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UVÍTÁNÍ
Gratulujeme vám k zakoupení komunikačního zařízení nové generace od společnosti Oki Printing 
Solutions. Toto víceúčelové zařízení dokáže odesílat faxové zprávy, tisknout, skenovat a lze ho použít 
i ke komunikaci v síti Internet. Toto zařízení splní všechny vaše pracovní potřeby.
Tato uživatelská příručka představuje následující modely:

Díky navigačním tlačítkům, možnosti zpracovávat více úloh najednou a adresáři přímého přístupu je 
zařízení pro uživatele snadno použitelné a poskytuje vysoký výkon.
Díky přístupu k Internetu umožňuje zařízení (v závislosti na modelu):

• odesílat a přijímat faxové zprávy pomocí e-mailu díky funkci F@x to E-mail,
• odesílat a přijímat e-maily,
• odesílat zprávy SMS.

V závislosti na modelu můžete také tisknout ve formátu PCL® 6 a SGScript 3 (emulace jazyka 
Postscript® úrovně 3).
Doporučujeme vám prostudovat tuto příručku, abyste se naučili využívat mnoha funkcí tohoto zařízení 
nejvhodnějším způsobem.

Seznam příslušenství1

K těmto modelům se nabízí následující doplňkové příslušenství:
• adresářová karta,
• zásobník na 500 listů papíru,
• duplexní jednotka (závisí na modelu),
• aktivační sada PCL® 6 a SGScript 3 (závisí na modelu),
• sada Companion Suite Pro pro osobní počítače (závisí na modelu).

Spotřební materiál
Informace o spotřebním materiálu naleznete na poslední straně příručky.

Model Vybavení

B4525 MFP 

• Duplexní barevná skenovací jednotka
• Fax s přenosovou rychlostí 33,6 kb/s a datový modem

s přenosovou rychlostí 56 kb/s
• Černobílá laserová tiskárna s rychlostí tisku

20 stránek/min.
• Odesílání a příjem zpráv SMS
• Sada Companion Suite Pro pro osobní počítače

B4545 MFP 

• Duplexní barevná skenovací jednotka
• Fax s přenosovou rychlostí 33,6 kb/s a datový modem

s přenosovou rychlostí 56 kb/s
• 20 Černobílá laserová tiskárna s rychlostí tisku

20 stránek/min.
• Odesílání a příjem zpráv SMS
• Duplexní kopírka
• Připojení k síti LAN 10/100 Base T 

1. Seznam příslušenství se může změnit bez předchozího upozornění.
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Zařízení splňuje evropské standardy I-CTR37 a CTR21. Je určeno k připojení k veřejné telefonní síti.  V případě problémů
kontaktujte dodavatele zařízení.
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1. Tlačítko  : Ukončuje aktuální tisk.

2. Tlačítko : Zobrazuje nápovědu k používání 

zařízení.
3. Tlačítko : Provede místní fotokopii.

4. Tlačítko : Zmenšuje nebo zvětšuje.
5. Tlačítko PC: Skenuje do počítače nebo na server 

FTP.
6. Tlačítko  : Skenuje do e-mailu (odesílá faxu 

pomocí Internetu).

7. Tlačítko : Spouští oboustranný tisk.
8. Tlačítko : Nastavuje vybraný režim barev.
9. Tlačítko : Nastavuje rozlišení skenování.
10. Tlačítko : Nastavuje kontrast.
11. Režim rozlišení skenování: Fine (Jemný), SFine 

(Velmi jemný), Fotografie (Fotokvalita).

12. Ikona "Linka" : 
* Svítí: Probíhá komunikace.
* Bliká: Spouští se komunikace.

13. Ikona : Režim barev byl vybrán.

14.  Ikona oboustranného tisku : 
* Svítí: Duplexní režim byl aktivován.
* Nesvítí: Duplexní režim není aktivován.

15. Kontrolka "Toner" : 
Svítí:  Toner je prázdný. 
Bliká: Toner bude brzy prázdný.

16. Kontrolka Uvíznutí papíru v tiskárně .

17. Ikona přijetí faxu : 
* Svítí: Přijetí je možné.
* Bliká: Nevytištěné dokumenty jsou v paměti 

nebo jsou právě přijímány.
* Nesvítí: Přijetí není možné.

18. Numerická klávesnice.
19. Abecední klávesnice.
20. Tlačítko : Odstraní znak vlevo od kurzoru.
21. Tlačítko : Zadávání znaků nebo nový řádek.

22. Tlačítko : Přístup ke speciálním znakům.
23. Tlačítko : Shift.
24. Tlačítko : Odesílá fax.
25. Tlačítko OK: Potvrzuje zobrazený výběr.
26. Tlačítko : Umožňuje přístup k nabídce 

a procházení nabídky směrem dolů.
27. Tlačítko C: Umožňuje návrat k předchozí nabídce 

a opravu textu.

28. Tlačítko : Umožňuje procházení nabídkou 
směrem nahoru.

29. Tlačítko  : Ukončuje aktuální operaci.
30. Tlačítko  : Poskytuje přístup k adresáři 

a číslům rychlého vytáčení.

31. Tlačítko : Umožňuje ruční připojení linky, 
čekání na tón během odesílání faxu.

32. Tlačítko : Umožňuje odesílání faxů, 
e-mailů a zpráv SMS více kontaktům.

33. Tlačítko : Umožňuje odesílání zpráv SMS.

Ovládací panel
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1 INSTALACE
INSTALACE ZAŘÍZENÍ

POŽADAVKY NA INSTALACI

Správné umístění pomáhá zajistit dostatečně dlouhou životnost tiskárny. Zkontrolujte, zda vybrané 
umístění splňuje následující podmínky:

• Místnost je dobře větraná.
• Ventilační mřížka na levé straně zařízení není zablokována. Mezi stěnou a zadní stranou 

zařízení je dostatečná vzdálenost, je-li zařízení umístěno v blízkosti stěny. Levá strana zařízení 
je nejméně 25 centimetrů od stěny. Usnadní se tím otevírání krytu a ventilační mřížka nebude 
blokována.
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Instalace
• V místě, ve kterém je tiskárna umístěna, se nesmí uvolňovat amoniak ani jiné organické plyny.
• V blízkosti zařízení je k dispozici uzemněná sít’ová zásuvka a mezi ní a tiskárnou nejsou žádné 

překážky bezpečnostní pokyny naleznete v části Bezpečnost ).
• Tiskárna není vystavena přímému slunečnímu světlu.
• Tiskárna je umístěna mimo proud vzduchu z klimatizace, topení a ventilátorů a není vystavena 

extrémním teplotám a vlhkosti.
• Povrch, na kterém je tiskárna umístěna je pevný a rovný, takže tiskárna není vystavena silným 

vibracím.
• Tiskárna není v blízkosti objektů, které by mohly zablokovat větrací otvory.
• Tiskárna není v blízkosti záclon nebo jiných hořlavých objektů.
• Na místo, na kterém je tiskárna umístěna, nemůže stříkat voda ani jiné kapaliny.
• Okolní prostředí je čisté, suché a bezprašné.

Provozní opatření

Při každém použití tiskárny je třeba brát v úvahu následující podmínky.

Provozní prostředí
Provozní prostředí tiskárny musí splňovat následující požadavky:

• Teplota: 10°C až 35°C (50°F až 95°F), povolená změna o 10°C (18°F) za hodinu.
• Vlhkost: 20% až 80% (bez kondenzace), povolená změna o 20% za hodinu.

Multifunkční zařízení
Při používání zařízení je třeba dodržovat následující pokyny.

• Nikdy nevypínejte zařízení ani neotevírejte žádný kryt v průběhu tisku.
• Nenechávejte v blízkosti zařízení hořlavé plyny, kapaliny ani objekty, které vytvářejí magnetické pole.
• Při odpojování sít’ového kabelu vždy pevně uchopte zástrčku a nikdy netahejte za kabel. 

Poškozený kabel může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.
• Nedotýkejte se napájecího kabelu vlhkýma rukama. Vystavujete se tím nebezpečí úrazu 

elektrickým proudem.
• Před přemístěním zařízení vždy odpojte napájecí kabel. Jinak může dojít k poškození napájecího 

kabelu, které může vést k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
• Pokud zařízení nebudete delší dobu používat, vždy odpojte napájecí kabel.
• Nesnímejte žádný připevněný panel ani kryt. Zařízení obsahuje obvod vysokého napětí, který při 

odkrytí vytváří nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
• Zařízení nikdy neupravujte. Vystavujete se tím nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
• Nepokládejte žádné předměty na napájecí kabel, netahejte za něj ani ho neohýbejte. Vystavujete 

se tím nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
• Vždy zkontrolujte, zda zařízení nestojí na elektrickém kabelu nebo na komunikačních kabelech 

jakýchkoliv jiných elektrických zařízení. Také vždy zkontrolujte, zda elektrické kabely nebo 
komunikační kabely nezasahují do mechanismu zařízení. Jakákoliv z těchto skutečností vytváří 
riziko nesprávné funkce a požáru.

• Věnujte náležitou pozornost tomu, aby se do větracích a jiných otvorů zařízení nedostaly sponky, 
svorky a jiné malé kovové předměty. Takové předměty mohou způsobit požár nebo úraz 
elektrickým proudem.
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Instalace
• Dbejte na to, aby se na zařízení ani v jeho blízkosti nevylila voda ani jiná kapalina. Kontakt 
zařízení s vodou nebo jinou kapalinou může způsobit požár nebo úraz elektrickým 
proudem.

• Pokud se do tiskárny dostane jakýkoliv kus kovu nebo kapalina, okamžitě ji vypněte, 
odpojte napájecí kabel a kontaktujte prodejce zařízení. Jinak hrozí nebezpečí požáru a úrazu 
elektrickým proudem.

• Pokud zařízení vydává nadměrné množství tepla, kouř, neobvyklý zápach nebo hluk, 
okamžitě ho vypněte, odpojte a kontaktujte prodejce. Jinak hrozí nebezpečí požáru a úrazu 
elektrickým proudem.

• Papír do tiskárny: Nepoužívejte papír, na který se již tisklo, at’ v tomto zařízení, nebo 
v jiné tiskárně. Vrstva inkoustu nebo toneru na papíře může způsobit poškození 
tiskového systému.

Upozornění - Zařízení musí být umístěno v dobře větrané místnosti. Při běžném provozu se 
vytváří malé množství ozónu. Důsledkem může být zvláštní vůně, kterou lze při intenzivním 
používání tiskárny cítit, není-li prostor dostatečně větrán. Pohodlný, zdraví neškodný a bezpečný 
provoz zajistíte umístěním zařízení v dobře větraném prostoru.
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Instalace
VYBALENÍ
☞ Vyjměte z krabice ochranný materiál, obalový materiál a zařízení.

☞ Zkontrolujte, zda balení obsahuje následující části.

Kartónová krabice

Multifunkční zařízení

Podavač dokumentů

Výstupní zásobník

Zásobník papíru

tiskárny

tiskárny

Napájecí kabel
(model závisí na zemi

      prodeje)

   Telefonní kabel
(model závisí na zemi

      prodeje)

        Stručná 

 Disk CD-ROM
Příručka uživatele

 Disk CD-ROM – sada pro PC

instalační příručka
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Instalace
VYBALENÍ PŘÍDAVNÉHO ZÁSOBNÍKU PAPÍRU 
(ZÁVISÍ NA MODELU NEBO VOLBĚ)

☞ Odstraňte plastové obaly a zkontrolujte níže zobrazené součásti.

Instalace přídavného zásobníku papíru (informace naleznete v části Popis na straně 1-7)

Zásobník papíru

Zásobník papíru

    mechanické jednotky

 Kartónová krabice
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Instalace
VYBALENÍ DUPLEXNÍ JEDNOTKY 
(ZÁVISÍ NA MODELU NEBO VYBRANÉ MOŽNOSTI)

☞  Odstraňte plastové obaly a zkontrolujte níže zobrazené součásti. 

☞ Instalace duplexní jednotky (informace naleznete v části Instalace duplexní jednotky 
(závisí na modelu nebo vybrané možnosti) na straně 1-15).

Kartónová krabice

 Duplexní jednotka

Instalační příručka
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Instalace
POPIS

Ovládací panel

Výstupní zásobník
pro předlohy

Výstupní 

Tiskárna Zásobník pro ruční

   Skener s podáváním

Konektor 

Válec a kazeta s tonerem
(předem nainstalovány v tiskárně)  Telefonní kabel

 (závisí na zemi prodeje)

 Napájecí kabel
(závisí na zemi prodeje)

Podavač dokumentů
pro skenováníNastavitelné

 vodítko papíru

Vypínač
(On/Off)

 papíru (volitelný)
(500 stránek)

Paralelní port počítače

Čtečka čipových karet

     Port USB  

Úchyt 
plochého skeneru

podávání papíru

  (automatický podavač 

Druhý zásobník

  Port sítě LAN
(závisí na modelu) 

     
      Telefonní kabel

     zásuvka

Zásobník tiskárny 

     (závisí na modelu) 

Port USB 

pro podávání papíru

       dokumentů, APD)

napájecího kabelu

zásobník tiskárny 
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Instalace
INSTALACE VYMĚNITELNÝCH SOUČÁSTÍ
 Tato část podrobně popisuje instalaci vyměnitelných součástí.

INSTALACE ZÁSOBNÍKU PAPÍRU SKENERU

☞ Zajistěte podavač dokumentů zasunutím dvou západek (B) do odpovídajících drážek (A).

A B
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Instalace
INSTALACE VÝSTUPNÍHO ZÁSOBNÍKU TISKÁRNY

☞ Zasuňte dvě západky (B) zásobníku do odpovídajících drážek (A).

INSTALACE ZÁSOBNÍKU PAPÍRU TISKÁRNY

☞ Zasuňte zásobník levou i pravou západkou do tiskárny a pomalu na zásobník tlačte, dokud 
zcela nezaklapne do zářezů (podle obrázku). 

A

B
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Instalace
VKLÁDÁNÍ PAPÍRU

☞ Sejměte kryt zásobníku papíru tiskárny.

☞ Posuňte vodítko papíru uvnitř zásobníku vpravo tak, aby se obě vodítka papíru posunula 
ke stranám.

☞ Vložte do zásobníku stoh papíru (nevkládejte více než 250 stránek). Při vkládání hlavičkového 
papíru zkontrolujte, zda je papír potištěnou stranou nahoru.

☞  Zajistěte stoh papíru posunutím obou vodítek papíru k hranám stohu.
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Instalace
Upozornění - Nepřidávejte papír do zásobníku v době, kdy v zařízení probíhá tisk

☞ Vrat’te kryt zásobníku papíru tiskárny na místo.

Papír použitelný v tiskárně:

Zásobník papíru tiskárny 60 až 90 g/m2

Ruční podávání 60 až 160 g/m2
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Instalace
NASTAVENÍ VÝSTUPNÍHO ZÁSOBNÍKU 
ZDROJOVÝCH DOKUMENTŮ

☞ Upravte zarážku zdrojových dokumentů podle velikosti skenovaného papíru: A4 nebo 
LGAL (LEGAL).

RUČNÍ VKLÁDÁNÍ PAPÍRU

Při tisku na speciální papír, například papír pro maximální počet barev hmotnosti 60 až 160 g/m2 nebo 
průhledný papír (kompatibilní s laserovou tiskárnou), byste měli papír vkládat ručně, nejvýše však 
10 listů. List papíru nebo film vložte mezi dvě podávací zarážky 1 a 2 umístěné na krytu zásobníku 
papíru a zasouvejte ho, dokud se nezarazí o tiskárnu.

☞ Upravte vodítka papíru 1 a 2 podle velikosti papíru nebo filmu.

1

2
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Instalace
INSTALACE DRUHÉHO ZÁSOBNÍKU PAPÍRU
(ZÁVISÍ NA MODELU NEBO VYBRANÉ MOŽNOSTI)

1. Vyjměte z obalu druhou kazetu na 
papír a druhý zásobník a odstraňte 
ochrannou pásku, která drží různé 
součásti na místě.

2. Umístěte tiskárnu nad jednotku 
přídavného zásobníku papíru. Zarovnejte 
spojovací čepy jednotky přídavného 
zásobníku papíru s odpovídajícími 
drážkami na spodní části tiskárny.

3. Sejměte kryt zásobníku papíru. 4. Tlačte na podpůrnou desku, umístěnou 
na zásobníku papíru, dokud nezaklapne 
na místo.
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Instalace
Poznámka  : Vyjímáte-li zásobník papíru z přídavného zásobníku nebo vracíte-li ho zpět, uchopte ho vždy oběma rukama. 

5. Vložte stoh s nejvýše 500 listy papíru 
do zásobníku papíru tak, aby ta strana 
papíru, která je v balení nahoře, byla 
lícem nahoru.

6. Vrat’te kryt zpět na zásobník a vložte 
zásobník papíru do jednotky 
přídavného zásobníku.
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Instalace
INSTALACE DUPLEXNÍ JEDNOTKY 
(ZÁVISÍ NA MODELU NEBO VYBRANÉ MOŽNOSTI)

Po instalaci a připojení duplexní jednotky bude možné tisknout, přijímat faxy nebo přijímat 
místní fotokopie v oboustranném režimu.

☞ Vypněte zařízení a odpojte napájecí kabel ze zásuvky.

☞ Vyjměte duplexní jednotku z krabice a odstraňte ochrannou fólii.

☞ Sejměte kryt (C), aby se uvolnil přístup ke konektoru.

☞ Připojte konektor plochého kabelu (E) duplexní jednotky do konektoru (D), který je 
umístěn dole na levé straně zařízení.

B

C

A
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Instalace
☞ Zasuňte dvě plastové západky (B) do odpovídajících drážek (A)..

☞ Držte modul na tomto místě a odklopte přístupová dvířka ke dvěma modrým zajišt’ovacím 
západkám vzadu.

D E
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Instalace
☞ Držte modul v této pozici, stiskněte pevně modré západky jednu po druhé (A) a zároveň 
jimi otáčejte o 90 stupňů ve směru hodinových ručiček. Připevníte tak duplexní jednotku 
k zadní části zařízení.

☞ Jakmile modul zapadne na místo, zavřete dvířka. Modul je nyní připraven k práci..

☞ Znovu zapojte napájecí kabel a zapněte zařízení sít’ovým vypínačem na levé straně.

A

1-17



Instalace
PŘIPOJENÍ

☞ Zkontrolujte, zda je vypínač v poloze o (Off, vypnuto).

1

A

B
C

E

D

F

G

Popis obrázku:
A: Paralelní port (závisí na modelu)
B: Port USB 
C: Port sítě LAN (závisí na modelu)
D: Telefonní zásuvka
E: Zásuvka pro napájecí kabel
F: Telefonní kabel (model závisí na 
zemi prodeje)
G: Napájecí kabel (model závisí na 
zemi prodeje)
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Instalace
TELEFONICKÉ PŘIPOJENÍ A PŘIPOJENÍ SÍTĚ LAN

☞ Zapojte konec telefonního kabelu (F) do zásuvky v zařízení (D) a druhý konec do telefonní 
zásuvky ve zdi.

☞  Port sítě LAN (závisí na modelu) Zapojte kabel sítě LAN (který získáte od správce sítě) 
do zásuvky v zařízení (C) a druhý konec do zásuvky lokální sítě vyhrazené tomuto 
zařízení.

PŘIPOJENÍ KE ZDROJI NAPÁJENÍ A ZAPNUTÍ

Upozornění -  Informace o bezpečnostních opatřeních naleznete v části Bezpečnost a životní 
prostředí.

☞ Zapojte konec napájecího kabelu (G) do zásuvky v zařízení (E) a druhý konec do 
zásuvky ve zdi.

☞ Přepněte vypínač do polohy "I" (On, zapnuto).
Jakmile se tiskárna po několika sekundách zahřeje, zobrazí se datum a čas. Jazyk a čas zařízení 
můžete změnit, informace naleznete v části Nastavení zařízení na straně 3-1.
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2 ZAČÍNÁME
ZPŮSOBY PROCHÁZENÍ

POPIS

K nabídkám zobrazeným na displeji lze přistupovat pomocí navigačních tlačítek. 

Navigační tlačítka

Navigátor se skládá ze 4 kláves a umožňuje pohyb v nabídkách přístupných v zařízení.
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Začínáme
Procházení nabídek 

Funkce Tlačítko Použitý symbol

Vstup do hlavní nabídky nebo výběr další 
položky nabídky

Výběr předchozí položky nabídky

Potvrzení položky a přechod do následující 
nabídky OK

Návrat do předchozí nabídky C

Potvrzení položky a opuštění aktuální 
nabídky

Opuštění aktuální nabídky bez potvrzení 
položky
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Začínáme
Pohyb v poli pro zadávání dat

Displej

Displej zobrazuje dva řádky po šestnácti znacích.
Kurzor  označuje vybraný řádek.

Obsahuje-li nabídka více než dvě položky, můžete další (skryté) řádky nabídky (3, 4 atd.) 
zobrazit pomocí tlačítek  a .

Požadovaná akce Tlačítko Použitý symbol

Pohyb doprava

Pohyb doleva

Potvrzení zadání OK

Odstranění znaku pohybem kurzoru doleva C

Potvrzení zadání a návrat na výchozí 
obrazovku.

1 DIRECTORY
2 SETUP
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Začínáme
PŘÍSTUP K FUNKCÍM

Přístup k funkcím lze získat dvěma způsoby:
• přístup pomocí nabídek,
• přímý přístup.

Přístup pomocí nabídek

Příručku s čísly funkcí můžete vytisknout stisknutím tlačítka  nebo vyhledáním příkazu nabídky 
následujícím způsobem:

☞ Stiskněte tlačítko , zobrazí se nabídka funkcí..

☞ Pomocí tlačítek  a  přesuňte kurzor  před požadovanou funkci.

☞ Potvrďte stisknutím tlačítka OK.

☞ Ve vybrané nabídce přesuňte kurzor  pomocí tlačítek  a  před požadovanou podfunkci.

☞ Potvrďte stisknutím tlačítka OK.

Upozornění - Příručku nelze vytisknout v duplexní verzi. Může být vytištěna pouze jednostranně.

Přímý přístup pomocí čísla

Pokud chcete zjistit číslo funkce, můžete vytisknout seznam funkcí.

V pohotovostním režimu:

☞ Stiskněte tlačítko , zadejte číslo požadované funkce a potvrďte ho stisknutím tlačítka OK.

1 DIRECTORY
2 SETUP

4 SMS SERVICE

5 PRINT

51 FUNCTIONS LIST
52 LOGS
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Začínáme
PŘEHLED SEZNAMU FUNKCÍ

HLAVNÍ NABÍDKA 1:  DIRECTORY

Funkce Popis funkce Strana
        11 OK -  NEW CONTACT Zadání nového kontaktu do adresáře str. 4-2

12 OK -  NEW LIST Zadání seznamu pro rozesílání předávaného dokumentu str. 4-4
13 OK -  MODIFY Změna záznamu nebo seznamu str. 4-5
14 OK -  CANCEL Odstranění záznamu nebo seznamu str. 4-6
15 OK -  PRINT Tisk adresáře str. 4-6
16 OK -  SAVE/LOAD Uložení adresáře na čipovou kartu

161 OK SAVE Uložení adresáře na čipovou kartu
162 OK LOAD Načtení adresáře z čipové karty

17 OK -  IMPORTATION Povolení importu adresáře z e-mailuA

A.Položka není přístupná, je-li položka nabídky 91 SUPPLIER (Dodavatel) nastavena na hodnotu 
WITHOUT ACCESS (Bez přístupu).

str. 4-8
18 OK -  EXPORTATION Export adresáře pomocí e-mailuA str. 4-8
19 OK -  LDAP SERVER Přístup k adresářovému serveru str. 4-9

191 OK ADDRESS Adresa IP nebo název serveru str. 4-9
192 OK IDENTIFIER Identifikátor spojení str. 4-9
193 OK PASSWORD Heslo pro připojení str. 4-9
194 OK DN BASE Prohledávání databáze str. 4-9
195 OK PORT Port připojení str. 4-9

HLAVNÍ NABÍDKA 2: SETUP

Funkce Popis funkce Strana
21 OK -  DATE/TIME Zadání data a času str. 3-2

 211 OK MODIFY Úprava data a času str. 3-2
212 OK AUTO ADJUST Automatické přepínání mezi letním a zimním časem str. 3-2

22 OK -  NUMBER / NAME Zadání jména a čísla str. 3-3
23 OK -  SEND Nastavení přenosu

231 OK SEND REPORT Tisk zprávy o komunikaci str. 3-5
232 OK MEMORY SEND. Nastavení odesílání ze zásobníku nebo z paměti str. 3-5
233 OK ECO PER. Nastavení období úsporného provozu str. 3-5

24 OK -  RECEPTION Nastavení příjmu
241 OK REC. PAPER Nastavení příjmu bez papíru str. 3-7
242 OK NBR OF COPIES Nastavení počtu kopií přijímaných dokumentů str. 3-7
243 OK PC RECEPT. Volba pro příjem počítačem str. 3-8
244 OK DUPLEX Možnost oboustranného tisku přijatých faxů str. 3-8
245 OK REDUCTION Zmenšení přijatého faxu

2451 OK AUTOMATIC Automatické zmenšování přijatých faxů
2452 OK FIXED Zmenšování v daném měřítku
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Začínáme
   

25 OK -  NETWORKS Sít’ová nastavení str. 3-3
251 OK TEL. NETWORK Úprava nastavení telefonní sítě

2511 OK NETWORK TYPE Výběr typu sítě
252 OK PREFIX Aktivace předvolby vytáčení str. 3-4

2521 OK SIZE NUMBER Minimální počet číslic, které se odesílají s předvolbou str. 3-4
2522 OK PREFIX SETTING Nastavení předvolby vytáčení str. 3-4

253 OK  LOCAL NETWORK Nastavení parametrů sítě LAN (závisí na modelu)
2531 OK CONFIGURATION Ruční konfigurace str. 3-12
2532 OK  IP ADRESSE Adresa IP faxového přístroje str. 3-13
2533 OK SUBNET MASK. Maska podsítě str. 3-13
2534 OK GATEWAY Adresa první brány str. 3-13
2535 OK  IEEE ADRESSE Adresa IEEE faxového přístroje str. 3-13
2536 OK NETBIOS 1 Název 1 systému NetBIOS str. 3-13
2537 OK NETBIOS 2 Název 2 systému NetBIOS str. 3-13
2538 OK WINS 1 Adresa 1. serveru pro názvy protokolu NetBIOS str. 3-13
2539 OK WINS 2 Adresa 2. serveru pro názvy protokolu NetBIOS str. 3-13

254 OK DOM LOGIN  Parametry pro připojení k doméně pro funkci  Scan to 
Disk (Skenování na disk)

2541 OK USER Název uživatele pro připojení k místní síti str. 3-14
2542 OK PASSWORD Heslo pro připojení k místní síti str. 3-14
2543 OK DOM. NAME Název domény v místní síti str. 3-14

255 OK SNTP SERVER Konfigurace serveru SNTP str. 3-13
2551 OK ADDRESS Adresa serveru SNTP str. 3-13
2552 OK PORT Port serveru SNTP str. 3-13
2553 OK STATE Stav serveru SNTP str. 3-13
2554 OK TIME ZONE Časové pásmo str. 3-14
2555 OK SUMMER TIME Nastavení odchylky letního času str. 3-14

256 OK DE-REG. PC Zrušení registrace počítačů str. 3-14
 29 OK -  TECHNICALS Technické parametry str. 3-9
 20 OK -  GEOGRAPHICAL Zeměpisná nastavení str. 3-3

201 OK COUNTRY Výběr země a jazyka str. 3-3
202 OK NETWORK Výběr země  str. 3-3
203 OK LANGUAGE Výběr jazyka  str. 3-4

HLAVNÍ NABÍDKA 2: SETUP

Funkce Popis funkce Strana

HLAVNÍ NABÍDKA 3: FAX

Funkce Popis funkce Strana
31 OK -  TRANSMISSION Přenos na jednu nebo více adres str. 5-5
32 OK -  ECO TRANS. Odesílání dokumentů v období úsporného provozu str. 3-5
33 OK -  POLLING RX Žádost o uložený dokument str. 5-28
34 OK -  POLLING TX Uložení dokumentu str. 5-28
35 OK -  MBX SENDING Odeslání do poštovní schránky str. 5-42
36 OK -  MBX POLLING Dotazování poštovní schránky str. 5-43
37 OK -  BROADCAST Přenos rozesláním str. 3-7
38 OK -  FAX ANSW. Ovládání faxového záznamníku str. 3-6

381 OK PRINT Tisk faxových zpráv uložených v paměti str. 3-6
382 OK ACTIVATION Aktivace nebo deaktivace záznamníku str. 3-6
383 OK ANSWER CODE Uložení přístupového kódu str. 3-6
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Začínáme
 39 OK -  FAX FORWAD. Funkce přeposílání faxů str. 5-6
391 OK REROUTING Přesměrování přijatých zpráv str. 5-6

3911 OK ACTIVATION Aktivace přesměrování str. 5-6
392 OK TX FORWARD. Funkce přeposílání str. 5-7

3921 OK ACTIVATION Aktivace přeposílání str. 5-7
393 OK COPY Tisk aktivace přesměrování faxů str. 5-7

HLAVNÍ NABÍDKA 3: FAX

Funkce Popis funkce Strana

HLAVNÍ NABÍDKA 4: SMS SERVICE

Funkce Popis funkce Strana
 41 OK -  SEND SMS Odeslání zprávy SMS str. 3-25
 42 OK -  READ SMS Čtení přijaté zprávy SMS str. 3-27
43 OK -  DELETE SMS Odstranění přijaté zprávy SMS str. 3-26

431 OK SELECTION Výběr zprávy SMS, kterou chcete odstranit str. 3-26
432 OK READ SMS Odstranění všech přečtených zpráv SMS str. 3-26
433 OK ALL Odstranění všech zpráv SMS z paměti str. 3-26

44 OK -  PRINT SMS Tisk přijatých zpráv SMS str. 3-27
441 OK SELECTION Výběr zpráv SMS, které mají být vytištěny str. 3-27
442 OK NEW Vytištění nových zpráv SMS str. 3-27
443 OK ALL Vytištění všech přijatých zpráv SMS str. 3-27

45 OK -  PARAMETERS Služba SMS a její parametry str. 3-24
451 OK AUTO PRINT Automatický tisk přijatých zpráv SMS str. 3-24
452 OK SMS BEEP Režim pípnutí při přijetí zprávy SMS str. 3-25
453 OK SENDER NAME Zobrazení či skrytí jména odesílatele str. 3-25
454 OK TERM. ADDR. Adresa zařízení str. 3-25

