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Společnost Riso nebude odpovědná za žádné škody ani náklady vzniklé na základě 
použití této příručky.
Vzhledem k tomu, že své výrobky neustále vylepšujeme, může se zařízení v některých 
ohledech lišit od ilustrací použitých v této příručce.
Společnost Riso neručí za žádné přímé, náhodné nebo následné škody jakékoli povahy, 
ani za ztráty či výdaje vzniklé následkem použití tohoto produktu nebo přiložených 
příruček.

BUpozornění:
• Nezapomeňte si přečíst důležité informace o bezpečnosti provozu.
• Tuto příručku mějte vždy při ruce a důkladně se s tiskárnou seznamte.

 je registrovaná ochranná známka společnosti RISO KAGAKU CORPORATION 
v Japonsku a dalších zemích. 

 je ochranná známka společnosti RISO KAGAKU CORPORATION. 

 je ochranná známka společnosti RISO KAGAKU CORPORATION. 
- Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být měněny bez předchozího upo-

zornění.
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Vítá vás zařízení RISO řady EZ
Děkujeme, že jste si zakoupili tuto tiskárnu, která vytváří čisté tisky a snadno se ovládá pomocí tlačítek. Kromě 
mnoha užitečných tiskových funkcí nabízí zařízení různá praktické pomůcky, jako jsou indikátory průběhu vytváření 
matrice a tisku nebo vodítko v přijímacím zásobníku, které usnadňuje odebrání vytisknutých kopií.

O této uživatelské příručce
Tato příručka obsahuje podrobné pokyny týkající se ovládání a údržby zařízení.
Aby bylo možné zařízení co nejlépe využít, musí si tuto příručku pozorně přečíst a podle uvedených pokynů 
postupovat každý, kdo bude se zařízením pracovat. Součástí příručky je i přehledná kapitola týkající se řešení potíží.

O způsobu zápisu ve vysvětlivkách

1) Název kapitoly
2) Tlačítko na ovládacím panelu

Tento grafický symbol ve větě označuje tlačítko na 
některém z ovládacích panelů.

3) Odkaz na poznámku ( )
Zobrazí odkazovanou stránku.

4) Doporučení
Důležité!: Uvádí informace vyžadující zvýšenou 
pozornost a opatrnost.
Poznámka: Uvádí užitečné informace.
Tip: Uvádí doplňující praktické informace a rady. 

5) Informace o bezpečnosti
Bezpečnostní pokyny jsou uvozeny následujícími 
ikonami.

A VAROVÁNÍ:
B Upozornění:

O informacích a ilustracích obsažených v této příručce
Několik slov o informacích a ilustracích v této příručce.
• Některé funkce popisované v této příručce podporují pouze modely řady EZ3XX. Takové funkce nejsou u modelů 
řady EZ2XX k dispozici.

• Ilustrační kresby tvarů zařízení a rozložení ovládacích panelů vycházejí z modelu EZ370A.
• O volitelném automatickém podavači dokumentů AF-VI:II se zde hovoří také jako o “jednotce ADF (doplněk)”.
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Seznámení
Díly a komponenty
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1) Kryt předlohového skla
2) Vedlejší ovládací panel ( str.10)
3) Předlohové sklo ( str.97)

Položte originál lícem dolů.

4) Hlavní displej ( str.100)
5) Hlavní ovládací panel ( str.8)
6) Koš matric ( str.91)

Uchovává použité matrice.

7) Páčka pro úpravu tlaku na podávaný papír 
( str.19)
Upravuje tlak podle typu podávaného papíru.

8) Tlačítko pro zvýšení/snížení podavače 
papíru ( str.20)
Během výměny či doplňování papíru sníží nebo 
zvýší podavač papíru.

9) Podavač papíru ( str.19)
10) Vodítko podavače papíru ( str.19)

Přidržuje a vede papír.
Přisuňte vodítko k hranám papíru.

11) Páčka pro zajištění vodítka podavače 
papíru ( str.19)
Zajistí vodítka podavače papíru.

12) Kolečko pro úpravu vodorovné polohy 
tisku ( str.48)
Slouží ke změně pozice tisku doleva či doprava.

13) Přijímací zásobník originálů podavače 
ADF 
Naskenované originály vypadávají do tohoto 
zásobníku.

14) Páčka pro uvolnění originálů z podavače 
ADF ( str.104)
Pokud dojde k uvíznutí originálu, přesunutím 
páčky doprava jej z jednotky ADF vysunete.

15) Vodítko originálu v podavači ADF
Posunutím se přizpůsobí šířce originálu, aby držel 
pohromadě.

16) Čelní kryt
17) Držák uzávěru inkoustové kazety ( str.86)
18) Jednotka pro tvorbu matrice ( str.88)
19) Kryt jednotky pro tvorbu matrice ( str.88)
20) Klopa vodítka matrice ( str.88)
21) Role matrice ( str.88)
22) Držák role matrice ( str.88)
23) Inkoustová náplň ( str.86)
24) Rukojeñ tiskového válce ( str.94)
25) Tiskový válec ( str.94)
26) Počítadlo

Zaznamenává počet kopií (počítadlo celkového 
počtu kopií) a počet vytvořených matric (počítadlo 
matric).

27) Tlačítko pro uvolnění tiskového válce 
( str.94)
Slouží k uvolnění tiskového válce v případě 
potřeby odebrání.

28) Rukojeñ jednotky pro tvorbu matrice 
( str.88)

29) Tlačítko pro uvolnění jednotky pro tvorbu 
matrice ( str.88)
Slouží k uvolnění jednotky pro tvorbu matrice 
v případě potřeby odebrání.

30) Stabilizátor
31) Vypínač
32) Kolečko pro úpravu lišt pro vysunutí 

papíru 
(pouze u modelů řady EZ3XX) ( str.21)
Slouží k přizpůsobení lišt podle typu a formátu 
papíru tak, aby se papír zarovnával.

33) Pořadač papíru (pouze u modelů řady 
EZ3XX) ( str.21)
Po stisknutí se pořadač otevře a je možné 
zarovnat potisknutý papír.

