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Pracuje barevně 
	 	 	 	 	 	 i	černobíle

Jak stroj používat 
Panel

Dotykový panel (hlavní nabídka)

Práce s dotykovým panelem

1. KLEPNUTÍM zvolíte nebo 
určíte nabídku. 
 

2. POKLEPÁNÍM vyvoláte 
podrobné informace 
nebo zvětšíte obraz miniatury. 

3. PŘETAŽENÍM přesunete polohu 
v zobrazení aplikace nebo 
náhledu. 

4. RYCHLÝM POHYBEM PRSTEM 
posunete seznam adres nebo 
úloh a můžete posouvat stránky 
zobrazení miniatur.

Otevření zobrazení 
NÁPOVĚDY

Přihlášení/
odhlášení

DOTYKOVÝ PANEL 

NULOVÁNÍ nastavení

Přerušení 
kopírovací úlohy

ZAP/VYP energeticky 
úsporného režimu

SMAZÁNÍ hodnoty

Přepnutí do režimu zvět-
šeného zobrazeníIndikátor stavu

Přepnutí do hlavní nabídky

Slouží k zadávání 
hodnot a čísel

Přizpůsobuje panel

Zobrazení hlášení

Oblast zástupců*

Lze změnit funkce zástupců

Konfigurace nastavení/
zobrazení stavu využití

Zobrazuje seznam úlohIndikace volné 
paměti

Přepnutí na funkci snímání/faxu*

ZASTAVENÍ zpracování

SPUŠTĚNÍ zpracování

Indikátory zásoby toneru

Hlasová nápověda 
(není určeno pro evropský trh)

Přepnutí na funkci kopírování*
Zobrazení číselnice

Vytvoření zkušební sady kopií

*Toto tlačítko je nastavitelné. V nastaveních správce mu lze 
přiřadit libovolnou funkci.

*V této oblasti lze zobrazit 24 zástupců přiřazených libovolným funkcím. Hlavní nabídka obsahuje 
ve výchozím nastavení Kopie, Sním./fax, Schránka a Nástroje. Nástroje se zobrazují vždy.

Zobrazuje celkový počet 
vytištěných stránek

Základní kopírovací funkce
Vytvoření kopie

1. Vložte originály.

2. Zadejte počet kopií.

3. Stiskněte tlačítko START.
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Duplex/spojování

1. Vložte originály.

2. V zobrazení kopírování klepněte na  
DUPLEX/SPOJOVÁNÍ.

3. Proveďte požadovaná nastavení.

4. Klepněte na .

5. Stiskněte tlačítko START.

Výstupní zpracování

1. Vložte originály.

2. V zobrazení kopírování klepněte na 
VÝSTUP.

3. Proveďte potřebná nastavení.*

4. Klepněte na .

5. Stiskněte tlačítko START.

Zoom

1. Vložte originály.

2. V zobrazení kopírování klepněte na 
ZOOM.

3. Klepněte na požadovanou funkci.

4. Klepněte na .

5. Stiskněte tlačítko START.

Provádění ruční 
změny zoom

Uživatelský zoom  
(hodnoty lze měnit)

Přednastavení zvětšení (hodnot zoom)

Automatické zvětšení/zmenšení 
formátu originálu na formát papíru

Různé hodnoty pro 
X a Y (zkreslení)

Volba jednostranného 
nebo oboustranného 

kopírování

Určení pozic vazby pro 
originál a kopie

Kopírování 2 - 8 stránek 
dokumentu na jednu stránku

Volba orientace originálu 
vloženého do ADF nebo 
položeného na osvitové 

sklo

Nastavení skupinkování/
třídění

Volba rohového nebo 
dvoubodového sešívání

Volba způsobu skládání 
nebo vytvoření vazby

Volba dvoubodového nebo 
čtyřbodového děrování

Volba umístění vazby 
a směru vkládání 

originálu.

Změna uživatelsky 
nastavených hodnot zoom

Kopírování
Zobrazení základního kopírování*

Kontrola nastavení 
kopírování

Kontrola nastavení 
výstupního zpracování

Registrace programu kopírování

Vstupní/výstupní obraz 
(viditelné jen při pokládání originálů na 

osvitové sklo nebo do podavače originálů)

Počet sad kopií

Zobrazení seznamu úloh

Zobrazení rychlého kopí-
rování

Zadání dalších 
nastavení pro 

kopírování

Zadání typu originálu

Volba barevného režimu pro 
kopírování

Upravení sytosti kopie

Volba formátu papíru a typu originálu/změna formátu 
a typu papíru v zásobnících papíru

Nastavení faktoru zoom

Nastavení duplexu/
spojování

Nastavení výstupního 
zpracování

*dostupnost funkcí závisí na stroji/finišeru

*Dostupnost funkcí závisí na konfiguraci zařízení.