46 OK -  SERVER Nastavení serverů služby SMS str. 3-28
461 OK SMS CENTRE 1 Číslo hlavního střediska zpráv SMS str. 3-28

4611 OK SEND NO Přenosové číslo str. 3-28
4612 OK RECEIVE NO Číslo příjmu str. 3-28

462 OK SMS CENTRE 2 Číslo sekundárního střediska zpráv SMS str. 3-28
4621 OK RECEIVE NO Číslo příjmu str. 3-28

HLAVNÍ NABÍDKA 5: PRINT

Funkce Popis funkce Strana
 51 OK -  FUNCTIONS LIST Tisk seznamu funkcí str. 5-26
 52 OK -  LOGS Tisk protokolů o odeslání a příjmu str. 5-26
 53 OK -  DIRECTORY Tisk adresáře str. 4-6
 54 OK -  SETUP Tisk uživatelských parametrů str. 5-26
 55 OK -  COMMANDS Tisk seznamu příkazů (viz 65 OK)  
 56 OK -  LISTE MBX Tisk seznamu poštovních schránek (viz 75 OK)  
 57 OK -  PCL FONTS Tisk interních písem PCL str. 5-27
 58 OK -  SGSCRIPT FONTS Tisk interních písem SG Script str. 5-27
 59 OK -  DEPART. CODES Tisk kódu oddělení str. 5-34
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Začínáme
HLAVNÍ NABÍDKA 6: COMMANDS

Funkce Popis funkce Strana
 61 OK -  PERFORM Provedení příkazu str. 5-12
 62 OK -  MODIFY Aktualizace příkazu str. 5-12
 63 OK -  CANCEL Odstranění příkazu str. 5-12
 64 OK -  PRINT Tisk dokumentu z fronty dokumentů str. 5-12
 65 OK -  PRINT LIST Tisk seznamu příkazů str. 5-12

HLAVNÍ NABÍDKA 7: MAILBOXES

Funkce Popis funkce Strana
 71 OK -  CREATE MBX Vytvoření nebo úprava poštovní schránky str. 5-41
 72 OK -  DEPOSIT MBX Uložení dokumentu do poštovní schránky str. 5-42
 73 OK -  PRINT MBX Tisk obsahu poštovní schránky str. 5-41
 74 OK -  DELETE MBX Odstranění prázdné poštovní schránky str. 5-42
 75 OK -  PRT MBX LIST Tisk seznamu poštovních schránek str. 5-42

HLAVNÍ NABÍDKA 8: ADVANCED FCT

Funkce Popis funkce Strana
80 OK -  CALIBRATION Kalibrace skeneru str. 6-15
81 OK -  ZÁMEK Aktivace zámku k omezení přístupu str. 5-29

811 OK LOCKING CODE Kód zámku str. 5-29
812 OK LOCK KEYBD. Aktivace zámku klávesnice str. 5-29 
813 OK LOCK NUMBER Aktivace zámku vytáčení str. 5-30 
814 OK LOCK PARAMETERS Aktivace zámku nastavení Internetu str. 5-30
815 OK LOCK SMS Aktivace zámku zpráv SMS str. 5-30 
816 OK LOCK MEDIA Aktivace zámku média str. 5-30 

82 OK -  COUNTERS Zobrazení čítačů aktivit str. 5-27
821 OK SENT PAGES Čítač vytištěných stran str. 5-27
822 OK RECEIVED PG Čítač místních kopií str. 5-27
823 OK SCANNED PAGE Čítač odeslaných stran str. 5-27
824 OK DUPLEX SCAN Čítač přijatých stran str. 5-27
825 OK PRINTED PG Čítač vytištěných stran str. 5-27
826 OK PRINTED SHT Čítač vytištěných listů str. 5-27
 84 OK -  COPY Nastavení skeneru CIS str. 5-15

841 OK RESOLUTION Volba typu rozlišení str. 5-15
842 OK ZOOMING Nastavení měřítka str. 5-16
843 OK ASSEMBLED Volba kompletování při kopírování str. 5-16
844 OK ORIGIN Nastavení výchozího bodu skenování str. 5-16
845 OK CONTRAST Nastavení kontrastu str. 5-16
846 OK LUMINOSITY Nastavení jasu str. 5-17
847 OK BINDING Volba typu vazby str. 5-17
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Začínáme
 85 OK -  SCAN. & PRINT Nastavení str. 5-17
851 OK PAPER Volba typu papíru str. 5-17
852 OK PAPER TRAY Volba zásobníku papíru str. 5-17
853 OK PAPER SAVE Režim aktivace úspory papíru str. 5-17
854 OK S.F MARGINS Nastavení okrajů str. 5-17
855 OK FLATBED MARG Nastavení okrajů skeneru s podavačem listů str. 5-18
856 OK PRINTER MARG Nastavení okrajů tisku str. 5-18
857 OK TOP PRINT Nastavení okrajů tisku str. 5-18
859 OK PAPER FORMAT Výběr zásobníku papíru str. 5-18

8591 OK UPPER Výběr zásobníku papíru tiskárny str. 5-18
8592 OK LOWER Výběr přídavného zásobníku papíru str. 5-18
8593 OK SCANNER Volba formátu skeneru: A4 nebo Letter str. 5-18

 86 OK -  CONSUMABLES Stav spotřebního materiálu str. 6-2
 88 OK -  DEPT. CODE Kód oddělení str. 5-32

881 OK ACTIVATION Aktivace a deaktivace kódu oddělení str. 5-32
882 OK NEW DEPT. Nastavení kódů oddělení str. 5-32

8821 OK DEPT. CODE Nastavení kódů oddělení str. 5-32
8822 OK DEPT. NAME Nastavení názvu oddělení str. 5-33

883 OK DELETE Odstranění kódu oddělení str. 5-33
884 OK PRINT Tisk kódu oddělení str. 5-33

HLAVNÍ NABÍDKA 8: ADVANCED FCT

Funkce Popis funkce Strana

HLAVNÍ NABÍDKA 9: INTERNET

Funkce Popis funkce Strana
91 OK -  SUPPLIER Přístup k parametrům připojení a služby zasílání zpráv str. 3-16
92 OK -  INIT. PROVIDER Inicializace poskytovateleA str. 3-16

921 OK CONNECTION Parametry poskytovatele ISP str. 3-16
9211 OK CALL NUMB. Volací číslo poskytovatele ISP
9212 OK IDENTIFIER Identifikátor poskytovatele ISP
9213 OK PASSWORD Heslo poskytovatele ISP

922 OK MESS. SERV Parametry serveru služby zasílání zpráv str. 3-16
9221 OK IDENTIFIER Identifikátor služby zasílání zpráv str. 3-16
9222 OK PASSWORD Heslo služby zasílání zpráv str. 3-16
9233 OK E-MAIL ADR E-mailová adresa služby zasílání zpráv str. 3-16

923 OK SERVERS Parametry serverů SMTP, POP3 a DNS str. 3-16
9231 OK SMTP Server SMTP
9232 OK POP3 Server POP3
9233 OK DNS 1 Sekundární server DNS
9234 OK DNS 2 Sekundární server DNS

924 OK SMTPAUTHENT. Přístup k parametrům ověřování serveru SMTP str. 3-19
9241 OK ACTIVATION Aktivace ověřování serveru SMTP

93 OK -  IMMED ACCES Okamžitý přístup k ISPA str. 3-21

94 OK -  SETTINGS Nastavení InternetuA

941 OK CONNEC. TYPE Výběr typu připojení str. 3-18
942 OK SEND TYPE Výběr typu přenosu str. 3-19
943 OK PERIOD Výběr období připojení str. 3-19
944 OK DEPOSIT NOTI Volba tisku zprávy o uložení str. 3-19
945 OK PRINT Tisk nastavení Internetu str. 3-19
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Začínáme
95 OK -  E-MAIL Odeslání e-mailuA str. 5-8

96 OK -  TRI MAILS Výběr typu příjmuA str. 3-20
97 OK -  MAINTENANCE

971 OK CONNECTION 
(PŘIPOJENÍ) Vyberte typ připojeníB

972 OK CALL NUMB. Číslo telefonického připojení poskytovateleB

973 OK IDENTIFIER Identifikátor poskytovateleB

974 OK PASSWORD Heslo poskytovateleB

A.Tyto nabídky se zobrazí pouze při správném nastavení ISPN
B.Nabídky údržby (Přístup je omezen s ohledem na službu a zemi)

HLAVNÍ NABÍDKA 9: INTERNET

Funkce Popis funkce Strana

HLAVNÍ NABÍDKA 10: MEDIA

Funkce Popis funkce Strana
02 OK -  PRINT DOCUMENT Tisk dokumentů str. 5-37

021 OK LIST Tisk seznamu dokumentů str. 5-37
022 OK FILE Tisk souborů str. 5-38

0221 OK ALL Tisk všech tiskových souborů str. 5-38
0222 OK SERIES Tisk sady souborů str. 5-38
0223 OK SELECTION Tisk vybraných souborů str. 5-38

04 OK -  SCAN TO Přenos obsahu dokumentu do paměti str. 5-39
07 OK -  DELETE Odstranění dokumentu str. 5-38

071 OK MANUAL Odstranění vybraných souborů str. 5-38
072 OK AUTOMATIC Automatické odstranění souborů str. 5-38

0721 OK ALL Tisk všech tiskových souborů str. 5-38
0722 OK SERIES Tisk sady souborů str. 5-38
0723 OK SELECTION Tisk vybraných souborů str. 5-38

08 OK -  MEDIA ANALYSIS Analýza pamět’ové karty nebo pamět’ového média 
USB str. 5-39
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3 NASTAVENÍ ZAŘÍZENÍ
HLAVNÍ NASTAVENÍ
Při zapnutí zařízení se na displeji zobrazí: 

Je třeba nastavit datum a čas, telefonní sít’, parametr jazyka a ověřit ostatní níže uvedené parametry. 

PŘED PŘENOSEM

Date/Time

Datum a čas na faxu můžete kdykoli změnit.

 Fine  Fine SfineSfine PhotoPhoto

FRI   31  DEC  23:59
PLEASE WAIT
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Nastavení zařízení
Chcete-li změnit datum a čas:
21 OK – SETUP / DATE/TIME

☞ Zadejte postupně čísla vyjadřující požadovaný čas a datum 
(chcete-li například zadat 8. listopadu 2006 v 9:33, stiskněte tlačítka s čísly 
0, 8, 1, 1, 0, 6, 0, 9, 3 a 3) a potvrďte jejich platnost stisknutím tlačítka OK.

Nastavení letního nebo zimního času

K dispozici je nabídka, ze které můžete zvolit, zda má zařízení mezi letním a zimním časem přepínat 
automaticky.
Nabídka 21>DATE/TIME (Datum a čas) nabízí 2 podnabídky:

Ruční režim
 211 OK – SETUP / DATE/TIME / MODIFY

Faxový přístroj vás vyzve ke změně data a času pomocí numerické klávesnice.

Automatický režim
 212 OK – SETUP / DATE/TIME / AUTO ADJUST

Pokud vyberete NO (Ne) a potvrdíte pomocí tlačítka OK, letní a zimní čas se nebudou měnit 
automaticky a v případě, že bude třeba změnit čas zařízení, budete muset k nastavení nového času 
použít nabídku 211 MODIFY.

Pokud vyberete YES (Ano) a potvrdíte pomocí tlačítka OK, nebudete se muset koncem března a 
koncem října starat o žádnou změnu. O této změně vás bude informovat pouze zpráva na obrazovce.

Hodnota tohoto parametru ve výchozím nastavení je NO (Ne).

Varovné hlášení
V případě automatického přepínání mezi letním a zimním časem bude zobrazena zpráva s informací, 
že u faxu došlo ke změně nastavení času.

NEBO

Jakmile začnete pracovat s klávesnicí faxu, tato zpráva bude automaticky smazána.

FRI 25 MAR 02:01 (PÁ 25 BŘE 02:01)
CHECK TIME (Zkontrolujte čas)

SUN 30 OCT 02:01 (NE 30 ŘÍJ 02:01)
CHECK TIME (Zkontrolujte čas)
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Nastavení zařízení
Číslo faxu a jméno

Fax bude tisknout číslo faxu na každý dokument, který odesílá, pokud toto číslo uložíte a pokud 
je v zařízení nastaveno SENDING HEADER (Odesílat hlavičku) (informace naleznete v části 
Technické parametry na straně 3-9).

Chcete-li uložit číslo faxu a jméno:
22 OK – SETUP / NUMBER / NAME

☞ Zadejte číslo faxu (maximálně 20 číslic) a potvrďte ho stisknutím tlačítka OK.

☞ Zadejte své jméno (maximálně 20 znaků) a potvrďte ho stisknutím tlačítka OK.

Typ sítě

Fax můžete připojit buď k jednotné telefonní síti, nebo k privátní síti, jako je například 
automatická pobočková ústředna (PABX). Vyberte nejvhodnější sít’.

Chcete-li vybrat typ sítě:
2511 OK – SETUP / NETWORKS / TEL. NETWORK / NETWORK TYPE

☞ Vyberte možnost PABX (Automatická pobočková ústředna) nebo PSTN (Jednotná 
telefonní sít’) a potvrďte volbu stisknutím tlačítka OK.

Zeměpisná nastavení

Toto nastavení umožňuje, aby zařízení v zemích s různými předvolbami používalo různé jazyky.

Země
Výběrem země nastavíte:

• veřejnou telefonní sít’,
• výchozí jazyk.

Chcete-li vybrat zemi:
201 OK – SETUP / GEOGRAPHICAL / COUNTRY

☞ Vyberte požadovanou možnost a potvrďte ji stisknutím tlačítka OK.

Sít’
Toto nastavení umožňuje individuální nastavení typu veřejné telefonní sítě, aby zařízení 
mohlo komunikovat prostřednictvím veřejné telefonní sítě ve zvolené zemi a přitom 
splňovalo všechny standardy platné v dané zemi.

Poznámka : Tato nastavení jsou odlišná od nastavení NETWORK TYPE (s. 3-3), které umožňuje výběr mezi veřejnou 
a privátní sítí.

Chcete-li vybrat sít’:
202 OK – SETUP / GEOGRAPHICAL / NETWORK

☞ Vyberte požadovanou možnost a potvrďte ji stisknutím tlačítka OK.
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Nastavení zařízení
Jazyk
Toto nastavení umožňuje vybrat jiný jazyk než jazyk předepsaný v nastavení COUNTRY (Země).

Chcete-li vybrat jazyk:
203 OK – SETUP / GEOGRAPHICAL / LANGUAGE

☞ Vyberte požadovanou možnost a potvrďte ji stisknutím tlačítka OK.

Místní předvolba

Tato funkce je použita v případě, že je fax na nainstalován v soukromé síti, za pobočkovou ústřednou 
společnosti. Umožňuje naprogramovat přídavnou automatickou místní předvolbu (je třeba ji 
definovat), takže se lze automaticky připojit mimo systém telefonní sítě společnosti, avšak pouze za 
určitých podmínek:

• Vnitřní čísla společnosti, která nevyžadují předvolbu, musejí být krátká čísla s počtem číslic 
menším než minimální počet číslic (je třeba ho definovat, například ve Francii je minimální 
počet číslic 10).

• Vnější čísla, která vyžadují předvolbu, musejí být dlouhá čísla s počtem číslic větším nebo 
rovným minimální počet číslic (je třeba ho definovat, například ve Francii je minimální počet 
číslic 10).

Naprogramování místní předvolby do faxu se skládá ze dvou kroků:
• Definování minimálního počtu číslic (nebo přesného počtu číslic) venkovních telefonních čísel 

společnosti.
• Definování místní předvolby pro spojení směrem ven z telefonní sítě společnosti. Tato předvolba 

bude automaticky přidána při vytočení vnějšího čísla.

Upozornění - Pokud definujete místní předvolbu, nepřidávejte ji k číslům uloženým 
v adresáři. Předvolba se automaticky vytáčí spolu s každým číslem.

Předvolba

252 OK – SETUP / NETWORKS / PREFIX

Definování minimálního počtu číslic
2521 OK – SETUP / NETWORKS / PREFIX / SIZE NUMBER

☞ Můžete změnit výchozí hodnotu pro minimální počet číslic venkovních čísel společnosti a tuto 
změnu potvrdit stisknutím tlačítka OK. Minimální počet číslic se pohybuje v rozmezí 1 a 30.

Definování místní předvolby
2522 OK – SETUP / NETWORKS / PREFIX / PREFIX SETTING

☞ Zadejte místní předvolbu pro spojení směrem ven z telefonní sítě společnosti (maximálně 
5 znaků) a údaj potvrďte stisknutím tlačítka OK. 
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Nastavení zařízení
Zpráva o přenosu

Pro veškerou komunikaci prostřednictvím telefonní sítě (STN) lze vytisknout zprávu o přenosu.
Při tisku zpráv můžete použít některá z těchto kritérií:

• WITH (S): Zpráva je vydána, pokud byl přenos správně proveden nebo je-li úplně zrušen 
(na každý požadavek připadá pouze jedna zpráva).

• WITHOUT (Bez): Žádná zpráva o přenosu není vydána, ale fax zaznamená všechny 
vykonané přenosy do protokolu (informace naleznete v části Protokoly na straně 5-26).

• ALWAYS (Vždy): Zpráva se vytiskne při každém přenosu.
• ON ERROR (Při chybě): Zpráva se vytiskne pouze tehdy, pokud se přenos nezdařil nebo byl 

zrušen.
S každou zprávou o přenosu z paměti je automaticky zobrazena zmenšená verze první stránky.

Chcete-li vybrat typ zprávy:
231 OK – SETUP / SEND / SEND REPORT

☞ Vyberte požadovanou možnost WITH (S), WITHOUT (Bez), ALWAYS (Vždy) nebo ON 
ERROR (Při chybě) a volbu potvrďte stisknutím tlačítka OK.

Typ podávání dokumentů

Způsob podávání dokumentů si můžete vybrat:
• Z paměti: Přenos bude proveden po uložení dokumentu do paměti a vytočení čísla. 

To umožňuje získat předlohu rychle zpět a uvolnit zařízení.
• Z podavače skeneru s podáváním listů (informace naleznete v části Ukládání 

dokumentů na straně 5-1): Přenos bude proveden po vytočení čísla. Tento způsob 
umožňuje přenos velkých dokumentů.

Chcete-li vybrat způsob podávání dokumentů:
232 OK – SETUP / SEND / MEMORY SEND.

☞ Vyberte možnost MEMORY (Pamět’) nebo FEEDER (Podavač) a potvrďte volbu 
stisknutím tlačítka OK.

Poznámka : V režimu podavače se zmenšený obrázek na zprávě o přenosu nezobrazí.

Období úsporného provozu

Tato funkce umožňuje odložit přenos faxu na „období mimo špičku,“ a tím snížit náklady za 
telefonní poplatky.
Období úsporného provozu prostřednictvím veřejné telefonní sítě (v období mimo špičku) je ve 
výchozím nastavení od 7.00 do 19.30. Samozřejmě můžete toto období změnit.
Změna období úsporného provozu:

233 OK – SETUP / SEND / ECO PER.

☞ Zadejte hodiny nového období úsporného provozu a potvrďte volbu stisknutím 
tlačítka OK.

Použití období úsporného provozu:
32 OK – FAX / ECO TRANS.

Zadejte volané číslo a potvrďte stisknutím tlačítka OK.
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Nastavení zařízení
PŘED PŘÍJMEM

Faxový záznamník

Faxový záznamník umožňuje uložit důvěrné dokumenty a zabránit jejich vytištění ihned při přijetí.
Kontrolka “Faxové zprávy” oznamuje stav faxového záznamníku:

• Kontrolka svítí: Záznamník je zapnutý.
• Kontrolka bliká: V zařízení jsou uloženy dokumenty nebo zařízení právě přijímá faxy.
• Kontrolka nesvítí: Pamět’ je plná, zařízení nemůže přijímat další dokumenty.
• Důvěrnost dokumentu můžete zajistit použitím 4ciferného přístupového kódu. Jakmile 

přístupový kód uložíte, bude požadován pro tyto operace:
• tisk faxových zpráv uložených v paměti,
• aktivaci a deaktivaci faxového záznamníku.

Uložení přístupového kódu
383 OK – FAX / FAX ANSW. / ANSWER CODE

☞ Zadejte kód (4 číslice) a potvrďte ho stisknutím tlačítka OK.

Aktivace a deaktivace záznamníku
382 OK – FAX / FAX ANSW. / ACTIVATION

☞ Pokud jste uložili přístupový kód pro faxový záznamník, zadejte ho a potvrďte stisknutím 
tlačítka OK.

☞ Vyberte požadovanou možnost WITH (Se záznamníkem) nebo WITHOUT (Bez záznamníku) 
a potvrďte ji stisknutím tlačítka OK.

Tisk faxových zpráv uložených v paměti
381 OK – FAX / FAX ANSW. / PRINT

☞ Pokud jste určili přístupový kód pro faxový záznamník, zadejte ho a stiskněte tlačítko OK.
Přijaté dokumenty uložené v paměti budou vytištěny.
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Nastavení zařízení
Příjem bez papíru

Fax nabízí možnost přijmout nebo odmítnout příjem dokumentu v případě, že tiskárna není 
k dispozici (došel papír).
Pokud není faxová tiskárna k dispozici, můžete vybrat jeden ze dvou režimů příjmu:

• Režim příjmu WITHOUT PAPER (Bez papíru): Fax ukládá příchozí zprávy do paměti.
• Režim příjmu WITH PAPER (S papírem): Fax odmítne všechny příchozí kontakty.

Chcete-li vybrat režim příjmu:
241 OK – SETUP / RECEPTION / REC. PAPER

☞ Vyberte možnost WITH PAPER (S papírem) nebo WITHOUT PAPER (Bez papíru) a volbu 
potvrďte stisknutím tlačítka OK.

Poznámka : Chybějící papír je signalizován pípnutím a zprávou na displeji. 
V takovém případě jsou přijaté faxy uloženy do paměti (ikona "FAX MESSAGES" (Faxové zprávy) 
bliká) a jsou vytištěny po doplnění papíru do podavače.

Počet kopií

Příchozí dokumenty můžete vytisknout několikrát (počet kopií může být 1 až 99).

Chcete-li nastavit počet kopií všech přijatých dokumentů:
242 OK – SETUP / RECEPTION / NBR OF COPIES

☞ Zadejte požadovaný počet kopií a potvrďte stisknutím tlačítka OK.
Při každém příjmu dokumentu vytiskne fax požadovaný počet kopií.

Vysílání předávání

Fax (iniciátor) může předávat dokument, jinak řečeno odesílat dokument, na vaše kontakty 
prostřednictvím vzdáleného faxu a s přesně stanoveným předávacím seznamem.
K tomu je nutné, aby jak iniciátor, tak vzdálený fax měl funkci předávání. 
K předávání je vzdálenému faxu třeba dodat dokument a číslo předávacího seznamu. Vzdálený 
fax potom odešle dokument na všechny kontakty v seznamu.
Po aktivaci předávání vaším faxem a ihned po přijetí dokumentu vzdáleným faxem se dokument 
nejprve vytiskne a potom bude předán všem kontakům v seznamu.

Chcete-li aktivovat předávání z faxu:

☞ Vložte dokument, který chcete předat (informace naleznete v části Ukládání dokumentů
na straně 5-1).

☞ Vyberte  37 OK – FAX / BROADCAST.

☞ Zadejte číslo vzdáleného faxu, který má provádět předávání nebo zvolte režim vytáčení 
(informace naleznete v části Vytáčení na straně 5-3) a stiskněte tlačítko OK.

☞ Zadejte číslo předávacího seznamu používané vzdáleným faxem a stiskněte tlačítko OK.

☞ Čas, kdy má být dokument odeslán, můžete zadat vedle aktuálního času a potvrdit 
stisknutím tlačítka OK.

☞ Chcete-li změnit typ podávání dokumentů, vyberte jednu z možností FEEDER (Podavač) 
nebo MEMORY (Pamět’) a stiskněte tlačítko OK.
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☞ Pokud chcete, můžete před odesláním zadat počet stránek dokumentů.

☞ Předávání aktivujte stisknutím tlačítka .
Dokument v podavači bude buď ihned, nebo později (podle vybrané možnosti) předán vzdálenému 
faxu, který dokument předá.

Příjem faxem nebo počítačem (závisí na modelu)

243 OK – SETUP / RECEPTION / PC RECEPT.

Tato nabídka spolu se softwarovým programem nainstalovaným v počítači (dodávaným nebo 
volitelným v závislosti na modelu) umožňuje vybrat zařízení, kterým chcete faxy přijímat:

• fax,
• počítač,
• počítač, je-li k dispozici, jinak fax.

Další informace naleznete v příručce dodávané se sadou softwaru.

Duplexní tisk (závisí na modelu)

Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, pokud je již nainstalovaný duplexní modul a přídavný zásobník 
papír na zadní části zařízení.
Po instalaci duplexního modulu na zadní části víceúčelového zařízení můžete přijaté faxy tisknout 
dvěma způsoby:

• SINGLE SIDED (Jednostranně)
• DOUBLE SIDED (Oboustranně)

Všechny přijaté faxy se tisknou podle režimu vybraného v nabídce bez ohledu na nastavení 
duplexního klíče.

Chcete-li vybrat režim tisku faxů:
244 OK – SETUP / RECEPTION / DUPLEX

☞ Vyberte požadovanou možnost SINGLE SIDED (Jednostranně) nebo DOUBLE SIDED
(Oboustranně) a potvrďte volbu stisknutím tlačítka OK.

Adjust to page (Přizpůsobit podle stránky)

Tato možnost umožňuje při tisku automaticky přizpůsobit dokument podle formátu stránky.
Aktivace režimu přizpůsobení podle stránky:

245 OK – SETUP / RECEPTION / REDUCTION

☞ Vyberte možnost WITH (S) a volbu potvrďte stisknutím tlačítka OK.
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TECHNICKÉ PARAMETRY

Fax je dodáván ve výchozím nastavení. Změnou nastavení technických parametrů můžete 
nastavení upravit tak, aby vyhovovalo vašim požadavkům.

Chcete-li nastavit technické parametry:
 29 OK – SETUP / TECHNICALS

☞ Vyberte požadovaný parametr a výběr potvrďte stisknutím tlačítka OK. 

☞ Pomocí tlačítek  a  upravte nastavení parametru podle níže uvedené tabulky 
a stiskněte tlačítko OK. 

Parametr                         Nastavení Význam

1 – SCANNING 
MODE (REŽIM 
SKENOVÁNÍ)

1 – NORMAL 
(NORMÁLNÍ)
2 – FINE (JEMNÝ)
3 – SFINE (VELMI 
JEMNÝ)
4 – PHOTO 
(FOTOGRAFIE)

Výchozí hodnota rozlišení režimu skenování pro odesílané 
dokumenty.

2 – TX HEADER 
(HLAVIČKA 
PŘENOSU)

1 – WITH (S)
2 – WITHOUT (BEZ)

Je-li nastaven tento parametr, bude na všech dokumentech 
odeslaných na vaše kontakty zobrazena hlavička s vaším 
jménem, číslem, datem a počtem stránek.
Varování: Pokud odesíláte fax ze zavaděče dokumentů, hlavička 
přenosu se na dokumentu přijatém korespondentem nezobrazí.

3 – TX SPEED 
(RYCHLOST 
PŘENOSU)

1 – 33600
2 – 14400
3 – 12000
4 – 9600
5 – 7200
6 – 4800
7 – 2400

Rychlost přenosu pro odchozí dokumenty. 
U kvalitní telefonní linky (kompatibilní, bez odrazu signálu) 
probíhá komunikace maximální rychlostí.
Pro některé hovory však může být nezbytné rychlost přenosu 
omezit.

4 – ECHO PROTECT 
(OCHRANA PROTI 
ODRAZU SIGNÁLU)

1 – WITH (S)
2 – WITHOUT (BEZ)

Je-li nastavený tento parametr, bude odraz signálu na lince při 
dálkových voláních snížen.

6 – EPT MODE 
(REŽIM OCHRANY 
PROTI ODRAZU 
SIGNÁLU)

1 – WITH (S)
2 – WITHOUT (BEZ)

U některých dálkových volání (přes satelit) může odraz 
signálu na lince hovor rušit.

7 – COM. DISPLAY 
(DISPLEJ)

1 – SPEED 
(RYCHLOST)
2 – PAGE NUMBER 
(ČÍSLO STRÁNKY)

Tento parametr určuje, zda bude na displeji zobrazena 
rychlost přenosu nebo číslo zpracovávané stránky.
3-9



Nastavení zařízení
8 – ECO ENERGY 
(ÚSPORA 
ENERGIE)

1 – WITHOUT (BEZ)
2 – DELAY 5 MIN 
(PRODLEVA 5 MIN)
3 – DELAY 15 MIN 
(Prodleva 15 min)
4 – DELAY 30 MIN 
(Prodleva 30 min)
5 – STDBY PERIOD 
(OBDOBÍ 
PŘECHODU DO 
POHOTOVOSTNÍHO 
STAVU)

Výběr prodlevy pro přechod tiskárny do pohotovostního 
stavu: Tiskárna se přepne do pohotovostního stavu při 
nečinnosti po uplynutí prodlevy (v minutách) nebo vámi 
vybraného období.

10 – RX HEADER 
(HLAVIČKA 
PŘÍJMU)

1 – WITH (S)
2 – WITHOUT (BEZ)

Pokud je tento parametr aktivní, všechny dokumenty přijaté 
faxem budou obsahovat hlavičku se jménem, číslem (je-li 
k dispozici), datum vytištění faxu a číslo stránky.

11 – RX SPEED 
(RYCHLOST 
PŘÍJMU)

1 – 33600
2 – 14400
3 – 9600
4 – 4800
5 – 2400

Rychlost příjmu pro příchozí dokumenty. 
U kvalitní telefonní linky (kompatibilní, bez odrazu signálu) 
probíhá komunikace maximální rychlostí.
Pro některé hovory však může být nezbytné rychlost přenosu 
omezit.

12 – RINGS 
(VYZVÁNĚCÍ TÓNY)

2 AŽ 5 Počet vyzváněcích tónů, po kterém bude automaticky 
spuštěno zařízení.

20 – E.C.M. 
(METODA 
ANULOVÁNÍ 
ODRAZU SIGNÁLU)
(CORRECT THE 
CALL) (OPRAVIT 
HOVOR)

1 – WITH (S)
2 – WITHOUT (BEZ)

Tento parametr pomáhá opravit hovory prováděné
na rušených telefonních linkách. Používá se, když jsou linky 
slabé nebo příliš hlučné. Přenosové časy mohou být delší.

72 – MODEM SPEED 
(RYCHLOST 
MODEMU)

1 – 56000
2 – 33600
3 – 14400
4 – 12000
5 – 9600
6 – 7200
7 – 4800
8 – 2400
9 – 1200
0 – 600

Tento parametr umožňuje vybrat maximální rychlost přenosu 
na Internetu.
U kvalitní telefonní linky (kompatibilní, bez odrazu signálu) 
komunikace probíhá maximální rychlostí. 
Pro některé hovory uskutečňované prostřednictvím Internetu 
však může být nezbytné rychlost přenosu omezit (špatná linka 
nebo špatné nastavení poskytovatele služeb Internetu).

73 – 
IMPROVE REP @

1 – WITH (S)
2 – WITHOUT (BEZ)

Tento parametr umožňuje automaticky zaregistrovat adresu 
IP faxu v průběhu volání (je-li k dispozici).

Parametr                         Nastavení Význam
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74 – ERASE 
MAILBOX 
(VYMAZAT 
POŠTOVNÍ 
SCHRÁNKU)

1 – WITH (S) Přijme-li fax e-mail s přílohou, kterou nelze otevřít, vymaže 
zprávu z poštovní schránky poskytovatele služeb Internetu, 
vytiskne upozornění o nesrozumitelnosti zprávy a odešle ho 
odesilateli zprávy.