34) Vodítko přijímacího zásobníku ( str.21)
Slouží k přesnému zarovnání potisknutého papíru.
Posunuje se podle šířky velikosti papíru.

35) Zarážka papíru ( str.21)
Slouží jako zarážka potisknutého a vysunutého 
papíru v přijímacím zásobníku papíru.
Posunuje se podle délky velikosti papíru.

36) Přijímací zásobník papíru ( str.21)
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Ovládací panely
Hlavní ovládací panel

1) Displej pro kontrolu a chyby ( str.100)
Zobrazuje stav a místa chyb.

2) Indikátor 
3) Displej pro počet kopií (Displej pro čísla 

chyb)
Zobrazuje počet vytisknutých kopií, číselné hodnoty 
přiřazené různým nastavením a čísla chyb.

4) Master-Making Key (Tlačítko pro tvorbu 
matrice)
Připraví tiskárnu k vytvoření matrice.

5) Indikátor průběhu
Zobrazuje průběh vytváření matrice a tisku.
Když je tiskárna připravena k vytvoření matrice, 
rozsvítí se všechny indikátory nad tlačítkem pro 
vytvoření matrice.
Když je tiskárna připravena k tisku, rozsvítí se 
všechny indikátory nad tlačítkem pro tisk.

6) Print Key (Tlačítko pro tisk)
Připraví tiskárnu k tisku.

7) Wake-Up Key / Log out Key (Tlačítko pro 
ukončení režimu spánku /Tlačítko pro 
odhlášení)
Přepne tiskárnu z režimu úspory energie.
Toto tlačítko používejte rovněž k odhlašování se 
ze zařízení.

8) Auto-Process Key/Indicator (Tlačítko/
indikátor Automatický proces) ( str.44)
Provede nepřetržitou operaci od vytvoření matrice 
po tisk.
Po aktivaci se rozsvítí indikátor vedle tlačítka.

9) Print Speed Adjustment Keys/Indicator 
(Tlačítka/indikátor úpravy rychlosti tisku) 
( str.49)
Slouží k výběru jedné z pěti rychlostí tisku.
Indikátor nad tlačítky zobrazuje aktuální nastavení rychlosti.

10) Print Density Adjustment Keys/Indicator 
(Tlačítka /indikátor úpravy sytosti tisku) 
(pouze u modelů řady EZ3XX) ( str.47)
Slouží k výběru jedné z pěti úrovní sytosti tisku.
Indikátor nad tlačítky zobrazuje aktuální nastavení sytosti.

11) Vertical Print Position Adjustment Keys/
Indicator (Tlačítka/indikátor úpravy svislé 
polohy tisku) ( str.48)
Slouží k úpravě polohy tisku ve svislém směru 
(v rozsahu ± 15 mm) po vytvoření matrice.
Indikátor nad tlačítky zobrazuje úroveň posunutí 
vzhledem ke středu.
Chcete-li posunutí zrušit, stiskněte tlačítko pro 
vycentrování tisku .

12) Tlačítko 
Slouží k nastavení naprogramovaného tisku.

13) Print Quantity Keys (Tlačítka pro zadání 
počtu kopií) (0 až 9)
Slouží k zadání požadovaného počtu kopií a 
dalších číselných hodnot.

14) Tlačítko C
Slouží ke zruší zadané číselné hodnoty či 
vynulování počítadla.

15) Tlačítko P/indikátor P ( str.50)
Umožňuje tisk a sdružování kopií podle zadání 
(naprogramovaný tisk).
Po aktivaci se rozsvítí indikátor nad tlačítkem.

1 2 3 4 5 6 7 8

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 219
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16) Tlačítko +
Slouží k nastavení naprogramovaného tisku nebo 
ke změně výchozích nastavení.

17) Tlačítko × 
Slouží k nastavení naprogramovaného tisku.

18) Start Key (Tlačítko Start)
Spustí tvorbu matrice, tisk nebo vykoná určené 
operace.
Tlačítko svítí pouze v případě, že je aktivní.

19) Proof Key (Tlačítko Zkušební kopie) 
( str.46)
Slouží například pro kontrolu výsledného tisku po 
úpravě polohy tisku.
Pomocí tohoto tlačítka lze tisknout zkušební kopie, 
aniž by to mělo vliv na hodnotu na displeji pro 
počet kopií.

20) Reset Key (Tlačítko Reset)
Obnoví všechna výchozí nastavení.

21) Stop key (Tlačítko Stop)
Zastaví právě probíhající operaci.
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Vedlejší ovládací panel

1) Displej pro volný rozměr reprodukce 
(pouze u modelů řady EZ3XX) ( str.36)
Zobrazuje poměr zvětšení/zmenšení stanovený 
pomocí funkce změny měřítka.

2) Reproduction Size Selection Key (tlačítko pro 
výběr rozměru reprodukce) ( str.35)
Chcete-li vybrat jeden ze standardních rozměrů 
reprodukce, stiskněte tlačítko / . Aktuálně 
vybraný rozměr označuje odpovídající indikátor.
Chcete-li obnovit 100 % zobrazení, stiskněte 
tlačítko .

3) Zoom Key (tlačítko změny měřítka) (pouze 
u modelů řady EZ3XX) ( str.36)
Umožňuje měnit rozměr reprodukce v rozsahu 50 
% až 200 %.
Po stisknutí tlačítka  lze pomocí tlačítek pro 
výběr měnit rozměr v krocích po 1 %. 
Po každém stisknutí tlačítka se funkce zapne a vypne. 

4) Scanning Level Adjustment Keys/Indicator 
(tlačítka pro úpravu úrovně skenování/ 
indikátor úpravy úrovně skenování) ( str.37)
Slouží k výběru jedné z pěti úrovní skenování.
Indikátor nad tlačítky zobrazuje aktuální úroveň 
skenování.

5) Auto Scanning Level Adjustment Key/
Indicator (tlačítko pro automatickou úpravu 
úrovně skenování/indikátor automatické 
úpravy úrovně skenování ( str.37)
Automaticky nastaví optimální úroveň skenování 
pro aktuální předlohu.
Po každém stisknutí tlačítka se funkce zapne a vypne.
Po aktivaci se rozsvítí indikátor nad tlačítkem.