Kopie celého originálu včetně 
okrajů díky malému zmenšení 

formátu originálu.
Pro každou lištu funkcí 
lze nastavit dvakrát 7 
kopírovacích funkcí*
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Registrace adresy (veřejný adresář)

1. V hlavní nabídce klepněte na NÁSTROJE.

2. Klepněte na REGISTRACE JEDNOTL./SCHR.

3. Klepněte na VYTVOŘIT JEDNOTLAČ. CÍL

4. Klepněte na ADRESÁŘ (VEŘEJNÝ).

5. Zvolte typ cíle, který chcete registrovat.

6. Klepněte na NOVÁ.

7. Zadejte údaje o cíli a klepněte na OK.

Snímání do paměti USB (přímý vstup)

1. Zasuňte paměťové zařízení USB* do hostitelského portu USB

2. Vložte originály.

3. Zvolte ULOŽTE DOKUMENT DO EXTERNÍ PAMĚTI a klepněte 
na .

4. Klepněte na PŘÍMÝ VSTUP.

5. Zadejte název dokumentu.

6. Klepněte na .

7. Stiskněte tlačítko START.

Snímání do e-mailu (přímý vstup)

1. Vložte originály.

2. V hlavní nabídce klepněte na SNÍM./FAX.

3. Klepněte na PŘÍMÝ VSTUP.

4. Klepněte na E-MAIL.

5. Zadejte cílovou adresu.

6. Klepněte na .

7. Stiskněte tlačítko START.

Hledání cíle

1. V hlavní nabídce klepněte na SNÍM./FAX. 
Zobrazí se cíle zařazené do OBLÍBENÉ.

2. Klepněte na Č. CÍLE > HLEDAT.

3. Klepněte na HLEDÁNÍ NÁZVU nebo HLEDÁNÍ ADRESY.

4. Zadejte hledaný text a klepněte na ZAHÁJIT HLEDÁNÍ.

5. Vyberte cíl z výsledků hledání.

6. Stiskněte tlačítko START.

Odeslání dat více cílům

1. Vložte originály.

1. V hlavní nabídce klepněte na SNÍM./FAX. 
Zobrazí se cíle zařazené do OBLÍBENÉ.

2. Klepněte na TYP ADRESY.

3. Zvolte požadovaný typ cíle.

4. Zadejte dva nebo více cílů.

5. Stiskněte tlačítko START.

Operace snímání
Zobrazení snímání/faxu

Registrace programu snímání/faxu Počet sad

Kontrola nastavení 
snímání

Volba typu cíle

Zobrazení seznamu úloh

Zadávání dalších 
nastavení snímání/

faxu

Volba formátu originálu

Nastavení simplexu nebo 
duplexu

Provedení změny názvu 
souboru snímaného originálu/

předmětu e-mailu a odesilatele

Zadání typu souboru pro 
ukládání snímaných dat

Volba cíle 
z adresáře

Volba barevného režimu pro snímání

Nastavení rozlišení snímání

Ruční zadání cíle

Zobrazení historie úloh

Hledání cíle

Zobrazení cílů jako 
tlačítek nebo tříděného 

seznamu

*rozhraní USB verze 2.0/1.1, souborový formát FAT32, podporovaná velikost 
paměti do 2 GB.
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Funkce schránek
Zobrazení schránek

Otevření zvolené 
schránky

Vytvoření nové 
schránky

Hledání schránky

Registrované schránky

Zobrazení veřejných schránek 
(dokumenty zde mohou ukládat 

všichni uživatelé) 

Zobrazení systémových schránek 
(používané systémem k dočasnému 

ukládání souborů)

Zobrazení skupinových schránek 
(dokumenty zde mohou ukládat 
pouze uživatelé, kteří náleží ke 

stejné skupině)*

*nezobrazí se, když se přihlásí neověřený uživatel.

Zobrazení osobních schránek 
(přístupné pouze osobě 
přihlášené do systému)*

Vytvoření schránky uživatele

1. V základním zobrazení klepněte na NÁSTROJE.

2. Klepněte na REGISTRACE JEDNOTLAČ./ SCHRÁNKY 
UŽIVATELE.

3. Klepněte na VYTVOŘIT SCHRÁNKU.

4. Klepněte na VEŘEJNÁ/OSOBNÍ SCHR. UŽIVATELE.

5. Klepněte na NOVÁ.

6. Zadejte registrační údaje a klepněte na OK.

Uložení souboru do veřejné schránky

1. Vložte originál.

2. V hlavní nabídce klepněte na SCHRÁNKA.

3. Klepněte na VEŘEJNÁ.

4. Zvolte požadovanou schránku a klepněte na ULOŽIT.

5. V případě potřeby nastavte možnosti ukládání souboru.

6. Stiskněte tlačítko START. 
Soubor je uložen.

Faxování (pouze s volitelným faxem)
Odeslání faxu

1. Vložte originály. 
 
 
 
 

2. V hlavní nabídce klepněte na SNÍM./FAX. 
 
 
 
 

3. Zadejte faxové číslo a stiskněte tlačítko START.


