméno, které chcete změnit, o označte 
nebo zrušte označení políčka skupiny pod roletovým seznamem "Zvolit skupinu".

2
Poznámka
Příjemce lze dokonce přidat do skupiny přetažením jména příjemce z "Osobní seznam" v levé části 
dialogového rámečku do požadované skupiny. Jméno však nelze přetáhnout ven ze skupiny.

Do skupiny lze přidat 100 příjemců.

Změna názvu skupiny:

% Z "Skupina" v levé části dialogového rámečku zvolte skupinu, kterou chcete změnit, a zadejte 
"Změnit název skupiny" v nabídce "Upravit".

Vytvoření složky:

1 Zvolte "Osobní seznam" na levé straně dialogového rámečku.

2 Zadejte "Přidat složku" z nabídky "Upravit".

– Jména lze do složky přesouvat přetažením z "Osobní seznam".

2
Poznámka
Jména lze také přesouvat do požadované složky klepnutím pravým tlačítkem na jméno a zvolením 
"Kopírovat" nebo "Vyjmout", poté zvolením "Vložit" do cílové složky.

Pro název složky lze zadat 40 znaků.

Složky lze vložit do tří úrovní.

Upravení složky:

% Zadejte požadovanou složku a klepněte na tlačítko [Upravit].

Smazání složky:

% Zadejte požadovanou složku a klepněte na tlačítko [Smazat].

Hledání osobních informací:

% Klepnutím na tlačítko [Nalézt] v pravé části dialogového rámečku vyvolejte dialogový rámeček pro 
hledání, ve kterém nastavíte podmínky hledání.
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5 Režim schránky

5.1 Funkce schránky
Funkce schránky umožňují ukládat data dokumentu na vnitřní pevný disk stroje a později je vytisknout. Lze 
ukládat data dokumentů snímaných pro kopírování a uložená nasnímaná data. Aby bylo možno uložit data 
do schránky, je třeba schránku vytvořit a potom do zadané schránky uložit data.

Uložená data lze vytisknout, odeslat e-mailem, předat na FTP adresu nebo odeslat do počítače. Pomocí 
funkcí schránky lze snadno opakovaně snímat dokumenty a v počítači lze ukládat samostatná data.

5.1.1 Dostupné funkce schránky

Ukládání dokumentů

Data mohou být uložena do následujících schránek:

*1 Pro připojení externí paměti je zapotřebí volitelná souprava místního rozhraní.

Schránka uživ. Popis

Veřejné/osobní/skupinové 
schránky 

Data dokumentu, který byl kopírován nebo snímán tímto strojem lze uložit do 
schránek uživatele.
Lze uložit data dokumentu, který byl vytištěn z počítače v síti.
V závislosti na nastavení ověření uživatele a sledování záznamů může být pro 
některé uživatele omezen přístup k určitým schránkám, jako jsou osobní nebo 
skupinové schránky.

Anotační schr.uživatele Lze uložit data dokumentu uložená v režimu snímání a vytištěná nebo přenesená 
s obrazem data/času nebo anotačním číslem.

Externí paměť *1 Objeví se, pokud je instalována externí paměť. Snímaná data lze přímo ukládat 
do externí paměti připojené ke stroji.

Originál FAX Počítače Server FTP atp.

Externí paměť
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Použití dat dokumentu

Dokument uložený v některé ze schránek lze použít následovně:

*1 Pokyny k tisku šifrovaného PDF viz příručka přímého tisku PageScope nebo nápověda k přímému tisku 
PageScope Web Connection.
*2 Pro připojení externí paměti je zapotřebí volitelná souprava místního rozhraní.

Schránka uživ. Popis

Veřejné/osobní/skupinové 
schránky 

Uložené dokumenty lze vytisknout nebo odeslat. Pro tisk nebo přenos lze vybrat 
více dokumentů.
V závislosti na nastavení ověření uživatele a sledování záznamů může být pro 
některé uživatele omezeno použití určitých schránek, jako jsou osobní nebo 
skupinové schránky.

Schránka uživatele deníku Tato schránka se objeví, když je instalována souprava faxu. Dokumenty uložené 
ve schránce deníku lze vytisknout.

Schránka uživ. VY pollingem Tato schránka se objeví, když je instalována souprava faxu. Dokumenty odeslané 
pollingem lze vytisknout.

Schránka zabezp. tisku Uložené dokumenty lze vytisknout. Chcete-li data vytisknout, zadejte ID a heslo.

Schránka uživ. PŘ do paměti Tato schránka se objeví, když je instalována souprava faxu. Faxový dokument 
přijatý prostřednictvím nastavení PŘ do paměti lze zkontrolovat a vytisknout.

Anotační schr.uživatele Uložená data dokumentu lze vytisknout nebo přenést s obrazem data/času nebo 
anotačním číslem.

Schránka opakovan. přenosu 
faxu 

Tato schránka se objeví, když je instalována souprava faxu. Uložené dokumenty 
lze přenést nebo vytisknout a zkontrolovat.

Schránka uživ. pro šifrované 
PDF *1

Uložené dokumenty lze vytisknout. V této schránce se rovněž ukládají šifrované 
soubory PDF, uložené v externí paměti a odeslané jako tiskové úlohy. Pro tisk 
dokumentů je nutné přednastavené heslo.

Schránka ID a tisk Tato schránka se objeví, když je nastaveno ověřování uživatele. Po přihlášení se 
jako uživatel lze vytisknout dokumenty odeslané tiskovým ovladačem jako 
tiskové úlohy.

Externí paměť *2 Objeví se, pokud je instalována externí paměť. Lze vytisknout data dokumentu 
v externí paměti připojené ke stroji.

FAX Počítače Server FTP atp.

E-mail atp.

Výtisky

Externí paměť
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Organizace dat dokumentů

Dokumenty lze organizovat přejmenováním uloženého dokumentu, změnou schránky, ve které jsou uloženy 
nebo duplikací či mazáním.

5.1.2 Nastavení funkcí schránky
Před použitím funkcí schránky by mělo být provedeno následující nastavení.

Registrace schránky

Vytvořte a uložte schránky, ve kterých budou ukládány dokumenty. Schránky lze registrovat pomocí 
dotykového panelu stroje nebo z počítače v síti pomocí PageScope Web Connection. Lze vytvořit následující 
schránky:
- Veřejné/osobní/skupinové schránky (s. 5-6)
- Schr. uživatele deníku (je-li zapotřebí) (s. 5-9)
- Anotační schr. uživatele

Použití stroje jako předávacího zařízení

Jestliže je instalována volitelná faxová souprava a přejete si používat tento stroj pro předávání faxových 
přenosů, vytvořte předávací schránku pro dočasné ukládání dokumentů. (s. 5-10)

!
Podrobnosti
Chcete-li vytvořit předávací schránku, zadejte předem skupinu, faxové číslo pro předávání.

Použití schránky PŘ do paměti

Jestliže je instalovaná volitelná faxová souprava a nechcete dokumenty tisknout při příjmu, použijte nastavení 
PŘ do paměti.

Schránka uživ. Smazat Změnit 
jméno

Přesunout Kopie Podrobnosti

Veřejné/osobní/skupinové 
schránky

o o o o o

Schránka uživatele deníku o e e e e

Schránka uživ. VY pollingem o e e e e

Schránka zabezp. tisku o o e e o

Schránka uživ. PŘ do paměti o o e e o

Anotační schr.uživatele o o e e o

Schránka opakovan. přenosu faxu o e e e e

Schránka s šifrovaným PDF e e e e e

Schránka ID a tisk e e e e e

Externí paměť e e e e e

o: Lze
e: Nelze
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5.2 Registrace schránky

5.2.1 Registrace schránky
Lze registrovat nové schránky. Jsou dostupné tyto typy schránek:

!
Podrobnosti
Jestliže je zrušeno ověření uživatele, stanou se osobní a skupinové schránky schránkami veřejnými.

Pokud je aktivní ověřování uživatele nebo sledování záznamů, musíte po zadání ID a hesla dokončit 
ověření dotykem [Přihlásit] nebo stisknutím tlačítka [ID]. Pokud se ověření uživatele nezdaří, nelze 
vytvářet osobní a skupinové schránky.

Jestliže je instalovaná volitelná faxová souprava, lze používat důvěrný příjem (přenos s F-kódem) jako 
funkční rozšíření veřejných/osobních/skupinových schránek.

Jestliže jsou aktivována "Pravidla hesla", nelze registrovat hesla obsahující méně než osm znaků.

Pokud jste již registrovali heslo obsahující méně než osm znaků, změňte je před aktivováním 
"Pravidla hesla" na heslo obsahující osm znaků. 

Položka Popis

Veř.schr. uživ Sdílená schránka, ke které mají přístup všichni uživatelé.

Osobní schr. uživ Osobní schránka, ke které má přístup pouze přihlášený uživatel, pokud je stroj 
řízen pomocí ověření uživatele. 

Skupinová schránka Schránka, ke které mají přístup pouze uživatelé, kteří náleží k přihlášenému 
záznamu, pokud je stroj řízen pomocí funkce sledování záznamů.

Schránka uživatele deníku Slouží k přenosu/příjmu pollingem s F-kódem přes deník. Tento typ lze nastavit, 
když je instalována volitelná faxová souprava.

Předávací schránka uživatele Slouží k uložení předávaných dat, když stroj funguje jako předávací distribuční 
stanice pro předávání s F-kódem. Tento typ lze nastavit, když je instalována 
volitelná faxová souprava.

Anotační schr.uživatele Slouží k přidávání obrazu data/času nebo anotačního čísla k dokumentu při jeho 
tisku nebo přenosu. Typ přidávaného textu lze zadat při použití dokumentu. 
Anotační schránky se registrují v režimu správce.
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Veřejné/osobní/skupinové schránky

% Při registraci nebo úpravách zadejte následující položky.

!
Podrobnosti
Chcete-li změnit nastavení pro registrovanou schránku, zvolte ji a dotkněte se [Upravit].

Po dotyku [Upravit] nelze změnit schránku.

Chcete-li smazat registrovanou schránku, zvolte ji a dotkněte se [Smazat].

Zobrazení (1/2)

Položka Popis

Č. schránky uživatele Objeví se automaticky další dostupné číslo schránky. Chcete-li zadat číslo 
schránky, dotkněte se [Č. schránky uživatele] a pomocí číselnice zadejte číslo 
schránky (v rozmezí 1 až 999999999).

Název schr. uživatele Dotkněte se [Název schr. uživatele] a poté z dotykového panelu zadejte název 
schránky (20 nebo méně znaků). Lze registrovat více schránek se stejným 
názvem, pokud jsou jim přiřazena různá čísla schránky.

Heslo Zadejte heslo pro omezení přístupu ke schránce. Dotkněte se [Heslo] a poté 
z dotykového panelu zadejte heslo (8 nebo méně znaků).

Index Zvolte znaky pro indexování.

Typ V závislosti na stavu operací ověření uživatele a sledování záznamů lze zvolit 
[Veřejná], [Osobní] nebo [Skupina].
Když zvolíte [Osobní], zadejte jméno vlastníka. Chcete-li změnit vlastníka, 
dotkněte se [Změnit vlastníka] a vyberte jiného vlastníka.
Když zvolíte [Skupina], zadejte záznam vlastníka. Na stránce změny vlastníka 
zvolte záznam jiného vlastníka.



5 Režim schránky

5-8 bizhub C353/C253/C203 (FE2)

Zobrazení (2/2)

Smazat prázdné schránky

Jestliže je registrována veřejná, osobní nebo skupinová schránka v režimu nastavení správce, lze provést 
nastavení, aby mohl program vyhledávat prázdné schránky, a pokud takové najde, aby je automaticky mazal. 
V zobrazení registrace schránky se dotkněte [Smazat prázdné schránky]. 

Položka Popis

Čas automatického smazání 
dokumentu

Zadejte délku časového intervalu od registrace pro uložení dokumentů před 
jejich smazáním.

Důvěrný PŘ Toto tlačítko se objeví, když je instalována volitelná souprava faxu. Zvolte, jestli 
chcete nebo nechcete přidat k funkci důvěrného příjmu ke schránce. Chcete-li 
přidat funkci důvěrného příjmu, zadejte heslo pro důvěrný příjem.

Potvrďte opakovaným zadáním důvěrného hesla.
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Schr. uživatele deníku

% Lze registrovat 10 schránek deníku. Při registraci nebo úpravách zadejte následující položky.

!
Podrobnosti
Chcete-li změnit nastavení pro registrovanou schránku, zvolte ji a dotkněte se [Upravit].

Po dotyku [Upravit] nelze změnit schránku.

Chcete-li smazat registrovanou schránku, zvolte ji a dotkněte se [Smazat].

Zobrazení (1/2)

Položka Popis

Č. schránky uživatele Zobrazí se další dostupné číslo schránky. Chcete-li zadat číslo schránky, 
dotkněte se [Č. schránky uživatele] a pomocí číselnice zadejte číslo schránky 
(v rozmezí 1 až 999999999).

Název schr. uživatele Dotkněte se [Název schr. uživatele] a poté z dotykového panelu zadejte název 
schránky (20 nebo méně znaků). Lze registrovat více schránek se stejným 
názvem, pokud jsou jim přiřazena různá čísla schránky.

Heslo Zadejte heslo pro omezení přístupu ke schránce. Dotkněte se [Heslo] a poté 
z dotykového panelu zadejte heslo (8 nebo méně znaků).

Typ V závislosti na stavu operací ověření uživatele a sledování záznamů lze zvolit 
[Veřejná], [Osobní] nebo [Skupina].
Když zvolíte [Osobní], zadejte jméno vlastníka. Chcete-li změnit vlastníka, 
dotkněte se [Změnit vlastníka] a vyberte jiného vlastníka.
Když zvolíte [Skupina], zadejte záznam vlastníka. Na stránce změny vlastníka 
zvolte záznam jiného vlastníka.
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Zobrazení (2/2)

Předávací schránka uživatele

% Lze registrovat pět předávacích schránek. Při registraci nebo úpravách zadejte následující položky.

!
Podrobnosti
Chcete-li změnit nastavení pro registrovanou schránku, zvolte ji a dotkněte se [Upravit].

Po dotyku [Upravit] nelze změnit schránku.

Chcete-li smazat registrovanou schránku, zvolte ji a dotkněte se [Smazat].

Položka Popis

Čas automatického smazání 
dokumentu

Zadejte délku časového intervalu od registrace pro uložení dokumentů před 
jejich smazáním.

Položka Popis

Č. schránky uživatele Objeví se automaticky další dostupné číslo schránky. Chcete-li zadat číslo 
schránky, dotkněte se [Č. schránky uživatele] a pomocí číselnice zadejte číslo 
schránky (v rozmezí 1 až 999999999).

Název schr. uživatele Dotkněte se [Název schr. uživatele] a poté z dotykového panelu zadejte název 
schránky (20 nebo méně znaků). Lze registrovat více schránek se stejným 
názvem, pokud jsou jim přiřazena různá čísla schránky.

Adresa předávání Z předávacích schránek zvolte pro přenos cíl předávání. Cíle předávání jsou 
předem registrované jako skupinové cíle.

Heslo VY s předáváním Zadejte heslo pro omezení přístupu ke schránce. Dotkněte se [Heslo VY 
s předáváním] a poté z dotykového panelu zadejte heslo (8 nebo méně znaků).
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5.3 Ukládání dokumentů do schránek

1 Stiskněte tlačítko [Box].

2 Dotkněte se [Uložit dokument].

3 Zvolte schránku, ve které mají být uloženy dokumenty, a dotkněte se [OK].

Objeví se následující zobrazení.
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4 Zadejte název dokumentu, nastavení snímání a nastavení originálu.

– Chcete-li změnit automaticky zadaný název, dotkněte se [Název dok.].

– Chcete-li zadat nastavení snímání, dotkněte se [Nastavení snímání].

– Chcete-li zadat nastavení originálu, dotkněte se [Nastavení originálu].
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5 Vložte originál.

6 Stiskněte tlačítko [Start], nebo se dotkněte [Start].
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5.3.1 Dostupné operace v zobrazení uložení dokumentu
% Chcete-li uložit dokumenty do schránky, zadejte přímo schránku, ve které mají být dokumenty uloženy. 

– Dokumenty pro ukládání lze používat stejným způsobem jako ukládaná snímaná data.

Veřejné/osobní/skupinové schránky

Data dokumentu (kopie a snímaná data) vytvořená tímto strojem lze všechna uložit do schránek.

Lze uložit data dokumentu odeslaná jako tiskové úlohy z počítače v síti.

V závislosti na nastavení ověření uživatele a sledování záznamů může být pro některého uživatele omezen 
přístup k určitým schránkám, jako jsou osobní nebo skupinové schránky.

Anotační schr.uživatele

Chcete-li vytisknout nebo odeslat uložená data dokumentu s obrazem data/času nebo anotačním číslem, 
uložte data dokumentu do anotační schránky.

% Dotkněte se záložky Systém a po dotyku [Anotační číslo] zvolte požadovanou schránku.

Externí paměť

Snímaná data lze přímo ukládat do externí paměti připojené ke stroji. 

% Zkontrolujte, jestli je k USB konektoru připojena vnější paměť a poté se dotkněte [Externí paměť] na 
záložce Systém.

!
Podrobnosti
Ve výrobním nastavení je ukládání dokumentů v externí paměti inaktivováno (nelze ukládat). Je také 
inaktivováno (nelze ukládat) v nastaveních funkcí uživatele, když je zadáno ověřování uživatele. Chcete-
li uložit dokument do externí paměti, změňte nastavení správce, aby mohly být dokumenty do externí 
paměti ukládány.



bizhub C353/C253/C203 (FE2) 5-15

Režim schránky 5
5.3.2 Počáteční zobrazení ukládání dokumentů

Veřejná/osobní/skupinová schránka

Volbou záložky veřejné/osobní/skupinové schránky se objeví seznam schránek, do kterých lze dokumenty 
uložit.

% Zvolte schránku, do které chcete dokumenty uložit.

Systém

Zvolením záložky Systém se objeví seznam schránek, do kterých lze dokumenty uložit.

% Zvolte schránku, do které chcete dokumenty uložit.
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5.3.3 Popis zobrazení ukládání dokumentů

V zobrazení Uložit dokument lze zadat následující nastavení.

Položka Popis

[Schránka 
uživ.]

U veřejné, osobní, skupinové a anotační schránky můžete změnit schránku, ve které jsou dokumenty 
uloženy. Chcete-li ji změnit, dotkněte se [Schránka uživ.] a zvolte požadovanou schránku.

Nelze zvolit schránku pro uložení dokumentů uložených v externí paměti.

[Název dok.] Na dotykovém panelu se zobrazí klávesnice. Pomocí klávesnice na dotykovém panelu zadejte název 
dokumentu.

[Nastavení 
snímání]

Zadejte podrobnosti pro snímání dokumentů.

[Nastavení 
originálu]

Zadejte typ a orientaci vloženého originálu.
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5.4 Tisk dokumentů ve schránkách

1 Stiskněte tlačítko [Box].

2 Dotkněte se [Použít dokument].

3 Zvolte požadovanou schránku a dotkněte se [OK].
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4 Zvolte jeden nebo více dokumentů.

– Pokud je zvolen jeden dokument, dotkněte se [Tisk].
– Pokud je zvoleno více dokumentů, dotkněte se [Spojit].

Zadejte pořadí tisku (pořadí spojení). 

Jeden zvolený dokument

Více zvolených dokumentů
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5 Zadejte základní a aplikační nastavení.

6 Zkontrolujte výsledek na obrazových náhledech.

7 Stiskněte tlačítko [Start], nebo se dotkněte [Start].

5.4.1 Dostupné operace při použití zobrazení dokumentů

V tisku

Lze vytisknout dokumenty uložené ve schránkách v režimu kopírování, faxu/snímání, tisku nebo PŘ faxu. Při 
tisku dokumentů lze přidat nastavení, jako je počet kopií a oboustranný tisk. Pro volbu a tisk více dokumentů 
současně lze také zadat "Vazba".

Přenos

Dokumenty uložené ve schránkách v režimu faxu/snímání nebo tisku lze odeslat e-mailem a faxem. Při 
přenosu dokumentu lze přidat nastavení výstupního zpracování a přenosové nastavení. Pro volbu a tisk více 
dokumentů současně lze také zadat "VY vaz.".

Podrobnosti dokumentu

Umožňuje zkontrolovat datum a čas uložení a náhledový obraz dokumentu.
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5.4.2 Počáteční zobrazení použití dokumentu

Veřejná/osobní/skupinová schránka

1 Volbou seznamů veřejné/osobní/skupinové zobrazte dostupné schránky.

2 Zvolte schránku, kterou chcete použít.

Systém

1 Zvolením seznamu systémových schránek se zobrazí dostupné systémové schránky.

2 Zvolte schránku, kterou chcete použít.

– Když zvolíte [Deník Schránka uživ.], zvolte další schránku pro použití.
– Když zvolíte [Zabezpečeny tisk Schránka uživ.], zadejte ID a heslo pro tisk zabezpečeného 

dokumentu.
– Když zvolíte [Anotace Schránka uživ.], zvolte další schránku pro použití.
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5.4.3 Popis zobrazení použití dokumentu

Po zvolení schránky, ze které chcete tisknout nebo přenášet, se objeví následující zobrazení. Jako příklad je 
v následujícím postupu použita veřejná schránka.

1 2

3

4
5

6

7

8911 10

Č. Název části Popis

1 - Zobrazuje číslo a název schránky.

2  Když je uloženo sedm nebo více dokumentů, přejděte na další část seznamu pomocí 
tlačítek  a .

3 [Tisk] Určuje tiskovou informaci zvoleného dokumentu. (s. 5-23)

4 [Odesl.] Určuje informaci o příjemci a odeslání zvoleného dokumentu. (s. 5-35)

5 [Spojit] Určuje informaci o pořadí vazby a tisku zvoleného dokumentu. (s. 5-28)

6 [VY vaz.] Určuje informaci o pořadí vazby a odeslání zvoleného dokumentu.

7 [Podrobnosti 
dokumentu]

Umožňuje zkontrolovat podrobné informace a náhledový obraz dokumentu.

8 [Zvolit vše] Zvolí všechny dokumenty ve schránce.

9 [Nulovaní] Vynuluje všechny dokumenty ve schránce.

10 [Zobraz. 
seznamu.]/ 
[Zobrazení 
miniatury]

Přepíná formát zobrazení uloženého dokumentu.
[Zobrazení miniatury]: Zobrazuje náhled první stránky, počet stránek a název dokumentu.
[Zobraz. seznamu]: Zobrazuje čas uložení, jméno uživatele a název dokumentu. 
Stisknutím názvu [Čas uložení] se seznam utřídí vzestupně/sestupně podle času uložení.

11 - Zobrazí se seznam dokumentů uložených ve schránce.
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5.4.4 Když je pro schránku nastaveno heslo
Když je pro schránku nastaveno heslo, objeví se zobrazení pro zadání hesla. 

1 Zadejte heslo.

2 Dotkněte se tlačítka [OK].

5.4.5 Přehled tisku
Při tisku lze přidat následující funkce.

!
Podrobnosti
Nastavení Středové sešívání/sklad lze použít jen s instalovaným volitelným finišerem FS-519.

Nastavení Středové sešívání + sklad lze použít, jen když je instalován volitelný finišer FS-609.

Nastavení děrování je dostupné jen s instalovanou děrovací soupravou ve volitelném finišeru.

Položka Popis

Kopie Nastavuje požadovaný počet kopií pro tisk.

Tisk Nastavuje, jestli budou tištěny jednostranné nebo oboustranné kopie.

Výstup Nastavuje třídění/skupinkování, sešívání a děrování.

Okraj stránky Přidává v levé, pravé nebo horní části tištěných stránek okraj pro vazbu.

Vklád. listu/ 
obálky/kapitoly

Nastavuje režim obálky, vkládané listy a kapitoly při vkládání obálek a listů.

Razítko/ 
kompozice

Tiskne nastavené údaje obsahující datum/čas a razítko.
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5.4.6 Popis zobrazení tisku

% Pro vyvolání následujícího zobrazení se dotkněte [Tisk].

5.4.7 Kopie
% Pomocí klávesnice zadejte požadovaný počet kopií.

– Počet kopií je možné nastavit v rozmezí 1 až 999.

!
Podrobnosti
Chcete-li počet kopií nastavit na "1", stiskněte tlačítko [C].

1 2

Č. Název části Popis

1 [Počet sad] Provádí základní nastavení, jako je počet kopií a jednostranné/oboustranné.

2 [Aplikace] Provádí složitější nastavení, jako je okraj stránky, vkládání listu a razítko.



5 Režim schránky

5-24 bizhub C353/C253/C203 (FE2)

5.4.8 Jednostranně/oboustranně
% Zvolte, jestli se budou tisknout jednostranné nebo oboustranné kopie dokumentu.

5.4.9 Výstup

!
Podrobnosti
Když je instalován finišer, lze v nastaveních správce lze změnit způsob podávání.

Třídění/skupina

% Zvolte "Třídění" a dokument bude vysouván po kopiích.
– Zvolte "Skupinkování" a dokument bude vysouván po stránkách.

Odsazení

% Nastavuje odsazení, kterým se oddělí kopie nebo stránky dokumentu.
– Pokud je instalován finišer, jsou vytištěné kopie vysouvána navzájem odsazeně, aby se oddělily.
– Pokud není instalován finišer, jsou vytištěné sady vysouvány navzájem napříč.

Sešívání

% Po zvolení tohoto nastavení budou kopie sešívány v rohu nebo dvěma sponkami.
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Sešívání – Nastavení pozice

Když zvolíte typ sešívání, můžete zadat pozici.

Děrování

% Zvolte nastavení pro děrování otvorů pro vazbu.

Děrování – Nastavení pozice

% Zadejte pozici děrování.
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Středové sešívání/sklad

Když je s instalovaným finišerem zobrazeno [Středové sešívání/sklad], lze nastavit následující položky.

Pozici středového sešívání a půlskladu můžete upravit stisknutím [Seřízení pozice].

% Pozici seřiďte pomocí [-] a [+].

Položka Popis

Středové 
sešívání

S tímto nastavením se kopie sešívají ve dvou bodech podél středu, poté se kopie před vysunutím 
skládají na poloviny.

Půlsklad S tímto nastavením se kopie před vysunutím překládají na poloviny.
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Stř. seš.+sklad

Když je instalovaným finišerem zobrazeno [Středové sešívání + 
sklad], budou kopie před vysunutím sešity dvěma sponkami 
uprostřed a složeny na poloviny.

Lze zadat následující nastavení.

Položka Popis

Výmaz středu Při Středové sešívání + sklad lze vymazat obraz kolem středové čáry.
Výmaz: Vymaže obraz v oblasti široké 10 mm kolem středové čáry.
Nic: Nevymaže oblast kolem středové čáry.
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5.4.10 Pořadí kombinace
Lze zvolit větší počet dokumentů a vytisknout je společně. Můžete zvolit až 10 dokumentů a společně je 
vytisknout. Pro zvolený dokument můžete provést dodatečná nastavení výstupního zpracování, jako 
například nastavení počtu kopií. Můžete provést následující nastavení.