6) Ink Saving Key/Indicator (tlačítko úspory 
inkoustu/indikátor úspory inkoustu) ( str.45)
Přepne tiskárnu do režimu úspory inkoustu.
Po každém stisknutí tlačítka se funkce zapne a vypne.
Po aktivaci se rozsvítí indikátor nad tlačítkem.

7) Image Processing Selection Key/Indicator 
(tlačítko/indikátor výběru režimu zpracování 
obrazu) ( str.32)
Po každém stisknutí tlačítka se režim zpracování 
obrazu změní.
Vyberete-li režim Čára, rozsvítí se indikátor . 
Vyberete-li režim Foto, rozsvítí se indikátor . 
Vyberete-li režim Duo (text/foto), rozsvítí se 
indikátor  i .

8) Pencil Key/Indicator (tlačítko režimu 
Tužka/indikátor režimu Tužka) ( str.33)
Tento režim slouží ke skenování originálů psaných 
tužkou.
Po každém stisknutí tlačítka se funkce zapne a vypne.
Po aktivaci se rozsvítí indikátor nad tlačítkem.

9) Dot Screen Selection Key/Indicator 
(tlačítko/indikátor bodového rozkladu)  
 (pouze u modelů řady EZ3XX) ( str.34)
Slouží k úpravě odstínů obrázků při tisku.
Stisknutím tlačítka lze přepínat mezi režimy 

COARSE (HRUBÝ) → FINE (JEMNÝ) → a 
beze změny. Rozsvícený indikátor odpovídá 
vybranému režimu. 

10) 2-UP Key/Indicator (tlačítko/indikátor tisku 
1:2) ( str.39)
Umožňuje tisk dvou originálů vedle sebe na jednu 
stránku.
Po každém stisknutí tlačítka se funkce zapne a vypne.
Po aktivaci se rozsvítí indikátor nad tlačítkem.

11) Book Key/Indicator (tlačítko/indikátor 
režimu Kniha) ( str.38)
Tento režim použijte v případě, že je skenovaným 
originálem časopis nebo kniha. 
Po každém stisknutí tlačítka se funkce zapne a vypne.
Po aktivaci se rozsvítí indikátor nad tlačítkem.
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12) Interface key/Indicator (tlačítko rozhraní/ 
indikátor rozhraní) ( str.30)
Pokud je zařízení připojené k počítači (vyžaduje 
doplňkovou sadu), slouží tlačítko k přepínání mezi 
připojením a odpojením linky. 
Pokud je linka připojená, indikátor nad tlačítkem svítí. 

13) Custom Key/Indicator (tlačítko režimu 
Vlastní nastavení/indikátor režimu Vlastní 
nastavení) ( str.64)
Slouží ke změně výchozích nastavení.
Po aktivaci se rozsvítí indikátor nad tlačítkem.

14) Idling Key/Indicator (tlačítko zabarvování//
indikátor Zabarvování) ( str.62)
Nastaví zabarvování.
Po každém stisknutí tlačítka se funkce zapne a vypne.
Po aktivaci se rozsvítí indikátor nad tlačítkem.

15) Confidential Key/Indicator (tlačítko režimu 
Důvěrné/indikátor režimu Důvěrné) 
( str.63)
Zabrání kopírování důvěrných dokumentů.
Po každém stisknutí tlačítka se funkce zapne a vypne.
Po aktivaci se rozsvítí indikátor nad tlačítkem.
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Před zahájením provozu

Bezpečnostní příručka - instalace
Tato část popisuje bezpečnostní opatření, která je třeba dodržovat při instalaci zařízení. Přečtěte si ji ještě před 
instalací zařízení.
Poznámka:
• Váš prodejce vám v okamžiku doručení může pomoci s určením vhodného místa pro zařízení.

Instalace
AVAROVÁNÍ:
• Umístěte zařízení na podstavec určený pro daný model nebo na rovnou a stabilní plochu (maximální povolený 

sklon 10 mm). Pokud zařízení spadne, může způsobit zranění.
• Umístěte zařízení v dobře větraném prostředí. Pokud tak neučiníte, může dojít k vážným zdravotním problémům.

BUpozornění:
• Umístěte zařízení v blízkosti elektrické zásuvky, aby nebylo nutné používat prodlužovací šňůru. Je-li použití prodlužovací 

šňůry nezbytně nutné, nepoužívejte šňůru delší než 5 metrů.
• Ponechejte za zařízením alespoň 10 cm volného prostoru, aby bylo možné zařízení v případě technických potíží 

odpojit.
• Udržujte zařízení v bezprašném prostředí. Pokud tak neučiníte, může dojít k požáru.

Důležité!:
• Neinstalujte zařízení na níže uvedených místech. Pokud toto doporučení nedodržíte, může dojít k selhání zařízení.

– Na místech vystavených přímému slunečnímu světlu, např. v blízkosti oken. (Na všechna okna, která by mohla 
zařízení vystavit přímému slunečnímu světlu, pověste závěs.)

– Na místech, na nichž dochází k náhlým změnám teploty.

– Na příliš horkých a vlhkých nebo studených a suchých místech.

– Na vytápěných místech.

– Na místech vystavených přímému proudění studeného či horkého vzduchu nebo tepelného záření.
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Připojení napájení
AVAROVÁNÍ:
• Nepřetěžujte použitou zásuvku či prodlužovací šňůru. Nepokládejte na napájecí šňůru těžké předměty, netahejte 

za ni ani ji nepřehýbejte. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
• Při odpojování napájecí šňůry netahejte za šňůru, ale jen za její zástrčku. Mohlo by dojít k poškození napájecí 

šňůry a následnému úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
• Nepřipojujte ani neodpojujte napájecí šňůru mokrýma rukama. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.

BUpozornění:
• Zástrčku napájecí šňůry vytahujte alespoň jednou za rok a provádějte čištění hrotů zástrčky a jejich okolí. Usadí-

li se na těchto místech prach, může dojít k požáru.