2 – WITHOUT (BEZ) Při příjmu e-mailu fax nezničí zprávu v poštovní schránce, 
vytiskne upozornění o nesrozumitelnosti a požádá vás, 
abyste se pokusili o přijetí zprávy počítačem. Tento parametr 
je užitečný pouze tehdy, pokud máte k dispozici 
počítačové vybavení. Velikost paměti je omezená. Poštovní 
schránku je třeba vyprázdnit, jinak nebude možné přijímat 
nové zprávy.

75 – TEXT 
ATTACHM. 
(TEXTOVÉ 
PŘÍLOHY)

1 – WITH (S)
2 – WITHOUT (BEZ)

Úprava ANO / NE a tisk přijatých dokumentů z Internetu.

76 – ATTACHMENT 
FORMAT (FORMÁT 
PŘÍLOHY) 

1 – IMAGE 
(OBRÁZEK)
2 – PDF

Výchozí formát dokumentů odesílaných na Internet:
PDF: černobílý nebo barevný,
IMAGE (Obrázek): černobílý (TIFF) nebo barevný (JPEG).

77 – LAN SPEED 
(RYCHLOST SÍTĚ 
LAN)

AUTO 
(AUTOMATICKÁ)
100 FULL (ÚPLNÁ)
100 HALF 
(POLOVIČNÍ)
10 FULL (ÚPLNÁ)
10 HALF 
(POLOVIČNÍ)

Tento parametr určuje komunikační rychlost periferních 
jednotek ve vztahu k implementované místní síti (LAN).

80 – TONER SAVE 
(ÚSPORA TONERU) 

1 – WITH (S)
2 – WITHOUT (Bez)

Tento parametr způsobuje světlejší tisk, kterým umožňuje 
úsporu inkoustu v kazetě s tonerem.

90 – RAW PORT 
(PORT PRO 
NEZPRACOVANÁ 
DATA) 

9100 Připojení k portu pro sít’ový tisk nezpracovaných dat

91 – PRINTER 
ERROR TIMEOUT 
(ČASOVÝ LIMIT 
TISKÁRNY PŘI 
CHYBĚ)

30 minut Časový limit před vymazáním právě tisknutého dokumentu 
po chybě tisku v režimu tisku počítačem.

92 – PRINTER WAIT 
TIMEOUT (ČASOVÝ 
LIMIT ČEKÁNÍ 
TISKÁRNY)   

15 sekund
 

Časový limit čekání pro data z počítače před vymazáním 
úlohy v režimu tisku počítačem.

93 – REPALACE 
FORMAT (Změna 
formátu)

1 – NO (Ne)
2 – Letter / A4 
(Formát Letter 
nebo A4)

Změna formátu stránky

94 – PRINTER 
CLASS (Třída 
tiskárny)

PCL /  PC KIT
PC KIT ONLY (Pouze 
PC KIT)

Tisk v režimu PCL nebo Postscript
Tisk v režimu GDI

Parametr                         Nastavení Význam
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NASTAVENÍ MÍSTNÍ SÍTĚ (LAN) 
(ZÁVISÍ NA MODELU)

Toto zařízení je přístroj nové generace, který bude součástí vaší místní sítě stejně jako počítač. Jeho 
vestavěná karta pro přístup do místní sítě umožňuje posílat dokumenty prostřednictvím serveru SMTP 
a POP3 (interně nebo externě v závislosti na nastavení serveru zpráv).
Abyste mohli využít všechny dostupné možnosti sítě, měli byste provést nastavení popsaná v níže 
uvedených částech:

• Nastavení místní sítě, které zavede fax do místní sítě.
• Nastavení služby zasílání zpráv, chcete-li, aby všechny vaše faxy a e-maily byly automaticky 

spravovány serverem zasílání zpráv.

Upozornění - I když jsou sít’ová nastavení poměrně jednoduchá, vyžadují někdy dobrou znalost 
konfigurace vlastního počítače. Pokud máte ve své společnosti správce počítačů, doporučujeme, abyste 
s ním níže popsaná nastavení zkonzultovali.

NASTAVENÍ MÍSTNÍ SÍTĚ

Automatická konfigurace

Doporučujeme provést ruční konfiguraci zařízení. O automatické konfiguraci nastavení místní sítě lze 
uvažovat, pokud místní sít’ obsahuje server DHCP nebo BOOTP, který může dynamicky přiřazovat 
adresy periferním zařízením v síti LAN.

Chcete-li automaticky konfigurovat nastavení místní sítě:
2531 OK – SETUP / NETWORKS / LOCAL NETWORK / CONFIGURATION

☞ Vyberte možnost AUTOMATIC (Automatická) a potvrďte ji stisknutím tlačítka OK. Zařízení
prozkoumá místní sít’ a vyhledá server DHCP nebo BOOTP, který mu může dynamicky přiřadit 
nastavení (zobrazí se zpráva SELF-CONF (Automatická konfigurace)).

☞ Jakmile zpráva SELF-CONF (Automatická konfigurace) zmizí, zkontrolujte adresu IP, masku 
podsítě a adresu brány. Pokud tyto údaje chybějí, měli byste provést ruční konfiguraci (viz níže).

Ruční konfigurace

Chcete-li provést ruční konfiguraci zařízení, měli byste získat běžné informace používané k nastavení 
periferních zařízení (adresu IP, masku podsítě, adresu sítě a brány).

Chcete-li ručně konfigurovat nastavení místní sítě:
2531 OK – SETUP / NETWORKS / LOCAL NETWORK / CONFIGURATION

☞ Vyberte možnost MANUAL (Ruční) a potvrďte ji stisknutím tlačítka OK.
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Adresa IP
2532 OK – SETUP / NETWORKS / LOCAL NETWORK / IP ADRESSE

☞ Zadejte adresu IP zařízení a potvrďte ji stisknutím tlačítka OK.

Maska podsítě
2533 OK – SETUP / NETWORKS / LOCAL NETWORK / SUBNET MASK.

☞ Zadejte masku podsítě zařízení a potvrďte ji stisknutím tlačítka OK.

Adresa brány
2534 OK – SETUP / NETWORKS / LOCAL NETWORK / GATEWAY

☞ Zadejte adresu IP brány v síti a potvrďte ji stisknutím tlačítka OK.

Adresa IEEE (tj. adresa sítě Ethernet) nebo adresa MAC

2535 OK – SETUP / NETWORKS / LOCAL NETWORK / IEEE ADRESSE

Karta sítě Ethernet zařízení již má adresu IEEE, kterou nelze měnit, lze ji však zjistit.

Názvy v systému Netbios

Tyto názvy, které lze použít v souvislosti s možnostmi sítě, se používají k identifikaci zařízení 
z počítače připojeného k místní síti (například název "IMP-NETWORK-1").

2536 OK – SETUP / NETWORKS / LOCAL NETWORK / NETBIOS 1

2537 OK – SETUP / NETWORKS / LOCAL NETWORK / NETBIOS 2

☞ Zadejte vybraný název (maximálně 15 znaků) a potvrďte ho stisknutím tlačítka OK.

Servery WINS1 a WINS2 použité v souvislosti s možnostmi sítě, umožňují přístup k terminálům 
v jiných podsítích pomocí jejich názvu v protokolu NetBIOS. 
Tyto dvě adresy musí být vyplněny pro funkci Scan To Disk (Skenovat na disk) (informace 
naleznete v části Skenování na disk na straně 5-10).

2538 OK – SETUP / NETWORKS / LOCAL NETWORK  / WINS 1

2539 OK – SETUP / NETWORKS / LOCAL NETWORK / WINS 2

☞ Zadejte adresu IP pro každý server a potvrďte ji stisknutím tlačítka OK.

Poznámka : Pokud je zařízení nastaveno v režimu Automatické konfigurace ( 2531), tyto adresy mohou být 
vyplněny automaticky pomocí určitých serverů DHCP.

Nastavení serveru SNTP (závisí na modelu)
Zařízení může automaticky aktualizovat své datum a čas, pokud je připojeno k serveru SNTP.

Server address (Adresa serveru)
2551 OK – SETUP / NETWORKS / SNTP SERVER / ADDRESS

☞ Zadejte název serveru SNTP a potvrďte ho stisknutím tlačítka OK.
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Jako název lze zadat adresu IP, adresu DNS nebo název v protokolu NetBIOS.

Server port (Port serveru)
 2552 OK – SETUP / NETWORKS / SNTP SERVER / PORT

☞ Zadejte číslo portu serveru a potvrďte ho stisknutím tlačítka OK.
Ve výchozím nastavení má port hodnotu 123.

Activating the server access (Aktivace přístupu k serveru)
 2553 OK – SETUP / NETWORKS / SNTP SERVER / STATE

☞ Chcete-li aktivovat server SNTP, vyberte v místní nabídce možnost WITH (S) a volbu potvrďte 
stisknutím tlačítka OK.

Time Zone (Časové pásmo)
 2554 OK – SETUP / NETWORKS / SNTP SERVER / TIME ZONE

☞ V rozevíracím seznamu zvolte časové pásmo, ve kterém je zařízení umístěno, a volbu potvrďte 
stisknutím tlačítka OK.

Pokud jste aktivovali automatické přepínání letního a zimního času (nabídka 212), nastavení časového 
pásma je inicializováno automaticky.

Summer time (Letní čas)
 2555 OK – SETUP / NETWORKS / SNTP SERVER / SUMMER TIME

☞ V tomto rozevíracím seznamu zvolte příslušné nastavení času: winter time (zimní čas), summer 
time +1 (letní čas +1) nebo summer time +2 (letní čas +2) a volbu potvrďte stisknutím 
tlačítka OK.

Poznámka : Je-li aktivní nabídka 212, tato nabídka se nezobrazí.

PC de-registering (Zrušení registrace počítače)
V této nabídce lze odstranit jeden nebo více počítačů připojených k zařízení pomocí sítě LAN.

256 OK – SETUP / NETWORKS /  DE-REG. PC

☞ Vyberte počítač, který chcete odstranit ze seznamu pomocí šipek  a  a volbu potvrďte 
stisknutím tlačítka OK.

Případ připojení k doméně (například v systémech Windows NT, 2000 nebo XP)
Zařízení se může v síti identifikovat pomocí parametrů účtu uživatele, teprve poté může (kromě jiného) 
archivovat dokumenty pomocí funkce Scan to Disk (Skenovat na disk) (informace naleznete v části 
Skenování na disk na straně 5-10). 
Pokud jsou tyto parametry jednou zadány, budou použity ve výchozím nastavení, pokud při použití této 
funkce nenastavíte vlastní uživatelské jméno a heslo. 

Login user name (Uživatelské jméno) 
2541 OK – SETUP / NETWORKS /  DOM LOGIN / USER

☞ Zadejte uživatelské jméno pro přihlášení k místní síti a potvrďte ho stisknutím tlačítka OK.
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Login password (Heslo)
2542 OK – SETUP / NETWORKS /  DOM LOGIN / PASSWORD

☞ Zadejte heslo pro přihlášení k místní síti a potvrďte ho stisknutím tlačítka OK.

Domain name (Název domény)
2543 OK – SETUP / NETWORKS /  DOM LOGIN / DOM. NAME

☞ Zadejte název domény místní sítě a potvrďte ho stisknutím tlačítka OK.

SLUŽBA ZASÍLÁNÍ ZPRÁV A INTERNET
Zařízení umožňuje odesílat a přijímat dokumenty a e-maily od kontaktů po celém světě 
prostřednictvím Internetu. 
E-mail je elektronická zpráva odeslaná prostřednictvím Internetu na e-mailovou adresu 
(tj. do osobní internetové poštovní schránky). 
Přístup na Internet umožňují poskytovatelé služeb Internetu (ISP). Tito poskytovatelé dávají 
uživatelům k dispozici server nebo počítačový systém, který jim umožňuje připojení k Internetu 
a poštovní schránce prostřednictvím telefonní linky.
Než budete moci využívat přenosy po celém světě, musíte:

• získat připojení k Internetu od poskytovatele služeb (ISP),
• zkontrolovat, zda všechny počáteční parametry odpovídají parametrům dodaným 

poskytovatelem služeb Internetu,
• provést příslušná nastavení pro připojení k Internetu, pokud jsou nutná.

Potom se můžete prostřednictvím svého poskytovatele služeb Internetu připojit k Internetu a odesílat 
a přijímat internetové faxy a e-maily. Obě operace budou prováděny během připojení k Internetu.

POČÁTEČNÍ PARAMETRY

Chcete-li se přihlásit k Internetu, musíte určit nebo alespoň zkontrolovat všechny potřebné 
parametry.  
Poskytovatel služeb Internetu vám tyto parametry dodá, jakmile se zaregistrujete.
Parametry jsou rozděleny do 4 kategorií:

• Připojení: Umožňuje identifikovat vytáčené číslo, identifikátor a heslo připojení.
• Služba zasílání zpráv: Umožňuje určit identifikátor a heslo služby zasílání zpráv 

a e-mailovou adresu.
• Servery: Umožňuje identifikovat název adresy OP poskytovatelů serverů SMTP v síti 

Internet (odesílání) a serverů POP3 (příjem do poštovní schránky) a adresu serverů DNS 1 
a DNS 2. Adresa serveru je tvořena čtyřmi skupinami číslic, které jsou od sebe odděleny 
tečkami a obsahují maximálně 3 číslice.

• SMTP Authentification (Ověření SMTP), slouží k aktivaci ověřovacího protokolu, pokud 
tuto možnost vyžaduje pro přenos e-mailů použitý server SMTP.
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Přístup k parametrům připojení a služby zasílání zpráv

91 OK – INTERNET / SUPPLIER

☞ Vyberte jednoho z poskytovatelů služeb Internetu: NO ACCESS (Bez přístupu), PROVIDER_1
(Poskytovatel 1), PROVIDER_2 (Poskytovatel 2), PROVIDER_3 (Poskytovatel 3), PROVIDER_4
(Poskytovatel 4), PROVIDER_5 (Poskytovatel 5), PROVIDER_6 (Poskytovatel 6) a LOCAL 
NETWORK (Místní sít’) a stiskněte tlačítko OK.
Volbou NO ACCESS (Bez přístupu) zakážete přístup k funkcím Internetu. OK.

92 OK – INTERNET / INIT. PROVIDER

921 OK – INTERNET / INIT. PROVIDER / CONNECTION

☞ Zadejte volané číslo CALL NUMB. a stiskněte tlačítko OK.

☞ Zadejte identifikátor připojení IDENTIFIER1 a stiskněte tlačítko OK.

☞ Zadejte heslo připojení PASSWORD a stiskněte tlačítko OK.
922 OK – INTERNET / INIT. PROVIDER / MESS. SERV

☞ Zadejte identifikátor e-mailu IDENTIFIER a stiskněte tlačítko OK.

☞ Zadejte heslo e-mailu PASSWORD a stiskněte tlačítko OK.

☞ Zadejte e-mailovou adresu E-MAIL ADR a stiskněte tlačítko OK.

Přístup k parametrům serverů

923 OK – INTERNET / INIT. PROVIDER / SERVERS

☞ Zadejte adresu serveru SMTP a stiskněte tlačítko OK.

☞ Zadejte adresu serveru POP3 a stiskněte tlačítko OK.

☞ Zadejte adresu primárního serveru DNS 1 a stiskněte tlačítko OK.

☞ Zadejte adresu sekundárního serveru DNS 2 a stiskněte tlačítko OK.

1. Pokud má identifikátor více než 16 znaků, text se bude automaticky posouvat směrem doleva.
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Vzorové nastavení Internetu pro zařízení (modem s rychlostí 56 kb/s)
Poskytovatel přístupu by vám měl poskytnout následující informace:

Výše uvedená data jsou nefunkční a slouží pouze jako příklad.

Potom byste měli ve faxu vyplnit následující nabídky:

VOLANÉ ČÍSLO: 08 60 00 10 00

IDENTIFIKÁTOR PŘIPOJENÍ: sg048944@wn.net

HESLO PŘIPOJENÍ: *****

IDENTIFIKÁTOR SLUŽBY 
ZASÍLÁNÍ ZPRÁV:

demo jt12

HESLO SLUŽBY ZASÍLÁNÍ ZPRÁV: *****

E-MAILOVÁ ADRESA: demo2@gofornet.com

SERVER:

SMTP mail.gofornet.com

POP mail.gofornet.com

DNS 1 103.195.014.001

DNS 2 103.195.014.002

91 SUPPLIER (DODAVATEL) PROVIDER 1 (POSKYTOVATEL 1)

CONNECTION (PŘIPOJENÍ)

9211 CALL NUMB. 0860001000

9212 IDENTIFIER sg048944@wn.net

9213 PASSWORD *****

MESSAGE SERVICE (SLUŽBA ZASÍLÁNÍ ZPRÁV)

9221 EMAIL ID (IDENTIFIKÁTOR E-MAILU) demo jt 12

9222 EMAIL PASSWORD (HESLO E-MAILU) *****

9223 E-MAIL ADR (E-MAILOVÁ ADRESA) demo2@gofornet.com

SERVERS (SERVERY)

9231 SMTP mail.gofornet.com

9232 POP3 mail.gofornet.com

9233 DNS 1 103.195.014.001

9234 DNS 2 103.195.014.002
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Konfigurace zařízení je dokončena.

NASTAVENÍ

Nastavení jsou rozdělena do několika kategorií:
• Standardní nastavení definují typ a frekvenci připojení k Internetu a typ přenosu dokumentů.
• Řazení e-mailů: určuje způsob zacházení se všemi přijatými uloženými e-mailovými zprávami.

Standardní nastavení

Zařízení má dva druhy nastavení, která umožňují nadefinovat:
• Typ a frekvenci připojení k poskytovateli služeb Internetu.

• Typ přenosu prostřednictvím Internetu. 

Kdykoli můžete vytisknout nastavení zařízení a zjistit tak jejich hosnoty.

Výběr typu připojení
941 OK – INTERNET / SETTINGS / CONNEC. TYPE

☞ Veberte jednu z možností připojení SET TIMES (Nastavené časy), PERIODIC (Periodicky) nebo 
ON DEMAND (Na vyžádání) a volbu potvrďte stisknutím tlačítka OK.

 SMTP AUTHENT. (OVĚŘOVÁNÍ SMTP) 

9241 ACTIVATION (AKTIVACE) With (S) nebo Without (Bez)

SET TIMES 
(NASTAVENÉ ČASY)

Připojení k Internetu je navázáno každý den v 9:00, 12:30 
a 17:00A.

A. Aby nedošlo k přetížení přístupu k Internetu, je automatické připojení k Internetu ve 
skutečnosti prováděno v rozmezí 12 minut okolo požadovaného času.

PERIODIC 
(PERIODICKY)

Připojení k Internetu je navázáno každé 3 hodiny1. 
(Výchozí hodnota)

ON DEMAND (NA 
POŽÁDÁNÍ)

Připojení k Internetu je navázáno na požádání 
prostřednictvím volby IMMED. ACCESS (Okamžitý 
přístup) (informace naleznete v části Připojení k 
Internetu na straně 3-21).

IMMEDIATE 
(OKAMŽITÝ)

Přenos dokumentu nastane okamžitě při každém 
požadavku na přenos.

DURING 
CONNECTIONS 
(BĚHEM PŘIPOJENÍ)

Přenosy jsou prováděny pouze v naprogramovaných 
připojeních; SET TIMES (Nastavené časy) nebo 
PERIODIC TYPE (Periodický typ).
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Výběr typu přenosu
942 OK – INTERNET / SETTINGS / SEND TYPE

☞ Vyberte jednu z možností odesílání IMMEDIATE (Okamžitě) nebo DURING CNX (Během 
připojení) a výběr potvrďte stisknutím tlačítkaOK.

Změna období připojení (PERIODIC type (Periodický typ))
943 OK – INTERNET / SETTINGS / PERIOD

☞ V režimu PERIODIC (Periodicky) zadejte nové období připojení pomocí číselné klávesnice 
(mezi 00:01 a 23:59) a potvrďte ji stisknutím tlačítka OK.

Připojení k Internetu bude navazováno každé tři hodiny (výchozí hodnota).

Úprava časů připojení (typ SET TIMES (Nastavené časy))
943 OK – INTERNET / SETTINGS / TIME SETTINGS (NASTAVENÍ ČASU)

☞ Když zvolíte režim SET TIMES (Nastavené časy), pomocí tlačítek  a  umístěte kurzor 
pod číslo, které chcete upravit. Pomocí numerické klávesnice zadejte nové časy připojení 
(hodnoty v rozmezí 00:01 a 23:59) a údaje potvrďte stisknutím tlačítka OK. 

Výběr režimu tisku pro zprávu o uložení
944 OK – INTERNET / SETTINGS / DEPOSIT NOTI

☞ Vyberte jednu z možností zpráv o vložení WITH (S), WITHOUT (Bez), ALWAYS (Vždy) 
nebo ON ERROR (Při chybě) a potvrďte ji stisknutím tlačítka OK.

Tisk nastavení Internetu
945 OK – INTERNET / SETTINGS / PRINT

Nastavení Internetu jsou vytištěna. 
Tato nastavení lze také vytisknout spolu se všemi ostatními nastaveními zařízení (informace 
naleznete v části Tisk nastavení zařízení na straně 5-26).

Přístup k parametrům ověřování SMTP
924 OK – INTERNET / INIT. PROVIDER / SMTPAUTHENT.

V nabídce ACTIVATION (Aktivace) vyberte možnost WITH (S). Aktivujete tak ověřování 
serveru SMTP. Potvrďte výběr stisknutím tlačítka OK.
V nabídce PARAMETERS (Parametry) vyberte buď možnost ID.MESS.SERV (Stejné jako 
pro službu zasílání zpráv), chcete-li zachovat stejné identifikační parametry jako u služby zasílání 
zpráv, nebo možnost AUTHENT. SPEC. (Speciální parametry ověřování), chcete-li určit další 
identifikační parametry, a potom potvrďte výběr stisknutím tlačítka OK. Vyberete-li možnost 
AUTHENT. SPEC (Speciální parametry ověřování), proveďte dvě následující operace:

☞ Zadejte identifikátor IDENTIFIER a potvrďte ho stisknutím tlačítka OK.

☞ Zadejte heslo PASSWORD a potvrďte ho stisknutím tlačítka OK.
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Řazení pošty

Tato funkce umožňuje vybrat režim pro všechny internetové dokumenty uložené v poštovní schránce. 
Máte tři možnosti:

• F@X ONLY (Pouze F@x) umožňuje v zařízení dotazovat a tisknout e-maily.
• Možnost PC ONLY (Pouze počítač) umožňuje uchovávat e-maily v poštovní schránce pro 

pozdější použití v počítači (bez dotazování na e-maily).
• Možnost SHARE PC (Sdílet počítač) umožňuje: 

 přenést do počítače všechny e-maily nebo jen e-maily s přílohou, pokud mají počítač a fax různé 
adresy, 
 použít fax jako tiskárnu e-mailů v počítači, pokud mají počítač a fax stejnou adresu.

96 OK – INTERNET / TRI MAILS

Režim F@X Only (Pouze fax)
☞ Vyberte možnost F@X ONLY (Pouze fax) a potvrďte ji stisknutím tlačítka OK.

Na všechny e-maily budou zadávány dotazy a budou vytištěny.

Režim PC Only (Pouze počítač)
☞ Vyberte možnost PC ONLY (Pouze počítač) a potvrďte ji stisknutím tlačítka OK.

Na e-maily nejsou ani zadávány dotazy, ani nejsou vytištěny a mohou být použity v počítači.
Při každém připojení se na displeji zobrazí počet e-mailů v poštovní schránce.

Režim Share PC (Sdílet počítač)
☞ Vyberte možnost SHARE PC (Sdílet počítač) a potvrďte ji stisknutím tlačítka OK.

Můžete přenášet e-maily do počítače nebo použít fax jako tiskárnu pro e-maily.

Chcete-li přenést e-maily do počítače:

☞ Vyberte možnost WITH PC TRANS.(S přenosem do počítače) a potvrďte ji stisknutím 
tlačítka OK.

☞ Zadejte e-mailovou adresu počítače, do kterého chcete e-mail přenést, a potvrďte ji stisknutím 
tlačítka OK.

☞ Z níže uvedené tabulky vyberte požadovanou možnost a potvrďte ji stisknutím tlačítka OK. 

Nabídka Popis

SEND ALL MAILS 
(ODESLAT VŠECHNY 
E-MAILY)

Do počítače jsou odeslány všechny e-maily.

UNUSABLE ATTAC 
(NEPOUŽITELNÉ 
PŘÍLOHY)

Fax zadá dotaz na všechny použitelné e-maily a vytiskne je a do 
poštovní schránky v počítači přenese e-maily obsahující přílohy, 
které nelze použít.
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Chcete-li použít fax jako tiskárny e-mailů:

☞ Vyberte možnost W/O PC TRANS (Bez přenosu do počítače) a potvrďte ji stisknutím 
tlačítka OK.

☞ Z níže uvedené tabulky vyberte požadovanou možnost a potvrďte ji stisknutím 
tlačítka OK. 

Při každém připojení se na displeji zobrazí počet e-mailů, které jsou stále v poštovní schránce.

PŘIPOJENÍ K INTERNETU

Připojení k Internetu je uskutečněno prostřednictvím poskytovatele služeb Internetu. Připojení 
umožňuje odesílání i přijímání dokumentů. 
Připojení je provedeno následujícím způsobem:

• Odeslání všech faxových dokumentů ze sítě Internet, které čekají na přenos, do jedné nebo 
několika e-mailových schránek v Internetu. 
Pokud odesíláte dokument do počítače, odesílaný fax bude přijat jako příloha e-mailu.

• Přijímá všechny internetové faxy a e-maily uložené v osobní internetové poštovní schránce.
Připojit se můžete buď okamžitě, nebo automaticky v závislosti na určených časových 
obdobích. Spuštění naprogramovaného připojení k Internetu závisí na standardních 
nastaveních zařízení.

Okamžité připojení k Internetu

Existují dva způsoby okamžitého připojení k Internetu:

Přístup pomocí nabídky:
93 OK – INTERNET / IMMED ACCES

Naprogramovaná připojení

Automatické připojení k Internetu závisí na tom, jak je zařízení naprogramováno, přesněji jaká 
jsou jeho standardní nastavení (informace naleznete v části Standardní nastavení na 
straně 3-18).

Nabídka Popis

DELETE MAILS 
(ODSTRANIT E-MAILY)

E-maily otevřené a přečtené faxem (bez přílohy) jsou po vytištění 
faxu vymazány.

SAVE MAILS 
(ULOŽIT E-MAILY) E-maily otevřené a přečtené faxem nejsou vymazány.
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DEAKTIVACE FUNKCE INTERNETU

Pokud nechcete používat funkce Internetu:
91 OK – INTERNET / SUPPLIER

☞ Vyberte možnost NO ACCESS (Bez přístupu) v seznamu poskytovatelů služeb Internetu a volbu 
potvrďte stisknutím tlačítka OK.

ELEKTRONICKÁ POŠTA A SÍT’ LAN
Zařízení také umožňuje odesílat a přijímat dokumenty a e-maily prostřednictvím místní sítě (LAN). 
Pokud chcete využívat přenos prostřednictvím sítě LAN, je třeba:

• Ověřit, že všechny inicializační parametry odpovídají nastavení sítě LAN.
• V případě potřeby provést příslušná nastavení pro připojení k síti LAN.

POČÁTEČNÍ PARAMETRY

Je třeba nadefinovat nebo alespoň ověřit všechny parametry potřebné k identifikaci v síti LAN.  
Pokud tyto parametry neznáte, obrat’te se na správce sítě LAN.
Parametry jsou rozděleny do 3 kategorií:

• Služba zasílání zpráv: Umožňuje určit identifikátor a heslo služby zasílání zpráv a e-mailovou 
adresu.

• Servery: Umožňuje identifikovat název adresy OP poskytovatelů serverů SMTP v síti Internet 
(odesílání) a serverů POP3 (příjem do poštovní schránky) a adresu serverů DNS 1 a DNS 2. 
Adresa serveru je tvořena čtyřmi skupinami číslic, které jsou od sebe odděleny tečkami a obsahují 
maximálně 3 číslice.

• SMTP Authentification (Ověření SMTP), slouží k aktivaci ověřovacího protokolu, pokud tuto 
možnost vyžaduje pro přenos e-mailů použitý server SMTP.

Přístup k parametrům připojení a služby zasílání zpráv

91 OK – INTERNET / SUPPLIER

☞ V seznamu vyberte možnost LOCAL NETWORK (Místní sít’) a stiskněte tlačítko OK.Volbou  
No Access (BEZ PŘÍSTUPU) ZAKÁŽETE PŘÍSTUP K SÍTI LAN / FUNKCÍM INTERNETU.

92 OK – INTERNET / INIT. ETHERNET

921 OK – INTERNET / INIT. ETHERNET / MESS. SERV

☞ Zadejte identifikátor e-mailu IDENTIFIER a stiskněte tlačítko OK.

☞ Zadejte heslo e-mailu PASSWORD a stiskněte tlačítko OK.

☞ Zadejte e-mailovou adresu E-MAIL ADR a stiskněte tlačítko OK.
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Přístup k parametrům serverů

922 OK – INTERNET / INIT. ETHERNET / SERVERS

☞ Zadejte adresu serveru SMTP a stiskněte tlačítko OK.

☞ Zadejte adresu serveru POP3 a stiskněte tlačítko OK.

☞ Zadejte adresu primárního serveru DNS 1 a stiskněte tlačítko OK.

☞ Zadejte adresu sekundárního serveru DNS 2 a stiskněte tlačítko OK.

Příklad nastavení sítě LAN v zařízení
Pokud jsou hodnoty nastavení sítě LAN následující:

Výše uvedená data jsou nefunkční a slouží pouze jako příklad.

potom ve faxovém stroji použijte k nastavení následující nabídky:

IDENTIFIKÁTOR SLUŽBY 
ZASÍLÁNÍ ZPRÁV:

demo jt13

HESLO SLUŽBY ZASÍLÁNÍ 
ZPRÁV:

*****

E-MAILOVÁ ADRESA: demo2@myintranet.com

SERVER:

SMTP mail.myintranet.com

POP mail.myintranet.com

DNS 1 102.195.014.001

DNS 2 102.195.014.002

91 SUPPLIER (DODAVATEL) LOCAL NETWORK (Místní sít’)

MESSAGE SERVICE (ELEKTRONICKÁ POŠTA)

9221 EMAIL ID (IDENTIFIKÁTOR 
E-MAILU)

demo jt13

9222 EMAIL PASSWORD (HESLO 
E-MAILU)

*****

9223 E-MAIL ADR (E-MAILOVÁ ADRESA) demo2@myintranet.com

SERVERS (SERVERY)

9231 SMTP mail.myintranet.com

9232 POP3 mail.myintranet.com

9233 DNS 1 102.195.014.001

9234 DNS 2 102.195.014.002
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Zařízení je nyní nakonfigurováno, můžete:
• Nakonfigurovat standardní nastavení pro připojení k síti LAN a třídění e-mailů (informace 

naleznete v části Nastavení na straně 3-18).
• Nakonfigurovat připojení k síti LAN (informace naleznete v části Připojení k Internetu na 

straně 3-21).
• Deaktivovat funkci sítě LAN (informace naleznete v části Deaktivace funkce Internetu na 

straně 3-22).