Po zvolení více dokumentů a dotyku [Spojit] se objeví zobrazení pro zadání pořadí spojování. Dokument bude 
vytištěn ve zde zobrazeném pořadí.

Zvolením dvou dokumentů se prohodí jejich pořadí.

Položka Popis

Kopie Nastavuje požadovaný počet kopií pro tisk.

Jednostranně/ 
oboustranně

Nastavuje, jestli budou tištěny jednostranné nebo oboustranné kopie.

Výstup Nastavuje odsazení, sešívání a děrování.

Okraj stránky Tiskne dokument s okrajem pro vazbu.

Razítko/ 
kompozice

Tisk dokumentu s datem/časem, číslem stránky nebo razítkem.
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5.5 Odeslání dokumentů ve schránkách
Následující přehled představuje kroky při odesílání dokumentů uložených ve veřejných schránkách.

1 Stiskněte tlačítko [Box].

2 Dotkněte se [Použít dokument].

3 Zvolte požadovanou schránku a dotkněte se [OK].
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4 Zvolte jeden nebo více dokumentů.

– Pokud je zvolen jeden dokument, dotkněte se [Odesl.].
– Pokud je zvoleno více dokumentů, dotkněte se [VY vaz.].

Zadejte pořadí odeslání (pořadí spojení).

Jeden zvolený dokument

Více zvolených dokumentů
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5 Zadejte příjemce.

– Volba z adresáře

– Přímé zadání

– Volba z historie úloh

– Volba Hledání adresy
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6 Zadejte typy souboru, komunikační nastavení a aplikační nastavení.

– Z adresáře nebo přímým zadáním

Typ souboru

Nastavení komunikace

Aplikace
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– Z historie úloh a hledání adresy

7 Zkontrolujte výsledek na obrazových náhledech.

Typ souboru

Nastavení komunikace

Aplikace
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8 Stiskněte tlačítko [Start], nebo se dotkněte [Start].
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5.5.1 Přehled odeslání

Data dokumentu uložená ve schránkách lze odeslat následujícími způsoby. Data můžete jednoduše směrovat 
zaregistrováním stanice přímo do stroje místo toho, abyste je posílali přes různé počítače.

5.5.2 Popis zobrazení odeslání
% Pro vyvolání následujícího zobrazení se dotkněte [Odesl.].

Položka Popis

FAX Odešle data v dokumentu jako fax.

E-mail adresa Data dokumentu mohou být odeslána jako příloha e-mailu.

Internetový 
fax

Data dokumentu lze odeslat přes internet nebo intranet jako přílohu e-mailu.

Fax na 
IP adresu

Zadává název hostitele nebo IP adresu cíle pro odeslání faxu.

Snímání do 
SMB

Data dokumentu budou odeslána do sdílené složky na zadaném počítači.

Snímání do 
FTP

Data dokumentu jsou odeslána na zadaný FTP server.

Snímání do 
WebDAV

Data dokumentu jsou odeslána na zadaný server v síti.

1 2 3

4

567

Č. Název části Popis

1 [Adresář] Zvolte příjemce z registrovaných cílů.

2 [Přímé zadání] Zadejte přímo neregistrovaný cíl.

Jestliže je ruční zadávání omezeno pomocí "Nastavení 
zabezpečení" v režimu správce, [Přímé zadání] a [Hledání 
adresy] se neobjeví.

3 [Historie úloh] Zvolte jednu z historií cílů faxu.

4 [Hledání adresy] Hledejte adresu z adresáře.

5 [Aplikace] Zadává volitelné funkce, jako je tisk razítka a stránky.

6 [Nastavení kom.] Zadávají se nastavení pro komunikaci.

7 [Typ souboru] Zadává formát odesílaného souboru a podrobnosti šifrování.
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5.6 Organizace dokumentů ve schránce
Následující přehled představuje kroky při organizování dokumentů uložených ve veřejných schránkách.

1 Připojte ke stroji externí paměť a poté stiskněte tlačítko [Box].

2 Dotkněte se [Přeskupit dokument].

3 Zvolte požadovanou schránku a dotkněte se [OK].

4 Zvolte dokumenty a druh činnosti.
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2
Poznámka
Postup mazání dokumentů viz "Smazání dokumentu" na straně 5-39.

Postup změny názvu uloženého dokumentu viz "Upravit název" na straně 5-39

Postup přesunutí dokumentů do jiné schránky viz "Přesunout" na straně 5-40.

Postup kopírování dokumentu do jiné schránky viz "Kopie" na straně 5-40.

Postup kontroly nebo náhledu informací o dokumentu viz "Podrobnosti dokumentu" na straně 5-41.

5.6.1 Veřejná/osobní/skupinová
Dokumenty uložené ve veřejné, osobní nebo skupinové schránce jsou předmětem následujících operací:

Systém

Dokumenty uložené v systémové schránce jsou předmětem různých operací závisejících na hostitelské 
schránce.

Položka Popis

Smazat Po vytištění nebo přenosu maže nepotřebné dokumenty.

Upravit název Mění název uloženého dokumentu.

Přesunout Přesouvá data dokumentů uložených ve schránce do jiné veřejné, osobní nebo 
skupinové schránky.

Kopie Kopíruje data dokumentů uložených ve schránce do jiné veřejné, osobní nebo 
skupinové schránky.

Podrobnosti dokumentu Umožňuje zkontrolovat datum a čas uložení a náhledový obraz dokumentu.

Schránka 
uživatele 
deníku

Schránka 
uživ. VY 
pollingem

Schránka 
zabezp. 
tisku

Schránka 
uživ. PŘ do 
paměti

Anotační 
schr. 
uživatele

Schránka 
opakovan. 
přenosu 
faxu

Smazat o o o o o o

Upravit 
název

e e o o o e

Přesunout e e e e e e

Kopie e e e e e e

Podrobnosti 
dokumentu

e e o o o o

o: Lze
e: Nelze
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5.6.2 Popis zobrazení přeskupení dokumentů

Veřejná/osobní/skupinová

Zvolte záložku Veřejná, Osobní nebo Skupina a poté schránku. Objeví se zobrazení podobné následujícímu.

1 2

3

4
5

6

7

891011

Č. Položka Popis

1 - Zobrazuje číslo a název schránky.

2  Když je uloženo sedm nebo více dokumentů, přejděte na další část seznamu pomocí 
tlačítek  a .

3 [Smažat] Maže zvolené dokumenty.

4 [Upravit název] Mění název zvoleného dokumentu.

5 [Přesunout] Zadává přesun zvoleného dokumentu.

6 [Kopie] Zadává kopírování zvoleného dokumentu.

7 [Podrobnosti 
dokumentu]

Umožňuje zkontrolovat podrobné informace a náhledový obraz dokumentu.

8 [Zvolit vše] Zvolí všechny dokumenty ve schránce.

9 [Nulovaní] Vynuluje všechny dokumenty ve schránce.

10 [Zobraz. 
seznamu]/ 
[Zobrazení 
miniatury]

Přepíná formát zobrazení uloženého dokumentu.
[Zobrazení miniatury]: Zobrazuje náhled první stránky, počet stránek a název 
dokumentu.
[Zobraz. seznamuí]: Zobrazuje čas uložení, jméno uživatele a název dokumentu. 
Dotykem názvů pod [Čas uložení] uspořádáte položky seznamu ve 
vzestupném/sestupném pořadí časů uložení.

11 - Zobrazí se seznam dokumentů uložených ve schránce.
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Systém

1 Zvolte záložku Systém a objeví se seznam dostupných systémových schránek.

2 Zvolte schránku pro archivaci dokumentu.

– Když zvolíte [Deník Schránka uživ.], zvolte pro archivaci dokumentu schránku uvnitř této schránky.
– Když zvolíte [Zabezpečeny Schránka uživ.], zadejte ID a heslo pro tisk zabezpečeného dokumentu.
– Když zvolíte [Anotače Schránka uživ.], zvolte pro archivaci dokumentu schránku uvnitř této 

schránky.

!
Podrobnosti
V závislosti na nastaveních pro funkce Zakázat funkce při chybě ověření dostupných z "Nastavení 
zabezpečení" – "Podrobnosti zabezpečení" pod [Nastavení správce] se může lišit postup zadávání ID 
a hesla pro schránku zabezpečeného tisku.

5.6.3 Smazání dokumentu
Maže dokumenty, které již nejsou po skončení tisku atp. zapotřebí. Lze současně zvolit a smazat více 
dokumentů. Po zkontrolování podrobností dokumentu se dotkněte [Ano] a poté [OK]. 

5.6.4 Upravit název
Mění název uloženého dokumentu. Pomocí klávesnice na dotykovém panelu zadejte nový název. 

!
Podrobnosti
Název dokumentu zadaný na tomto místě je výchozím názvem souboru pro přenos. Podle podmínek 
cílového serveru změňte název dokumentu určeného pro přenos.

Název dokumentu lze změnit později po přenosu.
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5.6.5 Přesunout
Přesouvá data dokumentů uložených ve schránce do jiné schránky. Jako cílovou schránku můžete zvolit 
veřejnou schránku, osobní nebo skupinovou schránku.

1 Zvolte cílovou schránku a zkontrolujte obsah dokumentu.

2 Dotkněte se tlačítka [OK].

!
Podrobnosti
Obsah zobrazení se liší pro osobní a skupinovou schránku podle přihlášeného uživatele.

Zadání hesla není nutné ani v případě, že bylo heslo pro cílovou schránku nastaveno.

5.6.6 Kopie
Kopíruje data dokumentů uložených ve schránce do jiné schránky. Jako cílovou schránku můžete zvolit 
veřejnou schránku, osobní nebo skupinovou schránku.

1 Zvolte cílovou schránku a zkontrolujte obsah dokumentu.

2 Dotkněte se [OK].

!
Podrobnosti
Obsah zobrazení se liší pro osobní a skupinovou schránku podle přihlášeného uživatele.

Zadání hesla není nutné ani v případě, že bylo heslo pro cílovou schránku nastaveno.
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5.6.7 Podrobnosti dokumentu

Umožňuje zkontrolovat z dotykového panelu podrobnosti uloženého dokumentu.

Zobrazení podrobné informace

% Zvolením dokumentu a dotykem [Podrobnosti dokumentu] zkontrolujte následující položky:

Položka Popis

Čas uložení Zobrazuje datum/čas uložení dokumentu.

Jméno uživatele Zobrazuje režim (snímání, kopírování nebo tisk) a jméno uživatele, který 
dokument uložil.

Název dok. Zobrazuje název dokumentu.

Počet stran Zobrazuje počet stránek dokumentu.

Č. úlohy. Zobrazuje číslo úlohy použité pro uložení (registraci) dokumentu.

 Jestliže je do schránky ukládáno dva nebo více dokumentů, přepínejte mezi 
dokumenty pomocí  a .

[Náhled] Dotykem tohoto tlačítka přepnete na zobrazení náhledu. Blíže viz "Náhled" na 
straně 5-42.
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Náhled

1 V zobrazení podrobností dokumentu vyvolejte dotykem [Náhled] zobrazení náhledu obrazu uloženého 
dokumentu. 

– Dokument lze zobrazit v plné velikosti nebo v násobcích 2, 4 nebo 8 normální velikosti.

2 Zvolte velikost zobrazení.

3 Pomocí posuvníku napravo od obrazu a pod obrazem zobrazte požadovanou část obrazu.

!
Podrobnosti
U vícestránkových dokumentů lze zkontrolovat pouze obraz první stránky.

Obsah dokumentu uloženého s šifrováním nelze zobrazit.
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5.7 Schránka zabezp. tisku (systémová schránka)

5.7.1 Co je to schránka zabezpečeného tisku?
Dokumenty odesílané jako tiskové úlohy chráněné pomocí ID a hesla jsou ukládány v této schránce. Chcete-
li dokument vytisknout, musíte zadat toto ID a heslo.

Postup ověření se může lišit v závislosti na nastavení [Zakázat funkce při chybě ověření] (zobrazí se dotykem 
[Nastavení zabezpečení] a poté [Podrobnosti zabezpečení] v Nastavení správce). Bližší informace vám sdělí 
správce stroje.

5.7.2 Postup ověření 1
Proveďte příslušnou operaci podle následujícího postupu, když je [Zakázat funkce při chybě ověření] (zobrazí 
se dotykem [Nastavení zabezpečení] a poté [Podrobnosti zabezpečení] v Nastavení správce) nastaveno na 
"Režim 1".

1 Dotkněte se [Schránka zabezp. tisku].

2 Zadejte ID zabezpečeného tisku.

3 Zadejte heslo pro zabezpečený tisk.

Objeví se seznam dokumentů.

4 Zvolte dokument, který chcete vytisknout, a zadejte tisková nastavení.

5.7.3 Postup ověření 2
Proveďte příslušnou operaci podle následujícího postupu, když je [Zakázat funkce při chybě ověření] (zobrazí 
se dotykem [Nastavení zabezpečení] a poté [Podrobnosti zabezpečení] v Nastavení správce) nastaveno na 
"Režim 2".

1 Dotkněte se [Schránka zabezp. tisku].

2 Zadejte ID zabezpečeného tisku.

Objeví se seznam dokumentů.

3 Zvolte dokument, který chcete tisknout a zadejte heslo zabezpečeného tisku.

!
Podrobnosti
Když zvolíte "Režim 2", je úroveň zabezpečení vyšší než v "Režim 1".
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5.7.4 V tisku
Při tisku dokumentů uložených ve schránce zabezpečeného tisku můžete přidat dokumentům několik funkcí.

5.7.5 Mazání
Dokument uložený ve schránce zabezpečeného tisku lze smazat v zobrazení Přeskupit dokument.

Funkce Popis

Kopie Pomocí číselnice zadejte pro tisk požadovaný počet kopií.
Lze zadávat v rozsahu 1 až 999.

Jednostranně/oboustranně Zvolte "Jednostr." nebo "Oboustr.".

Výstup Zvolte "Třídění/skupinkování", "Odsazení" nebo "Sešívání". 

Vklád. listu/obálky/kapitoly Zvolte "Obálka", "Vkládání listu" nebo "Kapitoly".

Razítko/kompozice Zvolte "Datum/čas", "Číslo stránky", "Razítko", "Ochrana proti kopírování", 
"Opakování razítka" a/nebo "Záhlaví/zápatí".
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5.8 Schránka uživ. pro šifrované PDF (Systém)

5.8.1 Co je to schránka pro šifrované PDF?
Jestliže jsou data PDF souboru chráněného heslem uložena pomocí PageScope Web Connection nebo 
přímého tisku PageScope, jsou dokumenty automaticky uloženy ve schránce pro šifrované PDF.

!
Podrobnosti
Při tisku šifrovaného souboru PDF z externí paměti je tisk řízen ze schránky pro šifrované PDF.

5.8.2 Zobrazení schránka pro šifrované PDF

1 Zvolením [Schránka uživ. pro šifrované PDF] se zobrazí seznam dokumentů uložených ze záložky 
Systém.

2 Zvolte dokument, který chcete zkontrolovat.

5.8.3 V tisku

1 Zvolte dokument, který chcete vytisknout a dotkněte se [Tisk].

2 Při tisku zadejte heslo nastavené v souboru PDF.

5.8.4 Mazání
% Zvolte dokument, který chcete smazat a dotkněte se [Smazat].
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6 Režim síťového 
skeneru/faxu/síťového faxu
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6 Režim síťového skeneru/faxu/síťového faxu

2
Poznámka
Funkce faxu a síťového faxu jsou dostupné jen s instalovanou volitelnou faxovou soupravou.

6.1 Přenosové funkce

Typ funkce

Tento stroj může odesílat a přijímat snímané obrazy po síti nebo telefonní lince. V této uživatelské příručce 
jsou popisy následujících funkcí.

2
Připomenutí 
Při vypínání [hlavní vypínač] a opětovném zapínání počkejte po vypnutí nejméně 10 sekund, než opět 
zapnete napájení. Bude-li stroj zapnut bezprostředně po vypnutí, nemusí fungovat správně.

Pokyny pro použití faxových funkcí (G3)

Tento stroj nemůže odesílat/přijímat faxy v barvě.

Stroj lze připojit k telefonní lince následujícího typu:
- Veřejná účastnická telefonní linka (včetně faxové sítě)
- PBX (dvouvodičová pobočková ústředna)

U telefonní linky si ověřte:
- Nemůžete připojit firemní telefon jako externí telefon.
- Jestliže je v interní síti používána multiplexní linka, může dojít k omezení faxových přenosů, nebo 

nebude možné používat Super G3 fax.

Při výrobním nastavení dochází ke komunikačním chybám jen ve vzácných případech. To je způsobeno 
multiplexním zařízením nastaveným na nejnižší možné pásmo pro hlasové přenosy. Tato omezení se liší 
v závislosti na uspořádání sítě. Bližší informace vám poskytne správce sítě.

Pokyny pro použití síťového faxu

Pro použití funkce síťového faxu jsou požadovány následující podmínky.
- Stroj je připojen k síti. (požadováno)

Stroj lze použít v síti s připojením TCP/IP. Nejprve připojte propojovací kabel k síti.

!
Podrobnosti
Chcete-li stroj používat v síti, je třeba provést nastavení stroje, jako je IP adresa.

Typ funkce Možnosti

Funkce síťového snímání • Snímat do e-mailu
• VY FTP
• VY SMB
• Uložit do schr. uživatele
• VY WebDAV
• Web Service

Funkce faxu • Přenos/příjem faxu G3
• Polling

Funkce síťového faxu • Internetový fax (I-FAX)
• Fax na IP adresu
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Pokyny pro použití internetového faxu

Pro použití funkce internetového faxu jsou požadovány následující podmínky.
- Tento stroj je připojen k síti, může proto odesílat a přijímat e-mailové zprávy.
- V "Nastav. funkce síťového faxu" v Nastavení správce je funkce síťového faxu nastavena na "ZAP".

Při odeslání e-mailové zprávy může v závislosti na stavu sítě dojít k poškození souboru přílohy. Vždy 
zkontrolujte, jestli není příloha poškozena.

Přestože může být v zobrazení výsledku VY nebo ve zprávě o činnosti indikováno "----", nemusí být e-
mailová zpráva doručena příjemci kvůli problémům v samotném internetu. "----" indikuje úspěšné doručení 
zprávy serveru. Jestliže stroj přijímá oznámení o doručení zprávy (MDN), objeví se "OK" v zobrazení výsledku 
VY nebo ve zprávě o činnosti. Chcete-li odeslat nebo přijmout důležitá data, použijte funkci faxu G3.

!
Podrobnosti
Chcete-li použít funkci internetového faxu, musí nastavení provést servisní technik. Bližší informace 
vám poskytne servisní technik.

Pokyny pro použití faxu na IP adresu

Jestliže je používána funkce faxu na IP adresu, nemůžete přidat pobočkovou telefonní linku.

Funkce faxu na IP adresu je dostupná pouze mezi kompatibilními modely Konica Minolta. Nemůžeme zaručit 
správnou činnost u jiných než kompatibilních modelů.

!
Podrobnosti
Chcete-li použít funkci faxu na IP adresu, musí nastavení provést servisní technik. Bližší informace vám 
poskytne servisní technik.
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6.2 Přehled

6.2.1 Dostupné funkce síťového snímání
"Snímání" je operace snímání obrazů originálu podávaného ADF nebo položeného na osvitové sklo. Funkce 
snímání lze použít k dočasnému uložení snímaných dat do vnitřní paměti stroje a k přenosu těchto dat po síti.

Snímat do e-mailu

Snímaná data lze odeslat na zadanou e-mailovou adresu.

% Pomocí dotykového panelu stroje zvolte cíle pro odeslání snímaných dat jako příloh e-mailů.

VY FTP

Snímaná data lze přenést na zadaný server FTP.

% Pomocí dotykového panelu stroje zadejte adresu serveru FTP, přihlašovací heslo a další informace.
– Data odsouvaná na server FTP lze zavádět z počítače v síti.

Originál

Stroj

Internet

Paměť

E-mail a snímaná data

Server SMTP Server POP

Příjem e-mailu

Originál

Stroj

Paměť

Snímaná data
Zavedení

FTP server

Internet
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VY SMB

Snímaná data lze odeslat do sdílené složky na zadaném počítači. 

% Pomocí dotykového panelu stroje zadejte název hostitele, cestu k souboru a další informace.

Uložit do schr. uživatele

Snímaná data lze uložit ve schránce na pevném disku stroje, což umožňuje data opakovaně použít. Název 
souboru lze zadat pomocí dotykového panelu stroje při ukládání dat

Do schránek lze ukládat i jiná data, jako jsou data přijatého faxu.

Originál

Stroj

Paměť

Snímaná data

Uložení do sdílené složky

Pevný disk

Stroj
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VY WebDAV

Snímaná data lze přenést na zadaný server.

% Pomocí dotykového panelu stroje zadejte adresu serveru, přihlašovací heslo a další informace.
– Data odsouvaná na server lze zavádět z počítače v síti.

Web Service

Jestliže je instalován ovladač po rozpoznání stroje počítačem (Windows Vista), lze odeslat příkaz ke snímání 
z počítače, nebo provádět snímání podle potřeby ze stroje a snímaná data odeslat do počítače.

2
Poznámka
Pokud byl instalován obrazový řadič IC-409, není tato funkce dostupná.

Originál

Stroj

Paměť

Snímaná data

Server

Internet

Zavedení

Windows Vista

Příkaz ke snímání

Originál

Snímaná data
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6.2.2 Dostupné funkce faxu

Přenos/příjem faxu G3

Tento stroj může odesílat přijímat fax G3. 

% Pomocí dotykového panelu stroje zvolte cíle pro přenos dat.
– Můžete také přidat data pomocí funkce úpravy, dostupné při funkci snímání.

Polling

Odesláním příkazu pollingu (výzvy) můžete přijímat data originálu z jiného faxového zařízení (PŘ pollingem). 
Data originálu můžete také uložit před přenosem, který je nastavený po přijetí příkazu k pollingu od jiných 
faxových zařízení (VY pollingem). Data pro VY pollingem můžete uložit do Schránka uživ. VY pollingem nebo 
Schr. uživatele deníku.

Příjemce Odesilatel

Registrace

Polling

Prohlížení
Deník

Příjemce Odesilatel
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6.2.3 Dostupné funkce síťového faxu

Internetový fax

Funkce síťového faxu odesílá a přijímá snímané originály jako soubor přílohy (ve formátu TIFF) přes intranet 
(interní sítě) nebo internet. Tato komunikace přes intranet nebo internet v porovnání s běžnými faxovými 
zprávami významně snižuje náklady.

% Zadejte cílovou e-mailovou adresu pro odeslání e-mailové zprávy.

Fax na IP adresu

Tato funkce umožňuje přijímat fax přes síť IP.

% Zadejte název cílového hostitele nebo IP adresu cíle pro odeslání faxu.

Rozdíly mezi faxem na IP adresu a faxem G3 jsou následující.
- Protokol SMTP slouží k odesílání a příjmu obrazových dat.
- Dostupné jen v rámci intranetu (interní sítě).
- Na rozdíl od internetového faxu není zapotřebí poštovní server.
- Lze posílat/přijímat faxy barevně.

Originál

Intranet/internet

E-mail + příloha 

Příjem z internetu

Server SMTP Server POP

(soubor ve 
formátu TIFF)

SMTP

Intranet

Přenosy faxu zadáním IP adresy nebo cílového názvu hostitele.
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6.3 Registrace adresy
% Chcete-li registrovat cíl (adresu) snímaných/faxových dat, použijte jeden z následujících způsobů 

registrace.
– Pomocí dotykového panelu stroje
– Pomocí PageScope Web Connection z počítače v síti

6.3.1 Adresář
V adresáři lze registrovat následující typy informací o cíli. Blíže o registraci cílů v adresáři viz "Registrace 
jednotlač./schránky uživatele" na straně 6-103.
- E-Mail
- Schránka uživ.
- FAX
- PC(SMB)
- FTP
- WebDAV
- Fax na IP adresu
- Internetový fax

!
Podrobnosti
Cíle v adresáři nelze registrovat přes Web Service. Zadejte cíl přímým zadáním adresy.

6.3.2 Skupina
Sadu adres registrovaných v adresáři lze registrovat jako skupinu. Registrace skupiny je užitečná pro 
odesílání zprávy na více než jednu adresu současně.

6.4 Volitelná nastavení
V závislosti na použití lze využít další nadstavení.

Programy faxu/snímání

Nastavení cíle a snímání lze registrovat společně jako jeden program. To je vhodné pro časté snímání 
dokumentů a odesílání dat za stejných podmínek.

% Zadejte nastavení pomocí dotykového panelu stroje.

2
Poznámka
Blíže viz "Program snímání/faxu" na straně 6-136.

Obsah zobrazení nastavení

% Nastavte obsah, který se má zobrazit po dotyku tlačítka [Fax/Scan] na ovládacím panelu.

2
Poznámka
Blíže viz "Vlastní nastav. zobrazení – Nastavení snímání/faxu" na straně 6-143.
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6.5 Použití Web Service
Příkaz ke snímání lze odeslat z počítače (Windows Vista) v síti, nebo provést snímání dle požadavků ze stroje 
a snímaná data odeslat do počítače. V této části jsou popsána nastavení, která by měla být předem 
provedena na počítači.

6.5.1 Nastavení potřebná pro použití Web services
Pro použití Web services jsou potřebná následující nastavení:
- Instalujte v počítači ovladač stroje.
- Proveďte nastavení Web services ve stroji.

!
Podrobnosti
Nastavení Web services lze ve stroji provést v zobrazení Nastavení správce.

6.5.2 Instalace ovladače stroje v počítači

Kontrola před instalací

% Před instalací zkontrolujte, jestli je aktivováno "Prohledávání sítě" v [Centrum sítě a sdílení] dostupné 
přes [Ovládací panely].

Postup instalace

1 Klepněte na tlačítko [Start] a zvolte [Síť].

Objeví se seznam připojených síťových zařízení.

2 Pravým tlačítkem klepněte na ikonu stroje, poté zvolte [Instalovat].

– V závislosti na nastaveních počítače se může objevit dialogový rámeček UAC (řízení účtu uživatele). 
Zkontrolujte obsah a pokračujte.

– Když jsou pro tento stroj povoleny všechny funkce Web service snímání a tisku, zobrazí se tento 
stroj jako ikona tiskárny.

– Software ovladače bude instalován automaticky. Když se objeví dialogový rámeček na potvrzení, 
klepněte na tlačítko [Zavřít].

3 Na ovládacím panelu stroje zvolte [Web Service] a zkontrolujte, jestli je zobrazen správný cíl.
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6.6 Postup operací

6.6.1 Snímání/síťový fax
V této části se popisuje pořadí kroků při odesílání snímaných dat a použití operací internetového faxu.