Důležité!:
• Zkontrolujte, zda je připojení napájecí šňůry a zástrčky neporušené. Zapojte zástrčku pevně do blízké elektrické 

zásuvky.
• Před připojením či odpojením kabelu zkontroluje, zda je tiskárna vypnutá.
• Nedotýkejte se VYPÍNAČE v horní části přívodu střídavého proudu (přípojka pro napájecí šňůru). Náhodnou 

změnou nastavení VYPÍNAČE můžete způsobit škodu na zařízení.
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Připojení k počítači (doplněk)
Pokud nainstalujete doplňkovou desku rozhraní (RISO PC Interface Card USB 2.0), můžete do zařízení 
z připojeného počítače odesílat předlohy pro tisk ve formě dat. Tiskový výstup je dokonalý, jelikož jsou k tvorbě 
matrice použita digitální data. 

Způsob připojení
Důležité!:
• Před připojením kabelu USB zapněte tiskárnu a počítač a počkejte, až se zobrazí výchozí obrazovka.
• Před připojením do sítě Ethernet nejprve vypněte zařízení i počítač.
• Maximální povolené napětí na vstupu i výstupu konektoru USB je 5 V.

Přímé propojení s počítačem 
s operačním systémem Windows
• Kabel:

Kabel USB
3m vysokorychlostní kabel USB

Poznámka:
• RISO PC Interface Card USB 2.0 

(doplněk) je nezbytná.

Síñová připojení
• Kabel:

Kabel sítě Ethernet
Stíněný kabel v souladu s normou 
10BASE-T nebo 100BASE-TX

Poznámka:
• RISO PC Interface Card USB 2.0 a 

RISO Network Card (obě jako doplněk) 
jsou nezbytné.



Před zahájením provozu

Doporučený papír 15

Doporučený papír
Povolená velikost a povolená gramáž
V tabulce je uveden tiskový papír, který lze použít. 

Důležité!:
• I když používáte papír vyhovující výše uvedeným parametrům, může se stát, že zařízením neprojde. Důležitými 

faktory jsou také povrch papíru, provozní podmínky a způsob uskladnění papíru. Při práci se zařízením na to 
pamatujte. Potřebujete-li další informace, obrañte se na svého prodejce.

Následující typy papíru nepoužívejte, jelikož mohou způsobit uvíznutí nebo chybné zavedení:

• příliš tenký papír (méně než 46 g/m2),
• příliš silný či těžký papír (více než 210 g/m2 pro řadu EZ3 a více než 157 g/m2 pro řadu EZ2),
• pomačkaný, pokroucený, zpřehýbaný či potrhaný papír,
• chemicky ošetřený nebo potažený papír (například termopapír nebo průklepový papír),
• papír s polepenými částmi nebo perforovaný papír (např. obálka nebo lepící štítky).

Poznámka:
• Papír s vodorovným vláknem může při podávání působit potíže. Používejte papír se svislým vláknem.

Společnost RISO nezaručuje, že tiskárna zpracuje a potiskne jiný než výše uvedený papír.

Model
Použitelný tiskový papír

Rozměr Gramáž

EZ390/EZ370/EZ330/EZ300
100 mm × 148 mm až 310 mm × 432 mm

46 g/m2 až 210 g/m2

EZ230/EZ220/EZ200 46 g/m2 až 157 g/m2
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Tipy pro snadnější podávání papíru
Uvíznutí a špatnému zavedení papíru lze předcházet dodržováním následujících pokynů:

• Pokud používáte standardní či lehký papír, nastavte páčku pro nastavení přítlaku na podávaný papír do polohy 
“NORMAL” (NORMÁLNÍ) ( ). Poté nastavte kolečko pro úpravu lišt pro vysunutí papíru (pouze u modelů řady 
EZ3XX) s ohledem na velikost papíru a otevřete všechny čtyři pořadače papíru (pouze u modelů řady EZ3XX). 
U modelů řady EZ2XX nastavte zvlňovače. str.19

• Pokud používáte silný papír (například kartón), nastavte páčku pro úpravu přítlaku na podávaný papír a kolečko pro 
úpravu lišt pro vysunutí papíru do polohy “CARD” (KARTÓN) ( ) a otevřete oba vnitřní pořadače papíru. str.19

• Pokud používáte kluzký papír, nastavte páčku pro nastavení přítlaku na podávaný papír do polohy “CARD” 
(KARTÓN) ( ). str.19

• Přizpůsobte vodítka podavače papíru, přijímacího zásobníku a zarážku velikosti použitého papíru. str.19
• Používejte rovný, nezpřehýbaný tiskový papír. Je-li nutné použít zvlněný papír, umístěte jej tak, aby zvlněná strana 

směřovala dolů.
• Pokud je horní okraj originálu příliš úzký nebo pokud je v horní části originálu použito velké množství inkoustu, 

papír se může přilepit k povrchu tiskového válce. Tento problém lze odstranit snížením pozice tisku (horní okraj se 
zvětší) nebo převrácením originálu vzhůru nohama. Poté spusñte tisk od začátku. 

Podmínky pro skladování
Tiskový papír skladujte v suchém prostředí na rovné ploše. Pokud jej budete skladovat v příliš vlhkém prostředí, 
papír může následně snadno uvíznout a může se snížit kvalita tisku.
Po otevření skladujte zbylý tiskový papír zabalený a uložený v krabici chráněné proti vlhkosti. Doporučujeme do 
krabice s papírem vložit také silikagel.
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Originály
Povolený formát a povolená gramáž
Lze použít následující originály.

• Originály jsou skenovány s ohledem na rozměr papíru, který byl vložen do podavače papíru během vytvoření 
matrice. Pro stejnou šířku nastavte odpovídajícím způsobem vodítka podavače papíru.
Pokud je vložený papír menší než originál, nebude originál naskenován celý. 
Pokud je vložený papír větší než originál, mohou se v oblasti mimo rozměr originálu vyskytnout neočekávané 
artefakty způsobené nečistotami na skle či stínem, který originál vrhá.

• Pomocí předlohového skla lze skenovat i vázané originály.
• Při použití jednotky ADF (doplněk) můžete automaticky vložit až 50 listů originálu (za použití originálů o gramáži 

80 g/m2 a menší).