 SLUŽBA SMS
Díky tlačítku e  můžete odesílat zprávy SMS kontaktům po celém světě. Služba SMS (Short 
Message Service) umožňuje odesílání krátkých psaných zpráv na mobilní telefony nebo jiná zařízení 
kompatibilní se SMS.
Počet znaků, které můžete odeslat v jedné zprávě je závislý na poskytovateli služby a na zemi, ze které 
SMS odesíláte (např. v Německu 160 znaků, v Itálii 640 znaků).
Služba SMS závisí na zemi a poskytovateli služby.
Upozornění: Pro službu SMS existuje zvláštní stupnice poplatků.

 PARAMETRY SLUŽBY SMS

V této nabídce lze nastavit několik možností:
• automatické vytištění zprávy SMS při příjmu,
• aktivaci pípnutí při příjmu zprávy SMS,
• aktivaci odesílání údajů o odesilateli,
• adresu zařízení.

Adresu lze změnit pouze tehdy, je-li na lince nainstalováno několik zařízení. Je použita k rozlišení dvou 
zařízení během příjmu zprávy SMS. 
Pokud chcete, aby kontakt odesílal zprávy SMS na vybrané zařízení, musíte mu poslat číslo linky 
a adresu cílového zařízení.
Pokud kontakt neurčí adresu zařízení, bude zpráva SMS přijata zařízením s adresou 0.

45 OK – SMS SERVICE / PARAMETERS

☞ Automatické vytištění přijaté zprávy SMS:
 451 OK – SMS SERVICE / PARAMETERS / AUTO PRINT

☞ Vyberte možnost WITH (S) nebo WITHOUT (Bez) automatického tisku a výběr potvrďte 
stisknutím tlačítka OK.

 SMTP AUTHENT. (OVĚŘOVÁNÍ SMTP) 

9241 ACTIVATION (AKTIVACE) With (S) nebo Without (Bez)
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☞ Aktivace pípnutí při příjmu zprávy SMS:
452 OK – SMS SERVICE / PARAMETERS / SMS BEEP

☞ Vyberte možnost WITH (S) nebo WITHOUT BEEP (Bez pípnutí) při příjmu a výběr 
potvrďte stisknutím tlačítka OK.

☞ Informace o odesilateli zprávy SMS:
453 OK – SMS SERVICE / PARAMETERS / SENDER NAME

☞ Vyberte možnost WITH (S) nebo WITHOUT (Bez) informací o odesilateli a výběr 
potvrďte stisknutím tlačítka OK.

☞ Adresa zařízení
 454 OK – SMS SERVICE / PARAMETERS / TERM. ADDR.

☞ Zadejte číslo zařízení a potvrďte stisknutím tlačítka OK.

ODESLÁNÍ ZPRÁVY SMS

Chcete-li odeslat zprávu SMS na zařízení kompatibilním se službou SMS:

☞ Stiskněte tlačítko .

☞ Napište zprávu SMS na klávesnici Qwerty.
K dispozici máte opravdový textový editor:

• velká písmena pište se stisknutou klávesou ,

• posun uvnitř pole pro zadávání dat provádějte klávesami  a ,

• posun po slovech textu provádějte se stisknutou klávesou Ctrl a jednou z navigačních 
kláves,

• chcete-li přejít na následující řádek, použijte tlačítko ,

• chcete-li odstranit znak (přesunem kurzoru doleva), použijte tlačítko  nebo C.

☞ Potvrďte platnost zadání stisknutím tlačítka .

Vytočte číslo příjemce (mobilního telefonu nebo jiného zařízení kompatibilního se SMS) jedním 
z následujících způsobů:

• vytočte číslo na numerické klávesnici,
• zadejte počáteční písmena jména příjemce,

• držte tlačítko  dokud se nezobrazí požadované jméno (jména jsou uspořádána podle 
abecedy).

☞ Stisknutím tlačítka  odešlete zprávu SMS.
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Nastavení zařízení
Zpráva SMS může být odeslána jedné nebo několika osobám. Chcete-li zprávu SMS odeslat:

• pouze jedné osobě, potvrďte stisknutím tlačítka ,
• několika osobám:

- stiskněte tlačítko  a zadejte jméno další osoby,

- operaci opakujte podle potřeby (maximálně 10 osob). Stisknutím tlačítka  akci potvrdíte, 
zobrazí se zpráva SENDING SMS (Odesílání zprávy SMS) a zpráva SMS je odeslána.

• Zobrazí-li se zpráva SMS, znamená to, že byla zpráva SMS zadržena a další pokus o její odeslání 
proběhne po několika minutách. Chcete-li odesílání provést okamžitě nebo zrušit, informace 
naleznete v části Fronta dokumentů čekajících na přenos na straně 5-11.

• Chcete-li zkontrolovat, zda byla zpráva SMS řádně odeslána, můžete vytisknout protokol 
o odeslání a příjmu ( 52 OK – PRINT /LOGS, str. 2-7).

VYMAZÁNÍ ZPRÁVY SMS 

Chcete-li zprávu SMS vymazat, postupujte takto:
 43 OK – SMS SERVICE / DELETE SMS

☞ Vyberte zprávy, které chcete vymazat.
431 OK – SMS SERVICE / DELETE SMS / SELECTION

☞ Vyberte možnost SELECTION (Výběr) pomocí tlačítek  a  a potvrďte ji stisknutím 
tlačítka OK.

☞ Vyberte zprávu pomocí tlačítek  a  a výběr potvrďte stisknutím tlačítka OK.

☞ Vymažte přečtené zprávy.
432 OK – SMS SERVICE / DELETE SMS / READ SMS

☞ Vyberte možnost MESSAGES READ (Přečtené zprávy) pomocí tlačítek a  a výběr 
potvrďte stisknutím tlačítka OK.

☞ Potvrďte stisknutím tlačítka OK.

☞ Vymažte všechny zprávy v paměti.
433 OK – SMS SERVICE / DELETE SMS / ALL

☞ Vyberte možnost ALL (Vše) pomocí tlačítek a  a výběr potvrďte stisknutím tlačítka OK.

☞ Potvrďte stisknutím tlačítka OK.
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Nastavení zařízení
PŘÍJEM ZPRÁVY SMS

Přijaté zprávy SMS jsou automaticky vytištěny (toto nastavení lze upravit pomocí 451 OK 
Auto print (Automatické vytištění)). Pokud automatický tisk vypnete, budou zprávy automaticky 
ukládány do paměti.

Čtení zprávy SMS
☞ Přístup pomocí nabídek:  

42 OK – SMS SERVICE / READ SMS

• Přímý přístup

☞ Stiskněte tlačítko .

☞ Vyberte možnost READ SMS (Čtení zprávy SMS) pomocí tlačítek  a  a výběr 
potvrďte stisknutím tlačítka OK.

☞ Vyberte zprávu pomocí tlačítek a  a výběr potvrďte stisknutím tlačítka OK.

☞ Přecházejte mezi zprávami pomocí tlačítek a .

Tisk zprávy SMS 
☞ Přístup pomocí nabídek:  

44 OK – SMS SERVICE / PRINT SMS

• Přímý přístup

☞ Stiskněte tlačítko .

☞ Vyberte položku PRINT SMS (Tisk zpráv SMS) pomocí tlačítek  a  a volbu 
potvrďte stisknutím tlačítka OK.

☞ Vyberte položku SELECTION (Výběr) (abyste vybrali zprávy, které mají být vytištěny), 
NEW (Nové) (abyste vytiskli všechny nepřečtené zprávy) nebo ALL (Všechny) (abyste 
vytiskli všechny zprávy z paměti) pomocí tlačítek a  a volbu potvrďte stisknutím 
tlačítka OK.

☞ Potvrďte stisknutím tlačítka OK. 
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Nastavení zařízení
SERVER SMS

V této nabídce můžete nastavit čísla odesílání a příjmu vašich středisek zpráv SMS. Tato čísla získáte 
od svého poskytovatele. Můžete určit dvě střediska zpráv SMS; hlavní a sekundární. Sekundární 
středisko lze použít pouze k příjmu zpráv SMS.
Přístup do režimu serveru

46 OK – SMS SERVICE / SERVER

Určení čísel střediska zpráv SMS č. 1
461 OK – SMS SERVICE / SERVER / SMS CENTRE 1

Určení čísla odesílání
4611 OK – SMS SERVICE / SERVER / SMS CENTRE 1 / SEND NO

☞ Zadejte číslo odesílání svého hlavního střediska zpráv SMS a zadání potvrďte stisknutím 
tlačítka OK.

Určení čísla příjmu
4612 OK – SMS SERVICE / SERVER / SMS CENTRE 1 / RECEIVE NO

☞ Zadejte číslo příjmu svého hlavního střediska zpráv SMS a zadání potvrďte stisknutím 
tlačítka OK.

Určení čísel střediska zpráv SMS č. 2
462 OK – SMS SERVICE / SERVER / SMS CENTRE 2

Určení čísla příjmu
4621 OK – SMS SERVICE / SERVER / SMS CENTRE 1 / RECEIVE NO

☞ Zadejte číslo příjmu svého sekundárního střediska zpráv SMS a zadání potvrďte stisknutím 
tlačítka OK.
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4 ADRESÁŘ
Zařízení umožňuje vytvořit adresář k ukládání záznamů kontaktů a seznamů kontaktů.
• Zařízení může uchovávat až 500 záznamů kontaktů obsahujících jména a telefonní čísla.
• Několik jmen lze také seskupit a vytvořit tak seznam kontaktů, kterých může být maximálně 32. 

Seznam kontaktů je sestaven ze záznamů kontaktů uložených v zařízení.
U všech záznamů kontaktů i seznamů kontaktů můžete:

• vytvořit,
• zobrazit,
• změnit obsah,
• odstranit,
• vytisknout adresář.

Adresář můžete uložit a v případě potřeby načíst. K tomu potřebujete volitelnou adresářovou kartu, 
kterou můžete zakoupit u svého prodejce. Tato karta vám umožní přístup k funkcím 161 a 162 
(informace naleznete v části Přehled seznamu funkcí na straně 2-5). Chcete-li pokračovat, obrat’te 
se na svého prodejce a kupte si volitelnou sadu pro ukládání.
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Adresář
VYTVOŘENÍ ZÁZNAMU KONTAKTU
U každého záznamu vyplňte níže uvedená pole. Povinná jsou pouze pole Name (Jméno) a Telephone 
number (Telefonní číslo):

• NAME (Jméno kontaktu).
• TEL (Telefonní a faxové číslo kontaktu).
• E-mail (E-mailová adresa, například: jones@messagerie.com,

NEBO
• FTP (Adresa serveru FTP, například: 134.1.22.9

Poznámka  : Nezadáte-li e-mailovou adresu, můžete zadat adresu serveru FTP (pro účely archivování).
• FORMAT (Formát): Ve výchozím nastavení je přílohou soubor ve formátu PDF nebo obrázek 

(.tiff nebo .jpeg).
• RECORD NUMBER (Číslo záznamu): Toto číslo je faxem přidělováno automaticky (můžete ho 

však změnit). Poskytuje rychlý přístup k adresáři.
• RATE (Rychlost): Pro každý kontakt můžete zvolit minimální rychlost odeslání faxu. Dostupné 

rychlosti jsou: 2400, 4800, 7200, 9600, 12000, 14400 a 33600 b/s. Maximální rychlost lze použít, 
pokud má linka dobrou kvalitu, tj. je bez odrazu signálu.

Poznámka  : Pokud jsou u kontaktu vyplněna obě pole TEL i E-MAIL, určíte stisknutím tlačítka  nebo , zda má být 
dokument odeslán pomocí telefonní sítě nebo Internetu.

PŘIDÁNÍ ZÁZNAMU

 11 OK – DIRECTORY / NEW CONTACT

☞ Zařízení právě vytvořilo nový záznam, nejdříve vložte jméno kontaktu a potvrďte ho stisknutím 
tlačítka OK.

Poznámka  : Vytváření seznamu můžete kdykoliv zastavit stisknutím tlačítka .

☞ Vložte faxové číslo1 a potvrďte ho stisknutím tlačítka OK.
Přiřazení e-mailové adresy:

☞ Vložte e-mailovou adresu kontaktu a potvrďte ji stisknutím tlačítka OK.

☞ Určete formát přílohy (Image (obrázek) nebo PDF) stisknutím tlačítka OK.

☞ Na displeji se automaticky zobrazí identifikační číslo kontaktu, toto číslo můžete v případě 
potřeby nahradit jiným volným číslem a potvrdit ho stisknutím tlačítka OK.

☞ Chcete-li ke kontaktu přiřadit klávesovou zkratku (písmeno), vyberte možnost WITH assigned 
key (S přiřazenou klávesou). Podle výchozího nastavení se nejprve zobrazí první volné písmeno. 
Chcete-li vybrat jiné, procházejte písmeny pomocí tlačítek  a  a volbu potvrďte stisknutím 
tlačítka OK. 

1. Pokud je zařízení připojeno k pobočkové ústředně, je třeba vložit prodlevu pro čekání na oznamovací tón (označená 
symbolem / na numerické klávesnici), kromě případů, kdy je již nastavena místní předvolba (Další informace naleznete 
v části Místní předvolba)
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Adresář
☞ V případě potřeby vyberte vhodnou přenosovou rychlost pro odesílání faxů a potvrďte ji 
stisknutím tlačítka OK.

Přiřazení adresy FTP:

☞ Nezadávejte e-mailovou adresu. Zadání potvrďte stisknutím tlačítka OK.

☞ Zadejte adresu serveru FTP kontaktu a potvrďte ji stisknutím tlačítka OK (například: 
134.1.22.9).

☞ Zadejte uživatelské jméno pro server FTP (například: novak).

☞ Zadejte heslo uživatele serveru FTP.

☞ V případě potřeby zadejte cílový adresář (nevyplníte-li toto pole, budou se soubory ukládat 
přímo do kořenového adresáře) serveru FTP (například: nazev_serveru/novak).

☞ Určete formát přílohy (Image (obrázek) nebo PDF) stisknutím tlačítka OK.

☞ Na displeji se automaticky zobrazí číslo přiřazené ke kontaktu. Nechcete-li toto číslo 
používat, změňte ho zadáním jiného čísla a nové číslo potvrďte stisknutím tlačítka OK.

☞ Chcete-li ke kontaktu přiřadit klávesovou zkratku (písmeno), vyberte možnost With
assigned key (S přiřazenou klávesou). Podle výchozího nastavení se nejprve zobrazí první 
volné písmeno. Chcete-li vybrat jiné, procházejte písmeny pomocí tlačítek a  a volbu 
potvrďte stisknutím tlačítka OK.

☞ V případě potřeby zadejte rychlost odesílání faxu pro tento kontakt a potvrďte ji stisknutím 
tlačítka OK.

VYTVOŘENÍ SEZNAMU KONTAKTŮ
Seznam kontaktů je sestaven ze záznamů kontaktů uložených v zařízení.
Pro každý seznam vyplňte tyto řádky:

• NAME (Název seznamu).
• NUMBER ASSIGNED (Přiřazené číslo), toto číslo je automaticky přiřazeno faxem. 

Umožňuje rychlý přístup k záznamníku.
• LIST COMPOSITION (Seznam kontaktů), obsahuje seznam identifikačních čísel kontaktů, 

které tvoří daný seznam.
• LIST NUMBER (Číslo seznamu), toto číslo umožňuje identifikovat seznam pod 

písmenem (L).
Seznam může obsahovat faxové i internetové kontakty.
Jeden kontakt může být obsažen ve více seznamech.

Upozornění – Nelze vložit jeden seznam kontaktů do jiného seznamu kontaktů.
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Adresář
PŘIDÁNÍ SEZNAMU

Postup při přidávání seznamu:
12 OK – DIRECTORY / NEW LIST

☞ Fax právě vytvořil nový seznam, nejprve vyplňte název seznamu a potom ho potvrďte stisknutím 
tlačítka OK.

Poznámka  : Vytváření seznamu nebo kontaktu můžete kdykoliv zastavit stisknutím tlačítka . Nemusíte také zadat všechny 
vlastnosti vytvářeného seznamu, můžete ho kdykoli uložit stisknutím tlačítka .

Zobrazí se prázdné pole ENTER ABR. NUM. (Vložte id. číslo), do kterého je třeba vložit identifikační 
čísla záznamů kontaktů, které mají být uloženy v tomto seznamu.

☞ V následující tabulce jsou popsány tři způsoby přidání jednoho nebo více kontaktů do seznamu. 
Potom výběr potvrďte stisknutím tlačítka OK.

☞ Předchozí krok opakujte pro každý kontakt vkládaný do seznamu a volbu potvrďte stisknutím 
tlačítka OK.

Poznámka  : Vytváření záznamu můžete kdykoliv zastavit stisknutím tlačítka . 

☞ Na displeji se automaticky zobrazí číslo ID seznamu. Chcete-li číslo změnit, vyberte jiné volné 
číslo a potvrďte ho stisknutím tlačítka OK.

☞ Zadání potvrďte stisknutím tlačítka .

PŘIDÁNÍ ČÍSLA DO SEZNAMU A ODSTRANĚNÍ ZE SEZNAMU

13 OK – DIRECTORY / MODIFY

☞ Vyberte seznam kontaktů (L) pomocí tlačítek  a  a volbu potvrďte stisknutím 
tlačítka OK.

Pomocí... Postup

jména kontaktu
☞ Pomocí alfanumerické klávesnice vložte první 

znaky jména kontaktu a pokračujte, dokud se 
na displeji nezobrazí celé jméno.

Identifikačního čísla kontaktu ☞ Vložte přímo identifikační číslo kontaktu.

adresáře kontaktů
☞ Stiskněte tlačítko  a potom vyberte adresář 

pomocí tlačítek  a .
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Adresář
☞ Stisknutím tlačítka OK zobrazte pole ENTER ABR. NUM. (Vložte id. číslo) a přidejte nebo 
odeberte kontakt podle popisu v následující tabulce:

☞ Stisknutím tlačítka  potvrďte nový seznam.

ZOBRAZENÍ ZÁZNAMU NEBO SEZNAMU
☞ Stiskněte tlačítko .

Zobrazí se adresář setříděný podle abecedy.

☞ Vyberte záznam kontaktu nebo seznam kontaktu (L), který si chcete prohlédnout.

ZMĚNA ZÁZNAMU NEBO SEZNAMU
13 OK - DIRECTORY / MODIFY

Zobrazí se adresář setříděný podle abecedy.

☞ Pomocí tlačítek  a  vyberte seznam kontaktů (L), který chcete upravit, a volbu 
potvrďte stisknutím tlačítka OK.

☞ Upravte řádky v záznamu kontaktu nebo v seznamu kontaktů a každou změnu potvrďte 
stisknutím tlačítka OK.

Poznámka  : Změny můžete potvrdit také stisknutím tlačítka , tím ale opustíte nabídku a nebudete moci měnit 
další řádky.

Chcete-li 
kontakt... Postup

přidat
☞ Vložte identifikační číslo kontaktu, který chcete přidat a potvrďte ho 

stisknutím tlačítka OK.

☞ Tento postup opakujte pro všechny kontakty, které chcete přidat.

odstranit

☞ Pomocí tlačítek a  vyberte číslo, které chcete odstranit.

☞ Odstraňte číslo ze seznamu stisknutím tlačítka C.

☞ Tyto 2 kroky opakujte pro všechny kontakty, které chcete odstranit 
ze seznamu.
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Adresář
ODSTRANĚNÍ ZÁZNAMU NEBO SEZNAMU
14 OK – DIRECTORY / CANCEL

Zobrazí se adresář setříděný podle abecedy.

☞ Pomocí tlačítek  a  vyberte seznam kontaktů (L), který chcete odstranit, a volbu potvrďte 
stisknutím tlačítka OK.

☞ Potvrďte odstranění dalším stisknutím tlačítka OK.
Záznam nebo seznam byl odstraněn z adresáře.

TISK ADRESÁŘE
Můžete vytisknout všechna čísla uložená v adresáři včetně všech existujících záznamů kontaktů 
a seznamů kontaktů.

Postup při tisku adresáře:
15 OK – DIRECTORY / PRINT

Adresář se vytiskne setříděný podle abecedy.

IMPORT ADRESÁŘE
Do faxu můžete importovat stávající adresář kontaktů jako soubor. Tento soubor musí mít zvláštní 
formát a nesmí obsahovat více než 500 položek.
Proces importu adresáře používá elektronickou poštu jako přenosový mechanizmus. Soubor 
s adresářem je přijat a zpracován jako příloha e-mailu.

Upozornění – Import nového adresáře zcela přepíše stávající položky adresáře.

STRUKTURA SOUBORU

Soubor dat adresáře musí být strukturován do řádků nebo záznamů, které se skládají z pěti polí 
navzájem oddělených jedinečným znakem (tabulátorem, čárkou nebo středníkem). Řádky jsou 
odděleny koncem řádku (znak CR).

Pole Obsah

Jméno Jedinečný identifikátor v adresáři, může být až 20 znaků dlouhý. Toto pole je 
povinné a nesmí obsahovat znak oddělovače polí.
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Adresář
Upozornění – Alespoň jedno z polí: Faxové číslo a E-mailová adresa musíte zadat. Chcete-li 
vložit prázdný řádek, zadejte čtyři znaky oddělovače polí za sebou.

Příklady:

Novak;0123456789;jnovak@firma.cz;N;8

Novotny;01987654321;;@;8

Prochazka;0123469874;j.prochazka@jinafirma.cz;P;8
 

Poznámka  : Samostatný znak @ znamená, že k položce není přiřazena žádná klávesa.

Pro rychlost přenosu se zadává číselný kód podle následující tabulky:
                  

Faxové 
číslo

Faxové číslo kontaktu, bez mezer a teček, může mít délku až 30 znaků (včetně 
všech znaků * nebo #). Toto pole může zůstat prázdné, například u kontaktu, 
kterému posíláte pouze e-maily.

E-mailová 
adresa

E-mailová adresa kontaktu. Může být dlouhá až 80 znaků a nesmí obsahovat 
znak oddělovače polí. Ostatní znaky lze v tomto poli použít. Také toto pole 
může zůstat prázdné.

Klávesová 
zkratka

Velké písmeno (A až Z), které je jednoznačné v rámci adresáře. Zkratka je 
přiřazena určitému kontaktu a umožňuje rychlý výběr. Stejně jako předchozí 
dvě pole i toto může zůstat prázdné.

Rychlost
Přenosová rychlost faxu prostřednictvím sítě PSTN. Pokud nezadáte hodnotu, 
je výchozí rychlost považována za maximální rychlost. Pokud všechny přenosy 
faxů zpracovává faxový server, může toto pole zůstat prázdné.

Rychlost Číselný kód

600 7

1200 6

2400 5

4800 4

7200 3

9600 2

12000 1

14400 0

33600 8
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Adresář
Upozornění – Znak oddělovače polí musíte zadat vždy, dokonce i tehdy, chcete-li ponechat některá 
pole prázdná. Ve výše uvedeném příkladu, který používá jako oddělovač polí středník, není pro 
položku Novotný zadána ani e-mailová adresa, ani klávesová zkratka.

POSTUP

Postup při importu adresáře:
17 OK – DIRECTORY / IMPORTATION

☞ Potvrďte import adresáře výběrem možnosti WITH (S).

☞ Vytvořte v počítači adresář v souboru, jehož struktura odpovídá výše uvedeným 
charakteristikám. Název souboru musí obsahovat slovo directory a soubor musí mít příponu 
.csv, jinak nebude rozpoznán jako soubor adresáře. Příklady: novakdirectory01.csv, 
novotnydirectory.csv či jednoduše directory.csv.

☞ Vytvořte e-mail adresovaný na e-mailovou adresu faxu, přiložte k němu soubor a odešlete ho 
pomocí e-mailového serveru.

☞ Po připojení k e-mailovému serveru obdrží fax e-mail obsahující adresář a automaticky 
importuje připojený soubor do svého adresáře.

☞ Postup opakujte tolikrát, kolikrát je potřeba, například chcete-li aktualizovat stejným adresářem 
všechny faxy připojené k místní síti.

Upozornění – Import nového adresáře zcela přepíše stávající položky adresáře ve faxu. 
Po dokončení aktualizace adresáře ve faxu doporučujeme zakázat import, aby byla data uložená ve faxu 
chráněna.

Postup při zákazu importu:
17 OK – DIRECTORY / IMPORTATION

☞ Chcete-li uživatelům zabránit v importování adresáře, vyberte možnost WITHOUT (Bez).

EXPORT ADRESÁŘE
Adresář také můžete exportovat z faxu jako textový soubor a odeslat ho libovolnému e-mailovému 
klientu (v počítači nebo ve faxu). Adresář bude odeslán jako e-mailová příloha s názvem 
directoryxxx.csv..

Postup při exportu adresáře:
18 OK – DIRECTORY / EXPORTATION

☞ Zadejte e-mailovou adresu počítače nebo dalšího faxu, do kterého chcete adresář exportovat. 
Adresář můžete exportovat do několika faxů současně (informace naleznete v části Vytáčení na 
straně 5-3).

☞ Zadání potvrďte stisknutím tlačítka OK.

☞ Postup opakujte tolikrát, kolikrát je potřeba,. například chcete-li aktualizovat všechny faxy nebo 
odeslat stejný soubor několik uživatelům počítačů v místní síti.
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Adresář
SERVER LDAP
Server LDAP umožňuje přístup k adresářovému serveru a získávání kontaktů nebo seznamů 
kontaktů (maximálně 500 příjemců).
Funkci LDAP lze aktivovat pouze v případě, že v místním adresáři zařízení je volných alespoň 
50 záznamů. Pokud není tato podmínka splněna, zobrazí se zpráva se žádostí o odstranění 
potřebného počtu kontaktů.

KONFIGURACE

191 OK – DIRECTORY / LDAP SERVER / ADDRESS

☞ Vložte adresu IP nebo název serveru a údaj potvrďte stisknutím tlačítka OK.
192 OK – DIRECTORY / LDAP SERVER / IDENTIFIER

☞ Vložte identifikátor připojení k serveru a údaj potvrďte stisknutím tlačítka OK.
193 OK – DIRECTORY / LDAP SERVER / PASSWORD

☞  Vložte heslo pro připojení k serveru a potvrďte ho stisknutím tlačítka OK.
194 OK – DIRECTORY / LDAP SERVER / DN BASE

☞ Vložte název databáze a údaj potvrďte stisknutím tlačítka OK.
195 OK – DIRECTORY / LDAP SERVER / PORT

☞ Vložte číslo portu pro připojení k serveru a potvrďte ho stisknutím tlačítka OK.

Příklad nastavení služby LDAP v zařízení

Pokud jsou hodnoty nastavení služby LDAP následující:

Výše uvedená data jsou nefunkční a slouží pouze jako příklad.

LDAP SERVER 
(Server LDAP):

ADDRESS 
(Adresa)

ldap.nasefirma.cz

IDENTIFIER 
(Identifikátor)

demo jt15 (obecný název)
NaseFirmaAdresar (organizační jednotka) 

PASSWORD 
(Heslo)

*****

DN BASE 
(Databáze jmen)

NaseFirmaAdresar

PORT 389
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Adresář
potom ve faxovém stroji použijte k nastavení následující nabídky:

Konfigurace zařízení je dokončena.

Poznámka  : Další informace o konfiguraci služby LDAP si vyžádejte u správce místní sítě nebo prostudujte dokumentaci 
serveru LDAP.

PŘÍSTUP KE KONTAKTŮM NA SERVERU

Je-li funkce LDAP v zařízení zapnuta, můžete odesílat dokumenty a e-maily příjemcům z adresáře na serveru.
Pokud hledáte kontakt, probíhá operace následujícím způsobem: Jakmile vložíte první písmeno ze 
jména příjemce, budou všechny záznamy z adresáře serveru, jejichž jména začínají vloženým 
písmenem, přidány do místního adresáře a seřazeny podle abecedy.

Je-li na serveru k dispozici příliš mnoho záznamů, zobrazí se výzva k zadání dalších písmen ve jméně, 
aby se vyhledávání kontaktů zpřesnilo.

Poznámka  : Pokud některý seznam obsahuje příliš mnoho příjemců, zobrazí se informační zpráva, že tento seznam nelze 
použít.

LDAP SERVER (SERVER LDAP)

191 ADDRESS (ADRESA) ldap.nasefirma.cz

192 IDENTIFIER (IDENTIFIKÁTOR) cn=demo jt15, ou=NaseFirmaAdresar

193 PASSWORD (HESLO) *****

194 DN BASE (DATABÁZE JMEN) ou=NaseFirmaAdresar

195 PORT 389
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5 PROVOZ
ODESÍLÁNÍ
Faxy odesílané prostřednictvím telefonní sítě jsou odesílány z podavače nebo paměti.
Dokumenty odesílané prostřednictvím Internetu jsou nejprve uloženy do paměti a pak jsou odeslány 
během připojení k Internetu.
Prostřednictvím telefonní sítě: Všechny odesílané faxy jsou černobílé.
Prostřednictvím Internetu: můžete odeslat černobílé dokumenty (formát TIFF nebo PDF) nebo 
barevné dokumenty (formát JPEG nebo PDF).

UKLÁDÁNÍ DOKUMENTŮ

Skener

Pomocí automatického podavače 

Upozornění – Pokud dokumenty vložíte potištěnou stranou dolů, příjemce dostane prázdnou stránku.

                                   ☞ Původní dokumenty vložte do podavače 
dokumentů:

- potištěnou stranou nahoru,
- s první stranou dole.

☞ Vodítko papíru nastavte na šířku 
dokumentu.

☞ Po dokončení operace vyjměte originály 
z výstupního zásobníku.

Vodítka papíru
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Provoz
Poznámka : Protože číslo příjemce obvykle bývá na dokumentu, který má být odeslán, můžete také vytočit číslo před 
umístěním dokumentu.

Pomocí skeneru 

NASTAVENÍ ROZLIŠENÍ A KONTRASTU

Rozlišení

Pro přenos dokumentů lze použít 4 režimy.
Výběr režimu závisí na typu odesílaného dokumentu:

• Normal  (Normální režim), používá se pro dokumenty s dobrou kvalitou bez obrázků a malých 
detailů.

• Fine  (Jemný režim) označený v dolní části displeje slovem Fine. Využívá se pro dokumenty 
s obrázky nebo malými znaky.

• Super Fine  (Velmi jemný režim) označený v dolní části displeje slovem SFine. Využívá se pro 
dokumenty s velmi jemnými či malými obrázky nebo znaky.

• Režim Photo  (Fotografie) označený v dolní části displeje slovem Photo. Používá se pro 
fotografické dokumenty.

Výběr režimu rozlišení:

☞ Požadovaný režim vyberete příslušným počtem stisknutí tlačítka . Ikona  na displeji 
zobrazuje aktuální režim.

Kontrast

Zdá-li dokument příliš světlý nebo tmavý, můžete nastavit kontrast. Pokud je dokument světlý, zvyšte 
kontrast, pokud je tmavý, snižte kontrast.
Nastavení kontrastu:

☞ Požadovaného kontrastu zobrazeného pozicí kurzoru dosáhnete opakovaným stisknutím 
tlačítka . podle potřeby.

                                   ☞ Uchopte podavač dokumentů za držadlo 
a odklopte ho.

☞ Dokument položte potištěnou stranou 
dolů na skleněnou desku skeneru. 
Výchozí bod skenování je umístěn vlevo 
u vás, viz obrázek.

☞ Po dokončení operace odklopte podavač 
dokumentů a vyjměte dokument.