1 Stiskněte tlačítko [Fax/Scan].

2 Zadejte příjemce.

– Na záložce Adresář (s. 6-39)

– Na záložce Přímé zadání (s. 6-42)
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– Na záložce Hledání adresy (s. 6-50)

3 Zadejte nastavení snímání (s. 6-53), nastavení originálu(s. 6-81) a komunikační nastavení (s. 6-85).

– Chcete-li zadat nastavení snímání, dotkněte se [Nastavení snímání].

– Chcete-li zadat nastavení originálu, dotkněte se [Nastavení originálu].
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– Chcete-li zadat komunikační nastavení, dotkněte se [Nastavení komunikace].

4 Vložte originál.

5 Chcete-li zkontrolovat pokročilý náhled, stiskněte tlačítko 
[Testovací kopie]. (s. 6-27)
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6 Stiskněte tlačítko [Start].
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6.6.2 Fax (G3)
V této části se popisuje pořadí kroků při použití operací faxu G3.

1 Stiskněte tlačítko [Fax/Scan].

2 Zadejte příjemce.

– Na záložce Adresář (s. 6-39)

– Na záložce Přímé zadání (s. 6-42)
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– Na záložce Historie úloh (s. 6-50)

3 Zadejte nastavení snímání (s. 6-53), nastavení originálu(s. 6-81) a komunikační nastavení (s. 6-85).

– Chcete-li zadat nastavení snímání, dotkněte se [Nastavení snímání]

– Chcete-li zadat nastavení originálu, dotkněte se [Nastavení originálu]
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– Chcete-li zadat komunikační nastavení, dotkněte se [Nastavení komunikace]

4 Vložte originál.

5 Chcete-li zkontrolovat pokročilý náhled, stiskněte tlačítko 
[Testovací kopie]. (s. 6-27)
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6 Stiskněte tlačítko [Start].
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6.6.3 Vyvolání programu
Tato část popisuje pořadí kroků při vyvolání a registraci programu faxu/snímání.

1 Stiskněte tlačítko [Fax/Scan].

2 Stiskněte tlačítko [Režim paměti].

3 Zvolte program a dotkněte se [OK]. 
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4 Zadejte nastavení snímání (s. 6-53), nastavení originálu(s. 6-81) a komunikační nastavení (s. 6-85).

– Chcete-li zadat nastavení snímání, dotkněte se [Nastavení snímání]

– Chcete-li zadat nastavení originálu, dotkněte se [Nastavení originálu]

– Chcete-li zadat komunikační nastavení, dotkněte se [Nastavení komunikace]
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5 Vložte originál.

6 Chcete-li zkontrolovat pokročilý náhled, stiskněte tlačítko 
[Testovací kopie]. (s. 6-27)

7 Stiskněte tlačítko [Start].

2
Poznámka
Podrobnosti a postup registrace programu viz "Registrovat program snímání/faxu" na straně 6-136.
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6.6.4 Oběžník

V této části je popsán postup pro současný přenos dat většímu počtu příjemců.

1 Stiskněte tlačítko [Fax/Scan].

2 Zadejte dva nebo více příjemců.

– Na záložce Adresář (s. 6-39)

– Na záložce Přímé zadání (s. 6-42)
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– Na záložce Historie úloh (s. 6-49)

– Na záložce Hledání adresy (s. 6-50)
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3 Zadejte nastavení snímání (s. 6-53), nastavení originálu(s. 6-81) a komunikační nastavení (s. 6-85).

– Chcete-li zadat nastavení snímání, dotkněte se [Nastavení snímání]

– Chcete-li zadat nastavení originálu, dotkněte se [Nastavení originálu]

– Chcete-li zadat komunikační nastavení, dotkněte se [Nastavení komunikace]
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4 Vložte originál.

5 Chcete-li zkontrolovat pokročilý náhled, stiskněte tlačítko 
[Testovací kopie]. (s. 6-27)

6 Stiskněte tlačítko [Start].
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6.7 Použití pokročilého náhledu
Po stisknutí tlačítka [Testovací kopie] po vložení originálu, který chcete odfaxovat nebo snímat a odeslat, lze 
na ovládacím panelu zobrazit náhled výstupního stavu. V zobrazení náhledu lze změnit orientaci snímaného 
originálu a zkontrolovat nastavení.

!
Podrobnosti
U šifrovaných a načtených dokumentů nelze zobrazit náhled.

6.7.1 Zobrazení Náhled

Náhled – Zobraz. stránky

Zobrazí snímaný obraz.

!
Podrobnosti
Když zvolíte stránku přímo, otočí se obraz zvolené stránky o 180 stupňů.

Položka Popis

[Předch. strana]/ 
[Další strana]

Jestliže uložený dokument obsahuje více stránek, můžete se v zobrazeném náhledu 
přesouvat na předchozí a další stránku dotyky [Předch. strana]/[Další strana].

Zoom Dokument lze zobrazit v plné velikosti nebo v násobcích 2, 4 nebo 8 normální velikosti. Zvolte 
velikost zobrazení a pomocí posuvníků napravo od obrazu a pod obrazem si prohlédněte 
požadovanou část obrazu.

Otočení stránky • [Otočit aktuální stránku]: Dotykem tohoto tlačítka otočte aktuálně zobrazenou stránku 
o 180 stupňů.

• [Zvolte stránky pro otočení]: Toto tlačítko se objeví, když uložený dokument obsahuje 
více stránek. Objeví se seznam snímaných stránek. Zvolte požadovanou stránku pro 
otočení o 180 stupňů. V seznamu snímaných stránek jsou následující možnosti otáčení:

• [Zvolit liché]: Otočí obrazy lichých stránek o 180 stupňů.
• [Zvolit sudé]: Otočí obrazy sudých stránek o 180 stupňů.
• [Zvolit vše]: Otočí obrazy všech stránek o 180 stupňů.

[Zobraz. výstup] Dotykem tohoto tlačítka zobrazíte pomocí ikon a textu v obrazu náhledu zadaná nastavení. 
Když je [Zobraz. výstup] zrušeno, zobrazí se pouze obraz bez ikon a textu.

[Změnit nastav.] Lze změnit některá nastavení zadaná před snímáním originálu. Blíže viz "Náhled – Zobraz. 
stránky – Změnit nastavení" na straně 6-28.
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Náhled – Zobraz. stránky – Změnit nastavení

Lze změnit následující nastavení zadaná před snímáním originálu.

Náhled – Zobrazit stav

% Zvolte, jestli pokračovat ve snímání.

Položka Popis

Základní – Dokument Zvolte Jednostr. nebo Oboustr. Pokud bylo zadáno "Obálka + oboustr.", objeví se také 
[Obálka + oboustr.].

Základní – Pozice 
vazby

Tuto položku lze zvolit, když byl zadán cíl "E-Mail", "Schránka uživ.", "FTP", "SMB" nebo 
"WebDAV" a není zvoleno "Kopírování knihy".

Základní – Formát 
originálu

Tuto položku lze zvolit, když bylo zadáno "Smíš. originály".

Aplikace – Výmaz 
rámečku

Zadejte nastavení pro funkci "Výmaz rámečku". (s. 6-64)

Aplikace – Výmaz 
středu

Tuto položku lze zvolit, když byl zadán cíl "E-Mail", "Schránka uživ.", "FTP", "SMB" nebo 
"WebDAV" a není zvoleno "Snímání knihy".

Položka Popis

[Konec] Chcete-li po aktuálně zvoleném originálu pokračovat ve snímání, přesvědčte se, jestli není 
zvoleno [Konec].
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6.7.2 Odesílání pomocí pokročilého náhledu

Níže je popsán postup práce po vložení originálu. Blíže o postupu faxování a snímání viz "Postup operací" na 
straně 6-12.

1 Vložte kopírovaný dokument.

2 Stiskněte tlačítko [Testovací kopie].

3 Zvolte orientaci originálu.

– Při položení originálu na osvitové sklo:

– Při vložení originálu do ADF:

4 Stiskněte tlačítko [Start].

Originál bude snímán a objeví se zobrazení náhledu.
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5 Zkontrolujte náhledový obraz a podle potřeby obraz otočte nebo změňte nastavení.

– Chcete-li pokračovat ve snímání více originálů, dotkněte se záložky Zobrazit stav, zrušte volbu 
[Konec] a vložte další originál.

6 Stiskněte tlačítko [Start].

Je zahájeno odesílání.
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6.8 Strom nabídek v režimu Fax/snímání
Funkce a nastavení, které lze používat v režimu Fax/snímání, mají níže uvedenou strukturu.

Záložka Adresář

2
Poznámka
Blíže viz "Adresář" na straně 6-39.

Funkce dostupné pod záložkou Adresář:

!
Podrobnosti
Blíže o Hledat viz s. 6-39.

Blíže o Nastavení snímání viz s. 6-53.

Blíže o Nastavení originálu viz s. 6-81.

Blíže o Nastavení komunikace viz s. 6-85.
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Záložka Přímé zadání

Funkce dostupné pod záložkou Přímé zadání:

!
Podrobnosti
Blíže o Přímé zadání viz s. 6-42.

Blíže o Fax viz s. 6-42.

Blíže o E-mail viz s. 6-43.

Blíže o Schránka uživ. viz s. 6-43.

Blíže o Internetový fax viz s. 6-43.

Blíže o Fax na IP adresu viz s. 6-44.

Blíže o PC (SMB) viz s. 6-45

Blíže o FTP viz s. 6-46.

Blíže o WebDAV viz s. 6-48.

Blíže o Web Service viz s. 6-49.

Blíže o Nastavení snímání viz s. 6-53.

Blíže o Nastavení originálu viz s. 6-81.

Blíže o Nastavení komunikace viz s. 6-85.



bizhub C353/C253/C203 (FE2) 6-33

Režim síťového skeneru/faxu/síťového faxu 6
Záložka Historie úloh

Funkce dostupné pod záložkou Historie úloh:

!
Podrobnosti
Blíže o Historie úloh viz s. 6-49.

Blíže o Nastavení snímání viz s. 6-53.

Blíže o Nastavení originálu viz s. 6-81.

Blíže o Nastavení komunikace viz s. 6-85.

Záložka Hledání adresy

Funkce dostupné pod záložkou Hledání adresy:

!
Podrobnosti
Blíže o Hledat viz s. 6-50.

Blíže o Pokročilé hledání viz s. 6-50.

Blíže o Nastavení snímání viz s. 6-53.

Blíže o Nastavení originálu viz s. 6-81.

Blíže o Nastavení komunikace viz s. 6-85.
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Záložka Vyvěšení

2
Poznámka
Blíže viz "Vyvěšení (G3)" na straně 6-52.

Nastavení snímání

2
Poznámka
Blíže viz "Nastavení snímání" na straně 6-53.

Funkce dostupné v zobrazení Nastavení snímání:

Nabídka první úrovně Nabídka druhé úrovně Nabídka třetí úrovně Nabídka čtvrté úrovně

Typ originálu (s. 6-53)

Simplex/Duplex (s. 6-54)

Rozlišení (s. 6-55)

Typ souboru (s. 6-56) Typ souboru (s. 6-56)

Nastavení snímání 
(s. 6-57)

Šifrování (s. 6-57)

Kompozice razítka 
(s. 6-60)

Sytost (s. 6-61)

Oddělené snímání 
(s. 6-61)

Seřízení kvality (s. 6-62) Barva (s. 6-62)

Odstranění pozadí 
(s. 6-63)

Ostrost (s. 6-63)

Výmaz (s. 6-64) Výmaz rámečku (s. 6-64)

Snímání knihy Kopírování knihy (s. 6-64)
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Aplikace Formát snímání (s. 6-67)

Anotace (s. 6-68)

Razítko/kompozice Datum/čas (s. 6-69) Formát data

Formát času

Str.

Barva textu

Velikost textu 

Pozice tisku

Číslo stránky (s. 6-71) Počáteční číslo stránky

Počáteční číslo kapitoly

Typ čísla str.

Velikost textu

Barva textu

Pozice tisku

Razítko (s. 6-73) Typ razítka/přednastavená 
razítka

Str.

Velikost textu

Barva textu

Pozice tisku

Záhlaví/zápatí (s. 6-75) Vyvolat záhlaví/zápatí

Kontrola/dočas. změna

Poslat a tisknout (s. 6-79) Kopie

Simplex/Duplex

Sešívání

VY razítko (s. 6-80)

Název dokumentu 
(s. 6-80)

Nabídka první úrovně Nabídka druhé úrovně Nabídka třetí úrovně Nabídka čtvrté úrovně
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Nastavení originálu

2
Poznámka
Blíže viz "Nastavení originálu" na straně 6-81.

Funkce dostupné v zobrazení Nastavení originálu:

Nabídka první úrovně Nabídka druhé úrovně Nabídka třetí úrovně Nabídka čtvrté úrovně

Speciální originál (s. 6-81) Smíš. originály (s. 6-81)

Orig. se Z-skladem 
(s. 6-81)

Dlouhý originál (s. 6-81)

Nastavení orientace 
(s. 6-82)

Orientace originálu 
(s. 6-82)

Pozice vazby (s. 6-82)

Celk. # strán (Rychlé VY 
z pam.) (s. 6-83)

Odstranění skvrn (s. 6-84)
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Nastavení komunikace

2
Poznámka
Blíže viz "Nastavení kom." na straně 6-85.

Funkce dostupné v zobrazení Nastavení komunikace:

Nabídka první úrovně Nabídka druhé úrovně Nabídka třetí úrovně Nabídka čtvrté úrovně

Nastavení linky (s. 6-85) Mezinár. VY (s. 6-85)

ECM VYP (s. 6-85)

V. 34 VYP (s. 6-86)

Kontr.cíle a odesl. 
(s. 6-86)

Zvolte linku (s. 6-86)

Nastavení e-mailu (s. 6-87) Název dokumentu 
(s. 6-87)

Předmět (s. 6-87)

Od (s. 6-88)

Tělo (s. 6-88)

Nastavení adresy URL 
oznamování (s. 6-89)

Nastavení způsobu 
komunikace (s. 6-90)

Rychlé VY z pam. (s. 6-90)

PŘ pollingem Normální (s. 6-91)

Deník (s. 6-91)

Časované VY (s. 6-92)

VY s heslem (s. 6-93)

VY pollingem Normální (s. 6-93)

Deník (s. 6-94)

VY s F-kódem (s. 6-95) SUB adresa

Heslo

Šifrování e-mailu (s. 6-95)

Digitální podpis (s. 6-95)

Nastavení záhlaví faxu 
(s. 6-96)
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6.9 Počáteční zobrazení pro operace faxu/snímání

6.9.1 Uspořádání zobrazení
% Dotykem [Fax/Scan] vyvolejte následující zobrazení.

!
Podrobnosti
Jestliže je ruční zadávání omezeno pomocí "Nastavení zabezpečení" v režimu správce, [Přímé zadání] 
a [Hledání adresy] se neobjeví.

!
Podrobnosti
Pozice zobrazení [Hledání adresy] závisí na nastaveních uživatele. Blíže viz "Výchozí adresář" na 
straně 6-145.

Když je zadáno "Potvrďte adresu (VY)", neobjeví se [Historie úloh] a [Vyvěšení].

1 2 3 4 5

678

Č. Položka Popis Viz.

1 [Adresář] Zvolte příjemce z registrovaných cílů. s. 6-39

2 [Přímé zadání] Zadejte přímo neregistrovaný cíl. s. 6-42

3 [Historie úloh] Zvolte jednu z historií cílů faxu. s. 6-49

4 [Hledání adresy] Hledejte cíl v paměti serveru LDAP. s. 6-50

5 [Vyvěšení] Umožňuje provádět volbu s vyvěšením. s. 6-52

6 [Nastavení kom.] Zadejte nastavení pro komunikační operace. s. 6-85

7 [Nastavení originálu] Zadejte typ a orientaci originálu. s. 6-81

8 [Nastavení snímání] Zadejte podrobnosti pro snímání dokumentů. s. 6-53
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6.9.2 Adresář

Adresu cíle lze vyhledat.

% Hledejte registrované cíle následujícím způsobem.

Hledat – Typ adresy

Typy cílů lze vyhledávat na základě typu zadaného při registraci cíle.

[Typ adresy] se objeví po dotyku [Hledat], jestliže je nastaveno [Výchozí adresář] (zobrazí se dotykem [Vlastní 
nastavení zobrazení] – [Nastavení snímání/faxu] v [Nastavení uživatele]) na "Index".

2
Poznámka
Blíže o nastavení viz "Výchozí adresář" na straně 6-145.

Způsob registrace cílů v adresáři viz "Registrace jednotlač./schránky uživatele" na straně 6-103.
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Hledat – Index

Index se zobrazí na základě indexu zadaného při registraci cíle.

[Index] se objeví po dotyku [Hledat], jestliže je nastaveno [Výchozí adresář] (zobrazí se dotykem [Vlastní 
nastavení zobrazení] – [Nastavení snímání/faxu] v [Nastavení uživatele]) na "Typ adresy".

2
Poznámka
Blíže o nastavení viz "Výchozí adresář" na straně 6-145.

Způsob registrace cílů v adresáři viz "Registrace jednotlač./schránky uživatele" na straně 6-103.
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Hledat – Podrobné hledání

Při hledání odpovídající adresy zadejte název cíle nebo část adresy.

% Zvolte [Název] nebo [Adresa] a zadejte hledaný text.

Podrobné hledání – Možností hledání

Po zvolení nastavení v zobrazení Podrobné hledání objeví se volby hledání.

% Zadejte možnosti hledání a dotkněte se [OK].

!
Podrobnosti
V "Zobrazení možností hledání" v režimu Nástroje lze zadat zobrazení možností hledání a obsah 
zobrazovaných položek. Blíže viz "Vlastní nastavení zobrazení – Nastavení možností hledání 
(E-Mail/Schránka/SMB/FTP/WebDAV/G3/IP/I-FAX)" na straně 6-147.
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6.9.3 Přímé zadání
% Neregistrovaný cíl zadejte přímo.

6.9.4 Přímé zadání – Fax

1 Pomocí klávesnice na dotykovém panelu zadejte číslo faxu.

– Jestliže je zadáno "Potvrďte adresu (VY)" po dotyku [OK], objeví se zobrazení s výzvou 
k opětovnému zadání čísla faxu.

2 Stiskněte tlačítko [Ode.].
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6.9.5 Přímé zadání – E-mail

% Pomocí dotykového panelu zadejte e-mailovou adresu.

6.9.6 Přímé zadání – Schránka uživ.

1 Zvolte typ schránky.

2 Zadejte schránku pro uložení dokumentu.

6.9.7 Přímé zadání – Internetový fax
% Pomocí dotykového panelu zadejte e-mailovou adresu.

Schopnost PŘ (cíl)

% Zvolte nastavení příjmu v cíli internetového faxu.

Můžete zvolit více nastavení příjmu.

Položka Popis

Typ komprimace Lze zvolit MMR, MR a MH.

Formát papíru Lze zvolit A3, B4 a A4.

Rozlišení Lze zvolit 600 e 600 dpi (ultra jemné), 400 e 400 dpi (velmi jemné), 200 e 200 dpi (jemné) 
a 200 e 100 dpi (stand).
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6.9.8 Přímé zadání – Fax na IP adresu
% Zadejte cíl faxu na IP adresu.

Položka Popis

IP adresa Zadejte název hostitele nebo IP adresu cíle.

Číslo portu Pomocí číselnice zadejte číslo portu, který bude použit pro k přenosu (rozsah: 1 až 65535).

Typ stroje v cíli Jestliže je cílovým strojem barevný stroj, zvolte [Barva].

[Další cíl] Dotykem tohoto tlačítka předejte další cíle.
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6.9.9 Přímé zadání – PC (SMB)

% Zadejte přímo adresu PC (SMB).

Název hostitele

% Z dotykového panelu zadejte název hostitele (velkými písmeny) nebo IP adresu cíle.

Cesta k sou.

% Z dotykového panelu napište velkými písmeny cestu k cílové složce.

Jméno uživatele

% Z dotykového panelu zadejte pro přihlášení jméno uživatele.

Heslo

% Z dotykového panelu zadejte přihlašovací heslo.

Odkaz

Můžete zkontrolovat strukturu složek na cílovém počítači. Tuto funkci můžete použít k přímému zadání složky 
stanice.

Další cíl

% Dotykem tohoto tlačítka předejte další cíle.
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6.9.10 Přímé zadání – FTP
% Zadejte přímo FTP adresu.

Název hostitele

% Z dotykového panelu zadejte název hostitele nebo IP adresu.

Cesta k sou.

% Z dotykového panelu zadejte cestu k cílové složce.

Jméno uživatele

% Z dotykového panelu zadejte pro přihlášení jméno uživatele.

!
Podrobnosti
Dotykem [Anonym] se zadává "anonym".
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Heslo

% Z dotykového panelu zadejte přihlašovací heslo.

Podrobná nastavení

% Zadejte podrobnější nastavení.

Další cíl

% Dotykem tohoto tlačítka předejte další cíle.

Položka Popis

Číslo portu Zadejte číslo portu.

PASV Zadejte, jestli má být používán režim PASV.

Proxy Zadejte, zda má být použit proxy server.
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6.9.11 Přímé zadání – WebDAV
% Zadejte přímo adresu WebDAV.

Název hostitele

% Z dotykového panelu zadejte název hostitele nebo IP adresu.

Cesta k sou.

% Z dotykového panelu zadejte cestu k cílové složce.

Jméno uživatele

% Z dotykového panelu zadejte pro přihlášení jméno uživatele.

Heslo

% Z dotykového panelu zadejte přihlašovací heslo.

Podrobná nastavení

% Zadejte podrobnější nastavení.

Další cíl

% Dotykem tohoto tlačítka předejte další cíle.

Položka Popis

Číslo portu Zadejte číslo portu.

Proxy Zadejte, zda má být použit proxy server.

Nastavení SSL Zadejte, zda má být k přenosu použit SSL.



bizhub C353/C253/C203 (FE2) 6-49

Režim síťového skeneru/faxu/síťového faxu 6
6.9.12 Přímé zadání – Web Service

Tato funkce odesílá snímaná data do předem registrovaného počítače v síti.

!
Podrobnosti
Blíže o předem zadávaných nastaveních viz "Použití Web Service" na straně 6-11.

Je také možné dát stroji příkaz ke snímání z počítače a data uložit.

Počítače v síti, ve které je stroj registrován jako skener Web service, se objeví v zobrazení jako dostupné cíle.

% Zvolte cíl.

Podrob.

Zobrazuje název cíle a jeho URL.

Základní hledaní

% Z dotykového panelu zadejte klíčové slovo, které je obsaženo v názvu cíle, a poté cíl vyhledejte.

6.9.13 Historie úloh (G3)
Zobrazí se cíle posledních pěti faxových přenosů. Můžete zvolit cíl z této historie.
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6.9.14 Hledání adresy – Základní hledaní

1 Zadejte klíčové slovo pro hledání.

2 Dotykem [Zahájit hledání] vyhledejte v datech na zadaném serveru LDAP relevantní adresu.

6.9.15 Hledání adresy – Pokročilé hledání
% Zadejte více podmínek pro hledání cílové adresy.

Název

% Pomocí dotykového panelu zadejte název.

E-mail adresa

% Pomocí dotykového panelu zadejte e-mailovou adresu.
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Číslo faxu

% Pomocí dotykového panelu zadejte číslo faxu.

Příjmení

% Pomocí dotykového panelu zadejte příjmení.

Jméno

% Pomocí dotykového panelu zadejte jméno.

Město

% Pomocí dotykového panelu zadejte město.

Název společ.

% Pomocí dotykového panelu zadejte název společnosti.

Oddělení

% Pomocí dotykového panelu zadejte název oddělení.

NEBO/A/ZAČÍNÁ/Končí naÍ

% Nastavte podmínky hledání pomocí [NEBO], [A], [ZAČÍNÁ] a [Končí na].
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6.9.16 Vyvěšení (G3)
% Toto tlačítko se používá při ručním přenosu.

!
Podrobnosti
Při použití operace vyvěšení nelze provádět přenosy z paměti.

Když je zadáno "Potvrďte adresu (VY)", není dostupná funkce Vyvěšení.

Ruční přenos

1 Vložte originál

2 Proveďte potřebná nastavení pro snímání.

3 Dotykem [Vyvešení] se pripojte a objeví se zobrazení pro zadání cíle.

4 Stiskněte tlačítko [Ode.].

5 Zadejte cíl.

6 Dotkněte se [Start].

!
Podrobnosti
Při zadávání cíle volte z [Adresář], [Přímé zadání], [Historie úloh] nebo [Program].
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6.10 Nastavení snímání
% Dotkněte se [Nastavení snímání] a zadejte nastavení pro snímání.

6.10.1 Základní – Typ originálu
% Nastavte typ podle obsahu originálu.

– Typ originálu lze zvolit z:

Text

% Toto nastavení zvolte pro originály obsahující pouze text.

Text+foto

% Toto nastavení zvolte pro originály, které obsahují text i fotografie (polotóny).
– Jestliže je zvoleno "Text+foto" nebo "Foto", lze také nastavit typ fotografie.

Položka Popis

Fotopapír Toto nastavení zadejte pro fotografie na fotografickém papíru.

Tištěná fotog. Toto nastavení zadejte pro fotografie, jaké jsou v knihách nebo časopisech.
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Foto

% Toto nastavení zvolte pro originály, které obsahují pouze fotografie (polotóny).

Rastrový originál

% Toto nastavení zvolte pro originály, které obsahují nekontrastní text.

Kopírov. papír

% Toto nastavení zvolte pro originály s vyrovnanou sytostí, vytvořené pomocí kopírovacího stroje nebo 
tiskárny.

6.10.2 Základní – Jednostranně/Oboustranné
% Zvolte režim snímání pro snímání jednostranného nebo oboustranného originálu.

Jednostranně

% Toto nastavení zvolte pro snímání jedné strany originálu.

Oboustr.

% Toto nastavení zvolte pro snímání obou stran originálu.

Obálka + oboustranné

% Toto nastavení zvolte pro snímání jedné strany prvního listu jako obálku a oboustrannému snímání 
zbývajících listů.
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6.10.3 Základní – Rozlišení

% Zvolte rozlišení pro snímání.

!
Podrobnosti
Jestliže je zvoleno [300e300 dpi] pro přenos faxem G3 nebo internetovým faxem, budou data 
přenesena po automatickém převodu na 200 e 200 dpi.
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6.10.4 Typ souboru
% Zvolte typ souboru pro ukládání nasnímaných dat.

Typ souboru

K dispozici jsou následující typy souborů.

!
Podrobnosti
I když při ukládání dokumentu do schránky zvolíte typ souboru, musí být typ souboru uveden při 
zavádění dat. 

Při ukládání souboru TIFF v barvě lze zadat komprimační formát. Blíže viz "Vlastní nastavení zobrazení 
– Nastavení možností hledání (E-Mail/Schránka/SMB/FTP/WebDAV/G3/IP/I-FAX)" na straně 6-147.