Poznámka:
• Při tisku z následujících originálů použijte předlohové sklo:

– poškrábaných a poskvrněných originálů,
– pomačkaných, pokroucených, zpřehýbaných či potrhaných originálů,
– průsvitných originálů (například pauzovacího papíru nebo průhledných fólií),
– chemicky ošetřených nebo potažených originálů (například termopapíru nebo průklepového papíru),
– originálů pokrytých korektorem či lepidlem,
– příliš tenkých originálů (méně než 50 g/m2),
– příliš silných originálů (více než 128 g/m2),
– silného kreslicího papíru,
– originálů sešitých kancelářskými sponami nebo svorkami.

• Pokud je originál zmačkaný, zvlněný či pokroucený, důkladně jej narovnejte, aby bylo možné originál přiložit přímo 
na předlohové sklo.

• Pokud se na povrchu originálu nachází korekční přípravek nebo lepidlo, důkladně je před umístěním originálu na 
skenovací plochu vysušte.

• Je-li originál podlepený silným papírem, může se na kopiích objevit jeho stín.

Při použití předlohového skla Při použití jednotky ADF (doplněk)

Rozměr Gramáž Rozměr Gramáž

50 mm × 90 mm až 310 mm × 432 mm Max.10 kg 100 mm × 148 mm až 
 310 mm × 432 mm

50 g/m2

 až 
  128 g/m2
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Maximální tisková plocha a okraje
Maximální tisková plocha pro toto zařízení.

Důležité!:
• Bez ohledu na rozměry tištěných originálů je nutné, aby si originál zachoval okraje uvedené na obrázku. V případě 

nutnosti zmenšete originál tak, aby se vešel mezi naznačené okraje. Umístěte originál takovým způsobem, aby 
byla jeho hrana s minimálním okrajem 5 mm orientovaná na levou stranu předlohového skla.

Materiály, které nelze kopírovat
Nepoužívejte zařízení žádným způsobem, kterým byste porušovali zákon nebo stanovená autorská práva, a to ani 
v případě, že vytváříte kopie pouze pro osobní potřebu. Další podrobné informace vám poskytnou místní úřady. 
Obecně řečeno, buďte ohleduplní a uvážliví.

Model Maximální tisková plocha Maximální velikost papíru, který lze 
použít

EZ390 291 mm × 425 mm

310 mm × 432 mm

EZ370 291 mm × 413 mm

EZ330 
EZ230 251 mm × 357 mm

EZ300 
EZ200 210 mm × 290 mm

EZ220 210 mm × 357 mm



Před zahájením provozu

Příprava k tisku 19

Příprava k tisku
Nastavení podavače papíru 

1 Otevřete podavač papíru. 

2 Založte papír.
Umístěte papír ve směru tisku a přizpůsobte vodítka 
podavače papíru bočním hranám papíru. Poté 
vodítka podavače papíru zajistěte pomocí páček.

: Odjistit
: Zajistit

Důležité!:
• Nepoužívejte papír nevhodných formátů a 

nekombinujte různé formáty papíru.
• Před posunutím vodítek podavače papíru přesuňte 

páčku pro jejich zajištění do polohy .
• Ověřte, zda vodítka podavače papíru těsně přiléhají 

k vloženému papíru.
Pokud tak neučiníte, mohou se objevit nežádoucí 
výsledky.

3 Vyberte odpovídající přítlak na 
podávaný papír.
Přesuňte páčku pro úpravu přítlaku na podávaný papír 
do polohy odpovídající povrchu použitého papíru.

NORMAL (NORMÁLNÍ) ( ): Standardní papír
CARD (KARTÓN) ( ): Silný papír a papír s hladkým 
povrchem
Poznámka:
• Před zavřením podavače papíru odeberte papír a 

rozšiřte vodítka podavače papíru na maximum.
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Doplnění či výměna papíru
Pokud během tisku přidáváte nebo vyměňujete papír jiného rozměru, snižte podavač papíru stisknutím tlačítka pro 
zvýšení/snížení podavače papíru.
Jakmile umístíte papíry, snižte podavač papíru stisknutím tlačítka pro zvýšení/snížení podavače papíru. Pokud v podavači 
dojde papír, podavač automaticky klesne až na dno. 
Pokud nastavíte papír a stisknete tlačítko pro zvýšení/snížení podavače papíru a podavač se bude nacházet na dně, 
podavač papíru se zvedne.

Důležité!:
• Nekombinujte různé formáty papíru.
• Po výměně papíru za papír o jiném formátu přizpůsobte vodítka podavače papíru a zarážku papíru formátu vyměněného 

papíru.
str.21
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Nastavení přijímacího zásobníku papíru

1 Otevřete přijímací zásobník papíru. 

2 Nastavte polohu vodítek papíru 
přijímacího zásobníku.
Nadzvedněte vodítka, přidržte je ve spodní části a 
nastavte je podle šířky papíru. 

Důležité!:
• U silného papíru (např. kreslicího papíru) 

nastavte vodítka přijímacího zásobníku na šířku 
o něco málo větší, než je skutečná šířka papíru.

• Pokud posunete podavač papíru pomocí kolečka 
pro úpravu vodorovné polohy tisku, upravte také 
polohu vodítek přijímacího zásobníku. Pokud 
nebudou vodítka správně umístěna, může 
docházet k potížím, například k uvíznutí papíru. 

3 Zvedněte zarážku papíru a 
přizpůsobte ji délce papíru. 

Následující kroky se liší v závislosti na modelové 
řadě.

• U modelů řady EZ3XX přejděte ke kroku 4.
• U modelů řady EZ2XX přejděte ke kroku 6.

4 Nastavte pořadače papíru. 
(Pouze u modelů řady EZ3XX)
Na zarovnávání papíru má vliv rozměr a tloušñka 
papíru. Upravte pořadače papíru tak, aby se 
potisknutý papír zarovnával.

Běžný papír
Stisknutím otevřete všechny čtyři pořadače papíru.
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Běžný papír s nerovnoměrně rozmístěnými 
obrazy
Stisknutím otevřete oba pořadače papíru na 
hustěji potisknuté straně.

Silný papír
Stisknutím otevřete oba pořadače papíru 
(pravý a levý) na straně blíže k zařízení.