Výchozí bod 
skenování
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Provoz
VYTÁČENÍ

Z adresáře

Vytáčení podle abecedy
☞ Pomocí alfanumerické klávesnice vložte první písmeno ze jména příjemce, potom 

pokračujte dalšími písmeny, dokud jméno příjemce nebude úplné.

Vytáčení přiřazených čísel
☞ Stiskněte tlačítko   

Fax zobrazuje jména příjemců a seznamy příjemců v adresáři vzestupně podle abecedy.
POTOM

☞ K procházení seznamem jmen příjemců a seznamů příjemců a k výběru jmen příjemců 
a seznamů příjemců, které požadujete, použijte tlačítka  a .

NEBO

☞ Stiskněte tlačítko . 
Pak stiskněte písmeno přiřazené kontaktu (informace naleznete v části Přidání záznamu
na straně 4-2). 
Na displeji se zobrazí odpovídající jméno.

NEBO

☞ Zadejte číslo přiřazené záznamu nebo seznamu kontaktů. 
Na displeji se zobrazí jméno kontaktu (nebo název seznamu kontaktů) přiřazeného 
k tomuto číslu.

Pomocí tlačítka naposledy vytáčeného čísla

Můžete vytočit jedno z deseti naposledy vytočených čísel.

Faxové číslo (telefonní číslo v adresáři)

☞ Stiskněte tlačítko .
Je-li seznam pro opakované vytáčení prázdný, na displeji se zobrazí zpráva:

TO: (KOMU:)
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Provoz
☞ Číslo příjemce můžete zadat buď pomocí numerické klávesnice, nebo ho vybrat z adresáře. 

☞ Odeslání faxu potvrďte stisknutím tlačítka . 
Není-li seznam pro opakované vytáčení prázdný, na displeji se zobrazí zpráva:

☞ Pomocí tlačítek  a můžete přecházet mezi čísly, která jsou již v seznamu pro opakované 
vytáčení k dispozici.

☞ Můžete vybrat číslo, případně můžete číslo zadat z numerické klávesnice nebo vyhledat 
v adresáři.

☞ Odeslání faxu na vybrané číslo potvrďte stisknutím tlačítka .

Přenos prostřednictvím Internetu
☞ Stiskněte tlačítko .

Je-li seznam pro opakované vytáčení prázdný, na displeji se zobrazí zpráva:

☞ E-mailovou adresu příjemce můžete zadat buď pomocí alfanumerické klávesnice, nebo ji vybrat 
z adresáře.

☞ Odeslání zprávy na vybranou adresu potvrďte stisknutím tlačítka .

Pokud seznam pro opakované vytáčení obsahuje volaná čísla, zobrazí se na displeji zpráva:

☞ Pomocí tlačítek  a můžete přecházet mezi e-mailovými adresami, které jsou již v seznamu 
pro opakované vytáčení k dispozici.

☞ Můžete vybrat e-mailovou adresu nebo ji případně můžete zadat na alfanumerické klávesnici 
nebo vyhledat v adresáři.

☞ Odeslání zprávy na vybranou adresu potvrďte stisknutím tlačítka .

Odeslání na několik čísel
Dokument můžete odeslat na několik vytáčených čísel najednou.

Upozornění – To je možné pouze v případě, že zařízení je nastaveno tak, aby mohlo odesílat 
z paměti (informace naleznete v části Typ podávání dokumentů na straně 3-5).

REDIAL ↑↓ 
(OPAKOVANÉ 
VYTÁČENÍ)
TO : (KOMU:) _ 

TYPE ADDRESS: 
(ZADEJTE ADRESU:) 
_

REDIAL ↑↓ 
(OPAKOVANÉ 
VYTÁČENÍ)
TO : (KOMU:) _ 
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Provoz
☞ Zadejte faxové číslo nebo e-mailovou adresu nebo použijte adresář (viz výše).

☞ Stiskněte tlačítko  a zadejte číslo druhého kontaktu nebo druhý seznam kontaktů.

☞ Opakujte tento krok pro všechny kontakty nebo seznamy kontaktů (maximálně 
10 kontaktů nebo seznamů kontaktů).

☞ V závislosti na požadované operaci potvrďte posledního adresáta stisknutím tlačítka OK, 
 nebo .

PŘENOS PROSTŘEDNICTVÍM
VEŘEJNÉ TELEFONNÍ SÍTĚ (PSTN – PUBLIC SWITCHED 

TELEPHONE NETWORK)

Okamžitý přenos

☞ Umístěte dokument (informace naleznete v části Ukládání dokumentů na straně 5-1).

☞ Zadejte faxové číslo nebo zvolte režim vytáčení (informace naleznete v části Vytáčení na 
straně 5-3) a stiskněte tlačítko . 
Ikona "Spojení" v průběhu vytáčení bliká, v průběhu komunikace obou faxů zůstává 
rozsvícena.

☞ Po skončení přenosu se zobrazí počáteční displej.

Odložený přenos

Tato funkce umožňuje odložit přenos dokumentu na pozdější dobu.
Chcete-li naprogramovat odložené odeslání, musíte zadat telefonní číslo, čas odeslání, typ 
podavače a počet stránek.

Programování odloženého přenosu dokumentu:

☞ Umístěte dokument (informace naleznete v části Ukládání dokumentů na straně 5-1).

☞ Vyberte  31 OK – FAX / TRANSMISSION.

☞ Zadejte telefonní číslo, které chcete naprogramovat na jiný čas, nebo zvolte režim vytáčení 
(informace naleznete v části Vytáčení na straně 5-3) a údaje potvrďte tlačítkem OK.

☞ Vedle aktuálního času zadejte nový čas a potvrďte ho stisknutím tlačítka OK.

☞ Zvolte požadovaný formát IMAGE (Obrázek) nebo PDF.

☞ Vyberte jednu z možností SCAN B & W (Černobílé skenování) a COLOR SCAN
(Barevné skenování).

☞ Upravte kontrast a nastavení potvrďte stisknutím tlačítka OK.
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Provoz
☞ Vyberte jeden z typů podavače FEEDER (Podavač) a MEMORY (Pamět’) a nastavení potvrďte 
stisknutím tlačítka OK (informace naleznete v části Typ podávání dokumentů na straně 3-5).

☞ Před přenosem můžete zadat počet stran a potvrdit ho stisknutím tlačítka OK.

☞ Potvrďte odložený přenos stisknutím tlačítka .
Dokument je uložen a bude odeslán v zadaném novém čase.

Poznámka : Chcete-li odeslat dokument v režimu odloženého přenosu, zkontrolujte, zda je dokument v podavači nebo 
skeneru vložen ve správném směru.

Přenos s automatickým opakovaným vytáčením

Tato funkce uživateli umožňuje sledovat průběh vytáčení během přenosu faxu. V tomto případě je 
maximální rychlost přenosu 14 400 b/s.
Příklady použití této funkce:

• Chcete-li slyšet, že je fax příjemce připojen, abyste mohli zvolit vhodnou chvíli, kdy je linka 
volná, a zahájit odeslání dokumentu.

• Chcete-li ovládat proces přenosu v případě nejasností v telefonních číslech, apod.

Ruční vytočení linky:

☞ Vložte dokument do podavače faxů.

☞ Stiskněte tlačítko .

☞ V případě potřeby nastavte hlasitost pomocí tlačítek  a .

☞ Pokud ještě není vloženo telefonní číslo, vložte je (nebo informace naleznete v části Pomocí 
tlačítka naposledy vytáčeného čísla na straně 5-3 v případě, že chcete opět zavolat na poslední 
použité číslo).

Jakmile uslyšíte signál cílového faxu, je linka volná a můžete zahájit přenos.

☞ Zahajte přenos dokumentu stisknutím tlačítka .
Je-li zařízení nastaveno, aby vytisklo sestavu o odeslání (informace naleznete v části Hlavní nastavení 
na straně 3-1), nebude vytištěna zmenšená kopie první stránky a zařízení vám oznámí, že komunikace 
byla spuštěna ručně.

Rerouting

Tato funkce slouží k přesměrování přijatého faxu na kontakt v adresáři. Chcete-li tuto funkci 
použít,musíte provést dvě operace: nastavit adresu faxu, na který bude přenos přesměrován, a aktivovat 
přesměrování.

Aktivace přesměrování
3911 OK – FAX / FAX FORWAD. / REROUTING / ACTIVATION

☞ Pomocí tlačítek nebo pomocí navigátoru vyberte možnost >>3911 WITH (S).

☞ Zadání potvrďte stisknutím tlačítka OK.
Poznámka : Je-li vybrána možnost WITHOUT (Bez), nabídka 3912 nebude zahrnuta ve vytištěném přehledu funkcí.
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Provoz
Nastavení kontaktu pro přesměrování
3912 OK – FAX / FAX FORWAD. / REROUTING / CALL NUMBER (ČÍSLO 

PŘÍJEMCE)

☞ Pomocí tlačítek a  v navigátoru vyberte příjemce z adresáře (pokud je adresář 
prázdný, na displeji se zobrazí DIRECTORY EMPTY (Adresář je prázdný)). Zadejte číslo 
příjemce ručně nebo jméno a příslušné číslo uložte do adresáře

393 OK – FAX / FAX FORWAD. / COPY

☞ Pomocí tlačítek a  v navigátoru vyberte pro nabídku COPY (Kopie) (místní vytištění 
informace přeposlané do vašeho systému) buď možnost WITH (S) nebo WITHOUT (Bez).

☞ Zadání potvrďte stisknutím tlačítka OK.

Upozornění – E-maily lze odeslat jen na e-mailové adresy. Konfigurace komunikačních 
kabelů neumožňuje odeslání e-mailů do faxových zařízení.

Přeposílání

Pomocí této funkce lze nakonfigurovat zařízení, aby každý odeslaný dokument (pomocí faxu 
nebo na e-mailovou adresu) byl současně odeslán dalšímu příjemci. Příjemce bude vybrán ze 
záznamů v adresáří zařízení. Může se jednat o faxové číslo, e-mailovou adresu nebo adresu 
serveru FTP.

3921 OK – FAX / FAX FORWAD. / TX FORWARD./ ACTIVATION

☞ Pomocí tlačítek  a  v navigátoru vyberte možnost WITH (S) nebo WITHOUT (Bez) 
a volbu potvrďte stisknutím tlačítka OK.

Poznámka : Je-li vybrána možnost WITHOUT (bez), nabídka 3922 nebude zobrazena.
3922 OK – FAX / FAX FORWAD. / TX FORWARD. / CALL NUMBER (ČÍSLO 

PŘÍJEMCE)

☞ Vyberte požadovaného příjemce z adresáře a potvrďte ho stisknutím tlačítka OK.

☞ Tím funkci aktivujete, takže od této chvíle bude zvolenému příjemci odeslána kopie 
každého odeslaného dokumentu.

☞ Režim přenosu kopie závisí na typu krátkých čísel v adresáři:
• Je-li krátké číslo telefonním číslem nebo smíšeným číslem (tel. + e-mail nebo tel. + FTP), 

kopie bude odeslána jako fax na telefonní číslo příjemce.
• Je-li krátké číslo e-mailová adresa nebo adresa serveru FTP, bude kopie odeslána 

v internetovém režimu na e-mailovou adresu nebo adresu serveru FTP příjemce.

Upozornění – Funkce přeposílání není k dispozici v účtovacím režimu nebo v režimu 
tisku GDI.
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Provoz
PŘENOS PROSTŘEDNICTVÍM INTERNETU

Odeslání černobílého dokumentu na e-mailovou adresu

☞ Umístěte dokument (informace naleznete v části Ukládání dokumentů na straně 5-1).

☞ Stiskněte tlačítko  a zadejte e-mailovou adresu příjemce 
nebo zvolte režim vytáčení (informace naleznete v části Vytáčení na straně 5-3).

☞ V případě potřeby upravte kontrast a rozlišení (informace naleznete v části Nastavení rozlišení 
a kontrastu na straně 5-2).

☞ Stiskněte tlačítko .
Pokud příjemce má počítač, dostane e-mail, ke kterému bude přiložen fax v jednobarevném formátu 
PDF nebo TIFF (v závislosti na vybraném formátu).
Pokud má příjemce internetový fax, dostane fax v papírové podobě.

Odeslání barevného dokumentu na e-mailovou adresu

☞ Umístěte dokument (informace naleznete v části Ukládání dokumentů na straně 5-1).

☞ Stiskněte tlačítko  a zadejte e-mailovou adresu příjemce 
nebo zvolte režim vytáčení (informace naleznete v části Vytáčení na straně 5-3).

☞ V případě potřeby upravte kontrast a rozlišení (informace naleznete v části Nastavení rozlišení 
a kontrastu na straně 5-2).

☞ Stiskněte tlačítko . 
Dokument je naskenován a uložen do paměti, bude odeslán v době připojení k Internetu.

Pokud má příjemce počítač, dostane e-mail, ke kterému bude přiložen fax v barevném formátu PDF 
nebo TIFF (v závislosti na vybraném formátu).
Pokud má příjemce internetový fax, obdrží papírový fax.

Odeslání zprávy zadané z klávesnice na e-mailovou adresu

Fax uživateli umožňuje odeslat na e-mailovou adresu zprávu zadanou z klávesnice. K této zprávě je 
také možné připojit přílohu (příloha je naskenovaný dokument na papíře).

Přístup pomocí nabídky:
95 OK – INTERNET / E-MAIL

Přímý přístup:

☞ Stiskněte tlačítko .

Chcete-li odeslat fax na e-mailovou adresu, postupujte takto:

☞ Zadejte e-mailovou adresu příjemce nebo zvolte režim vytáčení (informace naleznete v části 
Vytáčení na straně 5-3).
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☞ Zadejte adresu kontaktu, kterému se má poslat kopie dokumentu (CC:), a zadání potvrďte 
stisknutím tlačítka OK.

☞ Zadejte předmět e-mailu (maximálně 80 znaků) a potvrďte ho stisknutím tlačítka OK.

☞ Zadejte text na alfanumerické klávesnici (100 řádků o 80 znacích) a potvrďte ho stisknutím 
tlačítka OK.

☞ Chcete-li přejít na další řádek, použijte tlačítko .
Potom si můžete vybrat jednu ze dvou možností:

☞ Odeslat napsaný e-mail přímo. Stiskněte tlačítko OK, e-mail bude uložen do paměti a bude 
odeslán při příštím připojení k Internetu. Zadání potvrďte stisknutím tlačítka . 
Kontakt obdrží e-mailovou zprávu

Přidání přílohy (naskenovaného dokumentu) k e-mailu:

☞ Vyberte skener, který se má použít pro skenování dokumentu. SCANNER ADF
(Automatický podavač dokumentů do skeneru) nebo FLAT SCANNER (Skleněná deska 
skeneru, informace naleznete v části Popis na straně 1-7).

☞ Zadání potvrďte stisknutím tlačítka OK.

☞ Chcete-li odeslat černobílý dokument, vyberte možnost B&W SCAN (Černobílé 
skenování), chcete-li odeslat barevný dokument, vyberte možnost COLOR SCAN
(Barevné skenování) a zadání potvrďte stisknutím tlačítka OK (toto nastavení lze kdykoliv 
během procesu odesílání změnit barevným tlačítkem).

☞ Zadejte název přílohy a potvrďte ho stisknutím tlačítka OK.

☞ V případě potřeby změňte formát přílohy, PDF nebo IMAGE (Obrázek), a zadání potvrďte 
stisknutím tlačítka OK.

☞ Pokud jste začali skenovat z desky skeneru, jednotka provede skenování dalších stran. 
Položte druhou stranu na skener, vyberte možnost NEXT (Další) a zadání potvrďte 
stisknutím tlačítka OK.

☞ Stiskněte tlačítko @.

☞ V případě potřeby nastavte kontrast a rozlišení (informace naleznete v části Nastavení 
rozlišení a kontrastu na straně 5-2).

☞ Stiskněte tlačítko .
Dokument je naskenován a e-mail se odešle do paměti. E-mail bude odeslán během příštího 
připojení k Internetu.
Kontakt dostane e-mail s přílohou.

Skenování na server FTP
Funkce skenování na server FTP umožňuje uložit soubory TIFF, JPEG a PDF na server FTP, 
například pro účely archivace. 
Chcete-li se připojit k serveru FTP, musíte znát jméno a heslo uživatele serveru.
Při odesílání souborů se zařízení připojí k serveru FTP pomocí nastavených parametrů připojení.
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Jednoduché uložení souboru na server FTP:
☞ Vložte dokument do jednoho ze skenerů (informace naleznete v části Ukládání dokumentů na 

straně 5-1).

☞ Stiskněte tlačítko PC. Na displeji se zobrazí možnosti. 

☞ Pomocí tlačítek  a  vyberte možnost Scan to FTP (Skenování na server FTP) a stiskněte 
tlačítko OK.

☞ Zadejte adresu serveru FTP nebo ji vyberte z adresáře stisknutím tlačítka .

☞ Zadejte jméno uživatele serveru FTP (pokud je adresa v adresáři, je tato operace zakázána).

☞ Zadejte heslo uživatele serveru FTP (pokud je adresa vybrána z adresáře, není tato 
operace nutná).

☞ Zvolte skener, který má být použit k naskenování dokumentu: SCANNER ADF (Skener APD) 
(s automatickým podavačem) nebo FLAT SCANNER (Plochý skener) (informace naleznete 
v části Popis na straně 1-7).

☞ Zadání potvrďte stisknutím tlačítka OK.

☞ Chcete-li dokument odeslat v černobílé podobě, vyberte možnost B&W SCAN (Černobílé 
skenování), chcete-li ho odeslat v barevné podobě, vyberte možnost COLOR SCAN (Barevné 
skenování). Zadání potvrďte stisknutím tlačítka OK (toto nastavení lze kdykoliv během procesu 
odesílání změnit barevným tlačítkem).

☞ Zadejte název přílohy a potvrďte ho stisknutím tlačítka OK.

☞ V případě potřeby změňte formát přílohy, PDF nebo IMAGE (Obrázek), a zadání potvrďte 
stisknutím tlačítka OK.

☞ Pokud jste začali skenovat z desky skeneru, jednotka provede skenování dalších stran. Položte 
druhou stranu na skener, vyberte možnost NEXT (Další) a zadání potvrďte stisknutím 
tlačítka OK. 

Odeslání několika kontaktům
Odeslání několika kontaktům nelze provést pomocí jediné klávesy vyhrazené pro tuto funkci. 
Chcete-li tento typ odesílání uskutečnit, musíte vytvořit skupinu obsahující výhradně adresy FTP.
Pak proveďte stejné operace jako při odesílání na jednu adresu, až na to, že v adresáři vyberete 
skupinovou adresu FTP, ne jedinou adresu.

Skenování na disk

Funkce Skenování na disk umožňuje umístit soubory TIFF, JPEG a PDF do sdíleného adresáře, 
například ve vašem počítači.
Aby byl sdílený adresář ze zařízení přístupný, je třeba zadat uživatelské jméno a heslo pro přihlášení 
k síti.
Když mají být soubory odeslány, zařízení se připojí ke sdílenému adresáři (například k vašemu 
počítači) pomocí nastavených parametrů pro připojení.
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Základní uložení souboru ve sdíleném adresáři:
☞ Vložte dokument do jednoho ze skenerů (informace naleznete v části Ukládání 

dokumentů na straně 5-1).

☞ Stiskněte tlačítko PC. Zobrazí se seznam možností.

☞ Vyberte možnost SCAN TO DISK (Skenovat na disk) pomocí tlačítek  a  a volbu 
potvrďte stisknutím tlačítka OK.

☞ Zadejte adresu sít’ového sdílení, např. adresu zařízení, ve kterém je adresář sdílen, a název 
sdíleného adresáře (například 134.1.22.10\Nazev_adresare) nebo vyberte položku 
v adresáři stisknutím tlačítka .

☞ Zadejte uživatelské jméno pro připojení k síti (tato operace je vynechána, pokud jste adresu 
vybrali z adresáře).

☞ Zadejte heslo pro připojení k síti (tato operace je vynechána, pokud jste adresu vybrali 
z adresáře).

☞ Chcete-li odeslat černobílý dokument, vyberte možnost B&W SCAN (Černobílé 
skenování), chcete-li odeslat barevný dokument, vyberte možnost COLOR SCAN
(Barevné skenování) a volbu potvrďte stisknutím tlačítka OK (toto nastavení lze kdykoli 
změnit v průběhu odesílání pomocí tlačítka Color (Barevné)). 

☞ Zadejte název přílohy a potvrďte ho stisknutím tlačítka OK. 
Poznámka : Aby nedocházelo ke kolizím v názvech souborů, je k zadanému názvu automaticky přidáno pořadové 

číslo, které se podle potřeby automaticky zvyšuje. Pokud zadáte jako název souboru DOKUMENT, bude 
soubor uložen například pod názvem DOKUMENT000016.pdf.

☞ V případě potřeby můžete změnit formát přílohy (PDF nebo IMAGE (Obrázek)) a volbu 
potvrďte stisknutím tlačítka OK.

☞ Pokud používáte plochý skener, můžete skenovat i více než jednu stránku. Položte na skener 
další stránku, vyberte možnost NEXT (Další) a volbu potvrďte stisknutím tlačítka OK.

FRONTA DOKUMENTŮ ČEKAJÍCÍCH NA PŘENOS

Tato funkce uživateli umožňuje získat přehled o všech dokumentech zařazených do fronty pro 
přenos, včetně uložených dokumentů a dokumentů s odloženým přenosem.
Tato funkce umožňuje:

• Zobrazit nebo změnit frontu. V této frontě jsou informace o dokumentu seřazeny takto: 
Pořadové číslo ve frontě / stav dokumentu / telefonní číslo příjemce. 
Dokumenty mohou mít následující stav:
- TX: přenos,
- REL: předávání,
- DOC: uložený,
- POL: dotazování,
- MBX: odeslání do poštovní schránky,
- PMB: dotazování poštovní schránky,
- TR: probíhající příkazy,
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- CNX: připojení k Internetu,
- NET: přenos pomocí Internetu,
- SMS: přenos zpráv SMS.

• Okamžitě provést přenos z fronty.
• Vytisknout dokument z paměti, dokument čekající na přenos nebo uložený dokument.
• Vytisknout frontu a získat přehled o stavu dokumentů ve frontě, a to podle:

- pořadového čísla ve frontě,
- názvu nebo čísla dokumentu,
- naplánovaného času přenosu (fax),
- typu operace vztahující se k dokumentu: přenos z paměti, odložený přenos, uložený dokument,
- počtu stránek dokumentu,
- velikosti dokumentu (procentní podíl na obsazeném pamět’ovém prostoru).

• Zrušit požadavek na přenos ve frontě.

Okamžité provedení přenosu z fronty

61 OK – COMMANDS / PERFORM

☞ Vyberte dokument ve frontě a stisknutím tlačítka OK nebo  potvrďte okamžité provedení 
vybraného přenosu.

Zobrazení nebo změna fronty

62 OK – COMMANDS / MODIFY

☞ Vyberte požadovaný dokument ve frontě a výběr potvrďte stisknutím tlačítka OK.

☞ Nyní můžete měnit parametry vybraného dokumentu. Provedené změny nakonec potvrďte 
stisknutím tlačítka .

Odstranění podrženého přenosu

63 OK – COMMANDS / CANCEL

☞ Vyberte požadovaný dokument ve frontě a výběr potvrďte stisknutím tlačítka OK.

Tisk dokumentu čekajícího ve frontě nebo uloženého dokumentu

64 OK – COMMANDS / PRINT

☞ Vyberte požadovaný dokument ve frontě a výběr potvrďte stisknutím tlačítka OK.

Tisk fronty

65 OK – COMMANDS / PRINT LIST

Vytiskne se dokument s názvem ** COMMAND LIST ** (Seznam příkazů).
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ZRUŠENÍ PROBÍHAJÍCÍHO PŘENOSU

Zrušení probíhajícího přenosu je možné u všech typů přenosu, ale liší se podle toho, zda se jedná 
o přenos na jedno číslo nebo na několik čísel.

• Jedná-li se o odesílání na jedno číslo z paměti, je dokument odstraněn z paměti.
• Jedná-li se odesílání na více čísel, z fronty přenosu bude odstraněno pouze číslo, na které 

probíhá přenos v okamžiku zrušení.

Postup při zrušení probíhajícího přenosu

☞ Stiskněte tlačítko . 
Zobrazí se zpráva, která uživatele požádá o potvrzení zrušení opětovným stisknutím 
tlačítka .

☞ Stisknutím tlačítka  potvrďte zrušení probíhajícího přenosu.
Je-li zařízení nastaveno, aby vytisklo sestavu o odeslání (informace naleznete v části Zpráva 
o přenosu na straně 3-5), vytiskne informaci o tom, že komunikace byla přerušena uživatelem.

PŘÍJEM
K příjmu dokumentů prostřednictvím Internetu dochází automaticky při každém internetovém 
připojení.
Příjem všech dokumentů prostřednictvím telefonní sítě probíhá v době příjmu faxů.

PŘÍJEM PROSTŘEDNICTVÍM
VEŘEJNÉ TELEFONNÍ SÍTĚ (PSTN – PUBLIC SWITCHED 

TELEPHONE NETWORK)

Příjem faxů závisí na nastavení parametrů zařízení.

PŘÍJEM PROSTŘEDNICTVÍM INTERNETU

K příjmu dokumentů dochází automaticky při každém internetovém připojení, a to bez ohledu na 
typ dokumentů.
Příchozí dokumenty jiného typu než faxové soubory (soubory Word, CAD, apod.) nelze ve 
faxovém zařízení otevřít. Tyto dokumenty můžete ponechat v internetové poštovní schránce do 
doby, dokud nebudou automaticky převedeny pomocí služby F@X to Fax (pokud ji máte 
předplacenou), použity počítačem nebo nedojde-li k jejich automatickému přenosu (informace 
naleznete v části Řazení pošty na straně 3-20).
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KOPÍROVÁNÍ
Fax uživateli umožňuje vytisknout několik kopií několika stránek.
Pokud je na zařízení nainstalován duplexní modul (možnost instalace závisí na modelu), můžete 
provádět kopírování v duplexním (oboustranném) režimu.

MÍSTNÍ KOPÍROVÁNÍ

Standardní kopírování

☞ Umístěte dokument (informace naleznete v části Ukládání dokumentů na straně 5-1).

☞ Dvakrát stiskněte tlačítko .

Duplexní kopírování (závisí na modelu)

☞ Tato funkce je pro kopírování k dispozici, pouze pokud jste dříve nainstalovali duplexní modul 
a přídavný zásobník papír na zadní část zařízení. 

Poznámka : Tento duplexní modul pracuje pouze s papírem formátu A4 (210 x 297 mm).

☞ Jednou stiskněte tlačítko .

☞ Po aktivování duplexního režimu ze na displeji zobrazí piktogram.
Poznámka :  Vnitřní pamět’ zařízení lze vytisknout pouze v jednostranném režimu, kromě případu, kdy je zařízení v režimu 

PAPER SAVE (Šetření papírem).

☞ Dostupné funkce jsou popsány v následující tabulce:

ORIGINAL FORMAT FINAL FORMAT  
(PŮVODNÍ FORMÁT) (VÝSLEDNÝ FORMÁT)

DUPLEX/DUPLEX DUPLEX/DUPLEX

ONE SIDE (JEDNOSTRANNÝ) DUPLEX/DUPLEX

DUPLEX/DUPLEX ONE SIDE (JEDNOSTRANNÝ)

ONE SIDE (JEDNOSTRANNÝ) ONE SIDE (JEDNOSTRANNÝ)
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Pokročilé kopírování
☞ Umístěte dokument (informace naleznete v části Ukládání dokumentů na straně 5-1).

☞ Stiskněte tlačítko .
☞ Zadejte požadovaný počet kopií a potvrďte ho stisknutím tlačítka OK.

☞ Pomocí tlačítek  a  vyberte režimy skenování: 1 DUPLEX->DUPLEX (Duplexní – 
Duplexní, Přední či zadní strana) nebo SIDE->DUPLEX (Jedna strana – Duplexní) nebo 
DUPLEX->SIDE (Duplexní – Jedna strana) nebo SIDE->SIDE (Jedna strana – Jedna strana) 
a zadání potvrďte stisknutím tlačítka OK.

☞ Pokud jste pro tisk vybrali režim DUPLEX (Duplexní), vyberte pomocí tlačítek  a 
možnost LONG BORDER (Dlouhý okraj) nebo SHORT BORDER (Krátký okraj) a zadání 
potvrďte stisknutím tlačítka OK.

☞ Pomocí tlačítek  a  vyberte rozlišení: ULTRA FAST (Ultra rychlý tisk), FAST
(Rychlý tisk), QUALITY (Kvalitní tisk) nebo PHOTO (Fotografie) a zadání potvrďte 
stisknutím tlačítka OK.

☞ Pomocí tlačítek  a  vyberte úroveň kontrastu a zadání potvrďte stisknutím tlačítka OK.

☞ Pomocí tlačítek  a  vyberte úroveň jasu a zadání potvrďte stisknutím tlačítka OK.

☞ Vyberte režim kompletování: COPY ASSEMBLED (Kompletovat) nebo NOT 
ASSEMBLED (Nekompletovat) a zadání potvrďte stisknutím tlačítka OK.

☞ Pomocí tlačítek  a  nebo číselné klávesnice či pomocí tlačítka vyhrazeného funkci 
Měřítko nastavte měřítko na hodnotu mezi 25 % A 400 % a zadání potvrďte stisknutím 
tlačítka OK.

☞ Pomocí tlačítek  a  nebo číselné klávesnice vyberte požadované základní hodnoty 
a zadání potvrďte stisknutím tlačítka OK.

☞ Pomocí tlačítek  a  vyberte typ papíru: NORMAL PAPER (Normální papír) nebo 
THICK (Silný papír) a zadání potvrďte stisknutím tlačítka OK.

☞ Pomocí tlačítek  a  vyberte požadovaný zásobník papíru: AUTOMATIC TRAY
(Automatický zásobník), UPPER TRAY (Horní zásobník) nebo LOWER TRAY (Dolní 
zásobník) a zadání potvrďte stisknutím tlačítka OK.

ZVLÁŠTNÍ NASTAVENÍ KOPÍROVÁNÍ

Pokud kvalita kopírování již není dostatečná, můžete provést kalibraci. Další informace naleznete 
v části Kalibrace skeneru na straně 6-15.
Kvalitu kopírování můžete zlepšit pomocí mnoha ovládacích prvků.

Nastavení skeneru a tiskárny

841 OK – ADVANCED FCT / COPY / RESOLUTION

☞ Parametr RESOLUTION (Rozlišení) nastavuje rozlišení kopírování. Pomocí tlačítek 
a  vyberte HIGH SPEED (Koncept), QUALITY (Kvalitní) nebo PHOTO RESOLUTION
(Fotografická kvalita) a volbu potvrďte stisknutím tlačítka OK.

1. Pokud máte na zadní straně zařízení nainstalovaný duplexní modul.
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842 OK – ADVANCED FCT / COPY / ZOOMING

☞ Nastavení MĚŘÍTKA lze použít ke zmenšení nebo zvětšení části dokumentu. Zvolte původní 
hodnotu a hodnotu měřítka, které má být použito u dokumentu, v rozmezí 25 až 400 %. Na 
číselné klávesnici zadejte požadovanou hodnotu měřítka. Zadání potvrďte stisknutím tlačítka 
OK.