Jestliže je zvoleno "JPEG", je pro nastavení stránky automaticky zvoleno "Jedna stránka".

Položka Popis

PDF Ukládá data ve formátu PDF.

Compact PDF Ukládá data s vyšší komprimací než formát PDF. Tento typ je vhodný pro barevná data.

TIFF Ukládá data ve formátu TIFF.

JPEG Ukládá data ve formátu JPEG.

XPS Ukládá data ve formátu XPS.

Compact XPS Toto nastavení zvolte pro větší komprimaci a uložení dat, než ve formátu XPS.
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Některá nastavení typu souboru nemusí být dostupná v závislosti na zvoleném nastavení "Barva". Níže jsou 
uvedeny možné kombinace pro nastavení "Typ souboru" a "Barva".

!
Podrobnosti
Při ukládání souboru TIFF v barvě lze zadat komprimační formát. Blíže viz "Typ barevného TIFF 
(E-Mail/Schránka uživ./SMB/FTP/WebDAV)" na straně 6-150.

Jestliže je zvoleno "JPEG", je pro nastavení stránky automaticky zvoleno "Jedna stránka".

Nastavení snímání

Navíc lze zadat seskupení uložených dat.

!
Podrobnosti
I když při ukládání dokumentu do schránky zvolíte "Jedna stránka", musí být typ souboru uveden při 
zavádění dat. 

Šifrování – Úroveň šifrování, Heslo, Povolení dokumentu a Podrobná nastavení

Jestliže je zvoleno "PDF" nebo "Compact PDF" pro "Typ souboru", lze nastavit úroveň šifrování.

Aut. barva Plně barevné Stupně šedi Černá

PDF o o o o

Compact PDF o o o e

TIFF o o o o

JPEG o o o e

XPS o o o o

Compact XPS o o o e

o: Lze
e: Nelze

Položka Popis

Jedna strana Vytváří soubor ve formátu, který umožňuje při zavádění uložit data pro každou stránku.

Více stran Vytvoří jeden soubor z celého snímaného dokumentu. Toto nastavení nelze zvolit, jestliže je 
zvolen "JPEG" pro [Typ souboru].
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Šifrování – Heslo

1 Zadejte heslo potřebné pro otevření šifrovaných dat (do 32 znaků).

2 Pro potvrzení zadejte heslo dvakrát.

Šifrování – Povolení dokumentu

1 Zadejte heslo potřebné pro změnu oprávnění k dokumentu (do 32 znaků).

2 Pro potvrzení zadejte heslo dvakrát.

Šifrování – Podrobná nastavení – Tisk povolen/Extrakce dokumentu a obrazu

Když je zvoleno "Povolení dokumentu" pod "Šifrování", lze zadat podrobnosti povolení. Pod "Tisk povolen" 
zvolte, jestli bude povolen tisk dat.

Když zadáte [Vysoká] pro úroveň šifrování, objeví se [Povoleno pouze nízké rozlišení].

Pod [Extrakce dokumentu a obrazu] zvolte, jestli povolit kopírování textu, obrazů a jiného obsahu.

Jestliže je zvoleno [Nízká]

Jestliže je zvoleno [Vysoká]
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Šifrování – Podrobná nastavení – Změna povolena

V zobrazení podrobných nastavení se dotkněte [Vpřed ] a zvolte podrobnosti povolených změn. Pod 
"Změna povolena" zvolte příslušnou úroveň povolení pro změny dokumentu včetně datového podpisu, 
vstupů a poznámek.

Jestliže je zvoleno [Nízká]

Jestliže je zvoleno [Vysoká]
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Kompozice razítka

% Zvolte způsob kompozice obrazů pro přidání razítka/tisku stránky.

!
Podrobnosti
Datum/čas, číslo stránky a záhlaví/zápatí lze vkládat jako text.

Razítka jsou vkládána jako obrazy.

Položka Popis

Obraz Vkládá text jako obraz.

Text Vkládá text jako text.
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6.10.5 Nastavení snímání – Sytost

1 Seřiďte sytost pro snímání.

2 Chcete-li seřídit sytost, dotkněte se [Světlý] nebo [Tmavý].

– Dotykem [Standardní] vynulujte nastavení do výchozích hodnot.

6.10.6 Nastavení snímání – Oddělené snímání
Operaci snímání lze rozdělit do několika fází podle pro různé typy dokumentů, například když nelze vložit 
najednou všechny stránky dokumentu do ADF, při pokládání dokumentu na osvitové sklo, nebo když jsou 
spojeny jednostranné a oboustranné dokumenty.

% Chcete-li zadat toto nastavení, zvýrazněte dotykem tlačítko [Oddělené snímání].
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6.10.7 Seřízení kvality
% Seřiďte kvalitu pro snímání, například barvu a pozadí.

Barva (E-mail/Schr. uživ./SMB/FTP/WebDAV/IP)

% Zadejte volby pro snímání v barvě nebo černobílé snímání.

Některá nastavení barvy nemusí být dostupná v závislosti na zvoleném nastavení pro "Typ souboru". Níže 
jsou uvedeny možné kombinace pro "Typ souboru" a "Nastavení barvy".

!
Podrobnosti
Při ukládání souboru TIFF v barvě lze zadat komprimační formát. Blíže viz "Typ barevného TIFF 
(E-Mail/Schránka uživ./SMB/FTP/WebDAV)" na straně 6-150.

Jestliže je zvoleno "JPEG", je pro nastavení stránky automaticky zvoleno "Jedna stránka".

Aut. barva

Tyto volba automaticky určuje barevný typ originálu a podle toho probíhá snímání.

Plně barevné

Při této volbě se snímá plně barevně.

Stupně šedi

% Toto nastavení zvolte pro originály s mnoha polotóny, jako jsou černobílé fotografie.

Černá

% Toto nastavení zvolte pro originály se střídajícími se černými a bílými plochami, jako je čárová grafika.

Aut. barva Plně barevné Stupně šedi Černá

PDF o o o o

Compact PDF o o o e

TIFF o o o o

JPEG o o o e

XPS o o o o

Compact XPS o o o e

o: Lze
e: Nelze
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Odstranění pozadí

Tyto volba slouží k seřízení sytosti pozadí originálu během snímání. Když je pro snímaný originál použit 
barevný papír, může být snímána barva pozadí a v důsledku toho může být celý výstupní obraz tmavý. 
V takovém případě můžete seřídit sytost pozadí.

% Chcete-li nastavit automatické seřízení, dotkněte se [Auto].

Ostrost

Tato volba nastavuje obrysy u znaků, atp., proto budou při snímání ostřejší.
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6.10.8 Výmaz
Lze vymazat oblast okolo okrajů originálu.

Výmaz rámečku

% Zvolte nastavení pro zadání výmazu rámečku.
– Chcete-li vymazat stejnou šířku kolem všech okrajů, dotkněte se [Rám.] a zadejte hodnotu 

(rozsah: 0,1 mm až 50,0 mm).
– Chcete-li zadat různou šířku pro horní, levý, pravý a dolní okraj, dotkněte se příslušného tlačítka 

polohy a zadejte hodnotu.
– Chcete-li výmaz rámečku zrušit, dotkněte se [Ne].

!
Podrobnosti
Jestliže je šířka výmazu kolem originálu nastavena pomocí "Výmaz rámečku" v Kopírování knihy, bude 
stejné nastavení také použito na "Výmaz rámečku" v zobrazení Výmaz rámečku.

6.10.9 Snímání knihy – Kopírování knihy
% Tento způsob zvolte pro snímání originálu, kterým je rozevřená dvoustrana.

– Lze navíc nastavit pozici vazby a výmaz nežádoucích oblastí.

!
Podrobnosti
Zadejte formát rozevřené dvoustrany jako formát pro snímání.

[Kopírování knihy] nelze zvolit pro přenosy faxů.
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Dvoustrany

% Toto nastavení zvolte pro snímání rozevřené dvoustrany jako jedné stránky.

Separace

% Toto nastavení zvolte pro snímání rozevřené dvoustrany jako dvě samostatné stránky (levou a pravou).

Přední obálka

% Toto nastavení zvolte pro snímání první stránky jako přední obálku.

Přední+zadní obálky

% Toto nastavení zvolte pro snímání první stránky jako přední obálku, druhé stránky jako zadní obálku 
a zbývající stránky jako tělo dokumentu.

Výmaz knihy – Výmaz rámečku 

% Toto nastavení slouží k výmazu rámečku u dvoustran. 
– Chcete-li vymazat stejnou šířku kolem všech okrajů, dotkněte se [Rám] a zadejte hodnotu 

(rozsah: 0,1 mm až 50,0 mm). 
– Chcete-li zadat různou šířku pro horní, levý, pravý a dolní okraj, dotkněte se příslušného tlačítka 

polohy a zadejte hodnotu.
– Chcete-li výmaz rámečku zrušit, dotkněte se [Ne].

!
Podrobnosti
Jestliže je šířka výmazu kolem originálu nastavena pomocí "Výmaz rámečku" v Kopírování knihy, bude 
stejné nastavení také použito na "Výmaz rámečku" v zobrazení Výmaz rámečku.
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Výmaz knihy – Výmaz středu

1 Toto nastavení zvolte pro výmaz stínů podél vazby uprostřed originálu.

2 Pomocí číselnice nebo tlačítek [-] a [+] zadejte šířku výmazu rámečku (rozsah: 0,1 mm až 30,0 mm).

Pozice vazby

% Jestliže bylo zvoleno "Separace", "Přední obálka" nebo "Přední+zadní obálky", dotkněte se 
[Pozice vazby] a zvolte pozici vazby.
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6.10.10 Aplikace – Formát snímání

% Zadejte pro snímání formát papíru.

Standardní

% Chcete-li před snímáním automaticky rozpoznat formát prvního listu originálu, dotkněte se [Auto].
– Chcete-li snímat originál přednastaveného formátu papíru (jako je A4 nebo B5), zvolte příslušný 

formát papíru.

Vlastní formát

% Zadejte rozměry vlastního formátu, který není k dispozici jako přednastavený formát.
– Rozměr ve směru X lze nastavit v rozsahu 30 mm až 432 mm.
– Rozměr ve směru Y lze nastavit v rozsahu 30 mm až 297 mm.
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Formát foto

% Zvolte formát (jako je 9 e 13, 10 e 15 nebo 13 e 18 cm).

6.10.11 Aplikace – Anotace
Data dokumentu uložená v režimu snímání lze vytisknout nebo přenést s obrazem data/času nebo anotačním 
číslem.

Volba anotační schránky

Chcete-li použít anotační číslo, musí být snímaná data nejprve uložena do anotační schránky.

% Poněvadž jsou anotační čísla přiřazována podle schránek, vyberte si schránku pro uložení dat.

!
Podrobnosti
Anotační schránky musí být registrovány předem.



bizhub C353/C253/C203 (FE2) 6-69

Režim síťového skeneru/faxu/síťového faxu 6
6.10.12 Aplikace – Razítko/kompozice – Datum/čas

Vytiskne se datum a čas tisku stránky.

Formát data

% Zvolte formát pro zobrazení data.

Formát času

% Zvolte, jestli bude přidáván čas a nastavte jeho formát.

Str.

% Zvolte pro tisk [Všechny stránky] nebo [Pouze 1.strana].

Barva textu

% Zvolte barvu pro tisk z nabídky [Černá], [Červená], [Modrá], [Zelená], [Žluty], [Azurová] a [Purpurová].
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Velikost textu

% Zvolte velikost tištěných znaků z nabídky [Malé] a [Std.].

Pozice tisku – Pozice tisku

% Zvolte požadovanou pozici tisku.

Pozice tisku – Pozice jemně

1 Při jemném seřízení se dotkněte [Seřízení pozice]

2 Zadejte svislé/vodorovné seřízení pozice v rozsahu hodnot 0,1 mm až 50,0 mm.
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6.10.13 Aplikace – Razítko/kompozice – Číslo stránky

Do všech stránek dokumentu mohou být vložena čísla stránek.

Počáteční číslo stránky

% Zadejte počáteční číslo stránky.

Počáteční číslo kapitoly

% Zadejte počáteční číslo kapitoly.

Typ čísla str.

% Zvolte formát pro čísla stránky.

Barva textu

% Zvolte barvu pro tisk z nabídky [Černá], [Červená], [Modrá], [Zelená], [Žluty], [Azurová] a [Purpurová].
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Velikost textu

% Zvolte velikost tištěných znaků z nabídky [Malé] a [Std.].

Pozice tisku – Pozice tisku

% Zvolte požadovanou pozici tisku.

Pozice tisku – Jemné doladění

1 Při jemném seřízení se dotkněte [Seřízení pozice]

2 Zadejte svislé/vodorovné seřízení pozice v rozsahu hodnot 0,1 mm až 50,0 mm.
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6.10.14 Aplikace – Razítko/kompozice – Razítko

% Přidejte na stránky přednastavený text, jako "NALÉHAVÉ".

Typ razítka/přednastavená razítka

% Zvolte razítko, jako je "NALÉHAVÉ", "OBĚŽNÍK" nebo "NEKOPÍROVAT".

Str.

% Zvolte stránky k tisku ([Všechny stránky] nebo [Pouze 1.strana]).

Barva textu

% Zvolte barvu pro tisk z nabídky [Černá], [Červená], [Modrá], [Zelená], [Žluty], [Azurová] a [Purpurová].
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Velikost textu

% Zvolte velikost tištěných znaků z nabídky [Malé] a [Std.].

Pozice tisku – Pozice tisku

% Zvolte požadovanou pozici tisku.

Pozice tisku – Jemné doladění

1 Při jemném seřízení se dotkněte [Seřízení pozice]

2 Zadejte svislé/vodorovné seřízení pozice v rozsahu hodnot 0,1 mm až 50,0 mm.
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6.10.15 Aplikace – Razítko/kompozice – Záhlaví/zápatí

Vkládá do všech stránek záhlaví nebo zápatí. Obsah záhlaví/zápatí musí být předem registrován v "Nastavení 
správce".

% Dotkněte se [Kontrola/dočas. změna] a můžete změnit a vytisknout, co je registrováno.

Vyvolat záhlaví/zápatí

% Ze seznamu registrací zvolte záhlaví/zápatí, které chcete tisknout.

Kontrola/dočas. změna

% Objeví se zobrazení kontroly/dočasné změny.
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Kontrola/dočas. změna – Nastavení záhlaví/Nastavení zápatí

1 Zadejte, jestli tisknout záhlaví/zápatí.

2 Dotkněte se [Tisk] a zadejte text, datum/čas a jiné informace (distribuční číslo, číslo úlohy nebo sériové 
číslo).

Kontrola/dočas. změna – Nastavení záhlaví/Nastavení zápatí – Text

% Z dotykového panelu zadejte text záhlaví/zápatí.
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Kontrola/dočas. změna – Nastavení záhlaví/Nastavení zápatí – Datum/čas

% Zadejte datum/čas do záhlaví/zápatí.

Kontrola/dočas. změna – Nastavení záhlaví/Nastavení zápatí – Ostatní

Do záhlaví/zápatí lze vložit distribuční číslo, číslo úlohy a sériové číslo.

!
Podrobnosti
Zde nastavené sériové číslo představuje sériové číslo stroje. Bližší informace o postupu nastavení vám 
poskytne servisní technik.

Kontrola/dočas. změna – Stránek

% Zvolte stránky k tisku ([Všechny stránky] nebo [Pouze 1.strana]).
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Kontrola/dočas. změna – Barva textu

% Zvolte barvu pro tisk z nabídky [Černá], [Červená], [Modrá], [Zelená], [Žluty], [Azurová] a [Purpurová].

Kontrola/dočas. změna – Velikost textu

% Zvolte velikost tištěných znaků z nabídky [Malé] a [Std.].
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6.10.16 Aplikace – Poslat a tisknout

Poslat a tisknout

Zadejte, jestli tisknout dokument, když je přenesen. Pro tisk lze zároveň provést různá další nastavení.

Kopie

% Pomocí číselnice zadejte pro tisk požadovaný počet kopií. Lze zadávat v rozsahu 1 až 999.

Simplex/Duplex

% Zvolte Jednostr. nebo Oboustr..

Sešívání

% Určuje, jestli budou výtisky sešívány.

Sešívání – Pozice

% Po zvolení typu sešívání můžete zadat pozici.
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6.10.17 Aplikace – VY razítko (G3/IP/I-FAX)

VY razítko

Při odesílání dokumentu pomocí ADF lze na originál po jeho snímání vytisknout VY razítko, aby byla kontrola, 
že byly všechny jednotlivé stránky úspěšně snímány. Při odesílání oboustranného originálu se VY razítko 
vytiskne pouze na přední stranu listu.

Když je aktivováno [VY razítko], vytiskne v pozici zobrazené na obrázku růžové razítko o průměru 4 mm.

Pro aktivaci tisku razítka je zapotřebí volitelná razítkovací souprava.

Inkoust razítka je spotřební materiál. Když začne barva razítka blednout, obraťte se na servisního technika.

U smíšených originálů se může pozice razítka lišit od pozice na obrázku.

Chcete-li zkontrolovat úspěšnost přenosu originálu, nahlédněte do zprávy o přenosu, nebo na výsledek 
přenosu, který se objeví v zobrazení na potvrzení nastavení.

!
Podrobnosti
Když je zvolena funkce rychlého přenosu z paměti, bude po zvolení [VY razítko] zrušena.

Tisk VY razítka

% V zobrazení aplikací zvolte [VY razítko].

6.10.18 Název dokumentu (E-mail/Schránka uživ./SMB/FTP/WebDAV/I-FAX)
% Pomocí dotykového panelu zadejte název dokumentu.

Pozice razítka

Orientace přenášeného 

Přední strana originálu

originálu
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6.11 Nastavení originálu
% Zadejte typ nastavení originálu.

!
Podrobnosti
Funkce speciálního originálu a nastavení orientace lze používat v kombinaci.

Originál může například obsahovat stránky různých formátů nebo stránky se střídavým skladem.

6.11.1 Speciální originál – Smíš. originály
% Toto nastavení zvolte, když jsou do ADF společně vloženy originály různých formátů.

Sníží se rychlost snímání, neboť se musí detekovat formát každé stránky.

6.11.2 Speciální originál – Orig. se Z-skladem
% Zvolte nastavení pro detekci formátu originálu se Z-skladem podle délky při podávání přes ADF.

6.11.3 Speciální originál – Dlouhý originál
% Toto nastavení zvolte pro originály s delší podélnou stranou než u standardního formátu.
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6.11.4 Nastavení orientace – Orientace originálu
% Zvolte orientaci originálu.

Data jsou po snímání zpracována, aby byla ve správné orientaci.

6.11.5 Nastavení orientace – Pozice vazby
% Zvolte pozici vazby, například pozice děrování nebo sešití originálu.

!
Podrobnosti
Tato funkce také opravuje orientaci při snímání oboustranného originálu, aby se neobracela pozice 
vazby.

Položka Popis

Auto Vazba je podél delšího okraje, pokud je rozměr 297 mm nebo méně, nebo podél kratšího 
okraje, pokud je stránky delší než 297 mm.

Nahoře Toto nastavení zvolte, jestliže je vložen originál s vazbou nahoře.

Vlevo Toto nastavení zvolte, jestliže je vložen originál s vazbou vlevo.
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6.11.6 Celkový počet stránek (Rychlé VY z pam.) (G3)

Při použití funkce rychlého VY z paměti zadejte do pole "___ Stránek" celkový počet stránek pro informaci 
o zdroji přenosu. Dokument je poté odeslán s vytištěným počtem stránek ve formátu "číslo stránky/celkový 
počet stránek".

1 Zvolte funkci Rychlé VY z pam..

2 Dotkněte se [Celkem # stránek].

3 Pomocí číselnice zadejte počet stránek originálu. 

!
Podrobnosti
Jestliže se liší celkový počet zadaných stránek od počtu stránek skutečně nasnímaných, vytiskne se 
počet zadaných stránek.

Tato funkce je neaktivní pro paměťové přenosy, neboť je automaticky připojován celkový počet stránek.

!
Podrobnosti
Tuto funkci nelze zvolit současně s žádnou z následujících funkcí.

Přenos z paměti 
Obálka + 2str.(Nastavení snímání – Simplex/Duplex)
Výmaz rámečku
Kopírování knihy
Formát snímání
Smíšené originály
VY pollingem
PŘ pollingem
Deník
Časované VY
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6.11.7 Odstranění skvrn
% Tímto nastavením se zmírní vliv nečistot na skle v na levé straně na originály vkládané do ADF.

!
Podrobnosti
Když je zvoleno nastavení "Odstranění skvrn", sníží se rychlost snímání.

Očistěte levé sklo, pokud je silně znečištěno.
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6.12 Nastavení kom.

6.12.1 Nastavení linky (G3)
% Zadejte nastavení pro přenosovou linku faxu.

Mezinár. VY

% Chcete-li odeslat fax do oblasti se špatnými komunikačními podmínkami, nastavte pomalou 
přenosovou rychlost.

!
Podrobnosti
S touto funkcí není možné využít následující funkce.

VY pollingem
PŘ pollingem
Deník

ECM VYP

% Zrušte režim ECM pro odesílání dat.
– Režim ECM je způsob opětovného odeslání dat s výskytem chyby, definovaný ITU-T (Mezinárodní 

telekomunikační unie). Poněvadž faxy vybavené režimem ECM komunikují s kontrolou odesílaných 
dat na výskyt chyb, mohou zabránit rozmazání obrazu vlivem šumu telefonní linky. Pokud je na lince 
vysoká úroveň šumu, může komunikace trvat o něco déle oproti stavu, kdy je zvoleno "ECM VYP". 
Tento stroj se automaticky vrací do stavu ECM ZAP, když dokončí přenos.

!
Podrobnosti
Data jsou odesílána v režimu ECM, pokud není na stroji zvoleno ECM VYP.

S touto funkcí není možné využít následující funkce.

PŘ pollingem 
VY pollingem
V. 34 VYP
Registrace deníku
PŘ pollingem do deníku
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V.34 VYP

V. 34 je komunikační režim používaný pro faxovou komunikaci super G3. Existují případy, kdy nelze 
komunikovat v režimu super G3 v závislosti na stavu telefonní linky, když je stroj příjemce nebo tento stroj 
připojen k lince přes soukromou pobočkovou ústřednu.

Je doporučeno před odesláním faxu vypnout V. 34. Tento stroj se po skončení přenosu automaticky vrací do 
režimu V. 34.

!
Podrobnosti
S touto funkcí není možné využít následující funkce.

PŘ pollingem
VY pollingem
Registrace deníku
PŘ pollingem do deníku
ECM VYP

Kontr.cíle a odesl.

Fax je odeslán pouze po indikaci shody po porovnání zadaného faxového čísla s informací o faxovém čísle 
(CSI) pro stroj příjemce. Tím je zabráněno přenosům na chybnou adresu, neboť dojde k chybě přenosu, 
pokud čísla nesouhlasí.

!
Podrobnosti
Chcete-li provést [Kontr.cíle a odesl.], musí mít cíl registrováno své faxové číslo.

Zvolte linku

1 Jestliže je instalován volitelný rozbočovač faxové linky, zvolte [Linka 1] nebo [Linka 2].

2 Zadejte linku pro přenos.

!
Podrobnosti
Linku nelze zadat, když je "Nastavení linky 2" v "Nastavení rozbočovače linky" nastaveno na 
"Pouze PŘ".
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6.12.2 Nastavení e-mailu (E-mail/I-FAX)

O nastavení e-mailu

% Zadejte název dokumentu, předmět, adresu Od a tělo zprávy pro odesílání zpráv.

Název dok.

Zobrazuje název ukládaného dokumentu. Později zadaný název dokumentu se objeví jako název dokumentu, 
i když byl název dokumentu zadán v zobrazení přeskupení dokumentu. Můžete zadat 30 znaků.

Předmět

Automaticky zobrazuje text nastavený v režimu Nástroje.

% Chcete-li text změnit, dotkněte se [Přímé zadání].
– Můžete zadat 64 znaků.
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Od

Zobrazuje e-mailovou adresu správce, nastavenou v režimu Nástroje.

% Chcete-li text změnit, dotkněte se [Přímé zadání].

!
Podrobnosti
E-mailová adresa stroje se používá pro internetový fax.

Jestliže nastavíte "Změnit adresu Od" (zobrazí se dotykem [Nastav. systému] v zobrazení nastavení 
správce, poté [Omezení přístupu uživatele], poté [Zamezit operaci]) na [Zakázat], můžete přímo zadat 
adresu Od.

Tělo

Zobrazuje text nastavený v režimu Nástroje.

% Chcete-li text změnit, dotkněte se [Přímé zadání].
– Můžete zadat 256 znaků.
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6.12.3 Nastavení URL oznamování (Schránka uživ./FTP/SMB/WebDAV)

URL adresa oznamování

% Zadejte e-mailovou adresu, na kterou budou odesílána oznámení o dokončení úloh.

!
Podrobnosti
Pro nastavení URL oznamování lze zadat cíle Schr. uživ., FTP, SMB a WebDAV.

I když bude tato funkce nastavena, nebude fungovat pro Snímat do e-mailu, Internetový fax nebo 
funkce faxu G3.

Podrobné hledání

1 Vyhledejte e-mailové adresy cílů v adresáři.

2 Při hledání odpovídající adresy zadejte název cíle nebo část adresy.

3 Zvolte [Název] nebo [Cíl] a zadejte hledaný text.

Přímé zadání

% Pomocí dotykového panelu zadejte e-mailovou adresu.
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6.12.4 Nastavení způsobu komunikace (G3)
% Zadejte způsob komunikace.

Rychlé VY z pam.

U této metody je zahájen přenos faxu ihned po nasnímání stránky originálu. I když má originál více stránek, 
umožňuje tato funkce provádět přenosy bez nároků na kapacitu paměti. Pokud je linka obsazená, bude 
přenos zahájen po uvolnění linky.
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PŘ pollingem – Normál

Tato funkce umožňuje přenést dokument určený pro přenos nebo naplánovaný pro přenos pollingem ve stroji 
odesilatele na základě příkazu od příjemce. To je výhodné v případě, že příjemce chce nést komunikační 
poplatky.

% Zvolte [Normál] a poté příjemce.

PŘ pollingem – Deník

Tato funkce umožňuje přenést dokument ve schránce deníku určený pro přenos ve stroji odesilatele na 
základě příkazu od příjemce.

% Chcete-li přijmout dokument ze schránky, zvolte [Deník] a pomocí číselnice zadejte číslo deníku. Poté 
zvolte příjemce.
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!
Podrobnosti
Pro číslo deníku lze zadat číslo v délce do 20 číslic.

S touto funkcí není možné využít následující funkce.

Rychlé VY z paměti
Přenos z paměti
Výmaz rámečku
Formát snímání
Celkový počet stránek
Smíšené originály
Originál se Z-skladem
Dlouhý originál
Pozice vazby
VY pollingem
VY do zahraničí
ECM VYP
VY s heslem
VY s F-kódem
V. 34 VYP
Oddělené snímání

Časované VY

Lze zadat čas přenosu. Z hlediska nákladů je výhodné komunikovat v době snížených sazeb brzy ráno 
a pozdě v noci.