5 Nastavte lištu pro vysunutí papíru. 
(Pouze u modelů řady EZ3XX)
Nastavte kolečko pro úpravu lišt pro vysunutí 
papíru podle typu a šířky papíru naloženého 
v podavači papíru.

Běžné šířky papíru větší než Letter nebo 
formát B4 nebo větší
Nastavte do polohy  Ledger nebo  A3 B4.

Běžné šířky papíru o formátu Letter nebo 
menší, nebo menší než formát B4
Nastavte do polohy  Legal Letter Statement 
nebo  A4 B5.

Silný papír
Nastavte do polohy  bez ohledu na 
velikost papíru.



Před zahájením provozu

Příprava k tisku 23

Poznámka:
• Při zavírání přijímacího zásobníku papíru nejprve 

posuňte zarážku papíru k okraji zásobníku a 
sklopte ji směrem dovnitř. Poté roztáhněte 
vodítka přijímacího zásobníku se zavřenými 
pořadači papíru a sklopte je směrem dovnitř. 
Nakonec přijímací zásobník papíru zavřete.

6 Nastavte zvlňovače. 
(Pouze u modelů řady EZ2XX)
Sklopte zvlňovače na vnitřní stranu vodítek.

Poznámka:
• Při běžném provozu by měly být zvlňovače 

sklopené. Pokud používáte silný papír, 
zvlňovače sklopené být nemusí.

Poznámka:
• Při zavírání přijímacího zásobníku papíru nejprve 

posuňte zarážku papíru k okraji zásobníku a sklopte 
ji směrem dovnitř. Poté nadzvedněte zvlňovače, 
roztáhněte vodítka přijímacího zásobníku a sklopte 
je směrem dovnitř. Nakonec přijímací zásobník 
papíru zavřete.
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Základní obsluha

Bezpečnostní příručka - manipulace a 
obsluha
V této části jsou popsána bezpečnostní opatření, která je nutné dodržovat při obsluze zařízení. Přečtěte si ji před 
zahájením obsluhy zařízení.

Provozní prostředí
Důležité!:
• Při provozu zařízení dodržujte následující provozní podmínky.

Rozmezí teplot: 15 °C až 30 °C
Rozmezí vlhkosti: 40 % až 70 % (nekondenzující)

Obsluha zařízení
AVAROVÁNÍ:
• Nepokládejte na zařízení nádoby s vodou nebo kovové předměty. Pokud do zařízení pronikne voda nebo do něj 

spadne kovový předmět, může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
• Žádným otvorem do zařízení nezavádějte kovové předměty nebo hořlavý materiál. Mohlo by dojít k úrazu 

elektrickým proudem nebo požáru.
• Neodnímejte kryty zařízení. Odkrytím vnitřních částí tiskárny se vystavujete riziku úrazu elektrickým proudem.
• Zařízení sami nerozebírejte ani neskládejte. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
• Pokud zařízení vyzařuje nadměrné množství tepla, kouří se z něj nebo pokud vydává nepříjemný zápach, ihned je 

vypněte, odpojte napájecí šňůru a obrañte se na servisního pracovníka. Pokud tak neučiníte, může dojít k požáru 
nebo úrazu elektrickým proudem.

• Pokud do zařízení spadne nějaký předmět, ihned je vypněte, odpojte napájecí šňůru a obrañte se na servisního 
pracovníka. Pokud tak neučiníte, může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

• Nikdy za provozu nezasahujte rukama ani prsty do otvorů v zařízení.
• Volné oblečení a dlouhé vlasy udržujte v bezpečné vzdálenosti od pohyblivých částí zařízení, aby se nezachytily.
• Nepokládejte na zařízení těžké předměty. Předměty by mohly spadnout a způsobit zranění.
• Před přemístěním zařízení se obrañte na servisního zástupce.

BUpozornění:
• Během provozu zařízení neotvírejte žádné kryty ani zařízení nepřemísñujte.
• Pokud zařízení dlouhodobě nepoužíváte, odpojte napájecí šňůru.
• Tiskárna obsahuje jemnou mechaniku a hnací součástky. Zacházejte se zařízením pouze podle pokynů 

uvedených v této příručce.
• Nevystavujte zařízení žádným otřesům.

Důležité!:
• Během provozu neodpojujte napájecí šňůru ani zařízení nevypínejte.
• Všechny kryty zařízení otevírejte a zavírejte zlehka.
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Spotřební materiál
Důležité!:
• Pro inkoust a roli matrice doporučujeme používat produkty určené společností RISO.
• Spotřební materiál, např. inkoust nebo roli matrice, skladujte odpovídajícím způsobem.

Neskladujte spotřební materiál na následujících místech:

– Na místech vystavených přímému slunečnímu záření nebo na světlých místech v blízkosti oken.
(Pokud nemáte jinou možnost, zakryjte okno závěsem.)

– Na místech, na nichž dochází k náhlým změnám teploty.
– Na příliš horkých a vlhkých nebo příliš studených a suchých místech.

Zacházení s inkoustem
BUpozornění:
• Pokud se vám inkoust dostane do očí, ihned jej vymyjte velkým množstvím vody. Pokud podráždění trvá, vyhledejte 

lékařskou pomoc.
• Pokud se inkoust dostane do styku s pokožkou, použijte mýdlo a pořádně inkoust umyjte.
• Během tisku zajistěte dostatečné větrání.
• Pokud se vám při obsluze zařízení udělá špatně, obrañte se na lékaře.
• Inkoust používejte pouze k tisku.
• Udržujte inkoust mimo dosah dětí.
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Základní postup
Zařízení nabízí dva základní provozní postupy - vytvoření matrice a tisk.

Průběh tisku z papírového dokumentu nebo knihy
Skener naskenuje vložený originál a vytvořená matrice se natočí na tiskový válec. 
Po chvíli se vytiskne zkušební kopie. Zkontrolujte výsledek tisku, zadejte požadovaný počet kopií a spusñte tisk.

Průběh tisku z dat vytvořených v počítači
Data odeslaná z počítače jsou převedena do obrazové podoby a vytvořená matrice se natočí na tiskový válec.
Pokyny pro tisk lze odesílat z počítače (prostřednictvím ovladače tiskárny).