☞ Zvláštní hodnoty měřítka (141, 97, 94, 78, 71) jsou doplněny o vysvětlující text (xx->yy).

☞ Libovolnou hodnotu měřítka můžete kdykoli zadat pomocí numerické klávesnice, pokud zadaná 
hodnota neodpovídá žádné zvláštní hodnotě, vysvětlující text se přestane zobrazovat.

☞ Pokud znovu zadáte zvláštní hodnotu, vysvětlující text by se měl znovu zobrazit.

☞ Pokud tuto hodnotu potvrdíte stisknutím tlačítka OK, bude nastavena jako výchozí hodnota pro 
následující kopii a v zařízení současně bude nastaven interval 10 sekund pro zachování měřítka. 
Pokud v rozmezí 10 vteřin bude spuštěna další místní kopie, bude pro ni použita stejná hodnota 
měřítka.

☞ Pokud tuto hodnotu potvrdíte stisknutím tlačítka COPY (Kopírovat), bude hodnota měřítka 
platit pouze pro jeden dokument při místním kopírování.

843 OK – ADVANCED FCT / COPY / ASSEMBLED

☞ Parametr ASSEMBLED (Kompletovat) slouží k nastavení výstupu tiskárny: kompletovaný či 
nekompletovaný výstup. Zadání potvrďte stisknutím tlačítka OK.

844 OK – ADVANCED FCT / COPY / ORIGIN

Uživatel může změnit zdrojovou oblast skenování.
Zadáním nových hodnot X a Y v mm (X < 210 a Y < 286) přesunete oblast skenování podle níže 
uvedeného obrázku.

☞ Pomocí tlačítek  a  vyberte souřadnice X nebo Y.

☞ Pomocí tlačítek  a  nebo číselné klávesnice nastavte požadované souřadnice. Zadání 
potvrďte stisknutím tlačítka OK.

845 OK – ADVANCED FCT / COPY / CONTRAST

☞ Parametr CONTRAST (Kontrast) slouží k nastavení kontrastu kopie. Kontrast nastavte pomocí 
tlačítek  a  a volbu potvrďte stisknutím tlačítka OK.

☞ Požadovaný kontrast lze také přímo nastavit pomocí tlačítka , tiskněte ho opakovaně, dokud 
nedosáhnete požadované hodnoty. Nepotřebujete tedy použít  845.

Skenovaná oblast
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846 OK – ADVANCED FCT / COPY / LUMINOSITY

☞ Parametr LUMINOSITY (Jas) slouží k zesvětlení nebo ztmavení původního dokumentu. 
Nastavte požadovaný jas pomocí tlačítek  a  a zadání potvrďte stisknutím tlačítka OK.

847 OK – ADVANCED FCT / COPY / BINDING

☞ Pomocí parametru BINDING můžete vybrat dlouhý nebo krátký okraj podle typu vazby 
dokumentu. Nastavte požadovaný okraj pomocí tlačítek  a  a zadání potvrďte 
stisknutím tlačítka OK.

Upozornění – Všechna nastavení provedená pomocí této nabídky se změní na výchozí 
hodnoty nastavení zařízení.

85 OK – ADVANCED FCT / SCAN. & PRINT

☞ Pomocí tlačítek  a  přejděte na níže popsané nastavení, které chcete změnit.

☞ Nastavení potvrďte stisknutím tlačítka OK.

851 OK – ADVANCED FCT / SCAN. & PRINT / PAPER

☞ Pomocí tlačítek  a  vyberte typ papíru: NORMAL (Normální) nebo THICK (Silný).

☞ Nastavení potvrďte stisknutím tlačítka OK.
Poznámka : 1) Je-li vybrán typ papíru THICK (Silný), sníží se rychlost tisku.

2) Pro papír s vyšší gramáží než 90 g/m2 použijte ruční podavač.

852 OK – ADVANCED FCT / SCAN. & PRINT / PAPER TRAY

☞ Pomocí tlačítek  a  vyberte zásobník, který chcete použít: AUTOMATIC
(Automatický), LOWER (Dolní) nebo UPPER (Horní). 

☞ Zadání potvrďte stisknutím tlačítka OK.

853 OK – ADVANCED FCT / SCAN. & PRINT / PAPER SAVE

Pomocí této funkce se budou všechny dokumenty tisknout oboustranně.
Poznámka : Tuto funkci lze využít pouze pokud je v zadní části zařízení nainstalována duplexní jednotka a přídavný 

zásobník papíru (závisí na modelu nebo volbě).

☞ Pomocí tlačítek  a  vyberte možnost WITH (S) nebo WITHOUT (Bez).

☞ Zadání potvrďte stisknutím tlačítka OK.

854 OK – ADVANCED FCT / SCAN. & PRINT / S.F MARGINS

Tato funkce se používá při skenování pomocí podavače pro posunutí okrajů dokumentu doleva 
nebo doprava.

☞ Pomocí tlačítek  a  upravte posun levého či pravého okraje (v krocích po 0,5 mm).

☞ Zadání potvrďte stisknutím tlačítka OK.

☞
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855 OK – ADVANCED FCT / SCAN. & PRINT / FLATBED MARG
Tato funkce se používá při skenování pomocí desky skeneru pro posunutí okrajů dokumentu doleva 
nebo doprava.

☞ Pomocí tlačítek  a  upravte posun levého či pravého okraje (v krocích po 0,5 mm).

☞ Zadání potvrďte stisknutím tlačítka OK.
856 OK – ADVANCED FCT / SCAN. & PRINT / PRINTER MARG

Tato funkce se používá pro posunutí okrajů dokumentu doleva nebo doprava.
Pomocí tlačítek  a  upravte posun levého či pravého okraje (v krocích po 0,5 mm).

☞ Zadání potvrďte stisknutím tlačítka OK.

NABÍDKA MÍSTNÍHO KOPÍROVÁNÍ

Aby bylo možné nastavovat nové režimy (Mozaika/Plakát, Kopie identifikačního průkazu) a přitom 
zjednodušit nabídku místního kopírování, je vhodné změnit pořadí různých možností, tedy:

• ·umístit nejméně používané možnosti na konec,
• ·zadat co nejdříve všechny možnosti, které ovlivňují zobrazování dalších možností.

Následuje přehled různých možností v nabídce místního kopírování v pořadí, v jakém jsou zobrazeny.

Počet kopií

Vyvolejte nabídku a přejděte k první možnosti: Výběr počtu kopií (pouze pokud není nabídka vyvolána 
číselnou kombinací + OK, v takovém případě je zobrazena druhá možnost):

Výběr režimu

Přejděte přímo k výběru režimu kopírování: normal (běžný) (výchozí hodnota), Mosaic/Banner 
(Mozaika/Plakát) nebo Identity Card (Identifikační průkaz).
V případě plochého skeneru:

V případě skeneru s APD:

NUMBER OF COPIES 
(POČET KOPIÍ)

1>1 PAGE TO 1 
(1 STRÁNKA NA 1)

běžné kopírování 

2 1 PAGE TO 4 
(1 STRÁNKA NA 4)

 plakát z 1 stránky na 4

3 1 PAGE TO 9 
(1 STRÁNKA NA 9)

plakát z 1 stránky na 9

4 IDENT. CARD 
(IDENT. PRŮKAZ)

kopírování identifikačního průkazu

1>1 PAGE / 1 
(1 STRÁNKA NA 1)

běžné kopírování

2 2 PAGES / 1 
(2 STRÁNKY NA 1)

mozaika 2 stránky na 1

3 4 PAGES / 1 
(4 STRÁNKY NA 1)

mozaika 4 stránky na 1
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Režim Plakát je k dispozici pouze u plochého skeneru, protože jedna stránka bude skenována 
čtyřikrát nebo devětkrát.
Režim Mozaika je k dispozici pouze u skeneru s APD, protože před vytištěním je třeba 
naskenovat 2 nebo 4 stránky a plochý skener neumožňuje automatickou výměnu dokumentů.

Výběr zásobníku papíru

Tato možnost je k dispozici pouze pokud jsou v tiskárně nainstalovány alespoň dva zásobníky. 
Další informace naleznete v části informace naleznete v části Zásobník papíru na straně 5-23.

Duplexní režim (závisí na modelu nebo na volbě)

Tato možnost není k dispozici při kopírování pomocí plochého skeneru (plochý skener 
neumožňuje automatickou výměnu dokumentů) ani v režimu Identifikační průkaz.
V případě duplexní tiskárny (závisí na modelu nebo volbě) se schváleným typem papíru:  

V případě tiskárny bez duplexního modulu nebo s duplexním modulem a neschváleným 
typem papíru:  

Feuilles analysées 

1

2

1

3

2

4

2 sur 1

4 sur

Copie en MOSAÏQUE Copie en BANNER

Feuille analysée 

1 vers 4

1 vers 9

1
2

1 2

3 4

1
1 sur 1 1 1 vers 1

Sortie Sortie

A

A

A

A

1>DUPLEX (OBOUSTRANNÝ) ->DUPLEX (OBOUSTRANNÝ)
2 1-SIDE (JEDNOSTRANNÝ) ->DUPLEX (OBOUSTRANNÝ)
3 DUPLEX (OBOUSTRANNÝ) ->1-SIDE (JEDNOSTRANNÝ)
4 1-SIDE (JEDNOSTRANNÝ) ->1-SIDE (JEDNOSTRANNÝ)

1>1 1-SIDE (JEDNOSTRANNÝ) ->1-SIDE (JEDNOSTRANNÝ)
2 DUPLEX (OBOUSTRANNÝ) ->1-SIDE (JEDNOSTRANNÝ)
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Výběr měřítka

Tato možnost není k dispozici v režimech Mozaika/Plakát a Identifikační průkaz.
V běžném režimu se nastavení této možnosti v podstatě shoduje s funkcí tlačítka ZOOM (Měřítko).  

Z formátu A5 na formát A4
Chcete-li tisknout na formát A4, můžete zvolit hodnotu měřítka 141 %. Potom maximální šířka i délka 
skenování odpovídají hodnotám pro formát A5, tedy 149 mm x 210 mm.

Výběr umístění předlohy

Tato možnost není k dispozici v režimech Mozaika/Plakát a Identifikační průkaz. 

U skeneru s APD, kde jsou listy vycentrovány pomocí zarážek, nemusí být pro xxx výchozí hodnota 
nutně 000. Tato hodnota je vypočítána automaticky po výběru výstupního formátu a měřítka lupy.

Výběr shromažďování kopií

Tomuto režimu se také říká Snášení kopií. Lze jej využít k naskenování kompletního dokumentu 
pomocí skeneru s APD a k vytištění tohoto dokumentu v požadovaném počtu kopií (pokud není tento 
režim aktivní (výchozí nastavení), bude v požadovaném počtu kopií vytištěna postupně každá stránka 
dokumentu).
Tento režim dává smysl pouze pro skener s APD (dokument musí obsahovat více stránek) a pro více 
než jednu kopii.
U snášení kopií je dokument naskenován v rozlišení 200 dpi, zakódován (kódování MMR) a uložen do 
paměti flash. Jakmile je dokument kompletně naskenován, je vytištěn v požadovaném počtu kopií 
a potom je odstraněn z paměti.

S tímto režimem jsou spojena následující omezení:
• faxový režim skenování: šířka 216 mm, 1728 pixelů,
• měřítko je nastaveno na 100 % (bez ohledu na nastavení uživatelem).

Možnost snášení kopií není k dispozici v následujících případech:
• plochý skener: režimy normal (běžný), Banner (Plakát) nebo Identity Card (Identifikační průkaz).
• skener s APD s počtem kopií = 1,
• s počtem kopií > 1, ale s hodnotou měřítka jinou než 100 %,
• s aktivovaným režimem Mozaika,
• s nastaveným zásobníkem s papíry A5.

ZOOM (LUPA)
100%

ORIGIN (UMÍSTĚNÍ)
X=XXX Y=000
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Výběr rozlišení

Pomocí tlačítek  a  vyberte HIGH SPEED (Koncept), QUALITY (Kvalitní) nebo PHOTO 
RESOLUTION (Fotografická kvalita) a volbu potvrďte stisknutím tlačítka OK.

Poznámka : Pokud je nabídka otevřena, je pro okamžitý výběr k dispozici tlačítko Resolution (Rozlišení).

Výběr kontrastu

☞ Kontrast nastavte pomocí tlačítek  a  a volbu potvrďte stisknutím tlačítka OK.

Poznámka : Pokud je nabídka otevřena, je pro okamžitý výběr k dispozici tlačítko Contrast (Kontrast).

POPIS REŽIMU ID CARD (IDENTIFIKAČNÍ PRŮKAZ)

Režim kopírování IDENT. CARD (Identifikační průkaz) lze použít ke kopírování obou stran 
identifikačního nebo řidičského průkazu nebo podobných průkazů (velikosti < A5) na papír 
formátu A4.
Tato funkce je k dispozici pouze pro místní kopírování pomocí plochého skeneru.
Na displeji LCD se zobrazí dvě zprávy: jedna oznamuje, kam má být předloha umístěna, a druhá 
požaduje, abyste předlohu otočili na druhou stranu. Aby mohla operace kopírování pokračovat, 
je tyto zprávy třeba potvrdit pomocí klávesnice.
Pro tuto funkci nelze nastavit lupu.
Režim kopírování IDENT. CARD (Identifikační průkaz) je k dispozici pouze v nabídce pro 
místní kopírování. Tento režim je přístupný pouze v případě, že ve skeneru s podavačem 
dokumentů není vložen žádný dokument.

☞ Stiskněte tlačítka 1 a OK.
Zobrazí se následující nabídka: 

☞ Stiskněte tlačítko OK.

Zobrazí se následující nabídka:

☞ Stiskněte tlačítko OK.

Zobrazí se následující nabídka:

☞ Stiskněte tlačítko OK.

3 1 PAGE TO 9 4>> (1 STRÁNKA NA 9)
4>> ID CARD (ID. PRŮKAZ)

1>>DUPLEX/DUPLEX

2 :   RESOL. : FAST (ROZL.: KONCEPT)
3>> RESOL . : QUALITY (ROZL.: KVALITNÍ)
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Zobrazí se následující nabídka: 

☞ Pomocí tlačítek  a  nastavte kontrast.

☞ Stiskněte tlačítko OK.

Zobrazí se následující nabídka:

☞ Pomocí tlačítek  a  nastavte jas.

☞ Stiskněte tlačítko OK.

Zobrazí se následující nabídka: 

☞  Pomocí tlačítek  a  zvolte papír.

☞ Stiskněte tlačítko OK.

Zobrazí se následující nabídka: 

☞ Položte identifikační průkaz na snímač plochého skeneru.

Zobrazí se následující informace: 

CONTRAST (KONTRAST)
 - ----------O-------- +

LUMINOSITY (JAS) 
--------O-------  +

1 >>NORMAL PAPER (BĚŽNÝ PAPÍR) 
2   THICK PAPER (SILNÝ PAPÍR)

PUT ID. CARD (VLOŽTE ID. PRŮKAZ)
THEN OK (STISKNĚTE OK)

COPY IN PROGRESS (PROBÍHÁ 
KOPÍROVÁNÍ)
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Jakmile je průkaz naskenován:

☞ Zvedněte víko plochého skeneru, otočte průkaz na druhou stranu a zavřete víko.

Zobrazí se následující informace:

Zařízení potom vytiskne průkaz.

ZÁSOBNÍK PAPÍRU

Výchozí zásobník pro místní kopírování

V obou zásobnících je papír stejného formátu
V takovém případě se všechna nastavení v nabídce místního kopírování týkají výchozího 
zásobníku.
V nabídce je však v případě potřeby možné nastavit i jiný zásobník.

V každém zásobníku je papír jiného formátu
Je-li výchozí nastavení AUTOMATIC (Automaticky), bude v nabídce místního kopírování 
zvýrazněn výchozí zásobník (v závislosti na předchozí tiskové úloze): UPPER (HORNÍ) nebo 
LOWER (SPODNÍ).
V nabídce místního kopírování bude z možností UPPER (HORNÍ) nebo LOWER (SPODNÍ) 
zvýrazněna ta, která je nastavena jako výchozí.
V nabídce je však v případě potřeby možné nastavit i jiný zásobník.

Následující tabulka shrnuje závislost obsahu nabídky místního kopírování na výchozím nastavení 
zásobníku.

TURN OVER DOC (OTOČTE DOK.) 
THEN OK (STISKNĚTE OK)

COPY IN PROGRESS (PROBÍHÁ KOPÍROVÁNÍ)

    Výchozí nastavení
zásobníku

Výchozí zásobník v nabídce 
místního kopírování

2 zásobníky s papírem 
stejného formátu

AUTO (Automaticky) AUTO (Automaticky)

UPPER (Horní) UPPER (Horní)

LOWER (Spodní) LOWER (Spodní)

2 zásobníky s papíry 
odlišného formátu

AUTO (Automaticky) naposledy vybraný zásobník

UPPER (Horní) UPPER (Horní)

LOWER (Spodní) LOWER (Spodní)
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Výchozí zásobník pro interní tisk

Interní tisk je určen k vytištění příruček, protokolů, adresářů, zpráv SMS, textů e-mailů apod. a může 
využívat pouze schválené formáty papíru, tedy:

• A4,
• Letter,
• Legal.

Nelze použít pouze formát A5.

Je-li nastaven jeden ze 2 zásobníků: UPPER (Horní) nebo LOWER (Spodní)
V takovém případě bude dokument vytištěn ze zvoleného zásobníku, pokud je v něm připraven papír 
schváleného formátu.
Pokud bude zásobník obsahovat neschválený formát, zobrazí se chybová zpráva PAPER 
INCOMPATIBLE (Neschválený typ papíru).

Je-li nastaven automatický výběr zásobníku
V takovém případě zařízení automaticky vybere vhodný zásobník. Nejdříve ale zkontroluje, 
obsahuje-li naposledy vybraný zásobník papír schváleného formátu:

• pokud ano, bude k tisku použit tento zásobník,
• pokud ne, bude vybrán další zásobník a zařízení zkontroluje, zda zásobník obsahuje schválený 

formát,
• pokud bude zásobník obsahovat neschválený formát, zobrazí se chybová zpráva PAPER 

INCOMPATIBLE (Neschválený typ papíru),
• pokud v zásobníku během tisku dojde papír, zařízení vyhledá další vhodný zásobník:

- pokud bude nalezen vhodný zásobník, tisk bude pokračovat z tohoto zásobníku, pokud nebude 
nalezen, zobrazí se chybová zpráva.

Tiskárna v chybovém stavu PAPER INCOMPATIBLE (Neschválený typ papíru)
Na displeji zařízení se zobrazí následující informace:   

V tomto stavu bude tisková úloha buď zrušena (u příruček, protokolů nebo adresářů), nebo pozastavena 
(u zpráv SMS a e-mailů).
Chybový stav lze odstranit stisknutím tlačítka STOP nebo změnou formátu papíru v některém ze zásobníků.
Vymažete-li chybový stav stisknutím tlačítka STOP, tiskárna zruší interní tisk a bude okamžitě 
připravena na další úlohu.

Výchozí zásobník pro tisk faxů

• Vyberete-li konkrétní zásobník:
- fax použije k tisku zvolený zásobník, pokud tento zásobník neobsahuje neschválený typ 

papíru (formát A5), v takovém případě se zobrazí chybová zpráva PAPER 
INCOMPATIBLE (NESCHVÁLENÝ TYP PAPÍRU).

PAPER FORMAT  
INCOMPATIBLE 
(NESCHVÁLENÝ 
FORMÁT PAPÍRU)
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• Nastavíte-li automatický výběr zásobníku:
- zařízení zvolí zásobník obsahující papír nejlépe odpovídající rozměrům faxu podle počtu 
řádků faxu, pokud není počet řádků k dispozici, zařízení vybere zásobník s nejdelšími 
listy (nejdříve Legal, potom A4, nakonec Letter). Zásobníky obsahující neschválený typ 
papíru budou ignorovány. pokud všechny zásobníky budou obsahovat neschválený 
formát, zobrazí se chybová zpráva PAPER INCOMPATIBLE (Neschválený typ 
papíru).

• V režimu automatického výběru zásobníku:
- pokud jsou stránky přijatého faxu různě dlouhé, lze pro každou stránku vybrat jiný 

zásobník.
• Režim zmenšení faxu – mezi 70 % a 100 %:

- pevné nebo automatické zmenšení umožňuje vytištění faxu na jednu stránku.
• Volba Discard Size (Zanedbatelná délka) – 1 cm nebo 3 cm:

- umožní ignorovat konec přijaté stránky, pokud zbývá vytisknout méně než 1 nebo 3 cm, 
a tím zabránit tisku další celé stránky.

Výchozí zásobník pro tisk z počítače (závisí na volbě)

V režimu tisku z počítače mají přednost hodnoty nastavené v ovladači tiskárny před hodnotami 
nastavenými v zařízení.

Ovladač zařízení v počítači předá zařízení následující informace:
• který zásobník má být vybrán pro tisk: horní, spodní, automaticky,
• formát každé stránky: A4, Letter, A5, B5, ...

Pokud není nastavena automatická volba zásobníku, vybere zařízení zásobník požadovaný 
počítačem: je-li nastavena automatická volba, zařízení samo vybere nastavený výchozí zásobník, 
tedy horní nebo spodní zásobník nebo automatický výběr; v automatickém režimu je vybrán 
zásobník použitý v předchozí tiskové úloze.

Formát odeslaný z počítače pro každou stránku neovlivní výběr zásobníku; tyto informace jsou 
použity pouze k nastavení parametrů tiskárny (pokud by se lišil požadovaný formát od formátu 
dostupného v zařízení, zobrazí tiskárna chybovou zprávu).

Výběr zásobníku 
v počítači

Výchozí zásobník 
v zařízení

Vybraný zásobník

UPPER (Horní) nemá vliv UPPER (Horní)

LOWER (Spodní) nemá vliv LOWER (Spodní)

AUTO (Automaticky)
UPPER (Horní) UPPER (Horní)

LOWER (Spodní) LOWER (Spodní)

AUTO (Automaticky) naposledy vybraný zásobník
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DALŠÍ FUNKCE

PROTOKOLY

Protokol přijatých a odeslaných úloh obsahuje 30 posledních přenosů (příchozích i odchozích) 
uskutečněných v zařízení.
Po každých 30 přenosech dojde k automatickému vytištění seznamu. Můžete však nastavit libovolný 
čas vytištění seznamu.
Každý protokol (příchozích nebo odchozích přenosů) obsahuje tabulku s těmito informacemi:

• datum a čas příchozího nebo odchozího dokumentu,
• číslo nebo e-mailová adresa příjemce,
• režim přenosu (Normální, Jemný, Velmi jemný nebo Fotografie),
• počet odeslaných či přijatých stran,
• doba trvání spojení,
• výsledky příchozího nebo odchozího přenosu: poznámka CORRECT (Správně), pokud přenos 

proběhl bez chyb 
nebo 
kódy informací pro zvláštní spojení (dotazování, ruční volba kontaktu apod.),

• důvod chyby spojení (například: číslo kontaktu neodpovídá).

Postup při tisku protokolů:
52 OK – PRINT / LOGS

Protokoly příchozích a odchozích přenosů se tisknout na stejnou stránku.

TISK SEZNAMU FUNKCÍ

Seznam funkcí faxu můžete vytisknout kdykoliv.

Postup při tisku seznamu funkcí:
51 OK – PRINT / FUNCTIONS LIST

TISK NASTAVENÍ ZAŘÍZENÍ 

Chcete-li sledovat případné změny ve výchozích nastaveních, můžete kdykoli vytisknout přehled 
nastavení parametrů zařízení.

Postup při tisku nastavení zařízení:
54 OK – PRINT / SETUP

Zařízení vytiskne seznam uložených parametrů.
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TISK PÍSEM

Seznam písem nainstalovaných v zařízení můžete kdykoliv vytisknout.
Postup při tisku písem PCL:                                                 

57 OK – PRINT / PCL FONTS

Postup při tisku písem SG Script:      
58 OK – PRINT / SGSCRIPT FONTS

Fax vytiskne seznam písem.

ČÍTAČE

Kdykoli můžete zjistit stav čítačů zařízení. Postup zjištění stavu čítačů zařízení:
82 OK – ADVANCED FCT / COUNTERS

Tyto čítače ukazují počet:
• odeslaných stránek,

821 OK – ADVANCED FCT / COUNTERS / SENT PAGES

• přijatých stránek,
822 OK – ADVANCED FCT / COUNTERS / RECEIVED PG

• naskenovaných stránek,
823 OK – ADVANCED FCT / COUNTERS / SCANNED PAGE

• naskenovaných listů,
824 OK – ADVANCED FCT / COUNTERS / DUPLEX SCAN

• vytištěných stránek,
825 OK – ADVANCED FCT / COUNTERS / PRINTED PG

• vytištěných listů.
826 OK – ADVANCED FCT / COUNTERS / PRINTED SHT

ULOŽENÍ DOKUMENTU A DOTAZOVÁNÍ

Do faxu můžete uložit dokument a zpřístupnit ho několika kontaktním osobám. Ty získají 
dokument faxem tak, že zavolají na vaše faxové číslo pomocí funkce POLL (Dotazování).

Nastavení zařízení k ukládání dokumentů
Musíte definovat typ:

• SIMPLE (JEDNOTLIVÝ) – na tento typ uloženého dokumentu lze zadat dotaz jen jednou. 
Dokument může být vložen do podavače nebo uložen do paměti.

• MULTIPLE (VÍCENÁSOBNÝ) – na tento typ vloženého dokumentu lze provést dotazování 
několikrát dle potřeby. Dokument musí být uložen do paměti.
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Nastavení zařízení k dotazování dokumentů
Musíte nastavit číslo dotazování a pak můžete v závislosti na typu dotazování provést některou z těchto 
operací:

• spustit okamžité dotazování,
• naprogramovat odložené dotazování v zadaný čas nebo
• spustit vícenásobné dotazování, buď okamžitě, nebo později.

Uložení dokumentu
☞ Vložte dokument, který má být uložen do zásobníku podavače.

☞ Vyberte možnost 34 OK – FAX / POLLING TX a zadání potvrďte stisknutím tlačítka OK.

☞ Podle níže uvedené tabulky zvolte typ:

☞ Uložení potvrďte stisknutím tlačítka OK.

Dotazování na uložený dokument
33 OK – FAX / POLLING RX

☞ Zadejte číslo kontaktu, na jehož dokument chcete zadat dotaz, nebo zvolte režim vytáčení 
(informace naleznete v části Vytáčení na straně 5-3).

Poznámka : Stisknutím tlačítka  můžete zadávat dotazy na několik dokumentů.

☞ Postup byste měli volit v závislosti na typu dotazování:

Nabídka Postup

SIMPLE 
(JEDNOTLIVÝ)

☞ Vyberte možnost FEEDER (Podavač) nebo MEMORY (Pamět’).

☞ V případě potřeby nastavte kontrast a zadání potvrďte stisknutím 
tlačítka OK.

☞ Zvolte počet stran, které chcete uložit.

MULTIPLE 
(VÍCENÁSOBNÝ)

☞ V případě potřeby nastavte kontrast a zadání potvrďte stisknutím 
tlačítka OK.

☞ Zvolte počet stran, které chcete uložit.

Volba Postup

Okamžité dotazování ☞ Stiskněte tlačítko .

Odložené dotazování ☞ Stiskněte tlačítko OK.

☞ Vedle aktuálního času zadejte čas, kdy chcete zadat dotaz 
na dokument, a stiskněte tlačítko .
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ZÁMEK

Použití faxu můžete omezit takto:
• Zamknutí tisku přijatých dokumentů (informace naleznete v části Faxový záznamník na 

straně 3-6)
• Zamknutí klávesnice
• Zamknutí čísel
• Zamknutí nastavení Internetu
• Zamknutí přístupu k funkci odesílání zpráv SMS

Zadání kódu zámku

Parametry přístupu správce jsou důvěrné, jsou chráněny kódem zámku o čtyřech číslicích, který 
musejí znát oprávnění správci.
Chcete-li získat přístup ke kódu zámku:

811 OK – ADVANCED FCT / ZÁMEK / LOCKING CODE

☞ Zadejte na klávesnici vlastní kód zámku o čtyřech číslicích.

☞ Zadání potvrďte stisknutím tlačítka OK.

☞ Opětovným zadání kódu potvrďte kód zámku.

☞ Zadání potvrďte stisknutím tlačítka OK.

Poznámka : Pokud je kód již zaregistrován, zařízení vás vyzve k vložení starého kódu, teprve potom vám umožní kód 
upravit.

Zamknutí klávesnice

Tato funkce umožňuje zakázat přístup neoprávněným osobám. Přístupový kód musí být vložen 
před každým použitím zařízení.
Chcete-li získat přístup k nabídce pro odemčení klávesnice:

812 OK – ADVANCED FCT / ZÁMEK / LOCK KEYBD.

☞ Zadejte kód zámku o čtyřech číslicích.

☞ Zadání potvrďte stisknutím tlačítka OK.

☞ Pomocí tlačítek a  vyberte možnost WITH (S).

☞ Zadání potvrďte stisknutím tlačítka OK.

Poznámka : Po každé operaci se zařízení automaticky zamkne.
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Zamknutí čísel

Tato funkce zamkne vytáčení a numerická klávesnice není dostupná. Přenosy jsou možné jen na čísla 
uložená v adresáři.
Můžete však odesílat e-maily, protože adresu příjemce lze zadat (pokud neobsahuje žádné číslice).
Chcete-li získat přístup k možnosti zamknutí čísel:

813 OK – ADVANCED FCT / ZÁMEK / LOCK NUMBER

☞ Zadejte na klávesnici kód zámku o čtyřech číslicích.

☞ Zadání potvrďte stisknutím tlačítka OK.

☞ Pomocí tlačítek a  vyberte možnost DIRECT ONLY (Pouze adresář).

☞ Zadání potvrďte stisknutím tlačítka OK.

Zamknutí nastavení Internetu

Tato funkce zakáže přístup ke všem nastavením Internetu v nabídce 9.
Jakákoliv nevhodná změna těchto nastavení může vést k opakovanému selhání připojení. Přesto 
můžete odesílat dokumenty na e-mailové adresy (  95) a získat připojení (  93).
Chcete-li získat přístup k nabídce pro zamknutí nastavení Internetu:

814 OK – ADVANCED FCT / ZÁMEK / LOCK PARAMETERS

☞ Zadejte na numerické klávesnici kód zámku o čtyřech číslicích.

☞ Zadání potvrďte stisknutím tlačítka OK.

☞ Pomocí tlačítek a  vyberte možnost WITH (S).

☞ Zadání potvrďte stisknutím tlačítka OK.

Zamknutí služby SMS

Tato funkce zakáže přístup ke službě SMS.
Chcete-li získat přístup k nabídce pro zamknutí služby SMS:

815 OK – ADVANCED FCT / ZÁMEK / LOCK SMS

☞ Zadejte na numerické klávesnici kód zámku o čtyřech číslicích.

☞ Zadání potvrďte stisknutím tlačítka OK.

☞ Pomocí tlačítek  a  vyberte možnost WITH (S). 