% Pomocí číselnice zadejte čas začátku komunikace.

!
Podrobnosti
Lze zadat pouze čas. Zadejte čas v hodinách a minutách.

Nelze zadat datum.
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VY s heslem

Odesílá data s heslem. Jestliže je faxový stroj příjemce nastaven na příjmy v uzavřené síti, měly by fax 
odesilatele přenést fax se stejným heslem, jako je heslo příjmu v uzavřené síti.

Tato funkce je dostupná, jen když je faxový stroj příjemce vybaven funkcí příjmu v uzavřené síti (heslo).

% Pomocí číselnice zadejte heslo.

VY pollingem – Normál

Tato funkce ukládá dokument plánovaný pro přenos pollingem tak, aby mohl být přenesen po přijetí povelu 
ze stroje příjemce.

% Zvolte [Normál] a dokument bude automaticky snímán a uložen ve schránce pro přenos pollingem.

!
Podrobnosti
Jestliže je nastaveno ověřování uživatele, je zakázán přenos pollingem, jestliže je přihlášen uživatel, 
který nemá povolen přístup k uloženým dokumentům.
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VY pollingem – Deník

Tato funkce registruje dokument ve schránce deníku, aby mohl být přenesen z deníku po přijetí povelu ze 
strany příjemce.

1 Zvolte [Deník].

2 Pomocí číselnice zadejte číslo deníku.

3 Začněte snímat originál.

Dokument bude automaticky uložen v předem vytvořené schránce deníku.

!
Podrobnosti
Pro číslo deníku lze zadat číslo 1 až 999999999.

Ve schránce deníku lze registrovat pouze jeden dokument.

Na tomto stroji lze registrovat 10 schránek deníku.

!
Podrobnosti
S touto funkcí není možné využít následující funkce.

Rychlé VY z paměti
Přenos z paměti
Celkový počet stránek
VY pollingem
Časované VY
VY do zahraničí
ECM VYP
VY s heslem
VY s F-kódem
V. 34 VYP
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VY s F-kódem

Odesílá data do zadané schránky příjemce zadáním SUB adresy a ID odesilatele. Lze zadat následující dva 
typy schránky.
- Důvěrný přenos
– Odesílá data do schránky důvěrného přenosu u příjemce. Zadejte číslo schránky jako SUB adresu 

a heslo důvěrného přenosu jako ID odesilatele.
- Zprostředkovaný přenos
– Odesílá data do schránky zprostředkovaného přenosu, pokud je faxové zařízení příjemce vybaveno 

funkcí zprostředkovaného přenosu. Zadejte číslo předávací schránky jako SUB adresu a heslo 
zprostředkovaného přenosu jako ID odesilatele.

% Zadejte SUB adresu nebo ID přenosu pro příjemce.

!
Podrobnosti
Příjemce musí být vybaven funkcí F-kódu, aby mohl F-kód používat.

6.12.5 Šifrování e-mailu (E-mail)
Tento parametr se objeví, když je zvoleno "ZAP" pro "Komunik. nastavení S/MIME" (v [Nastavení e-mailu] 
v zobrazení Síťová nastavení v režimu správce.

% Zadejte, jestli má být odesílaný e-mail šifrován.

6.12.6 Přidávání digitálního podpisu (E-mail)
Tento parametr se objeví, když je zvoleno "ZAP" pro "Komunik. nastavení S/MIME" (v [Nastavení e-mailu] 
v zobrazení Síťová nastavení v režimu správce.

% Zadejte, jestli přidat digitální podpis k odesílaným e-mailovým zprávám.

!
Podrobnosti
Tento parametr nemusí být dostupný nebo může být nastaven na normálně podepsat v závislosti na 
zadaném nastavení komunikace S/MIME.
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6.12.7 Nastavení záhlaví faxu (G3/IP/I-FAX)

1 Zadejte, jestli přidávat při přenosu informaci o odesilateli.

2 Ze seznamu zvolte jedno ze jmen odesilatele.

!
Podrobnosti
Pomocí "Informace záhlaví" v "Nastavení správce" registrujte podrobnosti přidávané k originálu jako 
informace o odesilateli.

Pomocí "Pozice záhlaví/zápatí" v "Nastavení správce" registrujte způsob přidávání informací 
o odesilateli.
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6.13 Opakovaná volba (G3/IP)
Opakovaná volba je činnost provedení opětovné volby stejného příjemce.

K opakované volbě dojde po uplynutí určitého času po neúspěšném přenosu z důvodu obsazené linky.

6.13.1 Opakovaná volba
Pokud se přenos nezdaří z důvodu obsazené linky, bude číslo příjemce opakovaně tolikrát voleno, kolikrát je 
nastaveno v zobrazení Nastavení parametru linky.

Dokud neproběhne úspěšně opakovaná volba, je s přenosovou úlohou zacházeno jako s plánovanou úlohou 
ve frontě opakované volby.

!
Podrobnosti
Výrobní nastavení pro automatickou volbu je třikrát volbu opakovat po intervalech tří minut.

6.13.2 Ruční opakovaná volba
Pro úlohu ve frontě opakované volby lze provést opakovanou volbu ze zobrazení Podrobnosti úlohy.

1 Dotkněte se [Seznam úloh].

2 Dotkněte se [Podrobnosti úlohy].

3 Stiskněte tlačítko [Odesl.].

4 Zvolte úlohu pod "Aktuální úlohy".

5 Dotkněte se [Opakovaná volba].
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6.13.3 Odeslat znovu (G3)
Úloha uložená ve schránce pro opakovaný přenos poté, kdy bylo překročeno nastavení pro automatické 
opakování volby zadané v zobrazení Nastavení parametru linky bez úspěšného přenosu. Otevřete ručně 
schránku pro opakovaný přenos.

1 Zvolte úlohu, kterou chcete přenést.

2 Dotkněte se [Fax].

!
Podrobnosti
Chcete-li uložit úlohu ve schránce pro opakovaný přenos, musí být předem zadáno "Podržení 
nedokončeného VY" v "Nastavení správce".
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6.14 Stromy nabídek v režimu uživatele
Níže jsou uvedeny položky, které lze zadat v nastaveních uživatele. Strom nabídky obsahuje položky týkající 
se síťového snímání, faxu G3 a síťového faxu.

6.14.1 Registrace jednotlač./schránky uživatele

Nabídka první úrovně Nabídka druhé úrovně Nabídka třetí úrovně Nabídka čtvrté úrovně

[1] Vytvořit jednotlač. cíl [1] Adresář [1] E-mail (s. 6-104) Č.

Název

E-mailová adresa

Index

Ikona

[2] Schránka uživ. 
(s. 6-107)

Č.

Název

Schr. uživ.

Index

Ikona

[3] Fax (s. 6-110) Č.

Název

Adresa

Nastav. linky

Index

Ikona

[4] PC (SMB) (s. 6-114) Č.

Název

ID uživatele

Heslo

Adresa hostitele

Cesta k souboru

Odkaz

Index

Ikona
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[1] Vytvořit jednotlač. cíl [1] Adresář [5] FTP (s. 6-118) Č.

Název

Adresa hostitele

Cesta k souboru

ID uživatele

Heslo

Anonym

PASV

Proxy

Číslo portu

Index

Ikona

[6] WebDAV (s. 6-122) Č.

Název

ID uživatele

Heslo

Adresa hostitele

Cesta k souboru

Proxy

Nastavení SSL

Číslo portu

Index

Ikona

[7] Fax na IP adresu 
(s. 6-126)

Č.

Název

Adresa hostitele

Číslo portu

Typ stroje v cíli

Index

Ikona

[8] Internetový fax 
(s. 6-129)

Č.

Název

E-mailová adresa

Schopnost PŘ (cíl)

Index

Ikona

[3] Skupina (s. 6-132) Název

Zvolte skupinu

Ikona

[4] Nastavení e-mailu [1] Předmět e-mailu 
(s. 6-134)

[2] Tělo e-mailu (s. 6-135)

[3] Nastavení ref. povolení [1] Nastavení úrovně 
adresy

[1] Adresář (s. 6-141)

[2] Skupina (s. 6-142)

[3] Program (s. 6-142)

Nabídka první úrovně Nabídka druhé úrovně Nabídka třetí úrovně Nabídka čtvrté úrovně
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6.14.2 Nastavení uživatele

Nabídka první úrovně Nabídka druhé úrovně Nabídka třetí úrovně Nabídka čtvrté úrovně

[2] Vlastní nastavení 
zobrazení

[2] Nastavení snímání/faxu Výchozí záložka (s. 6-143)

Výchozí nastav. pro 
program (s. 6-144)

Výchozí index adresáře 
(s. 6-144)

Tlač. zkratky 1 (s. 6-145)

Tlač. zkratky 2 (s. 6-145)

Výchozí adresář (s. 6-145)

[4] Zobrazení aktivního 
faxu

Zobrazení VY (s. 6-146)

Zobrazení PŘ (s. 6-146)

[7] Nastavení možností 
hledání

Velká a malá písmena 
(s. 6-147)

Zobrazení možností 
hledání (s. 6-147)

[4] Nastavení snímání/faxu Úroveň komprimace JPEG 
(s. 6-148)

Úroveň ČB komprimace 
(s. 6-148)

Čas zamknutí TWAIN 
(s. 6-149)

Výchozí nast. snímání/faxu 
(s. 6-149)

Úroveň komprimace 
Compact PDF/XPS 
(s. 6-150)
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6.14.3 Vyvolat program snímání/faxu

Nabídka první úrovně Nabídka druhé úrovně Nabídka třetí úrovně Nabídka čtvrté úrovně

Registrace programu Název (s. 6-136)

Adresa (s. 6-137)

URL adresa oznamování 
(s. 6-137)

Kontrola nastavení 
programu

Zkontroluj. adresu 
(s. 6-138)

Kontrola nastavení 
snímání (s. 6-138)

Kontrola nastavení 
originálu (s. 6-139)

Nastavení komunikace 
(s. 6-139)

Kontrola nastavení e-mailu 
(s. 6-139)

Kontrola nastavení adresy 
URL oznam. (s. 6-140)

Smazat
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6.15 Registrace jednotlač./schránky uživatele
V adresáři lze registrovat nejvýše 2000 cílů.

!
Podrobnosti
Jestliže je "Registrace a změny adres" v režimu nastavení správce zamezena, zadejte tato nastavení 
pomocí "Adresa/schránka uživatele" v zobrazení nastavení správce.

6.15.1 Zobrazení Registrace jednotlač./schránky uživatele

1 Chcete-li vyvolat zobrazení Registrace jednotlač./schránky uživatele, stiskněte na ovládacím panelu 
tlačítko [Nástroje/Počitadla].

2 Dotkněte se [Registrace jednotlač./schránky uživatele].

!
Podrobnosti
V zobrazení nástrojů můžete pomocí číselnice zvolit nastavení zadáním čísla vedle požadovaného 
tlačítka. Pro [1 Registrace jednotlač./schránky uživatele] stiskněte na číselnici [1].
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6.15.2 Adresář – E-mail
Lze registrovat e-mailové adresy.

% Chcete-li registrovat novou adresu, dotkněte se [Nová].

Zobrazení 1/2

Zobrazení 2/2

!
Podrobnosti
Chcete-li zkontrolovat registrovanou adresu, zvolte příslušný registrovaný název a dotkněte se 
[Kontrola nastavení úlohy].

Chcete-li změnit registrovanou adresu, zvolte příslušný registrovaný název a dotkněte se [Upravit]. 
V zobrazení úpravy nelze měnit číslo registrace.

Chcete-li smazat registrovanou adresu, zvolte příslušný registrovaný název a dotkněte se [Smazat].
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Č.

% Dotkněte se [Č.] a zadejte registrační číslo adresáře v rozsahu 1 až 2000.
Když je vyvoláno toto zobrazení, zobrazí se nejmenší dostupné číslo.

Název

% Pomocí dotykového panelu zadejte registrační název adresáře v délce do 24 znaků.

E-mailová adresa

% Pomocí dotykového panelu zadejte e-mailovou adresu cíle.

Index

% Zvolte znaky pro indexování.
– Často používané cíle současně zadejte do [Oblíbené]. Tím se urychlí vyhledávání.
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Ikona

% Zvolte ikonu.

!
Podrobnosti
Tyto ikony se používají ve funkci obrazového panelu, kterou lze použít, pokud je instalován volitelný 
LK-101.
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6.15.3 Adresář – Schránka uživ.

Lze registrovat cíle pro schránku.

% Chcete-li registrovat novou adresu, dotkněte se [Nová].

!
Podrobnosti
Chcete-li registrovat schránku uživatele jako cíl, musí být nejprve registrována schránka.

Chcete-li zkontrolovat registrovanou adresu, zvolte příslušný registrovaný název a dotkněte se 
[Kontrola nastavení úlohy].

Chcete-li změnit registrovanou adresu, zvolte příslušný registrovaný název a dotkněte se [Upravit]. 
V zobrazení úpravy nelze měnit číslo registrace.

Chcete-li smazat registrovanou adresu, zvolte příslušný registrovaný název a dotkněte se [Smazat].

Č.

% Dotkněte se [Č.] a zadejte registrační číslo adresáře v rozsahu 1 až 2000.
Když je vyvoláno toto zobrazení, zobrazí se nejmenší dostupné číslo.
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Název

% Pomocí dotykového panelu zadejte registrační název adresáře v délce do 24 znaků.

Schránka uživ.

% Zvolte jednu schránku, do které se mají data uložit.

Index

% Zvolte znaky pro indexování.
– Často používané cíle současně zadejte do [Oblíbené]. Tím se urychlí vyhledávání.
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Ikona

% Zvolte ikonu.

!
Podrobnosti
Tyto ikony se používají ve funkci obrazového panelu, kterou lze použít, pokud je instalován volitelný 
LK-101.
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6.15.4 Adresář – Fax
Registrujte faxové cíle.

% Chcete-li registrovat novou adresu, dotkněte se [Nová].

Zobrazení 1/2

Zobrazení 2/2

!
Podrobnosti
Chcete-li zkontrolovat registrovanou adresu, zvolte příslušný registrovaný název a dotkněte se 
[Kontrola nastavení úlohy].

Chcete-li změnit registrovanou adresu, zvolte příslušný registrovaný název a dotkněte se [Upravit]. 
V zobrazení úpravy nelze měnit číslo registrace.

Chcete-li smazat registrovanou adresu, zvolte příslušný registrovaný název a dotkněte se [Smazat].
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Č.

% Dotkněte se [Č.] a zadejte registrační číslo adresáře v rozsahu 1 až 2000.
Když je vyvoláno toto zobrazení, zobrazí se nejmenší dostupné číslo.

Název

% Pomocí dotykového panelu zadejte registrační název adresáře v délce do 24 znaků.

Adresa

% Zadejte faxové číslo cíle v délce do 38 číslic. Číslo zadejte pomocí číselnice.

– Aby bylo možné úspěšně volit číslo pro odeslání faxu z čísla pobočkové linky na vnější lince 
s aktivovaným nastavením připojení PBX, dotkněte se [Prodleva] po provedení volby vnější linky, 
například "0". Zobrazí se "P".

– Když je aktivováno nastavení připojení PBX, zobrazí se [Vně]. Po zvolení tohoto tlačítka se 
zobrazí [E-].
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– Jestliže je zadáno "Potvrďte adresu (registr.)" po dotyku [OK], objeví se zobrazení s výzvou 
k opětovnému zadání čísla faxu. Zadejte číslo faxu a dotkněte se tlačítka [OK].

Nastav. linky

% Zadejte přenosová nastavení pro linku.

Položka Popis

Mezinár. VY Nastavuje nízkou přenosovou rychlost pro odeslání faxu do oblasti se 
špatnou komunikací.

ECM VYP Ruší režim ECM a zkracuje komunikační dobu na odeslání dat.
Režim ECM je způsob komunikačního požadavku na opětovného odeslání 
v případě chyby, definovaný ITU-T (Mezinárodní telekomunikační unie). 
Poněvadž faxy vybavené režimem ECM komunikují s kontrolou odesílaných 
dat na výskyt chyb, mohou zabránit rozmazání obrazu vlivem šumu telefonní 
linky.

V.34 VYP V. 34 je komunikační režim používaný pro faxovou komunikaci super G3. 
Existují případy, kdy nelze komunikovat v režimu super G3 v závislosti na 
stavu telefonní linky, když je stroj příjemce nebo tento stroj připojen k lince 
přes soukromou pobočkovou ústřednu.
Je doporučeno před odesláním faxu vypnout V. 34. Tento stroj se po 
skončení přenosu automaticky vrací do režimu V. 34.

Kontr.cíle a odesl. Fax je odeslán pouze po indikaci shody po porovnání zadaného faxového 
čísla s informací o faxovém čísle (CSI) pro stroj příjemce. Tím je zabráněno 
přenosům na chybnou adresu, neboť dojde k chybě přenosu, pokud čísla 
nesouhlasí.

Zvolte linku Jestliže je instalován rozbočovač faxové linky, zvolte [Linka 1] nebo [Linka 2]. 
Zadejte linku pro přenos.
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!
Podrobnosti
Chcete-li provést [Kontr.cíle a odesl.], musí mít cíl registrováno své faxové číslo.

Index

% Zvolte znaky pro indexování.
– Často používané cíle současně zadejte do [Oblíbené]. Tím se urychlí vyhledávání.

Ikona

% Zvolte ikonu.

!
Podrobnosti
Tyto ikony se používají ve funkci obrazového panelu, kterou lze použít, pokud je instalován volitelný 
LK-101.
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6.15.5 Adresář – PC (SMB)
% Zadejte přímo adresu PC (SMB). Chcete-li registrovat novou adresu, dotkněte se [Nová].

Zobrazení 1/3

Zobrazení 2/3

Zobrazení 3/3
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2
Poznámka
Chcete-li zkontrolovat registrovanou adresu, zvolte příslušný registrovaný název a dotkněte se 
[Kontrola nastavení úlohy].

Chcete-li změnit registrovanou adresu, zvolte příslušný registrovaný název a dotkněte se [Upravit]. 
V zobrazení úpravy nelze měnit číslo registrace.

Chcete-li smazat registrovanou adresu, zvolte příslušný registrovaný název a dotkněte se [Smazat].

Č.

% Dotkněte se [Č.] a zadejte registrační číslo adresáře v rozsahu 1 až 2000.
Když je vyvoláno toto zobrazení, zobrazí se nejmenší dostupné číslo.

Název

% Pomocí dotykového panelu zadejte registrační název adresáře v délce do 24 znaků.

ID uživatele

% Pomocí dotykového panelu zadejte ID uživatele v délce do 127 znaků pro přihlášení na vzdáleném 
počítači.

Heslo

% Pomocí dotykového panelu zadejte heslo v délce do 14 znaků pro přihlášení na vzdáleném počítači.
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Adresa hostitele

% Zadejte adresu hostitele pro cílový počítač ve formátu název hostitele, adresa IPv4 nebo adresa IPv6.
– Název hostitele zadejte v délce nejvýše 255 znaků.

!
Podrobnosti
Když je vstupní formát přepnut na zadávání IP adres po zadání názvu hostitele, bude název hostitele 
smazán.

Jestliže se dotknete [Název hostitele] po zadání IP adresy, zadaná IP adresa se smaže.

Zadejte velkými písmeny název hostitele.

Cesta k souboru

% Pomocí dotykového panelu zadejte cestu k uloženému souboru v délce do 255 znaků.

!
Podrobnosti
Zadejte velkými písmeny cestu k souboru.

Odkaz

Můžete zkontrolovat strukturu složek na cílovém počítači. Tuto funkci můžete použít k přímé kontrole složky 
stanice.

!
Podrobnosti
Jestliže je více počítačů nebo pracovních skupin v síti (podsíti), ke které tento stroj náleží, než jsou níže 
uvedené počty, nemusí procházení sítě proběhnout správně.
Pracovní skupiny: 128
Počítače: 128
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Index

% Zvolte znaky pro indexování.
– Často používané cíle současně zadejte do [Oblíbené]. Tím se urychlí vyhledávání.

Ikona

% Zvolte ikonu.

!
Podrobnosti
Tyto ikony se používají ve funkci obrazového panelu, kterou lze použít, pokud je instalován volitelný 
LK-101.
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6.15.6 Adresář – FTP
% Zadejte přímo FTP adresu. Chcete-li registrovat novou adresu, dotkněte se [Nová].

Zobrazení 1/3

Zobrazení 2/3

Zobrazení 3/3
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!
Podrobnosti
Chcete-li zkontrolovat registrovanou adresu, zvolte příslušný registrovaný název a dotkněte se 
[Kontrola nastavení úlohy].

Chcete-li změnit registrovanou adresu, zvolte příslušný registrovaný název a dotkněte se [Upravit]. 
V zobrazení úpravy nelze měnit číslo registrace.

Chcete-li smazat registrovanou adresu, zvolte příslušný registrovaný název a dotkněte se [Smazat].

Č.

% Dotkněte se [Č.] a zadejte registrační číslo adresáře v rozsahu 1 až 2000.
Když je vyvoláno toto zobrazení, zobrazí se nejmenší dostupné číslo.

Název

% Pomocí dotykového panelu zadejte registrační název adresáře v délce do 24 znaků.
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Adresa hostitele

% Zadejte adresu hostitele pro cílový server ve formátu název hostitele, adresa IPv4 nebo adresa IPv6.
– Název hostitele zadejte v délce nejvýše 63 znaků.

!
Podrobnosti
Když je vstupní formát přepnut na zadávání IP adres po zadání názvu hostitele, bude název hostitele 
smazán.

Dotykem [Zadejte název hostitele] po zadání IP adresy se podrží IP adresa a objeví se v obrazení pro 
zadávání znaků.

Před zadáním názvu hostitele zkontrolujte správnost zadání nastavení DNS.

Cesta k souboru

% Pomocí dotykového panelu zadejte cestu k uloženému souboru v délce do 96 znaků.

ID uživatele

% Pomocí dotykového panelu zadejte ID uživatele v délce do 47 znaků pro přihlášení na vzdáleném 
počítači.

Heslo

% Pomocí dotykového panelu zadejte heslo v délce do 31 znaků pro přihlášení na vzdáleném počítači.

anonymous (anonym)

% Nechcete-li zadat ID pro přihlášení k názvu hostitele, dotkněte se [ZAP].

PASV

% Zvolte, jestli použít režim PASV.

Proxy

% Zvolte, jestli použít proxy server.

Číslo portu

% Zadejte číslo portu. (Rozsah: 1 až 65535)
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Index

% Zvolte znaky pro indexování.
– Často používané cíle současně zadejte do [Oblíbené]. Tím se urychlí vyhledávání.

Ikona

% Zvolte ikonu.

!
Podrobnosti
Tyto ikony se používají ve funkci obrazového panelu, kterou lze použít, pokud je instalován volitelný 
LK-101.
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6.15.7 Adresář – WebDAV
% Zadejte přímo adresu WebDAV. Chcete-li registrovat novou adresu, dotkněte se [Nová].

Zobrazení 1/3

Zobrazení 2/3

Zobrazení 3/3
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!
Podrobnosti
Chcete-li zkontrolovat registrovanou adresu, zvolte příslušný registrovaný název a dotkněte se 
[Kontrola nastavení úlohy].

Chcete-li změnit registrovanou adresu, zvolte příslušný registrovaný název a dotkněte se [Upravit]. 
V zobrazení úpravy nelze měnit číslo registrace.

Chcete-li smazat registrovanou adresu, zvolte příslušný registrovaný název a dotkněte se [Smazat].

Č.

% Dotkněte se [Č.] a zadejte registrační číslo adresáře v rozsahu 1 až 2000.
Když je vyvoláno toto zobrazení, zobrazí se nejmenší dostupné číslo.

Název

% Pomocí dotykového panelu zadejte registrační název adresáře v délce do 24 znaků.

ID uživatele

% Pomocí dotykového panelu zadejte ID uživatele v délce do 21 znaků pro přihlášení na vzdáleném 
počítači.

Heslo

% Pomocí dotykového panelu zadejte heslo v délce do 63 znaků pro přihlášení na vzdáleném počítači.
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Adresa hostitele

% Zadejte adresu hostitele pro cílový server ve formátu název hostitele, adresa IPv4 nebo adresa IPv6.
– Název hostitele zadejte v délce nejvýše 63 znaků.

!
Podrobnosti
Když je vstupní formát přepnut na zadávání IP adres po zadání názvu hostitele, bude název hostitele 
smazán.

Dotykem [Zadejte název hostitele] po zadání IP adresy se podrží IP adresa a objeví se v obrazení pro 
zadávání znaků.

Před zadáním názvu hostitele zkontrolujte správnost zadání nastavení DNS.

Cesta k souboru

% Pomocí dotykového panelu zadejte cestu k uloženému souboru v délce do 96 znaků.

Proxy

% Zvolte, jestli použít proxy server.

Nastavení SSL

% Zvolte, jestli použít SSL.

Číslo portu

% Zadejte číslo portu. (Rozsah: 1 až 65535)
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Index

% Zvolte znaky pro indexování.
– Často používané cíle současně zadejte do [Oblíbené]. Tím se urychlí vyhledávání.

Ikona

% Zvolte ikonu.

!
Podrobnosti
Tyto ikony se používají ve funkci obrazového panelu, kterou lze použít, pokud je instalován volitelný 
LK-101.
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6.15.8 Adresář – Fax na IP adresu
% Registrujte cíl faxu na IP adresu. Chcete-li registrovat novou adresu, dotkněte se [Nová].

Zobrazení 1/2

Zobrazení 2/2

!
Podrobnosti
Chcete-li zkontrolovat registrovanou adresu, zvolte příslušný registrovaný název a dotkněte se 
[Kontrola nastavení úlohy].

Chcete-li změnit registrovanou adresu, zvolte příslušný registrovaný název a dotkněte se [Upravit]. 
V zobrazení úpravy nelze měnit číslo registrace.

Chcete-li smazat registrovanou adresu, zvolte příslušný registrovaný název a dotkněte se [Smazat].
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Č.

% Dotkněte se [Č.] a zadejte registrační číslo adresáře v rozsahu 1 až 2000.
Když je vyvoláno toto zobrazení, zobrazí se nejmenší dostupné číslo.

Název

% Pomocí dotykového panelu zadejte registrační název adresáře v délce do 24 znaků.

IP adresa

% Zadejte adresu hostitele pro cílové zařízení ve formátu název hostitele, adresa IPv4 nebo adresa IPv6.
– Název hostitele zadejte v délce nejvýše 63 znaků.

!
Podrobnosti
Když je vstupní formát přepnut na zadávání IP adres po zadání názvu hostitele, bude název hostitele 
smazán.

Dotykem [Zadejte název hostitele] po zadání IP adresy se podrží IP adresa a objeví se v obrazení pro 
zadávání znaků.