Důležité!:
• Připojení k počítači vyžaduje doplňkové vybavení.

str.14
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Základní obsluha
Tisk z papírového dokumentu nebo knihy

1 Zapněte napájení zařízení. 
Vypínač je umístěn v dolní části pravé strany zařízení.

: Zapnuto
: Vypnuto

Důležité!:
• Nachází-li se zařízení v režimu úspory energie, 

svítí tlačítko . Stisknutím tlačítka  přepnete 
zařízení z režimu spánku. 

Poznámka:
• Pokud zařízení během provozu obdrží data 

z připojeného počítače, mohou tato data při 
vytváření matrice dostat vyšší prioritu. Chcete-li větší 
prioritu přiřadit originálu vloženému do zařízení, 
stisknutím tlačítka  zhasněte příslušný indikátor.

2 Zkontrolujte displej.
Zkontrolujte, zda není žádná z částí displeje pro 
kontrolu a chyby rozsvícená nebo zda nebliká.

str.100
Poznámka:
• Pokud svítí indikátor , aktivuje se zabarvování 

těsně před zahájením přípravy matrice.
str.62

Pokud se zobrazí zpráva “PASS” :
Bliká-li na displeji pro počet kopií zpráva 
“PASS”, musíte zadat vstupní kód PIN. Více 
informací o vstupním kódu PIN viz str.29.

3 Vložte originál.
Při umísñování na předlohové sklo
Odklopte kryt předlohového skla a položte na 
sklo originál lícem dolů. Zarovnejte střed 
originálu se značkou v levé části expozičního 
skla.
Po umístění originálu pomalu sklopte kryt 
předlohového skla.

Poznámka:
• Po umístění originálu proces automaticky přejde 

do režimu vytváření matrice a rozsvítí se indikátor 
vytváření matrice na řídicím panelu. Pokud se 
indikátor nerozsvítí, stiskněte tlačítko .

Při vkládání do jednotky podavače ADF 
(doplněk) 
Pokud postupně tisknete více originálů, 
použijte jednotku automatického podavače 
ADF. Vložte originály lícem dolů a poté 
přizpůsobte vodítka jednotky podavače ADF 
šířce originálů. Vložte originály do jednotky 
ADF, co nejdále je to možné.

Důležité!:
• Do jednotky ADF lze vložit originály o rozměru 

100 mm × 148 mm a větší. Menší originály by 
se měly umístit na předlohové sklo. 
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• Do jednotky ADF neumísñujte nevhodné 
originály ani originály různých formátů.
Mohlo by to způsobit, že papír uvízne a 
zařízení se poškodí.

str.17

Poznámka:
• Do jednotky ADF lze vložit až 50 listů originálů.
• Režim vlastního nastavení vám umožňuje po 

umístění originálu do jednotky ADF nastavit 
automatický výkon funkce automatického 
zpracování.

str.64
• Pokud je v režimu vlastního nastavení nastavena 

funkce “Semi-Auto” na ZAPNUTO a originály jsou 
umístěné v jednotce ADF, další vytváření matrice 
započne automaticky a po vytištění zkušební 
kopie se zařízení zastaví.

str.64

4 Proveďte potřebná nastavení.
Proveďte různá nastavení, včetně výběru režimu 
zpracování obrazu.

str.32~ str.45

5 Pomocí tlačítek pro zadání počtu 
kopií zadejte počet kopií.
Zadané číslo se zobrazí na displeji pro počet kopií.

Poznámka:
• Chcete-li číslo změnit, stiskněte tlačítko [C] a 

znovu zadejte správné číslo.

6 Stiskněte tlačítko .
Originál se naskenuje a vytvoří se matrice.
Po vytvoření matrice se vytiskne zkušební kopie.
Zkontrolujte výsledek zkušebního tisku. Zkontrolujte 
např. umístění tisku a sytost.

Poznámka:
• Změníte-li hodnoty nastavení polohy a sytosti tisku, 

stiskněte tlačítko  a zkontrolujte výslednou 
zkušební kopii.

str.46~ str.49

7 Stiskněte znovu tlačítko .
Vytiskne se zadaný počet kopií.
Poznámka:
• Rychlost tisku změníte pomocí tlačítek pro 

úpravu rychlosti tisku.
str.49

• Pokud se tisk v polovině zastaví, zkontrolujte 
displej.

str.100~ str.109

8 Stiskněte tlačítko .
Po dokončení tisku obnovte výchozí hodnoty 
všech nastavení.
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9 Odeberte potisknutý papír.
Zatáhněte za vodítka přijímacího zásobníku, 
odklopte je a odeberte papír.

Poznámka:
• U modelů řady EZ2XX nadzvedněte zvlňovače 

a roztáhněte vodítka do stran.

Tip:
• V závislosti na provozním stavu zařízení svítí a 

blikají různé části indikátoru průběhu.

Indikátory průběhu 

1) Indikátor průběhu výroby matrice
2) Indikátor dokončení výroby matrice
3) Indikátor průběhu tisku
4) Indikátor dokončení tisku

• Indikátor 1 bliká a přibývá po jednom segmentu: 
probíhá postup výroby matrice 

• Indikátor 3 bliká a přibývá po jednom segmentu: 
probíhá postup tisku

• Rozsvítí se indikátor dokončení: označuje 
ukončení činnosti 

• Když svítí indikátor 1 i 2: lze spustit postup 
výroby matrice. 

• Když svítí indikátor 3 i 4: lze spustit tisk. 
• Když svítí indikátor 1 i 4: zařízení je v režimu 

automatického průběhu
• Zařízení se zastaví a bliká polovina indikátorů 

s šipkami: zařízení čeká na pokyn k obnovení. 

Tip:
Pokud se zobrazí zpráva “PASS” 

Nastaví-li správce funkci správa uživatelů, na 
displeji pro počet kopií bliká zpráva “PASS.
Při zobrazení zprávy “PASS” se musí uživatelé 
zadáním kódu PIN identifikovat. (“Přístup 
s identifikací uživatele”)

1) Pomocí tlačítek pro zadání počtu kopií zadejte 
svůj kód PIN.
Kód PIN se zobrazí jako “-”.