☞ Zadání potvrďte stisknutím tlačítka OK.
Poznámka : Pokud je kód již uložen, zařízení vás vyzve k vložení starého kódu, teprve potom vám umožní kód změnit.
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Zamknutí médií

Tato funkce zamkne přístup k médiím (pamět’ové médium USB).
Chcete-li získat přístup k nabídce pro zamknutí médií:

816 OK – ADVANCED FCT / ZÁMEK / LOCK MEDIA

☞ Zadejte na numerické klávesnici kód zámku o čtyřech číslicích.

☞ Zadání potvrďte stisknutím tlačítka OK.

☞ Pomocí tlačítek  a  vyberte možnost WITH (S). 

☞ Zadání potvrďte stisknutím tlačítka OK.
Poznámka : Pokud je kód již uložen, zařízení vás vyzve k vložení starého kódu, teprve potom vám umožní kód změnit.

SKENOVÁNÍ DO POČÍTAČE (ZÁVISÍ NA MODELU)

Poznámka : Zařízení je vybaveno tlačítkem Scan to PC (Skenování do počítače). Toto tlačítko nejdříve vyvolá funkci 
SCAN -TO – PC (Skenování do počítače), která ve spojení se sadou Companion Suite Pro umožní v 
počítači připojeném k zařízení zobrazit výzvu funkce skenování. Další informace naleznete v uživatelské 
příručce dodané se sadou Companion Suite Pro pro počítač.

KÓD ODDĚLENÍ
Možnost použití zařízení lze omezit pouze na oprávněné zaměstnance v každém oddělení. Slouží 
k tomu nastavení hlavního kódu oddělení a nastavení kódů jednotlivých oddělení. Můžete použít 
jeden hlavní kód oddělení a maximálně 98 kódů oddělení. Potom lze sledovat stav využití 
samostatně pro každé oddělení. Hlavní kód oddělení slouží k nastavení a úpravě údajů o kódech 
oddělení.
Během inicializace zařízení jste vyzváni k vložení hlavního kódu oddělení, který se skládá ze 
4 číslic. Tento kód je požadován u všech úprav, slouží jako hlavní kód správce. Výchozí hodnota 
hlavního kódu oddělení je 00.
Jednotlivé kódy oddělení slouží pro přístup k zařízení a pro práci s ním. Během inicializace 
zařízení můžete použít čísla oddělení v rozmezí 1-98. U každého oddělení jste také vyzváni 
k vložení kódu, který se skládá ze 4 číslic. Protože každé oddělení používá pro přístup k zařízení 
a pro práci s ním vlastní přidělený kód, lze využití sledovat samostatně pro každé oddělení.
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SPRÁVA FUNKCÍ SPRÁVCEM

Ve výchozím nastavení je funkce kódů oddělení při prvním uvedení zařízení do provozu neaktivní.

Aktivace kódů oddělení

 881 OK – ADVANCED FCT / DEPT. CODE / ACTIVATION

☞ Pomocí tlačítek  a  vyberte volbu WITH (S).

☞ Volbu potvrďte stisknutím tlačítka OK ; tím je funkce aktivována.

Deaktivace kódů oddělení

 881 OK – ADVANCED FCT / DEPT. CODE / ACTIVATION

☞ Pomocí tlačítek  a  vyberte volbu WITHOUT (Bez).

☞ Volbu potvrďte stisknutím tlačítka OK ; tím je funkce deaktivována.

Nastavení kódů oddělení

Správce musí vložit číslo vytvářeného oddělení v rozmezí 01 a 98, číslo 00 je určeno pro správce 
k zadání vlastního kódu a názvu oddělení. Kódy ostatních oddělení lze zaznamenávat teprve po 
nastavení údajů oddělení správce. 

• Postup vložení kódu správce1.

 882 OK – ADVANCED FCT / DEPT. CODE / NEW DEPT.

Na displeji se zobrazí: 

☞ Pomocí tlačítka  vyberte možnost 00.

☞ Volbu potvrďte stisknutím tlačítka OK.

Na displeji se zobrazí: 

☞ Stisknutím tlačítka OK potvrďte řádek 8821>DEPT. CODE (Kód odd.).

☞ Na displeji se zobrazí MASTERCODE  (Hlavní kód) a ****.

1. Tento kód je určen výhradně pro správce.

NEW DEPT.. (Nové odd.)
00> FREE (Volné)

8821>DEPT. CODE (Kód odd.)
8822  DEPT. NAME (Název odd.)
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☞ Pomocí tlačítka  přejděte na řádek **** a zadejte 4 číslice kódu oddělení (tento kód si 
zapamatujte).

☞ Kód potvrďte stisknutím tlačítka OK.

☞ Pomocí tlačítka  vyberte možnost 8822 DEPT. NAME (Název odd.) a stiskněte 
tlačítko OK.

☞ Písmenné klávesnice vložte název, který chcete přiřadit oddělení (maximálně 20 znaků).

☞ Název oddělení potvrďte stisknutím tlačítka OK.

Vytvoření kódu oddělení

S kódy oddělení může pracovat pouze správce, který se musí přihlásit pomocí hlavního kódu.

☞ Vložte hlavní kód a potvrďte ho stisknutím tlačítka OK.
 882 OK – ADVANCED FCT / DEPT. CODE / NEW DEPT.

☞ Vložte číslo v rozmezí 01 a 98 nebo vyberte volné číslo pomocí tlačítek  a  ze 
seznamu na displeji zařízení.

☞ Volbu potvrďte stisknutím tlačítka OK.
Na displeji se zobrazí: 

☞ Stiskněte tlačítko OK, na displeji se zobrazí:

☞ Vločte 4 číslice kódu (zapamatujte si je). Pokud je tento kód již někde použit, zobrazí 
zařízení zprávu CODE ALREADY USED (Kód je již použit). V takovém případě vložte 
jiný kód.

☞ Volbu potvrďte stisknutím tlačítka OK.
Zařízení se také zeptá, přejete-li si upravit název oddělení. Stiskněte tlačítko OK a potom se 
stisknutím tlačítka  vrat’te do hlavní nabídky.

Odstranění kódu oddělení

Správce také může odstranit kód oddělení, a tím zabránit oddělení s tímto kódem v přístupu k 
funkcím zařízení.

☞ Vložte hlavní kód správce.
 883 OK – ADVANCED FCT / DEPT. CODE / DELETE

☞ Vložte číslo oddělení, jehož kód chcete odstranit, nebo ho vyhledejte pomocí tlačítek  a .

☞ Volbu potvrďte stisknutím tlačítka OK. Na displeji se zobrazí výzva k potvrzení. 
Opětovným stisknutím tlačítka OK potvrďte odstranění. Od této chvíle je číslo oddělení 
opět volné a všechny jeho čítače jsou vynulovány.

8821>DEPT. CODE (Kód odd.)
8822  DEPT. NAME (Název odd.)

DEPT. CODE (Kód odd.)
 * * * *
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Upozornění – Pokud správce odstraní vlástní číslo oddělení, budou odstraněna také čísla všech 
ostatních oddělení.

Tisk kódu oddělení

Správce může vytisknout zprávy pro každé vložené oddělení. Tyto zprávy zobrazují číslo oddělení 
(v rozmezí 01 a 98), jeho název, přidělený přístupový kód a počet stránek odeslaných a vytištěných 
daným oddělením.

 884 OK – ADVANCED FCT / DEPT. CODE / PRINT

☞ Vložte číslo oddělení, jehož zprávu chcete vytisknout, a potvrďte ho stisknutím tlačítka OK.
Zařízení zahájí tisk podle následujícího obrázku.

Tisk zprávy oddělení

Správce může vytisknout zprávy pro všechna vytvořená oddělení. Postup:
 884 OK – ADVANCED FCT / DEPT. CODE / PRINT

☞ Vložte číslo oddělení správce 00 a potvrďte ho stisknutím tlačítka OK. Zařízení vytiskne zprávu 
podle následujícího obrázku.

**  CODES DEPARTEMENT  **

Département

Nom Département

Code Département

Pages émises

pages copiées

01

FAX LASER

3178

1589

2890

**  CODES DEPARTEMENT  **

Dépt. Nom Département Code Dépt. Pages copiéesPage émises

00 369812581234Master

003 598418971593Bureau 47

002 458735612574Bureau 85

001 158925966589Bureau 44
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POUŽÍVÁNÍ KÓDŮ ODDĚLENÍ V ODDĚLENÍ

Chce-li některé oddělení používat funkce zařízení, musí vložit svůj přístupový kód přidělený 
správcem. Pokud je aktivní funkce "DEPARTMENT CODE" (Kód oddělení), na displeji se 
zobrazí:

☞ Používejte pouze numerickou klávesnici (při stisknutí jiných tlačítek se ozve zvukový 
signál).

Na displeji se zobrazí:

☞ Vložte přístupový kód oddělení (přidělený správcem). Pokud je kód vložen správně, 
zařízení vám umožní přístup ke všem dostupným funkcím, s výjimkou nabídky 88, která 
je určena pouze pro správce. Pokud vložený kód neodpovídá žádnému známému kódu, 
zařízení zobrazí zprávu "WRONG CODE" (Neplatný kód).

Tisk vlastní zprávy oddělení
Každé oddělení může vytisknout zprávu vlastního oddělení.

☞ Pokud je aktivní funkce Department Code (Kód oddělení), vložte 4 číslice přístupového 
kódu a potvrďte je stisknutím tlačítka OK.

 59 OK – PRINT / DEPART. CODES

Zařízení vytiskne zprávu týkající se vašeho oddělení.
Poznámka: Pokud je vložen hlavní kód, zařízení vytiskne souhrn všech oddělení.

ÚČTOVACÍ KÓD

VLOŽENÍ ÚČTOVACÍHO KÓDU

Účtovací kód je číslo, které je odesláno po připojení, po faxovém číslu příjemce. Chcete-li po 
vložení čísla příjemce vložit účtovací kód, stiskněte nejdříve tlačítko . To vloží za telefonní 
číslo znak + a vy nyní můžete vložit účtovací kód.

THU  20 FEB  10:15 (Čt  20 úno  10:15)
ENTER DEPT. CODE (Vložte kód odd.)

ENTER DEPT. CODE (Vložte kód odd.)
* * * *
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Příklad:

Účtovací kód bude vždy skrytý.

Maximální délka, kterou můžete vložit, je 30 znaků. Při vytáčení jsou odeslány pouze číslice. Vložený 
znak + není odeslán. Ve výše uvedeném příkladu bude vytočeno číslo 97380884440123.

Pokud je zařízení připojeno k vlastní pobočkové ústředně (PABX), vložte předčíslí (číslo, které 
používá PABX pro přístup do veřejné telefonní sítě, například 0) a potom vložte / (nebo mezeru).

Pokud je použit účtovací kód, je ve zprávě o odeslání i ve vytištěném protokolu zařízení uvedeno číslo 
příjemce doplněné znakem +.

PAMĚT’OVÉ MÉDIUM USB
Pamět’ové médium USB lze k zařízení připojit na přední straně. Zařízení provede analýzu souborů 
uložených ve formátu TXT, TIFF nebo JPEG a nabídne vám následující možnosti:

• Tisk souborů uložených v pamět’ovém médiu USB
• Odstranění souborů uložených v pamět’ovém médiu USB
• Analýza obsahu připojeného pamět’ového média USB
• Naskenování dokumentu a jeho uložení do pamět’ového média USB

TO: (Komu:)
9738088444+****
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POUŽITÍ PAMĚT’OVÉHO MÉDIA USB

TISK DOKUMENTŮ

Můžete vytisknout obsah nebo seznam souborů uložených v pamět’ovém médiu USB.

Tisk seznamu souborů uložených v médiu

 02 OK – MEDIA / PRINT DOCUMENT

 021 OK – MEDIA / PRINT DOCUMENT / LIST

☞ Připojte pamět’ové médium USB k zařízení na přední straně zařízení.

☞ Na displeji se zobrazí zpráva MEDIA ANALYSIS (Analýza média).

☞ Vyberte možnost PRINT DOCUMENT pomocí tlačítek  a  a potvrďte ji stisknutím 
tlačítka OK.

☞ Vyberte možnost LIST (Seznam) pomocí tlačítek  a  a volbu potvrďte stisknutím 
tlačítka OK.

☞ Seznam je zobrazen v tabulce obsahující následující informace:
• Pořadové číslo analyzovaného souboru
• Název a přípona souboru
• Datum poslední aktualizace
• Velikost v kilobajtech
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Tisk souborů uložených v médiu

 022 OK – MEDIA / PRINT DOCUMENT / FILE

☞ Připojte pamět’ové médium USB k zařízení na přední straně zařízení.

☞ Na displeji se zobrazí zpráva MEDIA ANALYSIS (Analýza média).

☞ Vyberte možnost PRINT DOC. (Tisk dok.) pomocí tlačítek  a  a volbu potvrďte stisknutím 
tlačítka OK.

☞ Vyberte možnost FILE (Soubor) pomocí tlačítek  a  a volbu potvrďte stisknutím tlačítka OK.

☞ K dispozici jsou tři možnosti tisku souborů:
• ALL (Všechny), chcete-li vytisknout všechny soubory uložené v pamět’ovém médiu USB.
• Vyberte možnost ALL (Všechny) pomocí tlačítek  a  a volbu potvrďte stisknutím tlačítka 

OK. Tisk je zahájen automaticky.
• SERIE (Sada), chcete-li vytisknout posloupnost souborů uložených v pamět’ovém médiu USB.
• Vyberte možnost SERIE (Sada) pomocí tlačítek  a  a volbu potvrďte stisknutím tlačítka OK. 
• FIRST FILE (První soubor) a na displeji se zobrazí první soubor, pomocí tlačítek  a  vyberte 

první soubor v sadě a volbu potvrďte stisknutím tlačítka OK. Nalevo vedle souboru se zobrazí 
hvězdička (e).

• LAST FILE (Poslední soubor) a na displeji se zobrazí první soubor, pomocí tlačítek  a 
vyberte poslední soubor v sadě a volbu potvrďte stisknutím tlačítka OK.

• Stiskněte tlačítko . Na displeji se zobrazí výzva COPIES NUMBER (Počet kopií), pomocí 
numerické klávesnice vložte požadovaný počet kopií a potvrďte ho stisknutím tlačítka OK, tím 
zahájíte tisk.

• SELECTION (Výběr), chcete-li vytisknout pouze jeden soubor uložený v pamět’ovém médiu USB.
• Pomocí tlačítek  a  vyberte požadovaný soubor a volbu potvrďte stisknutím tlačítka OK. 

Na displeji se zobrazí výzva COPIES NUMBER (Počet kopií), pomocí numerické klávesnice 
vložte požadovaný počet kopií a potvrďte ho stisknutím tlačítka OK, tím zahájíte tisk.

☞ Opust’te tuto nabídku stisknutím tlačítka .

ODSTRANĚNÍ SOUBORŮ ULOŽENÝCH V MÉDIU

Můžete odstranit soubory uložené v pamět’ovém médiu USB
 07 OK – MEDIA / DELETE

 071 OK – MEDIA / DELETE / MANUAL

☞ Připojte pamět’ové médium USB k zařízení na přední straně zařízení.

☞ Na displeji se zobrazí zpráva MEDIA ANALYSIS (Analýza média).

☞ Vyberte možnost DELETE (Odstranit) pomocí tlačítek  a  a volbu potvrďte stisknutím 
tlačítka OK.

☞ Vyberte možnost MANUAL (Ruční) pomocí tlačítek  a  a volbu potvrďte stisknutím 
tlačítka OK.
5-38



Provoz
☞ K dispozici jsou tři možnosti odstranění souborů:
• ALL (Všechny), chcete-li odstranit všechny soubory uložené v pamět’ovém médiu USB.
• Vyberte možnost ALL (Všechny) pomocí tlačítek  a  a volbu potvrďte stisknutím 

tlačítka OK.
• Vrátíte se do předchozí nabídky.
• SERIE (Sada), chcete-li odstranit posloupnost souborů uložených v pamět’ovém médiu USB.
• Vyberte možnost SERIE (Sada) pomocí tlačítek  a  a volbu potvrďte stisknutím 

tlačítka OK. 
• FIRST FILE (První soubor) a na displeji se zobrazí první soubor, pomocí tlačítek  a 

vyberte první soubor v sadě a volbu potvrďte stisknutím tlačítka OK. Nalevo vedle souboru 
se zobrazí hvězdička (e).

• LAST FILE (Poslední soubor) a na displeji se zobrazí první soubor, pomocí tlačítek  a 
vyberte poslední soubor v sadě a volbu potvrďte stisknutím tlačítka OK. 

• Stiskněte tlačítko . 

• Vrátíte se do předchozí nabídky.
• SELECTION (Výběr), chcete-li odstranit pouze jeden soubor uložený v pamět’ovém 

médiu USB.
• Pomocí tlačítek  a  vyberte požadovaný soubor a volbu potvrďte stisknutím tlačítka 

OK. Vrátíte se do předchozí nabídky.

☞ Opust’te tuto nabídku stisknutím tlačítka .

ANALÝZA OBSAHU PAMĚT’OVÉHO MÉDIA USB

Po určité době nečinnosti se v zařízení zobrazí znovu hlavní nabídka. Obsah pamět’ového média 
USB můžete znovu zobrazit. Postupujte takto:

 08 OK – MEDIA / MEDIA ANALYSIS

☞ Stiskněte tlačítko  a pomocí klávesnice vložte hodnotu 08.

☞ Tím zahájíte analýzu pamět’ového média USB.

☞ Nalezené souboru uložené v pamět’ovém médiu USB můžete vytisknout nebo odstranit. 
Další informace naleznete v předchozích kapitolách.

ULOŽENÍ DOKUMENTU DO PAMĚT’OVÉHO MÉDIA USB

Tato funkce umožňuje naskenovat a uložit dokument přímo do pamět’ového média USB.

☞ Umístěte kopírovaný dokument na sklo skeneru kopírovanou stranou dolů.

☞ Do konektoru USB multifunkčního zařízení zasuňte pamět’ové médium USB.
Tím zahájíte analýzu pamět’ového média USB. 
Jakmile je analýza dokončena, zobrazí se nabídka MEDIA (Médium).
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☞ Vyberte možnost SCAN TO (Skenovat na) pomocí tlačítek  a  a volbu potvrďte stisknutím 
tlačítka OK.

Upozornění – Tato funkce je přístupná ještě dvěma dalšími způsoby:
• Pokud stisknete tlačítko SCAN (Skenovat) a potom vyberete možnost SCAN-TO-MEDIA

(Skenovat do média).
Pokud při zhasnutém displeji stisknete tlačítko  a pomocí numerické klávesnice vložíte hodnotu 03.

☞ Zvolte BARVU buď BLACK&WHITE (ČERNOBÍLE) nebo COLOR (Barevně) pomocí tlačítek 
a  a volbu potvrďte stisknutím tlačítka OK.

☞ Pomocí alfanumerické klávesnice vložte název skenovaného souboru (maximálně 20 znaků) 
a potvrďte ho stisknutím tlačítka OK.

☞ Zvolte formát souboru, buď IMAGE (obrázek), nebo PDF a volbu potvrďte. Tím zahájíte 
skenování a ukládání dokumentu. 
IMAGE (obrázek) vytvoří soubor podobný fotografii. PDF je formát používaný k vytváření 
digitálních dokumentů.

Spouštěcí tlačítko  umožňuje zahájit okamžitě skenování a uložení souboru s využitím parametrů 
nastavených ve formátu analýzy.

Pokud u formátu IMAGE (Obrázek) zvolíte možnost BLACK&WHITE (Černobíle), obrázek bude uložen 
ve formátu TIFF, pokud zvolíte možnost COLOR (Barevně), obrázek bude uložen ve formátu JPEG.

FAXOVÁ POŠTOVNÍ SCHRÁNKA
K dispozici je 32 poštovních schránek (MBX), které umožňují odeslat dokumenty v naprosté tajnosti 
pomocí přístupového kódu (slovního kódu MBX) všem příjemcům, kteří používají kompatibilní fax.
MBX 00 je veřejná. Po uvedení do provozu je přímo zpracovávána zařízením a zaznamenává zprávy 
faxového záznamníku.
MBX 01 až 31 jsou soukromé. Každá je chráněna heslem. Lze je využít k důvěrnému přijetí 
dokumentů.
Použití kódů a přístup ke kódům MBX 01 až 31 jsou podmíněny inicializací, která je definována 
kódem MBX (je-li potřeba) a mnemotechnickou pomůckou (bezpečnostním ID).
Po inicializaci můžete provést tyto operace:

• změnit vlastnosti poštovní schránky,
• vytisknout obsah poštovní schránky, což je možné v případě, že schránka obsahuje jeden nebo 

více dokumentů (hvězdička vedle kódu MBX), po vytištění obsahu schránky, je schránka 
prázdná,

• odstranit poštovní schránku, pouze však v případě, že byla inicializována a je prázdná,
• vytisknout seznam poštovních schránek v zařízení

Příjem i odesílání dokumentů pomocí poštovní schránky je zcela důvěrné. 
K uložení dokumentu do poštovní schránky není třeba zadávat přístupový kód. Všechny dokumenty 
vkládané do poštovní schránky jsou přidány k již existujícím dokumentům.
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V případě dotazování je poštovní schránka dostupná pouze pomocí kódu MBX. 
Ukládání do poštovní schránky a její dotazování lze provést pro:

• uložení dokumentu do faxové poštovní schránky,
• přenos a uložení dokumentu do vzdálené faxové poštovní schránky,
• dotazování na dokument ze vzdáleného faxu.

SPRÁVA POŠTOVNÍCH SCHRÁNEK

Vytvoření poštovní schránky
71 OK – MAILBOXES / CREATE MBX

☞ Vyberte neobsazenou poštovní schránku z 31 schránky nebo přímo zadejte číslo 
neobsazené poštovní schránky a zadání potvrďte stisknutím tlačítka OK.

☞ Vyberte možnost MAILBOX CODE (Kód poštovní schránky) a stiskněte tlačítko OK. 
Vždy je zobrazena hodnota 0000.

☞ Zadejte vlastní kód (je-li potřeba) a stiskněte tlačítko OK.

☞ Vyberte možnost MAILBOX NAME (Název poštovní schránky) a stiskněte tlačítko OK.

☞ Vložte název poštovní schránky. (max. 20 znaků) a potvrďte ho stisknutím tlačítka OK. 
Tím je poštovní schránka inicializována. Chcete-li inicializovat další schránku, stiskněte 
tlačítko C a opakujte stejný postup.

☞ Poštovní schránku opustíte stisknutím tlačítka .

Změna vlastností poštovní schránky

71 OK – MAILBOXES / CREATE MBX

☞ Vyberte neobsazenou poštovní schránku z 31 schránky nebo přímo zadejte číslo 
neobsazené poštovní schránky a zadání potvrďte stisknutím tlačítka OK.

☞ Zadejte kód této poštovní schránky, pokud existuje, a potvrďte ho stisknutím tlačítka OK.

☞ Vyberte nabídku MAILBOX CODE (Kód poštovní schránky) nebo MAILBOX NAME (Název 
poštovní schránky) a výběr potvrďte stisknutím tlačítka OK.

☞ Změňte data nabídky a změny potvrďte stisknutím tlačítka OK.

☞ V případě potřeby proveďte poslední dva kroky pro další nabídku.

Tisk obsahu poštovní schránky

73 OK – MAILBOXES / PRINT MBX

☞ Vyberte neobsazenou poštovní schránku z 31 schránky nebo přímo zadejte číslo 
neobsazené poštovní schránky a zadání potvrďte stisknutím tlačítka OK.

☞ Zadejte kód této poštovní schránky, pokud existuje, a potvrďte ho stisknutím tlačítka OK.
Všechny dokumenty v poštovní schránce jsou vytištěny a schránka je vyprázdněna.
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Odstranění poštovní schránky

Před odstraněním poštovní schránky zajistěte vytisknutím jejího obsahu, aby byla prázdná.
74 OK – MAILBOXES / DELETE MBX

☞ Vyberte neobsazenou poštovní schránku z 31 schránky nebo přímo zadejte číslo neobsazené 
poštovní schránky a zadání potvrďte stisknutím tlačítka OK.

☞ Zadejte kód této poštovní schránky, pokud existuje, a potvrďte ho stisknutím tlačítka OK.

☞ Potvrďte odstranění poštovní schránky stisknutím tlačítka OK.
Poštovní schránka je odstraněna a zobrazí se v seznamu jako neobsazená.

Tisk seznamu poštovní schránky

75 OK – MAILBOXES / PRT MBX LIST

Seznam poskytuje přehled o stavu všech poštovních schránek.

Uložení dokumentu do poštovní schránky ve faxu

☞ Vložte dokument do podavače faxu.

☞ Vyberte možnost 72 OK – MAILBOXES/DEPOSIT MBX a zadání potvrďte stisknutím 
tlačítka OK.

☞ Vyberte neobsazenou poštovní schránku z 31 schránky nebo přímo zadejte číslo neobsazené 
poštovní schránky a zadání potvrďte stisknutím tlačítka OK.

Dokument je umístěn do podavače a uložen do zvolené poštovní schránky.

Uložení dokumentu do poštovní schránky ve vzdáleném faxu

☞ Vložte dokument do podavače faxu.

☞ Vyberte možnost 35 OK – FAX / MBX SENDING a zadání potvrďte stisknutím tlačítka OK.

☞ Vložte číslo příjemce, které má být uloženo do poštovní schránky nebo zvolte režim vytáčení 
(informace naleznete v části Vytáčení na straně 5-3) a volbu potvrďte stisknutím tlačítka OK.

☞ Vložte číslo poštovní schránky příjemce a potvrďte ho stisknutím tlačítka OK.

☞ Chcete-li odložit odeslání, vložte vedle současného času odeslání nový čas odeslání a potvrďte 
ho stisknutím tlačítka OK.

☞ Pokud chcete upravit zdroj dokumentu, zvolte jednu z možností FEEDER (Podavač) nebo 
MEMORY (Pamět’) a volbu potvrďte stisknutím tlačítka OK.

☞ Chcete-li, před odesláním vložte počet stran dokumentu a potvrďte ho stisknutím tlačítka OK.

☞ Potvrďte požadavek na přenos do poštovní schránky vzdáleného faxu stisknutím tlačítka .
V případě, že jste nastavili okamžitý přenos, dojde k okamžitému odeslání dokumentu.

Je-li u dokument nastaveno odložené odeslání, bude dokument uložen do paměti a odeslán 
v požadovaný čas.
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Dotazování na dokument z poštovní schránky vzdáleného faxu

36 OK – FAX / MBX POLLING

☞ Vložte číslo příjemce, které má být uloženo do poštovní schránky nebo zvolte režim 
vytáčení (informace naleznete v části Vytáčení na straně 5-3) a volbu potvrďte stisknutím 
tlačítka OK.

☞ Vložte číslo poštovní schránky příjemce a potvrďte ho stisknutím tlačítka OK.

☞ Zadejte přístupový kód schránky a stiskněte tlačítko OK.

☞ Chcete-li čas dotazování odložit, zadejte vedle aktuálního času čas zahájení dotazování.

☞ Potvrďte požadavek na dotázání poštovní schránky stisknutím tlačítka .
*Jakmile je vzdálený fax připojen, dokumenty v poštovních schránkách vzdáleného faxu jsou 
okamžitě nebo později přeneseny do místního faxu.

Poznámka : Zkontrolujte, zda je vzdálený fax kompatibilní s místním faxem.
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6 ÚDRŽBA
ÚDRŽBA

OBECNÉ INFORMACE

Chcete-li zajistit nejlepší provozní podmínky faxu, doporučuje se pravidelně vnitřek zařízení čistit.
Při běžném použití dodržujte následující pravidla: 

• Nenechávejte kryt otevřený, pokud to není nutné.
• Zařízení nevystavujte přímému slunečnímu záření.
• Nepokoušejte se mazat zařízení olejem.
• Kryt vždy zavírejte opatrně a chraňte zařízení před vibracemi.
• Neotevírejte kryt při tisku.
• Zařízení se nikdy nepokoušejte rozebrat.
• Nepoužívejte papír, který zůstal dlouhou dobu v zásobníku papíru.

Prostudujte si bezpečnostní pokyny v kapitole Bezpečnost a prostředí na konci této uživatelské 
příručky.
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VÝMĚNA SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU (TONERU A VÁLCE)

Chcete-li zjistit zbývající kapacitu spotřebního materiálu:

 86 OK – ADVANCED FCT / CONSUMABLES

Kazeta s tonerem a kazeta s válcem jsou dodávány s čipovou kartou.
Po výměně spotřebního materiálu musíte v zařízení nastavit funkce nového materiálu.
Z toho důvodu musí být do zařízení načten obsah čipové karty dodané s každou tonerovou 
kazetou pokaždé po instalaci nového spotřebního materiálu.

Výměna kazet

Výměna kazety s tonerem
Chcete-li vyměnit kazetu s tonerem, postupujte takto:
Zobrazí-li se na displeji zpráva:

☞ 1 – Otevřete kryt tiskárny.

 CHANGE TONER (VYMĚŇTE TONER)
<OK>  TO CONFIRM (POTVRĎTE STISKNUTÍM 
TLAČÍTKA OK)
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Upozornění – Zapékací jednotka umístěná uvnitř tiskárny se může za provozu zahřát na 
velmi vysokou teplotu.   
Abyste se vyhnuli zranění, nedotýkejte se.

☞ 2 – Vyjměte sestavu válce a toneru. V zájmu ochrany životního prostředí nevyhazujte 
použitou kazetu s tonerem. Použité kazety by měly být zlikvidovány podle místních 
pravidel pro likvidaci odpadu.

☞ 3 – Odblokujte kazetu s tonerem otočením modré zajišt’ující západky podle níže 
uvedeného obrázku.
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☞ 4 – Oddělte kazetu s válcem od kazety s tonerem. 

☞ 5 – Vyjměte z krabice novou kazetu s tonerem, držte ji pevně oběma rukama.

☞ 6 – Protřepejte kazetu s tonerem střídavě ve směrech vyznačených šipkami na níže uvedeném 
obrázku.

Kazeta s válcem

          Kazeta toneru
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☞ 7 – Odstraňte z kazety ochranný plastový proužek podle následujícího obrázku.

☞ 8 – Zasuňte novou kazetu s tonerem do kazety s válcem tak, aby do sebe zapadly. 

Upozornění – Nedotýkejte se zeleně zbarveného válce umístěného pod krycí klapkou kazety 
s válcem. Dotyk by mohl způsobit zhoršení kvality tisku faxů a místních fotokopií. 

Upozornění – Nedotýkejte se kovových součástí umístěných na straně kazety s tonerem 
a válcem, aby případný výboj statické elektřiny zařízení nepoškodil.

Upozornění – Nedotýkejte se černě zbarveného vývojového válce v přední části kazety 
s tonerem, dotyk by mohl způsobit zhoršení kvality tisku faxů a místních fotokopií.

Válec
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Údržba
☞ 9 – Zasuňte kazetu s tonerem a válcem do tiskárny podle níže uvedeného obrázku. 

☞ 10 – Zavřete kryt tiskárny opatrným, ale silným tlakem, tak, aby zaklapl na místo.

☞ Stiskněte tlačítko OK na klávesnici skeneru. Na displeji se zobrazí:

TUE 02 APR 13:39 (ÚT 2. DUBNA 13:39)
INSERT GAUGE CARD (VLOŽTE INFORMAČNÍ 

KARTU)

 Vývojový válec
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Údržba
☞ Čipovou kartu (dodanou s kazetou s tonerem) vložte do čtečky karet. Při vkládání 
zkontrolujte umístění čipu podle níže uvedeného obrázku.