Před zadáním názvu hostitele zkontrolujte správnost zadání nastavení DNS.

Číslo portu

% Zadejte číslo portu. (Rozsah: 1 až 65535)

Typ stroje v cíli

% V závislosti na cílovém stroji zvolte [Barva] nebo [Monochrom].
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Index

% Zvolte znaky pro indexování.
– Často používané cíle současně zadejte do [Oblíbené]. Tím se urychlí vyhledávání.

Ikona

% Zvolte ikonu.

!
Podrobnosti
Tyto ikony se používají ve funkci obrazového panelu, kterou lze použít, pokud je instalován volitelný 
LK-101.
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6.15.9 Adresář – Internetový fax

% Registrujte cíl internetového faxu. Chcete-li registrovat novou adresu, dotkněte se [Nová].

Zobrazení 1/2

Zobrazení 2/2

!
Podrobnosti
Chcete-li zkontrolovat registrovanou adresu, zvolte příslušný registrovaný název a dotkněte se 
[Kontrola nastavení úlohy].

Chcete-li změnit registrovanou adresu, zvolte příslušný registrovaný název a dotkněte se [Upravit]. 
V zobrazení úpravy nelze měnit číslo registrace.

Chcete-li smazat registrovanou adresu, zvolte příslušný registrovaný název a dotkněte se [Smazat].
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Č.

% Dotkněte se [Č.] a zadejte registrační číslo adresáře v rozsahu 1 až 2000.
Když je vyvoláno toto zobrazení, zobrazí se nejmenší dostupné číslo.

Název

% Pomocí dotykového panelu zadejte registrační název adresáře v délce do 24 znaků.

E-mailová adresa

% Pomocí dotykového panelu zadejte e-mailovou adresu cíle.

Schopnost PŘ (cíl)

% Z "Typ komprimace", "Formát papíru" a "Rozlišení" zvolte položky, které může cílový stroj přijímat.
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Index

% Zvolte znaky pro indexování. Často používané cíle současně zadejte do [Oblíbené]. Tím se urychlí 
vyhledávání.

Ikona

% Zvolte ikonu.

!
Podrobnosti
Tyto ikony se používají ve funkci obrazového panelu, kterou lze použít, pokud je instalován volitelný 
LK-101.
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6.15.10 Skupina

1 Spojením více adres registrujte skupinový cíl.

– Pomocí režimu faxu/snímání lze registrovat 100 skupin (00 až 99).
– V jedné skupině lze registrovat 500 cílů adresáře.

2 Chcete-li registrovat novou skupinu, dotkněte se [Nová].

Název

% Pomocí dotykového panelu zadejte registrační název adresáře v délce do 24 znaků.

Zvolte skupinu

% Zvolte typ cíle a poté zvolte cíl, který má být registrován ve skupině.



bizhub C353/C253/C203 (FE2) 6-133

Režim síťového skeneru/faxu/síťového faxu 6
Ikona

% Zvolte ikonu.

!
Podrobnosti
Tyto ikony se používají ve funkci obrazového panelu, kterou lze použít, pokud je instalován volitelný 
LK-101.

Kontrola nastavení programu

% Zkontrolujte seznam adres adresáře, registrovaných ve skupině.
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6.15.11 Nastavení e-mailu – Předmět e-mailu (E-mail/I-FAX)
Lze registrovat 10 předmětů pro e-mail a internetový fax. Registrovaný předmět lze zvolit při odesílání.

% Chcete-li registrovat nový předmět, dotkněte se [Nový].

!
Podrobnosti
Chcete-li zkontrolovat registrovaný předmět, zvolte příslušný název předmětu a dotkněte se [Kontrola 
nastavení úlohy].

Chcete-li změnit registrovaný předmět, zvolte příslušný název předmětu a dotkněte se [Upravit].

Chcete-li smazat registrovaný předmět, zvolte příslušný název předmětu a dotkněte se [Smazat].

Chcete-li zadat výchozí nastavení pro předmět, zvolte název předmětu a dotkněte se [Nastav jako 
výchozí].

Předmět

% Zadejte předmět v délce do 64 znaků.
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6.15.12 Nastavení e-mailu – Tělo e-mailu (E-mail/I-FAX)

Lze registrovat 10 těl pro e-mail a internetový fax. Registrovaný předmět lze zvolit při odesílání.

% Chcete-li registrovat nové tělo, dotkněte se [Nový].

!
Podrobnosti
Chcete-li zkontrolovat registrované tělo, zvolte příslušný název těla a dotkněte se [Kontrola nastavení 
úlohy].

Chcete-li změnit registrované tělo, zvolte příslušné tělo a dotkněte se [Upravit].

Chcete-li smazat registrované tělo, zvolte příslušné tělo a dotkněte se [Smazat].

Chcete-li zadat výchozí nastavení pro tělo, zvolte název těla a dotkněte se [Nastav jako výchozí].

Tělo

% Zadejte tělo v délce do 256 znaků.
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6.15.13 Program snímání/faxu
Registrujte v programu kombinaci cílů, do kterých jsou často posílána data, nastavení snímání, nastavení 
originálu a komunikační nastavení. Jestliže jsou tyto položky registrovány v programu, můžete vyvolat 
registrovaný cíl a poté režim nastavení snímání, režim nastavení originálu a režim komunikačních nastavení 
pouhým dotykem tlačítka [Paměť režimu].

!
Podrobnosti
V programu lze registrovat 400 normálních a programů a 10 "dočasných programů", které jsou 
používány jen po omezenou dobu.

Pokud již bylo registrováno 410 programů, smažte nepotřebný program a poté registrujte nový.

Registrovat program snímání/faxu

1 Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko [Fax/Scan] a poté zadejte pro registraci programu Nastavení 
snímání, Nastavení originálu a Nastavení komunikace.

2 Stiskněte tlačítko [Režim paměti].

3 Zvolte neregistrované tlačítko a dotkněte se [Registrace programu].

Objeví se zobrazení registrace programu snímání/faxu.

Registrace programu – Název

% Pomocí dotykového panelu zadejte registrační název programu v délce do 24 znaků.
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Registrace programu – Adresa

% Zvolte jednu adresu. Adresu zvolte pomocí [Zvolte regist. Adresu] nebo [Přímé zadání].

!
Podrobnosti
Když je zadáno "Potvrďte adresu (registr.)" po zadání faxového čísla v [Přímé zadání] a dotyku [OK], 
objeví se zobrazení s výzvou znovu zadat číslo faxu. Zadejte číslo faxu a dotkněte se tlačítka [OK].

Registrace programu – URL adresa oznamování

Tato položka je aktivována při oznamování dokončení úlohy v režimu FTP, SMB, WebDAV nebo schránky.

% Adresu zvolte pomocí [Zvolte regist. Adresu] nebo [Přímé zadání].
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Kontrola nastavení programu

1 Chcete-li zkontrolovat nastavení již existujícího programu, dotkněte se [Kontrola režimu].

2 Po zkontrolování nastavení se dotkněte [Zavřít].

Kontrola nastavení programu – Zkontroluj. adresu

% Zkontrolujte zadanou adresu.

Kontrola nastavení programu – Kontrola nastavení snímání

% Zkontrolujte zadaná nastavení snímání.
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Kontrola nastavení programu – Kontrola nastavení originálu

% Zkontrolujte zadaná nastavení originálu.

Kontrola nastavení programu – Nastavení kom.

% Zkontrolujte zadaná komunikační originálu.

Kontrola nastavení programu – Kontrola nastavení e-mailu

% Zkontrolujte zadaná nastavení e-mailu.
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Kontrola nastavení programu – Kontrola nastavení adresy URL oznam.

% Zkontrolujte zadané nastavení URL cíle pro oznamování.

Smazat

1 Chcete-li smazat již registrovaný program, dotkněte se tohoto tlačítka.

2 Pokud jste si jisti, že chcete program smazat, dotkněte se [Ano] a poté [OK].
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6.15.14 Vytvořit schránku – Důvěrná schránka (G3)

% Zadejte nastavení neověřeného přenosu při registraci schránek veřejného uživatele a osobních 
schránek pro schránku pro neověřený přenos.

6.15.15 Vytvořit schránku – Schránka uživatele deníku (G3)
Registrace schránky uživatele deníku viz kapitola "5 Režim schránky".

6.15.16 Vytvořit schránku – Předávací schránka uživatele (G3)
Registrace předávací schránky viz kapitola "5 Režim schránky".

6.15.17 Nastavení ref. povolení – Nastavení úrovně adresy
% Zadejte povolenou úroveň přístupu pro adresář. Přihlaste se jako uživatel s úrovní, pro kterou je 

povoleno provádět nastavení, poté změňte úroveň cíle.

!
Podrobnosti
Úroveň pro registrovaný cíl je "0".

Nelze zadat vyšší úroveň a skupinu, než má přihlášený uživatel.

Chcete-li zadat pro cíl skupinu, musí být skupina předem registrována v nastaveních správce.

Adresář

1 Zvolte adresu takové úrovně, kterou musíte změnit.

2 Dotkněte se [Nastavení ref. povolení] nebo [Nastavení úrovně adresy].
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Skupina

1 Zvolte adresu takové úrovně, kterou musíte změnit.

2 Dotkněte se [Nastavení ref. povolení] nebo [Nastavení úrovně adresy].

Program

1 Zvolte adresu takové úrovně, kterou musíte změnit.

2 Dotkněte se [Nastavení ref. povolení] nebo [Nastavení úrovně adresy].
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6.16 Nastavení uživatele

6.16.1 Vyvolání zobrazení nastavení uživatele

1 Chcete-li vyvolat zobrazení nastavení uživatele, stiskněte na ovládacím panelu tlačítko 
[Nástroje/Počitadlo].

2 Dotkněte se [Nastavení uživatele].

!
Podrobnosti
V zobrazení nástrojů můžete pomocí číselnice zvolit nastavení zadáním čísla vedle požadovaného 
tlačítka. Pro [2 Nastavení uživatele] stiskněte na číselnici tlačítko [2].

6.16.2 Vlastní nastav. zobrazení – Nastavení snímání/faxu
Upravte si zobrazení snímání/faxu.

Výchozí záložka

% Zadejte nastavení pro výchozí zobrazení režimu faxu/snímání (Výchozí: Adresář).
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Výchozí program

% Zadejte nastavení pro výchozí zobrazení režimu faxu/snímání (Výchozí: PAGE 1).

Výchozí index adresáře

% Zvolte znaky indexu, které se objeví jako výchozí v [Adresář] (Výchozí: Oblíbené).
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Tlač. zkratky 1/Tlač. zkratky 2

Lze registrovat dvě klávesové zkratky, každá se objeví v dolní části zobrazení režimu Nastavení snímání/faxu, 
Nastavení originálu nebo Nastavení komunikace.

!
Podrobnosti
Lze naprogramovat dvě klávesové zkratky. U stroje vybaveného volitelným obrazovým řadičem IC-409 
lze zadat jednu klávesovou zkratku.

Chcete-li zrušit klávesovou zkratku, dotkněte se [VYP].

Výchozí adresář

% Zvolte, jestli se index nebo typ adresy objeví ve výchozím zobrazení adresáře.
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6.16.3 Vlastní nastavení zobrazení – Zobrazení aktivního faxu (G3/IP/I-FAX)
Zobrazení aktivního faxu si můžete upravit.

Zobrazení VY

% Zadejte, jestli zobrazovat odesílané zprávy (Výchozí: Ne).

Zobrazení PŘ

% Zadejte, jestli zobrazovat přijímané zprávy (Výchozí: Ne).
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6.16.4 Vlastní nastavení zobrazení – Nastavení možností hledání 

(E-Mail/Schránka/SMB/FTP/WebDAV/G3/IP/I-FAX)
% Při provádění podrobného hledání v adresáři zadejte obsah, který se má objevit v zobrazení možností 

hledání.

Položka Popis

Velká a malá písmena Zvolte, jestli při hledání rozlišovat velká a malá písmena.

Zobrazení možností 
hledání

Zvolte, jestli při podrobném hledání vyvolat zobrazení možností hledání. Když je zvoleno 
"ZAP", objeví se Zobrazení možností hledání.
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6.16.5 Nastavení snímání/faxu

Úroveň komprimace JPEG (E-mail/schránka/SMB/FTP/WebDAV/Web Service/IP)

% Zadejte komprimační úroveň pro ukládání dat ve formátu JPEG.
– [Vysoká kvalita]: Vznikají obrazy vyšší kvality, mají však velký objem dat.
– [Standardní (výchozí)]: Vznikají obrazy střední kvality i velikosti dat, parametry mezi "Vysoká kvalita" 

a "Vysoká komprimace".
– [Vysoká komprimace]: Vznikají obrazy nižší kvality, mají však malý objem dat.

Úroveň komprimace černé

% Zadejte režim kódování pro přenos černobílého obrazu.
– MH: Je větší objem dat.
– MMR (výchozí): Je menší objem dat.

!
Podrobnosti
Uložená MMR-komprimovaná data se v závislosti na aplikaci nemusí v počítači podařit otevřít.
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Čas uzam. TWAIN

% Zadejte časový interval předcházející odemknutí operací stroje během snímání (vyjma PUSH snímání). 
(Výchozí nastavení: 120 s)

!
Podrobnosti
Chcete-li používat stroj jako skener z prostředí aplikačních programů pomocí TWAIN, instalujte TWAIN 
ovladač KONICA MINOLTA, který je určen pro tyto účely. Blíže viz příručka k ovladači TWAIN na DVD 
série bizhub C353.

Když je stroj vybaven volitelným obrazovým řadičem IC-409, není tato funkce dostupná.

Výchozí nast. snímání/faxu

% Zadejte výchozí nastavení (nastavení zvolené po stisknutí tlačítka [Nulovaní]) pro režim faxu/snímání.
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Úroveň komprimace Compact PDF/XPS (E-Mail/Schránka/SMB/FTP/WebDAV)

% Zadejte způsob komprimace pro ukládání dat ve formátu compact PDF nebo compact XPS.
– [Vysoká kvalita]: Vznikají obrazy vyšší kvality, mají však velký objem dat.
– [Standardní (výchozí)]: Vznikají obrazy střední kvality i velikosti dat, parametry mezi "Vysoká kvalita" 

a "Vysoká komprimace".
– [Vysoká komprimace]: Vznikají obrazy nižší kvality, mají však malý objem dat.

Typ barevného TIFF (E-Mail/Schránka uživ./SMB/FTP/WebDAV)

% Zvolte způsob komprimace pro ukládání dat v barvě ve formátu TIFF.
– Jestliže nelze data uložená pomocí [TIFF(modif. TAG)] otevřít v aplikacích, změňte toto nastavení na 

[TIFF (TTN2)] (výrobní nastavení).
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7 PageScope Web Connection

Po přihlášení se k PageScope Web Connection v režimu uživatele lze zadávat následující funkce.

!
Podrobnosti
Další podrobnosti o režimu uživatele viz nápověda PageScope Web Connection help na DVD.

7.1 Information
Toto je první stránka, která se objeví po přístupu na PageScope Web Connection. 

Položka Popis

Device Information Lze zobrazit aktuální konfiguraci systému, příslušenství, spotřební materiál 
a stavy počitadel.

Online Assistance Lze zobrazit pomocné informace o stroji.

Change User Password Lze změnit heslo přihlášeného uživatele.

Function Permission Information Lze zobrazit informace o operacích povolených uživatelům a záznamům.

Network Setting Information Lze zobrazit informace o síťových nastaveních stroje.

Print Setting Information Lze zobrazit nastavení tiskového ovladače stroje.

Print Information Lze vytisknout informace o písmech a nastaveních.
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7.2 Job

Položka Popis

Current Jobs V tomto seznamu můžete zkontrolovat aktuálně běžící úlohy a úlohy ve frontě.

Job History V tomto seznamu můžete zkontrolovat dokončené úlohy.

Communi-
cation List

V tomto seznamu můžete zkontrolovat přijaté nebo přenesené úlohy.
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7.3 Box

Položka Popis

Open User 
Box

Aktuálně vytvořenou veřejnou, osobní nebo skupinovou schránku lze otevřít kvůli tisku, odeslání nebo 
zavedení uloženého dokumentu, nebo aby se změnila nastavení schránky.

Create User 
Box

Lze vytvořit nové schránky.

Open System 
User Box

Zobrazuje, jestli byla instalována souprava volitelného faxu. Lze otevřít systémové schránky 
(Schr. uživatele deníku, Schránka uživ. VY pollingem, Schránka uživ. PŘ do paměti, Předávací 
schránka uživatele) a pracovat na uloženém dokumentu, nebo změnit nastavení schránky.

Create 
System User 
Box

Zobrazuje, jestli byla instalována souprava volitelného faxu. Lze vytvořit nové schránky pro oběžník 
a zprostředkovaný přenos.
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7.4 Direct Print

Položka Popis

Direct Print Lze zadat a tímto strojem vytisknout soubory uložené v počítači.
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7.5 Store Address

!
Podrobnosti
V závislosti na nastaveních v režimu správce se toto nemusí objevit.

Položka Popis

Address 
Book

Lze zobrazit seznam adres registrovaných v adresáři stroje, lze registrovat cíle a lze měnit jejich 
nastavení.

Group Lze zobrazit seznam skupinových cílů registrovaných v adresáři stroje, lze registrovat cíle a lze měnit 
jejich nastavení.

Program Lze zobrazit program cílů registrovaných v adresáři stroje, lze registrovat cíle a lze měnit jejich 
nastavení.

Temporary 
One-Touch

Lze zobrazit seznam dočasných programových cílů registrovaných v adresáři stroje, lze registrovat 
cíle a lze měnit jejich nastavení.

Subject Pro odesílání e-mailových zpráv lze registrovat nejvýše 10 předmětů.

Text Pro odesílání e-mailových zpráv lze registrovat nejvýše 10 textů.
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8 Dodatek

8.1 Vkládání textu
Následující text popisuje, jak zadávat jména registrovaných uživatelů a vlastní velikosti papíru pomocí 
klávesnice, která se objeví na dotykovém panelu. Klávesnici můžete použít také ke vkládání čísel.

Může se zobrazit libovolná z následujících klávesnic.

Příklad

Zobrazení pro zadání názvu vlastního formátu papíru

Zobrazení pro zadání hesla
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% Dotykem [Pos.] se přepíná mezi zobrazením malých písmen (číslic) a velkých písmen (symbolů).

Zvětšení klávesnice

Klávesnici lze zobrazit zvětšeně, aby byla čitelnější.

1 Když je zobrazená klávesnice, dotkněte se [Zvětš.ZAP].

Klávesnice se zobrazí zvětšeně.
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2 Chcete-li zrušit zvětšené zobrazení a vrátit se k původní velikosti klávesnice, dotkněte se při zobrazené 

klávesnici [Zvětšení VYP].

2
Poznámka
Klávesnice se ve zvětšeném zobrazení používá stejným způsobem.

Psaní textu

% Na zobrazené klávesnici se dotkněte tlačítka s požadovaným znakem.
– Chcete-li napsat velké písmeno nebo symbol, dotkněte se tlačítka [Pos.].
– Klávesnici lze rovněž použít pro zadávání čísel.
Vložené znaky se zobrazí v textovém poli.

2
Poznámka
Chcete-li se vrátit k nastavení, kdy byla zobrazena klávesnice, dotkněte se [Storno].

Chcete-li smazat celý zadaný text, stiskněte tlačítko [C] (smazat).

V závislosti na zadávaných znacích se nemusí některá tlačítka objevit.

!
Podrobnosti
Chcete-li v zadaném textu změnit písmeno, posuňte kurzor pomocí tlačítek  a  na znak, který 
chcete změnit, dotkněte se tlačítka [Smaž], a poté zadejte požadované písmeno nebo číslo.

Seznam dostupných znaků

Typ Znaky

Alfanumerické znaky/symboly 
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8.2 Slovníček
Níže jsou popsána slova použitá v režimu kopírování.

Zkratky

ADF
Automatický podavač originálů; Může být použit k automatickému snímání originálů

2. strana duplexu
Toto nastavení slouží k přepnutí proudu přenosu obrazů při kopírování na papír, který je již po jedné straně 
potištěn.

A

APZ
Funkce automatické přepínání zásobníků

Aut. Zoom
Při tomto nastavení je automaticky volen vhodný faktor zoom po položení originálu na osvitové sklo nebo jeho 
vložení do ADF a po zvolení formátu papíru.

Automatická volba zásobníku
Toto nastavení zvolte pro detekci originálu položeného na osvitové sklo nebo vloženého do ADF, poté se 
automaticky zvolí papír stejného formátu, pokud je zvolen faktor zoom "e1,0", nebo zvolte vhodný formát 
papíru pro zadaný faktor zoom.

AVT
Nastavení "Automatická volba zásobníku"

B

Barevné vyvážení
Tento parametr lze použít k úpravě vyvážení koncentrací azurové (C), purpurové (M), žluté (Y) a černé (K). 
Každou barvu lze jemně upravit v 19 úrovních od –3 do +3.

Barva pozadí
Tuto funkci nastavte pro kopírování originálu pomocí jedné z 18 dostupných barev použité jako barva pozadí 
(prázdných oblastí).

Č

Červená
Parametr slouží k seřízení úrovně červené v obraze, například pokud si přejete červenější pleťové tóny.

D

Děrování
Slouží k děrování otvorů pro vazbu do kopií.

J

Jas
Tento parametr slouží k zesvětlení nebo ztmavení obrazu.

K

Kapitoly
Pomocí této funkce nastavte titulní stránky kapitol, které se při tisku oboustranných kopií musí tisknout na 
přední stranu papíru.

Kontrast
Tento parametr slouží k seřízení kontrastu mezi světlou a tmavou.

L

Lesklé
Toto nastavení slouží pro zlepšení lesklé úpravy obrazů.

M

Malé
Toto nastavení slouží k vytváření kopií s velmi malým zmenšením.

Modrá
Tento parametr slouží k seřízení úrovně modré v obraze, například když si přejete zvýraznit modrou vodu 
nebo oblohu.
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N

Náhled
Tištěný obraz lze před tiskem zkontrolovat jako obraz náhledu.

Negativ
Slouží ke kopírování originálu v inverzním uspořádání světlých a tmavých barevných oblastí (gradací) obrazu.

O

Ochrana proti kopírování
Tato funkce slouží k tisku skrytého textu, který má zabránit neoprávněnému kopírování. Když je kopírován 
originál s vytištěným textem na ochranu proti kopírování, objeví se skrytý text zřetelně na všech stránkách 
kopií, takže čtenář pozná, že se jedná o kopie.

Odsazení
Slouží k oddělení kopií na výstupu.

Odstín
Tento parametr slouží k vytvoření obrazu více dočervena nebo domodra.

Odstranění pozadí
Zvolte nastavení pro úpravu sytosti barvy pozadí originálu na jednu z devíti úrovní.

Okraj
Toto nastavení slouží k označení pozice okraje pro vazbu u vloženého originálu. Volbou vhodného nastavení 
zabráníte obrácenému tisku při vytváření oboustranných kopií z jednostranného originálu, nebo při vytváření 
jednostranných kopií z oboustranných originálů.

Orientace originálu
Nastavení slouží k označení orientace originálu položeného na osvitové sklo nebo vloženého do ADF.

Ostrost
Tento parametr zvýrazňuje hrany textu, takže může být čitelnější. Parametr může navíc sloužit k úpravě 
obrazu originálu.

P

Papír
Nastavení typu a formátu papíru, na který se tiskne.

Prokládání fólií
Funkce slouží ke vkládání papíru mezi kopírované projekční fólie. To zabraňuje jejich slepení.

R

Režim obálky
Pomocí této funkce se podává papír ze zvláštního zásobníku ke kopírování obálky.

S

Seřízení barvy
Tyto parametry upravují kvalitu barevných kopií.

Seřízení úrovně AE
Tento parametr upravuje pozadí originálu. Čím vyšší bude hodnota, tím více se zvýrazní pozadí originálu. 
(AE = automatický osvit)

Sešívání
Nastavení slouží k sešívání kopií.

Simplex/Duplex
Slouží k nastavení, jestli jsou snímaný originál a tištěná kopie jednostranné nebo oboustranné.

Skládání se sešíváním
Tato funkce slouží ke skládání kopií na poloviny a jejich sešívání uprostřed.

Skupina
Tato funkce slouží k omezení adres, se kterými může uživatel komunikovat a k bezpečnostní správě.

Skupinkování (kopírování/výstupní zpracování)
Toto nastavení složí k oddělení kopií jednotlivých stránek originálu. Po vytištění všech kopií první stránky 
originálu se tiskne zadaný počet kopií druhé stránky.

Smíšené originály
Toto nastavení slouží k rozpoznání formátu všech jednotlivých stránek originálu a tisku kopie na papír 
vhodného formátu, když je do ADF vložen originál sestávající z listů různých formátů.
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Snímání do paměti
Snímá originál přesahující maximum 100 listů, které lze vložit do ADF tak, že se originál snímá v samostatných 
dávkách. S nasnímaným originálem lze pracovat jako s jednou úlohou. Při operaci odděleného snímání lze 
dokonce přepínat mezi snímáním z osvitového skla a ADF.

Spojování originálů
Zvolte nastavení, při kterém se zmenšené kopie více stránek originálu umístí na jednu stránku kopie. Pro 
spojování stránek lze zvolit nastavení "2 v 1", "4 v 1" a "8 v 1".

Sytost
Tento parametr slouží k úpravě živosti barev obrazu.

Sytost
Toto nastavení slouží k seřízení sytosti tištěného obrazu v rozsahu devíti úrovní.

Sytost kopie
Tento parametr slouží k jemnému seřízení sytosti kopie v 19 úrovních od –3 do +3.

T

Třídění
Toto nastavení zvolte pro oddělení jednotlivých sad kopií. Druhá sada kopií se vytiskne po vytištění všech 
stránek první sady.

Typ originálu
Nastavení slouží k volbě typu obrazu originálu, aby byla lépe nastavena kvalita kopií.

U

Uložit do schránky
Dočasně ukládá úlohu na pevný disk, aby ji bylo možno později vyvolat a znovu použít

Upravit barvu
Tato funkce a parametry slouží k požadovanému seřízení tištěného obrazu

V

Vkládání listu
Tato funkce slouží k vkládání papíru ze zadaného zásobníku mezi kopie jako titulní stránky kapitol.

Vkládání listu/obálky/kapitoly
Zvolte dostupnou funkci pro úpravu kopií

Vkládání obrazu
Pomocí této funkce se později snímaný obraz originálu z osvitového skla vkládá na zadané pozice do 
originálu snímaného z ADF, poté jsou všechny kopie vysouvány společně.

Výstupní zpracování
Zvolte z dostupných nastavení pro třídění a výstupní zpracování kopií, když jsou vysouvány do přihrádky 
finišeru.

Z

Zelená
Tento parametr slouží k seřízení úrovně zelené v obraze, například když si přejete zvýraznit zelený les nebo 
stromy.