☞ Na ovládacím panelu skeneru se zobrazí následující zprávy:

☞ Stiskněte tlačítko OK.

☞ Po přečtení čipové karty se na displeji zobrazí zpráva:

☞ Vyjměte kartu.

Upozornění – Pokud se zobrazí následující zpráva, zkontrolujte, zda je čipová karta vložena 
správně: 

Upozornění – Pokud se zobrazí následující zpráva, vysuňte kartu, otočte ji na druhou stranu 
a zasuňte ji ve směru zelené šipky.  

CHANGE TONER? (VYMĚNIT TONER?)
YES= OK – NO= C (ANO= OK, NE= C)

TONER OK
REMOVE CARD (VYJMĚTE KARTU)

CANNOT READ CARD (KARTU NELZE PŘEČÍST)
REMOVE CARD (VYJMĚTE KARTU)

CANNOT READ CARD  (KARTU NELZE PŘEČÍST)
CHECK WAY UP (ZKUSTE ZASUNOUT 
OBRÁCENĚ)

Zelená šipka
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Údržba
Výměna kazety s válcem
Chcete-li vyměnit kazetu s válcem, postupujte takto:
Zobrazí-li se na displeji zpráva:  

☞ 1 – Otevřete kryt tiskárny..

CHANGE DRUM (VYMĚŇTE VÁLEC)
<OK> TO CONFIRM (POTVRĎTE STISKNUTÍM 

TLAČÍTKA OK)
6-8



Údržba
☞ 2 – Vyjměte starou sestavu kazety s tonerem a válcem. V zájmu ochrany životního 
prostředí nevyhazujte kazetu s opotřebovaným válcem do popelnice. Kazetu válce 
zlikvidujte v souladu s místními nařízeními.

Upozornění – Zapékací jednotka nalézající se uvnitř tiskárny v její spodní části může být 
při práci zařízení velmi horká.  Nedotýkejte se jí, abyste se nezranili.

☞ 3 – Odblokujte kazetu s tonerem otočením modré zajišt’ující západky ve směru uvedeném 
na následujícím obrázku.
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Údržba
☞  4 – Oddělte kazetu s válcem od kazety s tonerem.

☞ 5 – Vyjměte kazetu s novým válcem z krabice, držte ji pevně oběma rukama.

Upozornění –  Nedotýkejte se zeleně zbarveného válce umístěného pod krycí klapkou kazety 
s válcem. Dotyk by mohl způsobit zhoršení kvality tisku faxů a místních fotokopií. 

Upozornění – Nedotýkejte se kovových součástí umístěných na straně kazety s tonerem a válcem, 
aby případný výboj statické elektřiny zařízení nepoškodil.

Upozornění – Nedotýkejte se černě zbarveného vývojového válce v přední části kazety s tonerem, 
dotyk by mohl způsobit zhoršení kvality tisku faxů a místních fotokopií.

Kazeta s válcem

           Kazeta toneru

     Válec

             Vývojový válec
6-10



Údržba
☞ 6 – Zasuňte novou kazetu s tonerem do kazety s válcem tak, aby do sebe zapadly.

☞ 7 – Zasuňte kazetu s tonerem a válcem do tiskárny podle níže uvedeného obrázku.

☞ 8 – Zavřete kryt tiskárny opatrným, ale silným tlakem, tak, aby zaklapl na místo.
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Údržba
☞ Stiskněte tlačítko OK na ovládacím panelu skeneru. Na displeji se zobrazí zpráva: 

☞ Vložte informační kartu (dodanou s kazetou válce) do čtečky karet. Při vkládání zkontrolujte 
umístění čipu podle níže uvedeného obrázku. 

☞ Na ovládacím panelu skeneru se zobrazí následující zprávy:

☞ Stiskněte tlačítko OK.

☞ Po přečtení čipové karty se na displeji zobrazí zpráva:

☞ Vyjměte kartu.

Upozornění – Pokud se zobrazí následující zpráva, zkontrolujte, zda je čipová karta vložena 
správně: 

Upozornění – Pokud se zobrazí následující zpráva, vysuňte kartu, otočte ji na druhou stranu 
a zasuňte ji ve směru zelené šipky. 

TUE 02 APR 13:39 (ÚT 2. DUBNA 13:39)
INSERT GAUGE CARD (VLOŽTE INFORMAČNÍ 

KARTU)

CHANGE DRUM ? (VYMĚNIT VÁLEC?) 
YES= OK – NO= C (ANO= OK, NE= C)

DRUM  OK (VÁLEC V POŘÁDKU)
REMOVE CARD (VYJMĚTE KARTU)

CANNOT READ CARD (KARTU NELZE PŘEČÍST)
REMOVE CARD (VYJMĚTE KARTU)

CANNOT READ CARD (KARTU NELZE PŘEČÍST)
CHECK WAY UP (ZKUSTE ZASUNOUT 
OBRÁCENĚ)

Zelená šipka
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Údržba
ČIŠTĚNÍ

Vyčištění snímacích částí skeneru zařízení

Pokud se na přenesených faxech nebo kopiích objevují vertikální čáry, postupujte takto:

Čištění tiskárny

Prach, špína a zbytky papíru na vnějším povrchu a uvnitř tiskárny mohou zhoršovat kvalitu tisku. 
Tiskárnu pravidelně čistěte.

Upozornění – Při čištění používejte jemnou látku. Nepoužívejte brusné a leptavé čistící 
prostředky. 
Zapékací jednotka se může během provozu zahřát na vysokou teplotu. Nedotýkejte se jí, abyste 
se nezranili.  
Po vypnutí tiskárny čekejte nejméně 10 minut a před čištěním vnitřního prostoru tiskárny 
zkontrolujte, zda již zapékací jednotka vychladla.

☞ Tlačte na kryt skeneru směrem 
dozadu tak, aby zůstal otevřený 
ve svislé poloze.

☞ Vyčistěte dvě průhledná snímací 
okna jemným kusem látky, která 
neobsahuje vlákna a je napuštěna 
alkoholem. 

☞ Zavřete kryt skeneru.

☞ Vytvořte zkušební kopii 
a zkontrolujte, zda byly 
problémy odstraněny.
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Údržba
Čištění vnějších částí tiskárny
Vnější části tiskárny čistěte jemnou utěrkou.

Čištění válečku podavače papíru
☞ 1 – Vypněte tiskárnu a odpojte napájecí kabel.

☞ 2 – Vyjměte válcovou tonerovou kazetu ze zařízení.  

☞ 3 – Vyčistěte váleček podavače papíru jemným kusem látky.

☞ 4 – Vrat’te válcovou tonerovou kazetu zpět na místo a informace naleznete v části Výměna 
kazet na straně 6-2.

☞ 5 – Zavřete kryt tiskárny, připojte napájecí kabel a zapněte zařízení pomocí vypínače umístěného 
nalevo na přední straně zařízení.

Upozornění – Zapákací jednotka nalézající se uvnitř tiskárny nad válečkem přísunu papíru může 
být pri práci zařízení velmi horká. Nedotýkejte se jí, mohli byste se popálit.
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Údržba
SERVIS

Chcete-li, aby zařízení podávalo garantovaný výkon, musí být přibližně po každých 
50 000 vytištěných stránkách provedeny některé servisní práce (výměna zapékací jednotky 
a přenosového válce). O provedení těchto prací požádejte dodavatele zařízení.

KALIBRACE SKENERU

Tuto operaci můžete provést, není-li již kvalita fotokopií dokumentů dostatečná.

 80 OK – ADVANCED FCT / CALIBRATION

☞ Potvrďte volbu stisknutím tlačítka OK.

PROBLÉMY

CHYBY PŘI KOMUNIKACI

Při selhání komunikace fax doporučuje opakovat automaticky postup později.

Příklad zobrazeného výstupu: 

Přenos z podavače

K dispozici jsou tyto možnosti:
• Čekání na zahájení přenosu v určeném čase.

• Okamžité opakování přenosu stisknutím tlačítka .

• Zrušení přenosu stisknutím tlačítka . Dokument se vysune opětovným stisknutím tlačítka .

Aktuální čas  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - FRI 11 SEP 20:13 (PÁ 11. 
ZÁŘÍ 20:13)

Čas dalšího pokusu- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0142685014 20:18
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Údržba
Přenos z paměti

K dispozici jsou tyto možnosti:
• Čekání na zahájení přenosu v určeném čase.
• Nové spuštění přenosu pomocí fronty k přenosu informace naleznete v části Okamžité 

provedení přenosu z fronty na straně 5-12). V tom případě se při zpracování vícestránkových 
dokumentů provádí přenos od stránky, na které došlo k chybě.

• Zrušení přenosu pomocí odstranění odpovídajícího příkazu z přenosové fronty (informace 
naleznete v části Odstranění podrženého přenosu na straně 5-12)

Zařízení provádí nejvýše 5 automatických vytáčení. Dokumenty, které nebyly přeneseny, jsou 
automaticky odstraněny z paměti a vytiskne se zpráva o přenosu s kódem chyby a příčinou selhání 
(viz kódy chyb při komunikaci).

Kódy chyb při komunikaci

Kódy chyb při komunikaci se zobrazují v protokolech a zprávách o přenosu.

Obecné kódy
Kód 01 – Obsazeno nebo fax neodpovídá
Tento kód se zobrazí po šesti neúspěšných pokusech. Opakujte volání později.

Kód 03 – Přerušení uživatelem
Uživatel ukončil komunikaci stisknutím tlačítka .

Kód 04 – Programované číslo není platné
Číslo uložené na tlačítku rychlé volby nebo zkrácené číslo není platné, zkontrolujte ho. (Příklad: Byl 
naprogramován zpožděný přenos pomocí tlačítka rychlé volby a toto tlačítko bylo mezitím zrušeno).

Kód 05 – Chyba při skenování
Došlo k problému se skenerem, například k uvíznutí stránky.

Kód 06 – Chyba tiskárny
Došlo k problému v tiskárně: V tiskárně není papír, došlo k uvíznutí papíru nebo otevření krytu. 
V přijímacím režimu tento problém nastává pouze tehdy, je-li parametr příjmu nastaven na hodnotu 
BEZ PAPÍRU (informace naleznete v části Příjem bez papíru na straně 3-7).

Kód 07 – Odpojeno
Linka byla odpojena (špatná linka). Zkontrolujte číslo a opakujte postup.

Kód 08 – Kvalita
Odeslaný dokument nebyl správně přijat. Kontaktujte příjemce a zjistěte, zda je nutné dokument znovu 
odeslat.

Kód 0A – Nebyl zjištěn žádný dokument
Pokusili jste se získat dokument od kontaktu, který dokument nepřipravil (není vložen) nebo bylo 
zadáno neplatné heslo.
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Kód 0B – Chybný počet stran
Počet stran zjištěných během přípravy k přenosu se liší od počtu odeslaných stran dokumentu. 
Zkontrolujte počet stran dokumentu.

Kód 0C – Chyba přijatého dokumentu
Požádejte kontakt, který volal, aby zkontroloval délku dokumentu (může být příliš dlouhý a nelze 
ho přijmout celý).

Kód 0D – Selhání přenosu
Požádejte odesilatele, aby dokument znovu odeslal.

Kód 13 – Plná pamět’
Fax nemůže dále přijímat, protože jeho pamět’ je plná. Fax obsahuje příliš mnoho přijatých 
a nevytištěných dokumentů nebo je příliš mnoho dokumentů ve frontě k přenosu. 
Vytiskněte přijaté dokumenty a odstraňte je nebo ihned přeneste dokumenty z fronty.

Kód 14 – Plná pamět’
Pamět’ přijatých dokumentů je plná.

Kód 15 – Neznámé číslo poštovní schránky
Chcete uložit dokument v poštovní schránce. Číslo poštovní schránky neexistuje.

Kód 16 – Chybí předávací seznam
Požádali jste vzdálený fax o předání dokumentu, ale fax nemá naprogramován seznam 
požadovaných kontaktů.

Kód 17 – Neznámé číslo poštovní schránky
Chcete vyzvednout dokument z poštovní schránky. Číslo poštovní schránky neexistuje.

Kód 18 – Rozesílání předaných dokumentů není možné
Požádali jste vzdálený fax o předání dokumentu, ale tento fax nemá funkci rozesílání 
předávaných dokumentů.

Kód 19 – Ukončeno kontaktem
Kontakt ukončil komunikaci. (Příklad: Vzdálený fax se pokoušel vyzvednout dokument od 
místního faxu, ale v tomto faxu není uložen žádný dokument.

Kód 1A – Odpojeno
Přenos nebyl zahájen. Telefonní linka je obsazená.

Kód 1B – Selhání přenosu
Během přenosu: Opakujte operaci. 
Během příjmu: Požádejte kontakt o opětovné odeslání dokumentu.

Chybové kódy Internetu
Kódy 40 a 41 – Poskytovatel neodpovídá
Modem se nemůže připojit k poskytovateli připojení k Internetu. Pokud se tato chyba stále 
opakuje, zkontrolujte telefonní číslo pro připojení k poskytovateli.

Kód 42 – Nelze získat přístup k Internetu 
Poskytovatel odmítá připojení, služba je dočasně nedostupná. Pokud k této chybě dochází 
opakovaně, zkontrolujte parametry připojení k Internetu.

Kód 43 – Server SMTP je nedostupný
Nelze se připojit k serveru SMTP pro odesílání pošty, služba je dočasně nedostupná. Pokud k této 
chybě dochází opakovaně, zkontrolujte parametry internetového e-mailu a serveru.
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Údržba
Kód 44 – Server POP3 je nedostupný
Nelze se připojit k serveru POP3 pro příjem pošty, služba je dočasně nedostupná. Pokud k této chybě 
dochází opakovaně, zkontrolujte parametry internetového e-mailu a serveru.

Kód 45 – Odpojení poskytovatelem
Služba je dočasně nedostupná; opakujte operaci později.

Kód 46 – Server SMTP odpojen
Server SMTP k odesílání pošty je odpojen. Služba je dočasně nedostupná; opakujte operaci později.

Kód 47 – Server POP3 je odpojen
Server POP3 k přijímání pošty je odpojen. Služba je dočasně nedostupná; opakujte operaci později.

Kód 48 – Odpojení od Internetu
Služba je dočasně nedostupná; opakujte operaci později.

Kód 49 – Nelze se připojit k Internetu
Zkontrolujte telefonní číslo, případně přiřazené předčíslí zařízení.
Chcete-li zkontrolovat parametry Internetu, vytiskněte je postupným stisknutím tlačítek , 9, 4, 5 a OK.

Code 50 – Server error
Zkontrolujte číslo v parametrech zprávy SMS, případně došlo k chybě při konfiguraci údajů.

CHYBY TISKÁRNY

Chybové zprávy

Pokud se u tiskárny objeví některý z následujících problémů, kontrolka „Zapnuto“ bliká červeně 
a zařízení je dočasně nepoužitelné. Na displeji se zobrazí odpovídající zpráva.

Zpráva Akce

CHANGE TONER (VYMĚNIT 
TONER)
<OK> TO CONFIRM (POTVRĎTE 
STISKNUTÍM TLAČÍTKA OK)

Vyměňte kazetu s tonerem.
Postupujte podle pokynů v části Výměna kazety s tonerem 
na straně 6-2.

CHANGE DRUM (VYMĚŇTE 
VÁLEC)
<OK> TO CONFIRM (POTVRĎTE 
STISKNUTÍM TLAČÍTKA OK)

Vyměňte kazetu s válcem.
Postupujte podle pokynů v části Výměna kazety s válcem 
na straně 6-8.

CANNOT READ CARD (KARTU 
NELZE PŘEČÍST)
CHANGE WAY UP (ZASUŇTE 
OBRÁCENĚ)

Zasuňte čipovou kartu do zařízení obráceně.

CLOSE FRONT COVER 
(UZAVŘETE PŘEDNÍ KRYT) Uzavřete přední kryt tiskárny.
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Údržba
CLOSE PRINTER (ZAVŘETE 
TISKÁRNU)
UPPER COVER (HORNÍ KRYT)

Uzavřete zadní horní kryt tiskárny.

TONER NEAR END (TONER 
BUDE BRZY PRÁZDNÝ)

Kazeta s tonerem je téměř vyčerpaná (zbývá 10 % 
kapacity).

PAPER EMPTY (DOŠEL PAPÍR) Nainstalujte zásobník papíru.
Naplňte zásobník papírem požadovaného formátu.

PAPER JAM INSIDE (UVÍZNUTÍ 
PAPÍRU UVNITŘ ZAŘÍZENÍ)

Otevřete zásobník.
Odstraňte uvíznutý papír.

PAPER JAM EXTERNAL TRAY 
(UVÍZNUTÍ PAPÍRU VE 
VNĚJŠÍM ZÁSOBNÍKU)

Otevřete kryt.
Odstraňte uvíznutý papír z výstupu tiskárny.

PAPER JAM INTERNAL TRAY 
(UVÍZNUTÍ PAPÍRU VE 
VNITŘNÍM ZÁSOBNÍKU)

Otevřete kryt.
Odstraňte uvíznutý papír mezi zásobníkem a zapékací 
jednotkou.

PRINTER ERROR XX (CHYBA 
TISKÁRNY XX)

Odpojte a znovu připojte zařízení.
Pokud problém přetrvává, kontaktujte dodavatele zařízení.

PAPER SIZE ERROR (CHYBNÝ 
FORMÁT PAPÍRU) Zkontrolujte formát papíru (A4, LETTER apod.).

PAPER JAM
UPPER RV MODULE (UVÍZNUTÍ 
V HORNÍ ČÁSTI JEDNOTKY)

Došlo k uvíznutí papíru v horní části duplexní jednotky. 
Otevřete horní přístupová dvířka jednotky a odstraňte 
uvíznutý papír.

PAPER JAM
LOWER RV MODULE (UVÍZNUTÍ 
V DOLNÍ ČÁSTI JEDNOTKY)

Došlo k uvíznutí papíru v dolní části duplexní jednotky. 
Otevřete dolní přístupová dvířka jednotky a odstraňte 
uvíznutý papír.

CHECK PAPER TYPE 
(ZKONTROLUJTE TYP PAPÍRU)

Zkontrolujte, zda typ použitého papíru odpovídá údajům 
výrobce (informace naleznete v části Charakteristika na 
straně 6-26).

PAPER JAM
INSIDE (UVÍZNUTÍ PAPÍRU 
UVNITŘ ZAŘÍZENÍ)

Zkontrolujte rozměry papíru v duplexní jednotce a ujistěte 
se, že skutečně odpovídá údajům výrobce (informace 
naleznete v části Charakteristika na straně 6-26).

Zpráva Akce
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Údržba
Uvíznutí papíru v tiskárně

Uvnitř tiskárny

☞ Listy papíru uvíznuté uvnitř tiskárny odstraňte následujícím způsobem.

Upozornění – Zapékací jednotka umístěná uvnitř tiskárny se může při provozu zahřát na velmi 
vysokou teplotu. Nedotýkejte se jí, abyste se nezranili.

☞ Otevřete přední kryt tiskárny.

☞ Vyjměte kazetu s tonerem a válcem z tiskárny.

☞ Odstraňte uvíznuté papíry.

☞ Otevřete zadní kryt tiskárny tak, aby zapadl za západku A.

☞ Odstraňte uvíznuté papíry.

☞ Nainstalujte zpět válcovou tonerovou kazetu (informace naleznete v části Výměna kazet na 
straně 6-2).

☞ Uzavřete správně přední a zadní kryt tiskárny.

A
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Údržba
Uvíznutí papíru v podavači a zásobnících

Následující obrázky ukazují různé typy uvíznutí papíru, ke kterým může dojít při používání 
zařízení.

☞ Odstraňte všechny uvíznuté listy podle šipek v závislosti na místě, kde dojde k uvíznutí 
papíru.

Problémy se skenerem

Ve výstupním zásobníku tiskárny

V zásobníku papíru V zásobníku pro ruční podávaní papíru
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Údržba
Druhý zásobník (volitelný)

2

1

1
2
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Údržba
PROBLÉMY SE SKENEREM

Uvíznutí papíru ve skeneru

Při uvíznutí papíru se na displeji ovládacího panelu zobrazí následující zpráva: 
REMOVE DOCUMENT (Vyjměte dokument). 
Dochází-li opakovaně k uvíznutí papíru ve stejné části tiskárny, je třeba tuto část zkontrolovat, 
vyčistit nebo opravit.

☞ Otevřete kryt skeneru.

☞ Odstraňte uvíznutý papír (A) a snažte se ho nepřetrhnout.

☞ Potom zavřete kryt skeneru.

A
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Údržba
RŮZNÉ PROBLÉMY

Po zapnutí není na je displeji žádná zpráva.
Zkontrolujte, zda je připojen napájecí kabel a v případě potřeby zkontrolujte zásuvku.

Fax nerozpoznal přítomnost vloženého dokumentu. Na displeji se neobjeví zpráva READY 
(Připraveno).
Při spuštění a během skenování se na displeji zobrazí zpráva REMOVE DOCUMENT (Vyjměte 
dokument).
Vyjměte dokument nebo stiskněte tlačítko .
Zkontrolujte tloušt’ku dokumentu (50 stran papíru o hmotnosti 80 g/m2).
Pokud je to nutné, vyhlaďte stránky.
Postrčte stránky kupředu.

Fax nepřijímá žádné faxové zprávy.
Zkontrolujte, zda je telefonní kabel správně připojen a zda po stisknutí tlačítka  uslyšíte oznamovací tón.

Byla přijata prázdná stránka.
Vytvořte fotokopii dokumentu. Pokud je správná, funguje fax normálně. Požádejte kontakt o opětovné 
odeslání dokumentu. Je možné, že byl odeslán s obráceně vloženou stranou.

Fax nelze odeslat.
Zkontrolujte, zda je správně připojen telefonní kabel.
Zkontrolujte tón stisknutím tlačítka .
Zkontrolujte, zda je předvolba správně naprogramována a použita.
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Údržba
ZABALENÍ A PŘEPRAVA ZAŘÍZENÍ

Při přesunu zařízení používejte vždy původní obal. Zanedbání těchto pokynů může vést 
k neplatnosti záruky.

☞ 1 – Odpojte zařízení z telefonní sítě (závisí na modelu) a z napájecí zásuvky.

☞ 2 – Odpojte telefonní kabel (závisí na modelu) a napájecí kabel ze zásuvky, vyjměte 
podavač dokumentů, výstupní zásobník tiskárny a zabalte je do původního obalu.

☞ 3 – Vložte zařízení do platového sáčku a vložte je do původní krabice se všemi původními 
výplněmi.

☞ 4 – Přidejte veškerou dokumentaci (dokumenty k tiskárně a různé disky CD-ROM 
v závislosti na modelu).

☞ 5 – Pečlivě uzavřete krabici páskou.
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Údržba
CHARAKTERISTIKA
Typ zařízení: Kancelářský barevný faxový přístroj, rychlý provoz se všemi zařízeními skupiny 3 podle 
doporučení ITU-T.

CHARAKTERISTIKA JEDNOTKY

Rozměry: Šířka: 440 mm
Hloubka: 460 mm (bez duplexní jednotky)
Výška: 460 mm (bez stohovačů a zásobníku na 500 
listů papíru)

Hmotnost: 14 kg
Zdroj napájení: 220-240 V – 50 – 60 Hz – 4,5 A
Spotřeba energie (maximální hodnoty): - Úsporný režim: méně než 15 W.

- Režim čekání: méně než 75 W.
- Režim provozu: 580 W (při kopírování) (spotřeba 

ve špičce 900 W)
Provozní teplota: - Režim provozu: +10°C až 35°C s maximální 

změnou 10° C za hodinu.
- Skladování: +0° C až 40° C s maximální změnou 

10° C za hodinu.
Provozní vlhkost: Provoz nebo skladování: Relativní vlhkost 20 % až 

80 % (bez kondenzace) s maximální změnou 20 % za 
hodinu.

Formát zdrojového dokumentu: Šířka: maximálně 216 mm
Výška: 297 mm
Tloušt’ka: 0,05 až 0,15 mm

Podavač dokumentů: Maximální kapacita: Výška stohu papíru 3 mm 
(například běžná kapacita 50 stran papíru hmotnosti 
80 g/m2)

Formát pro příjem: Formát A4 a Legal: Formát A4
Formát Legal

Papír pro příjem: Běžný papír (typ pro kopírky, 80 g/m2)
Kapacita zásobníku papíru: maximálně 250 stran (80 g/m2)
Druhý zásobník papíru (volitelně): Druhý zásobník papíru: 500 stran (80 g/m2)
Způsoby přenosu: V souladu s doporučeními UIT-T pro kopírky 

skupiny 3.
Možná telefonní připojení: Ke všem veřejně telefonním sítím nebo jejich 

ekvivalentům
Rozlišení skenovaného obrázku: Skener: 300 dpi
Čtecí systém: Systém CIS optronics
Typ tisku: Laserový tisk
Rozlišení tiskárny: 600 x 600 dpi
Rychlost komunikace: Pro zařízení skupiny 3 : 33600/14400/12000/9600/

7200/4800/2400 b/s
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Údržba
Faktický čas přenosu strany A4 je v rozmezí od několik sekund do přibližně jedné minuty (závisí na kvalitě 
linky, rychlosti modemu, množství informací na zdrojovém dokumentu a rozlišení)(*).

(*) Nebere se v úvahu čas potřebný k navázání komunikace.

Internet: Obecná charakteristika Protokoly TCP/IP/PPP
Protokoly SMTP/POP3/MIME pro elektronickou 
poštu
Modem typu V90 (rychlost až 56 kb/s)

Formát souborů: Obrázek: Pro černobílé dokumenty formát TIFF-F, 
pro barevné dokumenty formát JPEG
- PDF: Monochromatické i barevné dokumenty
-  Emulace jazyka PCL® 6 (A)
SG Script (emulace jazyka PostScript® úrovně 
2 a PostScript® úrovně 3 s konfiguračním souborem) (B)

Specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění.

A. PCL je registrovaná ochranná známka společnosti Hewlett Packard.
B. PostScript je registrovaná ochranná známka společnosti Adobe Systems Incorporated.
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Bezpečnost a životní prostředí
7 BEZPEČNOST 
A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

BEZPEČNOST

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Před zapnutím jednotky zkontrolujte, zda elektrická zásuvka, do které je jednotka zapojena, 
vyhovuje požadavkům uvedeným na štítku na jednotce nebo na samostatném zdroji napájení 
(v závislosti na modelu). Tuto jednotku nelze nainstalovat na podlahu.
Pokud jednotka pracuje se samostatným zdrojem napájení, používejte pouze zdroj dodaný 
s jednotkou. Nikdy nepoužívejte jiný zdroj napájení.
Pokud jednotka pracuje s bateriemi, vyměňujte je pouze za stejný nebo výrobcem doporučený 
ekvivalentní typ baterií.
Upozornění: Nesprávná výměna baterie může způsobit výbuch. Baterie vyměňujte pouze za 

stejný nebo výrobcem doporučený typ. Použité baterie zlikvidujte v souladu 
s nařízeními výrobce.

Použité baterie musejí být zlikvidovány v souladu s nařízeními výrobce.
V závislosti na modelu může být jediným způsobem, jak odpojit zařízení od napájení, vysunutí 
napájecí zástrčky ze zásuvky. Proto musíte zachovávat tyto zásady:
• Jednotka musí být zapojena do elektrické zásuvky umístěné v blízkosti jednotky.
• Elektrická zásuvka musí zůstat snadno přístupná.
Jednotka je dodávána s napájecím kabelem včetně zástrčky. Typ zástrčky v závislosti na 
modelu může být:

• bez uzemnění (symbol  na štítku s upozorněním),
• s uzemněním (na štítku s upozorněním není uveden žádný symbol). Elektrická zástrčka 

s uzemněním musí být připojena k elektrické zásuvce s uzemněním.

Evropská verze této jednotky má označení  podle směrnic 73/23/CEE, 89/336/CEE  
a 93/68/CEE.

Pokud odnímáte horní kryt jednotky, která je zapojena do elektrické 
sítě, uvědomte si následující rizika:
• Proniknutí laserového paprsku do lidského oka může způsobit 

nezhojitelná zranění.
• Uživatel, který se dostane do kontaktu se součástmi zapojenými 

do elektrické sítě, může utrpět velmi nebezpečný elektrický šok.

!

!
APPAREIL A RAYONNEMENT LASER
DE CLASSE 1
CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1
APPARECCHIO LASER DI CLASSE 1
PRODUCTO LASER DE CLASE 1
APARELHO A LASER DE CLASSE 1
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Bezpečnost a životní prostředí
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Ochrana životního prostředí je pro výrobce velmi důležitá. Výrobce vyvíjí zařízení s ohledem na 
životní prostředí, proto se rozhodl zachovat šetrný přístup k životnímu prostředí po celou dobu 
životnosti svých výrobků, od výroby přes prodej, používání a likvidaci.

Obalové materiály

Logo (zelený bod) označuje, že výrobce přispívá státem certifikovaným institucím 
zabývajícím se zlepšením infrastruktury sběru a recyklace druhotných surovin.

Usnadněte porosím recyklaci tím, že budete dodržovat místní zákony a nařízení, která se 
týkají třídění a likvidace odpadu.

Baterie a akumulátory

Obsahuje-li výrobek baterie nebo akumulátory, měly by být odevzdány v označených 
sběrných centrech.

Výrobek

Symbol přeškrtnutého kontejneru označuje, že výrobek patří do skupiny elektrických 
a elektronických zařízení.

Proto v souladu s evropskými zákony je vaší povinností odevzdat vyřazený výrobek do 
některého ze sběrných míst:
- v případě nákupu odpovídajícího výrobku do distribučního centra,
- do obecních sběrných míst (sběrné dvory, skládky apod.).

Tím se zapojíte do programu Opětovné využití vyřazených elektrických a elektronických zařízení, 
který může příznivě ovlivnit životní prostředí a lidské zdraví.

Energy Star

Cílem mezinárodního programu ENERGY STAR® je podpora vývoje 
a propagace energeticky úsporného vybavení kanceláří a domácností.
Společnost OKI Printing Solutions jako účastník programu ENERGY STAR® 
zaručuje, že tento výrobek splňuje směrnice ENERGY STAR® pro energetickou 
účinnost.
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INFORMACE O SPOTŘEBNÍM MATERIÁLU

Kazeta s tonerem 6K: 09004168
Kazeta s tonerem 12K: 09004169
Kazeta s válcem: 09004170

VLASTNOSTI SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU

Kazeta s tonerem: Standardní kazeta s tonerem umožňuje vytisknout 
až 6 000 stran (při tisku na papír formátu A4 s 5% 
černobílým pokrytím).
Kazeta s tonerem dodávaná se zařízením 
umožňuje vytisknout až 2 000 stran (při tisku na 
papír formátu A4 s 5% černobílým pokrytím).
Provozní životnost kazety s tonerem závisí 
především na typu tištěných dokumentů a na 
průměrném počtu stran při tiskové operaci.

Kazeta s válcem: Standardní kazeta s válcem umožňuje vytisknout 
až 20 000 stran.
Provozní životnost kazety z válcem může být 
ovlivněna mnoha faktory: provozním prostředím 
(teplota a vlhkost vzduchu), průměrným počtem 
stran při tiskové operaci, typem používaného 
papíru atd.
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