Zkušební kopie
Toto tlačítko slouží k tisku jedné zkušební kopie a zastavení stroje, aby mohla být zkontrolována před tiskem 
většího počtu kopií. Tím lze předejít chybnému kopírování u velkého množství kopií.

Změnit nastavení zásobníku
Toto tlačítko slouží k určení formátu papíru, který není vložen v žádném zásobníku, nebo ke kopírování na jiný 
než normální papír.

Zoom
Zadejte faktor zoom pro kopírování.

Zoom XY
Po dotyku tohoto tlačítka můžete pomocí číselnice zadat faktor zoom pro vytváření zvětšených/zmenšených 
kopií vloženého originálu.

Zrcadlový obraz
Tato funkce slouží k vytvoření zrcadlově obrácené kopie oproti originálu.

Zvýraznění textu
Zvolte jedno z devíti nastavení pro kvalitu reprodukce textu při kopírování originálů z textu, který překrývá 
obrazy, jako jsou ilustrace nebo grafy (text s pozadím).
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8.3 Ochranné známky a autorská práva

- KONICA MINOLTA, logo KONICA MINOLTA a The essentials of imaging jsou registrovanými 
ochrannými známkami KONICA MINOLTA HOLDINGS, INC.

- PageScope a bizhub jsou registrovanými ochrannými známkami nebo ochrannými známkami KONICA 
MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC.

- Netscape je registrovanou ochrannou známkou Netscape Communications Corporation ve Spojených 
státech a jiných zemích.

- Mozilla a Firefox jsou ochrannými známkami Mozilla Foundation.
- Novell a Novell NetWare jsou registrovanými ochrannými známkami Novell, Inc. ve Spojených státech 

a jiných zemích.
- Microsoft, Windows a Windows NT jsou registrovanými ochrannými známkami nebo ochrannými 

známkami Microsoft Corporation ve Spojených státech a jiných zemích.
- PowerPC je ochrannou známkou IBM Corporation ve Spojených státech i jiných zemích.
- Citrix access Partner Network Premier

KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. je členem sítě Citrix access Partner.
Síť Citrix access Partner je program, který v kombinaci s řešením Citrix podporuje a vyvíjí řešení, která 
mají přinést zlepšení pro zákazníky.

- Apple, Macintosh a Mac OS jsou registrovanými ochrannými známkami Apple Computer, Inc. Safari je 
ochrannou známkou Apple Computer, Inc.

- Adobe, logo Adobe, Acrobat a PostScript jsou registrovanými ochrannými známkami nebo ochrannými 
známkami Adobe Systems Incorporated v USA i v jiných zemích.

- Ethernet je registrovanou obchodní známkou Xerox Corporation.
- PCL je registrovanou obchodní známkou Hewlett-Packard Company Limited.
- CUPS a logo CUPS jsou registrovanými ochrannými známkami Easy Software Products.
- Tento stroj a PageScope Box Operator vychází částečně z práce Independent JPEG Group.
- Compact-VJE

Copyright 1986-2003 VACS Corp.
- RC4® je registrovanou ochrannou známkou nebo ochrannou známkou RSA Security Inc. v USA i jiných 

zemích.
- RSA® je registrovanou ochrannou známkou nebo ochrannou známkou RSA Security Inc. RSA BSAFE® 

je registrovanou ochrannou známkou nebo ochrannou známkou RSA Security Inc. v USA i jiných 
zemích.

- Licenční informace
Tento výrobek obsahuje kryptografický software RSA BSAFE 
od RSA Security Inc.
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- Tento výrobek obsahuje internetový prohlížecí program 
NetFront od společnosti ACCESS Co., Ltd.
NetFront je obchodní značkou nebo registrovanou obchodní 
značkou společnosti ACCESS Co., Ltd. v Japonsku a dalších 
zemích
Části softwaru obsaženého v tomto výrobku jsou částečně 
založeny na práci Independent JPEG Group.
Copyright (c) 2004 Adobe Systems Incorporated. Veškerá 
práva vyhrazena.
Patent přihlášen.

- Všechny ostatní názvy výrobků a obchodní názvy jsou registrovanou ochrannou známkou nebo 
ochrannou známkou příslušných společností a organizací.
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OpenSSL Statement

Licence pro OpenSSL

Copyright © 1998-2005 Projekt OpenSSL. Veškerá práva vyhrazena.
Redistribuce a použití ve zdrojovém a binárním tvaru, s úpravami nebo bez úprav, se povoluje, budou-li 
splněny následující podmínky:
1. Redistribuce zdrojového kódu musí obsahovat výše uvedené oznámení o autorských právech, tento 

seznam podmínek a následující odmítnutí.
2. Redistribuce v binárním tvaru musí v dokumentaci či jiných materiálech, které jsou součástí distribuce, 

reprodukovat výše uvedené oznámení o autorských právech, tento seznam podmínek a následující 
odmítnutí.

3. Veškeré reklamní materiály zmiňující vlastnosti nebo použití tohoto softwaru musí uvádět následující 
prohlášení:
"Tento výrobek obsahuje software vyvinutý v rámci OpenSSL Project pro použití v OpenSSL Toolkit. 
(http://www.openssl.org/)"

4. Názvy "OpenSSL Toolkit" a "OpenSSL Project" se nesmí bez předchozího písemného souhlasu 
používat pro reklamu nebo podporu výrobků odvozených od tohoto softwaru. For written permission, 
please contact openssl-core@openssl.org.

5. U výrobků odvozených od tohoto softwaru není dovoleno používat v názvu "OpenSSL" ani "OpenSSL" 
bez předchozího písemného souhlasu OpenSSL Project.

6. Redistribuce v jakékoli podobě musí obsahovat následující prohlášení:
"výrobek obsahuje software vyvinutý v rámci OpenSSL Project pro použití v OpenSSL Toolkit 
(http://www.openssl.org/)"

TENTO SOFTWARE POSKYTUJE OpenSSL PROJECT "TAK JAK JE" BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY, AŤ JIŽ 
VYJÁDŘENÉ NEBO NAZNAČENÉ, VČETNĚ AVŠAK BEZ OMEZENÍ NA ZÁRUKY PRODEJNOSTI 
A VHODNOSTI K DANÉMU ÚČELU. ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NEMŮŽE OpenSSL PROJECT NEBO JEHO 
PŘISPĚVATELÉ NÉST ZODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, 
PŘÍKLADNÉ NEBO NÁSLEDNÉ POŠKOZENÍ (VČETNĚ AVŠAK BEZ OMEZENÍ NA ZPROSTŘEDKOVÁNÍ 
NÁHRADY ZBOŽÍ NEBO SLUŽEB, NA ZTRÁTU POUŽITÍ, DAT NEBO ZISKŮ; NEBO PŘERUŠENÍ 
OBCHODU) A DLE ŽÁDNÉ DOMNĚNKY O ODPOVĚDNOSTI, AŤ JIŽ VE SMLOUVĚ, ODPOVĚDNOSTI BEZ 
OHLEDU NA OMYL NEBO PŘEČIN (VČETNĚ NEDBALOSTI NEBO JINAK), KTERÉ BY VYVSTALO 
JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM Z POUŽITÍ TOHOTO SOFTWARU, DOKONCE I KDYŽ BY BYLA MOŽNOST 
TAKOVÉHOTO POŠKOZENÍ PŘEDVÍDÁNA.

Tento výrobek obsahuje kryptografický software, který napsal Eric Young (eay@cryptsoft.com). Tento 
výrobek obsahuje kryptografický software, který napsal Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Originální licence SSLeay

Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) Veškerá práva vyhrazena.
Tento balík je SSL implementací, kterou napsal Eric Young (eay@cryptsoft.com).
Implementace byla napsána tak, aby byla ve shodě s Netscapes SSL.
Tato knihovna je k bezplatnému použití pro komerční a nekomerční použití, pokud budou dodrženy 
následující podmínky. Následující podmínky se vztahují na veškerý kód v distribuci, kód RC4, RSA, Ihash, 
DES atd.; nejen na kód SSL.
Na dokumentaci SSL, která je součástí této distribuce, kromě té, jejímž držitelem je Tim Hudson 
(tjh@cryptsoft.com), se vztahují stejná autorská práva.
Autorská práva zůstávají Ericu Youngovi a poznámky o autorských právech nesmí být odstraněny. Jestliže je 
tento balík používán ve výrobku, náleží Ericu Youngovi příspěvek jako autoru části používané knihovny. Může 
mít formu textové zprávy při spouštění programu, nebo být součástí dokumentace (on-line nebo textové) 
dodávané s tímto balíkem.
Redistribuce a použití ve zdrojovém a textovém tvaru, s úpravami nebo bez úprav, je povolena za 
předpokladu splnění následujících podmínek:
1. Redistribuce zdrojového kódu musí obsahovat výše uvedené oznámení o autorských právech, tento 

seznam podmínek a následující odmítnutí.
2. Redistribuce v binárním tvaru musí v dokumentaci či jiných materiálech, které jsou součástí distribuce, 

reprodukovat výše uvedené oznámení o autorských právech, tento seznam podmínek a následující 
odmítnutí.

3. Veškeré reklamní materiály zmiňující funkce nebo použití tohoto softwaru musí obsahovat následující 
prohlášení:
"Tento výrobek obsahuje šifrovací software, jehož autorem je Eric Young (eay@cryptsoft.com)"
Slovo ‘šifrovací' lze vypustit, nebudou-li rutiny použité knihovny také šifrovány.

4. Vkládáte-li jakýkoli text specifický pro Windows (nebo od něj odvozený) z aplikačního adresáře 
(kód aplikace), musíte vložit prohlášení:
"Tento výrobek obsahuje software, který napsal Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"
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TENTO SOFTWARE POSKYTUJE ERIC YOUNG "TAK JAK JE" BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY, AŤ JIŽ 
VYJÁDŘENÉ NEBO NAZNAČENÉ, VČETNĚ AVŠAK BEZ OMEZENÍ NA ZÁRUKY PRODEJNOSTI 
A VHODNOSTI K DANÉMU ÚČELU. ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NEMŮŽE AUTOR NEBO JEHO 
PŘISPĚVATELÉ NÉST ZODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, 
PŘÍKLADNÉ NEBO NÁSLEDNÉ POŠKOZENÍ (VČETNĚ AVŠAK BEZ OMEZENÍ NA ZPROSTŘEDKOVÁNÍ 
NÁHRADY ZBOŽÍ NEBO SLUŽEB, NA ZTRÁTU POUŽITÍ, DAT NEBO ZISKŮ; NEBO PŘERUŠENÍ 
OBCHODU) A DLE ŽÁDNÉ DOMNĚNKY O ODPOVĚDNOSTI, AŤ JIŽ VE SMLOUVĚ, ODPOVĚDNOSTI 
BEZ OHLEDU NA OMYL NEBO PŘEČIN (VČETNĚ NEDBALOSTI NEBO JINAK), KTERÉ BY VYVSTALO 
JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM Z POUŽITÍ TOHOTO SOFTWARU, DOKONCE I KDYŽ BY BYLA MOŽNOST 
TAKOVÉHOTO POŠKOZENÍ PŘEDVÍDÁNA.

Podmínky licence a distribuce pro veřejně dostupné verze nebo odvozený kód nelze měnit. tj. tento kód nelze 
pouze kopírovat a vložit do jiné distribuční licence [včetně veřejné licence GNU].

Licence NetSNMP

Část 1: CMU/UCD poznámka k autorským právům: (podobné BSD)

Copyright 1989, 1991, 1992, Carnegie Mellon University Derivative Work – 1996, 1998-2000

Copyright 1996, 1998-2000 The Regents of the University of California All Rights Reserved

Je zaručeno povolení k užívání, kopírování, úpravám a distribuci tohoto softwaru a jeho dokumentace 
k libovolnému účelu a bez poplatků za předpokladu, že se výše uvedená poznámka k autorským právům 
objeví ve všech kopiích a že se poznámka k autorským právům a tato poznámka o oprávnění objeví 
v průvodní dokumentaci, a že bez konkrétního písemného svolení nebude název CMU a The Regents of the 
University of California používán pro účel reklamy a propagace ve vztahu k distribuci softwaru.

CMU A REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA ODMÍTAJÍ VEŠKERÉ ZÁRUKY VE VZTAHU K 
TOMUTO SOFTWARU, VČETNĚ VŠECH IMPLICITNÍCH ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI K DANÉMU 
ÚČELU. ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NEMŮŽE CMU NEBO THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF 
CALIFORNIA NÉST ZODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI ZVLÁŠTNÍ, NEPŘÍMÉ NEBO NÁSLEDNÉ POŠKOZENÍ 
NEBO VŮBEC ŽÁDNÁ POŠKOZENÍ VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZTRÁTY POUŽITÍ, DAT NEBO ZISKŮ, AŤ JIŽ 
PŘÍMÝCH NEBO SMLUVNÍCH, NEDBALOSTÍ NEBO JINOU PROTIPRÁVNÍ ČINNOSTÍ, KTERÉ BY 
VYVSTALO JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM Z POUŽITÍ NEBO PROVOZU TOHOTO SOFTWARU.

Část 2: Poznámka k autorským právům Networks Associates Technology, Inc (BSD)

Copyright © 2001-2003, Networks Associates Technology, Inc

Veškerá práva vyhrazena.

Redistribuce a použití ve zdrojovém a binárním tvaru, s úpravami nebo bez úprav, se povoluje, budou-li 
splněny následující podmínky:
- Redistribuce zdrojového kódu musí obsahovat výše uvedené oznámení o autorských právech, tento 

seznam podmínek a následující odmítnutí.
- Redistribuce v binárním tvaru musí v dokumentaci či jiných materiálech, které jsou součástí distribuce, 

reprodukovat výše uvedené oznámení o autorských právech, tento seznam podmínek a následující 
odmítnutí.

- Název Networks Associates Technology, Inc ani názvy jeho přispěvatelů nesmí být používány 
k podpoře nebo propagaci výrobků odvozených od tohoto softwaru bez konkrétního předchozího 
písemného svolení.

TENTO SOFTWARE POSKYTUJÍ VLASTNÍCÍ AUTORSKÝCH PRÁV A JEJICH PŘISPĚVATELÉ "TAK JAK JE" 
BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY, AŤ JIŽ VYJÁDŘENÉ NEBO NAZNAČENÉ, VČETNĚ AVŠAK BEZ OMEZENÍ NA 
ZÁRUKY PRODEJNOSTI A VHODNOSTI K DANÉMU ÚČELU. ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NEMŮŽE 
VLASTNÍK AUTORSKÝCH PRÁV NEBO JEHO PŘISPĚVATELÉ NÉST ZODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI 
PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, PŘÍKLADNÉ NEBO NÁSLEDNÉ POŠKOZENÍ (VČETNĚ AVŠAK 
BEZ OMEZENÍ NA ZPROSTŘEDKOVÁNÍ NÁHRADY ZBOŽÍ NEBO SLUŽEB, NA ZTRÁTU POUŽITÍ, DAT 
NEBO ZISKŮ; NEBO PŘERUŠENÍ OBCHODU) A DLE ŽÁDNÉ DOMNĚNKY O ODPOVĚDNOSTI, AŤ JIŽ VE 
SMLOUVĚ, ODPOVĚDNOSTI BEZ OHLEDU NA OMYL NEBO PŘEČIN (VČETNĚ NEDBALOSTI NEBO 
JINAK), KTERÉ BY VYVSTALO JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM Z POUŽITÍ TOHOTO SOFTWARU, DOKONCE 
I KDYŽ BY BYLA MOŽNOST TAKOVÉHOTO POŠKOZENÍ PŘEDVÍDÁNA.
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Part 3: Poznámka k autorským právům Cambridge Broadband Ltd. (BSD)

Na části tohoto kódu se vztahují autorská práva © 2001-2003, Cambridge Broadband Ltd.

Veškerá práva vyhrazena.

Redistribuce a použití ve zdrojovém a binárním tvaru, s úpravami nebo bez úprav, se povoluje, budou-li 
splněny následující podmínky:
- Redistribuce zdrojového kódu musí obsahovat výše uvedené oznámení o autorských právech, tento 

seznam podmínek a následující odmítnutí.
- Redistribuce v binárním tvaru musí v dokumentaci či jiných materiálech, které jsou součástí distribuce, 

reprodukovat výše uvedené oznámení o autorských právech, tento seznam podmínek a následující 
odmítnutí.

- Název Cambridge Broadband Ltd. se nesmí bez předchozího písemného souhlasu používat pro 
reklamu nebo podporu výrobků odvozených od tohoto softwaru.

TENTO SOFTWARE POSKYTUJE VLASTNÍK AUTORSKÝCH PRÁV "TAK JAK JE" BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY, 
AŤ JIŽ VYJÁDŘENÉ NEBO NAZNAČENÉ, VČETNĚ AVŠAK BEZ OMEZENÍ NA ZÁRUKY PRODEJNOSTI 
A VHODNOSTI K DANÉMU ÚČELU. ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NEMŮŽE VLASTNÍK AUTORSKÝCH PRÁV 
NÉST ZODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, PŘÍKLADNÉ NEBO NÁSLEDNÉ 
POŠKOZENÍ (VČETNĚ AVŠAK BEZ OMEZENÍ NA ZPROSTŘEDKOVÁNÍ NÁHRADY ZBOŽÍ NEBO SLUŽEB, 
NA ZTRÁTU POUŽITÍ, DAT NEBO ZISKŮ; NEBO PŘERUŠENÍ OBCHODU) A DLE ŽÁDNÉ DOMNĚNKY 
O ODPOVĚDNOSTI, AŤ JIŽ VE SMLOUVĚ, ODPOVĚDNOSTI BEZ OHLEDU NA OMYL NEBO PŘEČIN 
(VČETNĚ NEDBALOSTI NEBO JINAK), KTERÉ BY VYVSTALO JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM Z POUŽITÍ 
TOHOTO SOFTWARU, DOKONCE I KDYŽ BY BYLA MOŽNOST TAKOVÉHOTO POŠKOZENÍ PŘEDVÍDÁNA.

Část 4: Poznámka k autorským právům Sun Microsystems, Inc (BSD)

Copyright © 2003 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, U.S.A. 
Veškerá práva vyhrazena.

Použití je omezeno níže uvedenými licenčními podmínkami.

Tato distribuce může obsahovat materiály vyvinuté třetí stranou.

Sun, Sun Microsystems, logo Sun a Solaris jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými 
známkami Sun Microsystems, Inc. v USA a jiných zemích.

Redistribuce a použití ve zdrojovém a binárním tvaru, s úpravami nebo bez úprav, se povoluje, budou-li 
splněny následující podmínky:
- Redistribuce zdrojového kódu musí obsahovat výše uvedené oznámení o autorských právech, tento 

seznam podmínek a následující odmítnutí.
- Redistribuce v binárním tvaru musí v dokumentaci či jiných materiálech, které jsou součástí distribuce, 

reprodukovat výše uvedené oznámení o autorských právech, tento seznam podmínek a následující 
odmítnutí.

- Název Sun Microsystems, Inc ani názvy jeho přispěvatelů nesmí být používány k podpoře nebo 
propagaci výrobků odvozených od tohoto softwaru bez konkrétního předchozího písemného svolení.

TENTO SOFTWARE POSKYTUJÍ VLASTNÍCÍ AUTORSKÝCH PRÁV A JEJICH PŘISPĚVATELÉ "TAK JAK JE" 
BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY, AŤ JIŽ VYJÁDŘENÉ NEBO NAZNAČENÉ, VČETNĚ AVŠAK BEZ OMEZENÍ NA 
ZÁRUKY PRODEJNOSTI A VHODNOSTI K DANÉMU ÚČELU. ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NEMŮŽE 
VLASTNÍK AUTORSKÝCH PRÁV NEBO JEHO PŘISPĚVATELÉ NÉST ZODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI 
PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, PŘÍKLADNÉ NEBO NÁSLEDNÉ POŠKOZENÍ (VČETNĚ AVŠAK 
BEZ OMEZENÍ NA ZPROSTŘEDKOVÁNÍ NÁHRADY ZBOŽÍ NEBO SLUŽEB, NA ZTRÁTU POUŽITÍ, DAT 
NEBO ZISKŮ; NEBO PŘERUŠENÍ OBCHODU) A DLE ŽÁDNÉ DOMNĚNKY O ODPOVĚDNOSTI, AŤ JIŽ VE 
SMLOUVĚ, ODPOVĚDNOSTI BEZ OHLEDU NA OMYL NEBO PŘEČIN (VČETNĚ NEDBALOSTI NEBO 
JINAK), KTERÉ BY VYVSTALO JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM Z POUŽITÍ TOHOTO SOFTWARU, DOKONCE 
I KDYŽ BY BYLA MOŽNOST TAKOVÉHOTO POŠKOZENÍ PŘEDVÍDÁNA.

Část 5: Poznámka k autorským právům Sparta, Inc (BSD)

Copyright © 2003-2004, Sparta, Inc Veškerá práva vyhrazena.

Redistribuce a použití ve zdrojovém a binárním tvaru, s úpravami nebo bez úprav, se povoluje, budou-li 
splněny následující podmínky:
- Redistribuce zdrojového kódu musí obsahovat výše uvedené oznámení o autorských právech, tento 

seznam podmínek a následující odmítnutí.
- Redistribuce v binárním tvaru musí v dokumentaci či jiných materiálech, které jsou součástí distribuce, 

reprodukovat výše uvedené oznámení o autorských právech, tento seznam podmínek a následující 
odmítnutí.

- Název Sparta, Inc ani názvy jeho přispěvatelů nesmí být používány k podpoře nebo propagaci výrobků 
odvozených od tohoto softwaru bez konkrétního předchozího písemného svolení.
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TENTO SOFTWARE POSKYTUJÍ VLASTNÍCÍ AUTORSKÝCH PRÁV A JEJICH PŘISPĚVATELÉ "TAK JAK JE" 
BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY, AŤ JIŽ VYJÁDŘENÉ NEBO NAZNAČENÉ, VČETNĚ AVŠAK BEZ OMEZENÍ NA 
ZÁRUKY PRODEJNOSTI A VHODNOSTI K DANÉMU ÚČELU. ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NEMŮŽE 
VLASTNÍK AUTORSKÝCH PRÁV NEBO JEHO PŘISPĚVATELÉ NÉST ZODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI 
PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, PŘÍKLADNÉ NEBO NÁSLEDNÉ POŠKOZENÍ (VČETNĚ AVŠAK 
BEZ OMEZENÍ NA ZPROSTŘEDKOVÁNÍ NÁHRADY ZBOŽÍ NEBO SLUŽEB, NA ZTRÁTU POUŽITÍ, DAT 
NEBO ZISKŮ; NEBO PŘERUŠENÍ OBCHODU) A DLE ŽÁDNÉ DOMNĚNKY O ODPOVĚDNOSTI, AŤ JIŽ VE 
SMLOUVĚ, ODPOVĚDNOSTI BEZ OHLEDU NA OMYL NEBO PŘEČIN (VČETNĚ NEDBALOSTI NEBO 
JINAK), KTERÉ BY VYVSTALO JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM Z POUŽITÍ TOHOTO SOFTWARU, DOKONCE 
I KDYŽ BY BYLA MOŽNOST TAKOVÉHOTO POŠKOZENÍ PŘEDVÍDÁNA.

Část 6: Poznámka k autorským právům Cisco/BUPTNIC (BSD)

Copyright © 2004, Cisco, Inc and Information Network Center of Beijing University of Posts and 
Telecommunications. Veškerá práva vyhrazena.

Redistribuce a použití ve zdrojovém a binárním tvaru, s úpravami nebo bez úprav, se povoluje, budou-li 
splněny následující podmínky:
- Redistribuce zdrojového kódu musí obsahovat výše uvedené oznámení o autorských právech, tento 

seznam podmínek a následující odmítnutí.
- Redistribuce v binárním tvaru musí v dokumentaci či jiných materiálech, které jsou součástí distribuce, 

reprodukovat výše uvedené oznámení o autorských právech, tento seznam podmínek a následující 
odmítnutí.

- Názvy Cisco, Inc, Beijing University of Posts a Telecommunications, ani názvy jejich přispěvatelů se 
nesmí bez předchozího písemného souhlasu používat pro reklamu nebo podporu výrobků odvozených 
od tohoto softwaru.

TENTO SOFTWARE POSKYTUJÍ VLASTNÍCÍ AUTORSKÝCH PRÁV A JEJICH PŘISPĚVATELÉ "TAK JAK JE" 
BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY, AŤ JIŽ VYJÁDŘENÉ NEBO NAZNAČENÉ, VČETNĚ AVŠAK BEZ OMEZENÍ NA 
ZÁRUKY PRODEJNOSTI A VHODNOSTI K DANÉMU ÚČELU. ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NEMŮŽE 
VLASTNÍK AUTORSKÝCH PRÁV NEBO JEHO PŘISPĚVATELÉ NÉST ZODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI 
PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, PŘÍKLADNÉ NEBO NÁSLEDNÉ POŠKOZENÍ (VČETNĚ AVŠAK 
BEZ OMEZENÍ NA ZPROSTŘEDKOVÁNÍ NÁHRADY ZBOŽÍ NEBO SLUŽEB, NA ZTRÁTU POUŽITÍ, DAT 
NEBO ZISKŮ; NEBO PŘERUŠENÍ OBCHODU) A DLE ŽÁDNÉ DOMNĚNKY O ODPOVĚDNOSTI, AŤ JIŽ VE 
SMLOUVĚ, ODPOVĚDNOSTI BEZ OHLEDU NA OMYL NEBO PŘEČIN (VČETNĚ NEDBALOSTI NEBO 
JINAK), KTERÉ BY VYVSTALO JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM Z POUŽITÍ TOHOTO SOFTWARU, DOKONCE 
I KDYŽ BY BYLA MOŽNOST TAKOVÉHOTO POŠKOZENÍ PŘEDVÍDÁNA.

Kerberos

Copyright © 1985-2005 – Massachusetts Institute of Technology. Veškerá práva vyhrazena.

oznámení o svolení

V RÁMCI TĚCHTO OMEZENÍ je zaručeno povolení k užívání, kopírování, úpravám a distribuci tohoto 
softwaru a jeho dokumentace k libovolnému účelu a bez poplatků za předpokladu, že se výše uvedená 
poznámka k autorským právům objeví ve všech kopiích a že se poznámka k autorským právům a tato 
poznámka o oprávnění objeví v průvodní dokumentaci, a že bez konkrétního předchozího písemného svolení 
nebude název M.I.T. používán pro účel reklamy a propagace ve vztahu k distribuci softwaru. Pokud budete 
kromě toho tento software upravovat, musíte označit svůj software jako upravený a nesmíte jej distribuovat 
v takové úpravě, že by mohl být zaměnitelný s originálním softwarem MIT.
M.I.T. neposkytuje žádné pojištění tohoto softwaru ve smyslu jeho vhodnosti k jakémukoli účelu. Je 
poskytován "tak jak je" bez formulované nebo předpokládané záruky.

TENTO SOFTWARE JE POSKYTOVÁN "TAK JAK JE" A BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY, AŤ JIŽ VYJÁDŘENÉ NEBO 
NAZNAČENÉ, VČETNĚ, AVŠAK BEZ OMEZENÍ NA ZÁRUKY PRODEJNOSTI A VHODNOSTI K DANÉMU 
ÚČELU.

TENTO SOFTWARE NENÍ ORIGINÁLNÍM SOFTWAREM MIT, JE UPRAVEN SPOLEČNOSTÍ KONICA 
MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC.
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Mersenne Twister

C-program pro MT19937 s inicializací vylepšenou 2002/1/26.
Kódoval Takuji Nishimura a Makoto Matsumoto.

Před použitím inicializujte stav pomocí init_genrand(seed) nebo init_by_array(init_key, key_length).

Copyright © 1997-2002, Makoto Matsumoto a Takuji Nishimura, Veškerá práva vyhrazena.

Redistribuce a použití ve zdrojovém a binárním tvaru, s úpravami nebo bez úprav, se povoluje, budou-li 
splněny následující podmínky:

Redistribuce zdrojového kódu musí obsahovat výše uvedené oznámení o autorských právech, tento seznam 
podmínek a následující odmítnutí.

Redistribuce v binárním tvaru musí v dokumentaci či jiných materiálech, které jsou součástí distribuce, 
reprodukovat výše uvedené oznámení o autorských právech, tento seznam podmínek a následující 
odmítnutí.

Jména přispěvatelů se nesmí bez předchozího písemného souhlasu používat pro reklamu nebo podporu 
výrobků odvozených od tohoto softwaru.

TENTO SOFTWARE POSKYTUJÍ VLASTNICÍ AUTORSKÝCH PRÁV A JEJICH PŘISPĚVATELÉ "TAK JAK JE" 
BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY, AŤ JIŽ VYJÁDŘENÉ NEBO NAZNAČENÉ, VČETNĚ, AVŠAK BEZ OMEZENÍ NA 
ZÁRUKY PRODEJNOSTI A VHODNOSTI K DANÉMU ÚČELU. ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NEMŮŽE 
VLASTNÍK AUTORSKÝCH PRÁV NEBO JEHO PŘISPĚVATELÉ NÉST ZODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI 
PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, PŘÍKLADNÉ NEBO NÁSLEDNÉ POŠKOZENÍ (VČETNĚ, AVŠAK 
BEZ OMEZENÍ NA ZPROSTŘEDKOVÁNÍ NÁHRADY ZBOŽÍ NEBO SLUŽEB, NA ZTRÁTU POUŽITÍ, DAT 
NEBO ZISKŮ; NEBO PŘERUŠENÍ OBCHODU) A DLE ŽÁDNÉ DOMNĚNKY O ODPOVĚDNOSTI, AŤ JIŽ VE 
SMLOUVĚ, ODPOVĚDNOSTI BEZ OHLEDU NA OMYL NEBO PŘEČIN (VČETNĚ NEDBALOSTI NEBO 
JINAK), KTERÉ BY VYVSTALO JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM Z POUŽITÍ TOHOTO SOFTWARU, DOKONCE 
I KDYŽ BY BYLA MOŽNOST TAKOVÉHOTO POŠKOZENÍ PŘEDVÍDÁNA.

Jakékoli připomínky jsou vítány.
http://www.math.sci.hiroshima-u.ac.jp/~m-mat/MT/emt.html
email: m-mat @ math.sci.hiroshima-u.ac.jp (bez mezer)

Copyright

© 2007 KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. Veškerá práva vyhrazena.

Pozn.
- Tato uživatelská příručka se bez povolení nesmí reprodukovat v částech ani jako celek.
- KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. neponese zodpovědnost za žádné události 

způsobené použitím tohoto tiskového systému nebo uživatelské příručky. 
- Informace obsažené v této uživatelské příručce podléhají změnám bez předchozího upozornění.
- KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. zůstává nositelem autorských práv k tiskovým 

ovladačům.
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8.4 O barevném profilu Adobe
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED
LICENČNÍ UJEDNÁNÍ K BAREVNÉMU PROFILU

POZNÁMKA PRO UŽIVATELE: PŘEČTĚTE SI POZORNĚ TUTO SMLOUVU. POUŽITÍM CELÉHO NEBO 
JAKÉKOLI ČÁSTI TOHOTO SOFTWARU VYJADŘUJETE SOUHLAS SE VŠEMI POŽADAVKY A 
PODMÍNKAMI TOHOTO UJEDNÁNÍ. POKUD S PODMÍNKAMI NESOUHLASÍTE, NEPOUŽÍVEJTE TENTO 
SOFTWARE.
1. DEFINICE V tomto licenčním ujednání "Adobe" znamená Adobe Systems Incorporated, Delaware, 

345 Park Avenue, San Jose, California 95110. "Software" znamená software a související položky se 
kterými je ujednání spojeno.

2. LICENCE Předmět podmínek tohoto ujednání, Adobe vám tímto zaručuje celosvětové, nevýhradní, 
nepřenosné a nezpoplatněné oprávnění k použití, reprodukci a veřejnému zobrazení tohoto softwaru. 
Adobe rovněž zaručuje vaše práva na distribuci tohoto softwaru (a) jako součást digitálních obrazových 
souborů (b) standardním způsobem. Žádná jiná distribuce tohoto softwaru není povolena; včetně avšak 
bez omezení na distribuci softwaru při začlenění nebo připojení k jinému aplikačnímu softwaru. 
Individuální profily musí být odkazovány jejich popisným řetězcem profilu ICC. Tento software nesmíte 
upravovat. Adobe není tímto ujednáním vázáno poskytovat podporu, včetně aktualizací a budoucích 
verzí softwaru nebo jiných položek. Z tohoto softwaru se na vás dle podmínek licenčního ujednání 
nepřenáší žádný nárok na duševní vlastnictví. Nezískáváte žádná práva k tomuto softwaru, vyjma těch, 
která jsou vyjádřena v licenčním ujednání.

3. DISTRIBUCE Pokud se rozhodnete pro distribuci tohoto softwaru, učiníte tak s vědomím toho, že 
souhlasíte s ochranou, pojištěním a uchováním nepoškozenosti Adobe vůči jakýmkoli ztrátám, 
poškozením nebo nákladům vyplývajícím z nároků, soudním procesů nebo jiných právních akcí 
vyvolaných takovou distribucí, zahrnujících bez omezení vaše jednání v rozporu s částí 3. Jestliže 
distribuujete software standardním způsobem, budete tak činit dle podmínek tohoto ujednání nebo 
vašeho vlastního licenčního ujednání, které (a) vyhovuje požadavkům a podmínkám tohoto ujednání; (b) 
účinně odmítá veškeré záruky, vyjádřené nebo předpokládané, jménem Adobe; (c) účinně vylučuje 
jakoukoli zodpovědnost za poškození jménem Adobe; (d) stanovuje, že veškerá plnění, která se liší od 
ujednání, jsou nabízena pouze vámi a ne Adobe a (e) stanovuje, že tento software lze získat od vás nebo 
Adobe a informuje licencovanou osobu, jak jej získat přiměřeným způsobem nebo na médiu 
používaném pro výměnu softwaru. Veškerý distribuovaný software bude obsahovat poznámky Adobe 
o autorských právech, jak jsou obsaženy v softwaru poskytnutého vám od Adobe.

4. ODMÍTNUTÍ ZÁRUKY Adobe vás opravňuje používat tento software "TAK JAK JE". Adobe nedává 
žádnou představu o přiměřenosti tohoto softwaru pro nějaký konkrétní účel nebo k dosažení 
konkrétního výsledku. Adobe nebude nést zodpovědnost za ztráty a poškození vyplývající z tohoto 
ujednání nebo z distribuce či použití softwaru nebo jiných materiálů. ADOBE A JEHO PŘISPĚVATELÉ 
NERUČÍ A NEMŮŽE RUČIT ZA CHOVÁNÍ NEBO VÝSLEDKY, KTERÝCH DOSÁHNETE PŘI POUŽITÍ 
TOHOTO SOFTWARU, VYJMA ZÁRUKY, PODMÍNEK, POŽADAVKU NEBO PODMÍNKY V ROZSAHU, 
KVŮLI KTERÉMU NEMŮŽE NEBO NEMUSÍ BÝT VYLOUČENO NEBO OMEZENO ZÁKONEM, KTERÝ 
SE NA VÁS VZTAHUJE VE VAŠÍ JURISDIKCI, ADOBE A JEHO PŘISPĚVATELÉ NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ 
ZÁRUKY, PODMÍNKY NEBO POŽADAVKY, VYJÁDŘENÉ NEBO NEVYJÁDŘENÉ, STANOVENÉ 
PŘEDPISY, VŠEOBECNÝM PRÁVEM, ZÁKAZNÍKEM, POUŽITÍM NEBO JINÝM ZPŮSOBEM 
A V ŽÁDNÉM JINÉM VÝZNAMU, VČETNĚ AVŠAK BEZ OMEZENÍ NA NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV 
TŘETÍCH STRAN, INTEGRACE, USPOKOJIVÉ KVALITY NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. 
MOHOU SE NA VÁS VZTAHOVAT DALŠÍ PRÁVA, KTERÁ VYPLÝVAJÍ Z KONKRÉTNÍ JURISDIKCE. 
Podmínky sekcí 4, 5 a 6 by měly přetrvat ukončení ujednání, jakkoli způsobené, to však nezakládá nebo 
nevytváří žádné pokračování práva na použití tohoto softwaru po ukončení ujednání.

5. OMEZENÍ ZODPOVĚDNOSTI ADOBE NEBO JEHO PŘISPĚVATELÉ NEPONESOU VŮČI VÁM 
V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ZODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLIV ŠKODY, VYPLÝVAJÍCÍ NÁROKY NEBO 
NÁKLADY, NEPŘÍMÁ, NÁHODNÁ POŠKOZENÍ, NEBO JAKÉKOLI ZTRÁTY NA ZISKU ČI ÚSPORÁCH, 
ANI KDYBY BYL PŘEDSTAVITEL ADOBE UPOZORNĚN NA MOŽNOST TAKOVÝCHTO ZTRÁT, 
POŠKOZENÍ, NÁROKŮ NEBO NÁKLADŮ, NEBO NÁROKŮ TŘETÍ STRANY. PŘEDCHOZÍ OMEZENÍ 
A VÝJIMKY PLATÍ V ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝM ZÁKONEM VAŠÍ JURISDIKCE. CELKOVÁ 
ZODPOVĚDNOST ADOBE A OD JEHO DODAVATELŮ POD NEBO VE SPOJENÍ S TÍMTO UJEDNÁNÍM 
BY MĚLA BÝT OMEZENA NA ČÁST PLATNOU PRO SOFTWARE. Nic, co je obsaženo v ujednání, 
neomezuje zodpovědnost Adobe v případě smrti nebo úrazu způsobeného nedbalostí Adobe, nebo 
podvodu (padělku). Adobe vystupuje jménem svých dodavatelů za účelem odmítnutí, vyloučení 
a omezení závazků, záruk a zodpovědnosti, jak je uvedeno v ujednání, ne však v jiných ohledech a pro 
jiný účel.

6. OBCHODNÍ ZNÁMKY Adobe a logo Adobe jsou registrovanými obchodními známkami nebo 
obchodními známkami Adobe ve Spojených státech a dalších zemích. S výjimkou odkazů nepoužijete 
tyto obchodní známky nebo jiné obchodní známky Adobe nebo logo bez konkrétního předchozího 
písemného svolení od Adobe.
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7. PODMÍNKA Toto ujednání platí až do odvolání. Adobe má právo ihned ukončit toto ujednání, pokud 

nedodržíte jeho podmínky. V případě takového ukončení musíte vrátit Adobe všechny úplné i částečné 
kopie softwaru ve vašem držení nebo pod vaším kontrolou.

8. PLATNÉ NORMY Pokud je jakákoli část softwaru považována za exportní položku dle zákona o expertu 
z USA nebo jiného exportního zákona, omezení nebo normy ("zákony o exportu"), ručíte, že nejste 
občanem USA nebo jinak zde situován, nejste ze země zahrnuté do embargy (včetně avšak bez 
omezení na Irán, Irák, Sýrii, Sudan, Libyi, Kubu, Severní Koreu a Srbsko) a neexistuje ani jiný zákaz ve 
smyslu zákona o exportu týkající se přijetí tohoto softwaru. Veškerá práva k použití softwaru jsou 
zaručena za podmínky, že tato práva propadnou, pokud nebudete plnit podmínky ujednání.

9. PLATNÉ ZÁKONY Toto ujednání podléhá a vychází z reálných zákonů platných ve státě California, 
neboť tyto zákony se vztahují na zahrnutá ujednání mezi obyvateli státu California. Toto ujednání 
nebude ovlivněno konfliktem zákonných pravidel žádné jurisdikce Spojených národů ve smlouvách pro 
mezinárodní podej zboží, jejichž aplikace je výslovně vyloučena. Veškeré polemiky vyvolané ve vztahu 
k tomuto ujednání budou řešeny výlučně v Santa Clara County, California, USA.

10. VŠEOBECNÉ Nemůžete předat svá práva nebo závazky dle tohoto ujednání bez předchozího 
písemného svolení Adobe. Žádná z nařízení tohoto ujednání by neměla být považována za opuštěná 
žádným skutkem nebo souhlasem na straně Adobe, jeho agentů nebo zaměstnanců, ale pouze ve 
formě psaného dopisu podepsaného oprávněnou osobou v Adobe. Pokud mezi tímto ujednáním 
a nějakým jiným ujednáním zahrnutým do softwaru existuje jazykový konflikt, měly by platit podmínky 
takto zahrnutého ujednání. Pokud vy nebo Adobe najme právníky k prosazení práv vzniklých z tohoto 
ujednání, měla by vítězná strana uhradit náklady na právníky. Potvrzujete, že jste přečetli toto ujednání, 
rozumíte mu a že je úplným a výhradním vyjádřením vaší dohody s Adobe, které nahrazuje veškerá 
předchozí ujednání, ústní nebo písemná, mezi Adobe a vámi z pohledu vašich oprávnění k softwaru. 
Žádné alternativy podmínek v tomto ujednání nebudou vymahatelné vůči Adobe, pokud Adobe nevydá 
výslovný souhlas v psané formě a podepsaný autorizovanou osobou v Adobe.
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8.5 Profil ICC pro TOYO INK Standard Color on Coated paper 
(TOYO Offset Coated 2.0)
Profil ICC (TOYO Offset Coated 2.0) charakterizuje japonský offsetový tisk na potahovaný papír a je plně 
slučitelný s formátem profilu ICC.

O "TOYO INK Standard Color on Coated paper"

Jedná se o standard pro barevnou reprodukci offsetovým tiskem po listech na potahovaný papír vyráběný 
TOYO INK MFG.CO., LTD. ("TOYO INK").

Tento standard byl vytvořen ze zkušebního tisku se dvěma inkousty TOYO INK pro tisk na listech a vlastními 
podmínkami TOYO INK.

"TOYO INK Standard Color on Coated paper" je kompatibilní s "JAPAN COLOR".

Ujednání
1. Reprodukce obrazů v tiskárně nebo na monitoru pomocí profilu ICC neodpovídá zcela TOYO INK 

Standard Color na potahovaný papír.
2. Veškerá autorská práva k tomuto profilu ICC by měla náležet TOYO INK; z toho důvodu nesmíte 

přenášet, poskytovat, pronajímat, distribuovat, rozebírat nebo poskytovat žádná práva na tento profil 
ICC žádné třetí straně bez předchozího písemného souhlasu TOYO INK.

3. Za žádných okolností nebudou ředitelé, úředníci, zaměstnanci nebo agenti TOYO INK zodpovědni za 
jakákoli vaše vyplývající nebo náhodná, přímá nebo nepřímá poškození (včetně škod a ztrát 
obchodních zisků, přerušení obchodu, ztráty obchodní informace a podobně) vyvozená z použití nebo 
nemožnosti použít profil ICC.

4. TOYO INK nenese odpovědnost za odpovědi na otázky týkající se profilu ICC.
5. Veškeré názvy společností a výrobků uvedené v tomto dokumentu jsou obchodními známkami nebo 

registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

Tento profil ICC byl vytvořen GretagMacbeth ProfileMaker a poskytl TOYO INK jistou licenci k distribuci od 
GretagMacbeth AG.

TOYO Offset Coated 2.0 © TOYO INK MFG. CO., LTD. 2004
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8.6 LICENČNÍ UJEDNÁNÍ K STANDARDNÍMU BAREVNÉMU PROFILU DIC
DŮLEŽITÉ: ČTĚTE POZORNĚ TOTO LICENČNÍ UJEDNÁNÍ K STANDARDNÍMU BAREVNÉMU PROFILU DIC 
("LICENČNÍ UJEDNÁNÍ") JEŠTĚ PŘED POUŽITÍM STANDARDNÍHO BAREVNÉHO PROFILU DIC, 
OBSAHUJÍCÍHO STANDARDNÍ BAREVNÝ PROFIL SFC1.0.1, STANDARDNÍ BARVU DIC SFC1.0.2, 
STANDARDNÍ BARVU DIC SFM1.0.2, STANDARDNÍ BARVU DIC SFU1.0.2, POSKYTNUTÉ TÍMTO DIC, 
A VEŠKEROU PŘÍSLUŠNOU ON-LINE NEBO ELEKTRONICKOU DOKUMENTACI A VŠECHNY VÁM 
POSKYTNUTÉ AKTUALIZACE NEBO NOVÉ VERZE VÝŠE UVEDENÉHO (SPOLU "PROFIL"). 

TOTO LICENČNÍ UJEDNÁNÍ JE PRÁVNÍM UJEDNÁNÍM MEZI VÁMI (JAKO OSOBOU NEBO ENTITOU, 
POKUD JE POŽADOVÁNO) A JAPONSKOU SPOLEČNOSTÍ DAINIPPON INK & CHEMICALS, INC., ("DIC"). 
TOTO LICENČNÍ UJEDNÁNÍ POSKYTUJE OPRÁVNĚNÍ POUŽÍVAT TENTO PROFIL A OBSAHUJE 
INFORMACE O ODMÍTNUTÍ ZÁRUKY A ZODPOVĚDNOSTI. POKUD NESOUHLASÍTE SE VŠEMI TĚMITO 
PODMÍNKAMI, NEMŮŽETE TENTO PROFIL POUŽÍVAT.
1. Poskytnutí licence 

DIC vám zdarma poskytuje nevýhradní a nepřenosnou licenci k použití tohoto profilu a dovoluje vašim 
zaměstnancům a autorizovaným agentům, pokud nějaké máte, používat tento profil výhradně při práci 
pro vás, s výhradou všech omezení v tomto licenčním ujednání. 

2. Vlastnictví
Předchozí licence vám dává omezené oprávnění používat tento profil. Budete vlastnit tato práva 
v médiu obsahujícím zaznamenaný profil, ale DIC si podrží všechna práva, nároky a podíl, včetně všech 
autorských a duševních práv k profilu a všem kopiím. Veškerá práva, která nejsou v tomto licenčním 
ujednání poskytnuta, včetně všech autorských práv, si vyhrazuje DIC.

3. Lhůty
a. Toto licenční ujednání platí, dokud nebude ukončeno.
b. Licenční ujednání můžete ukončit oznámením DIC v písemné formě, že chcete licenční ujednání 
ukončit, a zničením všech kopií a profilu, které jsou ve vašem držení nebo pod vaší kontrolou.
c. DIC může ukončit toto licenční ujednání bez předchozího oznámení, pokud nedodržíte některé 
z podmínek tohoto licenčního ujednání (ať již přímo vy nebo vaši zaměstnanci či agenti), zpětně k datu 
porušení. V takovém případě musíte ihned přestat používat profil a zničit všechny kopie profilu, které 
jsou ve vašem držení nebo pod vaší kontrolou.
d. Veškerá opatření v tomto licenčním ujednání týkající se odmítnutí záruk (část 5) a omezení 
zodpovědnosti (část 6) by měly přetrvat ukončení licenčního ujednání.

4. Metoda a omezení licence
a. Profil musíte instalovat a používat na jednom počítači; avšak za předpokladu, navzdory 
protichůdným informacím, nesmíte profil používat v síťovém systému nebo jej sdílet, instalovat nebo 
používat profil současně na různých počítačích, nebo elektronicky přenášet profil z jednoho počítači na 
jiný v síti.
b. Nesmíte vytvářet a distribuovat kopie, zfalšovat, pozměnit, spojit, upravit, uzpůsobit, sublicencovat, 
přenášet, prodat, najmout, pronajmout, darovat nebo distribuovat celá profil nebo v částech, nebo 
upravit profil, nebo vytvořit odvozené dílo od tohoto výrobku.
c. Berete na vědomí, že profil není určen pro použití, které může způsobit smrt nebo úraz nebo poškodit 
prostředí a souhlasíte, že nebudete profil k takovýmto účelům používat.
d. Nebudete profil používat k vývoji softwaru nebo jiných technologií se stejnou primární funkcí jako 
profil, včetně avšak bez omezení na použití profilu k vývoji nebo zkušebním postupům, které slouží 
k vývoji podobného softwaru nebo technologie, nebo stanovit, jestli takový software nebo jiná 
technologie provádí činnost podobným způsobem jako profil.
e. DIC a jiné obchodní známky obsažené v profilu jsou obchodními známkami nebo registrovanými 
obchodními známkami DIC v Japonsku a dalších zemích. Nesmíte v profilu odstraňovat nebo měnit 
ochranné známky, obchodní názvy, názvy výrobků, logo, copyright nebo jiné zmínky o vlastnictví, 
legendy, značky a štítky. Toto licenční ujednání vás neopravňuje používat názvy DIC nebo nositelů jeho 
oprávnění nebo jejich příslušné ochranné známky.

5. ODMÍTNUTÍ ZÁRUKY
a. TENTO PROFIL JE VÁM POSKYTNUT BEZPLATNĚ, A "TAK JAK JE", VE SHODĚ S PODMÍNKAMI 
TOHOTO LICENČNÍHO UJEDNÁNÍ. DIC NEPOSKYTUJE K PROFILU ŽÁDNOU TECHNICKOU 
PODPORU, ZÁRUK NEBO NÁPRAVY.
b. DIC SE ZŘÍKÁ VŠECH ZÁRUK A ZASTOUPENÍ, AŤ JIŽ VYJÁDŘENÝCH NEBO NEVYJÁDŘENÝCH 
NEBO JINAK, VČETNĚ AVŠAK BEZ OMEZENÍ NA ZÁRUKY PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI KE 
KONKRÉTNÍMU ÚČELU, NEPORUŠENÍ, FUNKCE A TICHÉHO POŽITKU. MĚLI BYSTE 
PŘEDPOKLÁDAT A BÝT PLNĚ ZODPOVĚDNI ZA VEŠKERÁ RIZIKA SPOJENÁ S POUŽITÍM TOHOTO 
PROFILU. DIC NEZARUČUJE, ŽE V PROFILU NEJSOU CHYBY NEBO NEDOSTATKY, NEBO ŽE 
NEBUDE PRACOVAT BEZ PŘERUŠENÍ, A NEZODPOVÍDÁ ZA NÁPRAVY A OPRAVY CHYB 
A NEDOSTATKŮ, ZA POPLATEK NEBO ZDARMA. NEBUDOU VÁM POSKYTNUTA ŽÁDNÁ PRÁVA 
A NÁPRAVY, POKUD ZDE NEJSOU VYSLOVENĚ UVEDENA.
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6. OMEZENÍ ZODPOVĚDNOSTI 
DIC NENESE ODPOVĚDNOST VŮČI VÁM ANI ŽÁDNÉ TŘETÍ STRANĚ ZA PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, 
ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, TRESTNÍ, POJIŠTĚNÉ NEBO VYPLÝVAJÍCÍ ŠKODY (VČETNĚ AVŠAK BEZ 
OMEZENÍ NA ŠKODY ZPŮSOBENÉ POUŽITÍM ZAŘÍZENÍ NEBO PŘÍSTUPU K DATŮM, ZTRÁTY 
OBCHODU, ZTRÁTY ZISKŮ, PŘERUŠENÍ OBCHODU A PODOBNĚ), KTERÉ VZNIKNOU Z POUŽITÍ 
NEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍVAT PROFIL A NA ZÁKLADĚ LIBOVOLNÉ TEORIE ZODPOVĚDNOSTI 
VČETNĚ NEDODRŽENÍ SMLOUVY, NEDODRŽENÍ ZÁRUKY, PŘEČINU (VČETNĚ NEDBALOSTI), 
SPOLEHLIVOSTI VÝROBKU NEBO JINAK, I KDYŽ DIC NEBO JEHO PŘEDSTAVITELÉ BYLI 
UPOZORNĚNI NA MOŽNOST TAKOVÝCHTO POŠKOZENÍ.
PŘEDCHOZÍ OMEZENÍ ZODPOVĚDNOSTI PLATÍ NA VŠECHNY ASPEKTY TOHOTO LICENČNÍHO 
UJEDNÁNÍ. 

7. Všeobecné
a. Toto licenční ujednání by mělo být používáno a interpretováno ve shodě s japonskými zákony, bez 
uplatnění principu konfliktu zákonů. Pokud některé ustanovení tohoto licenčního ujednání bude soudně 
hodnoceno na rozpor se zákonem, bude takové ustanovení platné v maximální možné míře, zbývající 
ustanovení licenčního ujednání zůstanou v plně účinná a v platnosti. Tímto dáváte svolení k výlučné 
jurisdikci a místu Tokyo District Court při řešení rozepří vzniklých z tohoto ujednání.
b. Toto licenční ujednání obsahuje úplnou dohodu mezi stranami, týkající se uvedeného předmětu, 
a nahrazující všechny předchozí dohody nebo úmluvy, ať již ústní nebo písemné. Souhlasíte, že jakékoli 
změny nebo další podmínky obsažené v jakémkoli vámi vydaném písemném oznámení nebo 
dokumentu ve vztahu k výše licencovanému profilu nebudou mít žádnou platnost.
c. Neplnění nebo zpoždění DIC uplatnit libovolná jeho práva vyplývající z tohoto licenčního ujednání 
nebo na základě libovolného porušení tohoto licenčního považována za opuštěná nebo porušená.

8.7 Zvláštní oznámení pro uživatele
Tento fax byl schválen ve shodě s Rozhodnutím rady 1999/5/ EC pro celoevropské individuální připojení 
k veřejné telefonní síti (PSTN). Avšak z důvodu rozdílnosti jednotlivých PSTN v různých zemích nedává toto 
schválení samo o sobě bezvýhradnou jistotu úspěšné činnosti v každém koncovém bodě sítě PSTN.

V případě problémů byste se měli nejprve obrátit na dodavatele zařízení.

Označení CE marking musí být umístěno na výrobek nebo jeho 
výrobní štítek. Musí být navíc umístěno na balení, bude-li použito, 
a v přiložené dokumentaci.
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