2) Stiskněte tlačítko .
Poznámka:
• Obrañte se na svého správce, který vám 

kód PIN přidělí.
• Zadáte-li chybný kód PIN, zazní zvukový 

signál a displej pro počet kopií se vrátí do 
režimu zadávání vstupního kódu PIN. 
Zadejte kód PIN znovu a správně.

• Pokud se snaží o přístup s identifikací 
uživatele uživatel, který je v režimu vlastního 
nastavení nastaven na “Zakázat”, zazní 
zvukový signál a zobrazí se chyba č. (F-39). 
Chybu odstraníte stisknutím tlačítka . 

str.78

Po identifikaci uživatele se na displeji počtu kopií 
zobrazí běžný režim a činnosti oznamující, že je 
vše připraveno na tisk.
Důležité!:
• Po dokončení tisku se před opuštěním 

zařízení odhlašte stisknutím tlačítka . Pokud 
se neodhlásíte, zůstanete přihlášeni až do 
aktivace funkce “Automaticky smazat”. Do té 
doby může používat zařízení kdokoli, aniž by se 
přihlásil (pod vašim kódem). str.65



Základní obsluha

Základní obsluha30

Tisk pomocí dat vytvořených počítačem 
(vyžaduje doplňkovou sadu)

1 Přepnutím vypínače do polohy 
(ZAPNUTO) zapněte zařízení.

Vypínač je umístěn v dolní části pravé strany 
zařízení.

: Zapnuto
: Vypnuto

Důležité!:
• Nachází-li se zařízení v Rezm úspory energie, svítí 

tlačítko . Stisknutím tlačítka  přepnete zařízení 
z režimu spánku.

Pokud se zobrazí zpráva “PASS”:
Bliká-li na displeji pro počet kopií zpráva 
“PASS”, musíte zadat vstupní kód PIN. Více 
informací o vstupním kódu PIN viz str.29.

2 Zkontrolujte, zda svítí indikátor .
Pokud indikátor nesvítí, stiskněte tlačítko .

Důležité!:
• Pokud stisknete tlačítko  během blikání 

indikátoru , právě přijímaná data nebo data 
čekající na tisk budou smazána.

3 Zkontrolujte papír a barvu tiskového 
válce.
Chcete-li změnit papír nebo barvu tiskového 
válce, podle potřeby vyměňte papír v podavači 
nebo změňte barevný tiskový válec. 

4 Odešlete z počítače tisková data.
Během přijímání dat bliká indikátor .
Když zařízení obdrží data, automaticky se spustí 
tisková úloha podle nastavení ovladače tiskárny.
Důležité!:
• Prostřednictvím zařízení nelze provádět žádná 

nastavení, včetně výběru režimu zpracování 
obrazu. Provedení těchto nastavení umožňuje 
pouze ovladač tiskárny. Další informace 
naleznete v uživatelské příručce k ovladači 
tiskárny. 

Poznámka:
• Prostřednictvím ovladače tiskárny je také 

možné kdykoli zastavit postup výroby matrice 
nebo tisk. Další informace naleznete 
v uživatelské příručce k ovladači tiskárny. 

• Podle svítících či blikajících částí indikátorů 
průběhu je možné zjistit, v jakém provozním 
stavu bylo zařízení zastaveno. str.29
Pokud se zařízení zastaví, když části indikátorů 
průběhu blikají, čeká na pokyn k zahájení. 
Stisknutím tlačítka  obnovte činnost zařízení 
označenou blikajícími částmi indikátoru.

• Pokud stisknete tlačítko  ve stavu nečinnosti 
zařízení po vytvoření matrice nebo pokud 
zařízení zastavíte v průběhu tisku, na displeji 
pro počet kopií se zobrazí číslo právě tisknuté 
stránky.

• Data se tisknou v pořadí, ve kterém je zařízení 
obdrželo.

Tip:
Když počítač odešle tisková data, zařízení je 
automaticky přijme a zahájí vytváření matrice. 
Zda zařízení je nebo není v činnosti, se posuzuje 
na základě toho, kolik času uplynulo od 
posledního stisknutí některého tlačítka nebo od 
dokončení tisku. 
Tato doba se nazývá “Doba rezervace”. 
Výchozí nastavení vyhrazeného času lze změnit 
v režimu vlastního nastavení. str.64
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Tip:
• O indikátoru  

Signalizace indikátoru  se mění s ohledem 
na stav zařízení a přenos dat.

Poznámka:
• Pokud indikátor  bliká, stisknutím tlačítka 

 můžete odstranit právě přijímaná data nebo 
data čekající na tisk.

Signalizace 
indikátoru

Popis

 Svítí 
nepřerušovaně

Zařízení je připraveno pro 
přijetí dat z počítače.

 Bliká rychle Zařízení přijímá data.

 Bliká pomalu Zařízení čeká na tisk dat. 
(Obdržená data se digitálně 
zpracovala a čekají na 
příkaz k tisku.) Nebo 
zařízení vytváří matrici nebo 
tiskne digitálně zpracovaná 
data.

 Zhasnutý Zařízení nemůže přij-
mout data.
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Příprava ke skenování 
originálů

Výběr režimu zpracování obrazu 
[Line (Čára), Photo (Foto), Duo]
Pokud chcete vytvořit matrici, která se bude nejlépe hodit k originálnímu dokumentu, zvolte vhodný režim v závislosti 
na tom, zda originál obsahuje pouze text, fotografie nebo obojí. 

Stisknutím tlačítka  vyberte režim 
zpracování obrazu. 
Po každém stisknutí tlačítka se změní indikátor v tomto pořadí; 

Line (Čára)→ Photo (Foto)→  Duo

V tabulce jsou uvedeny typy originálů, které odpovídají 
konkrétnímu režimu.

Důležité!:
• V režimu Foto a Duo lze při tisku zpracovávat grafiku 

pomocí bodového rozkladu. (Pouze u modelů řady EZ3XX)
str.34

• Pokud je vybraný režim Foto nebo Duo, nelze nastavit 
úroveň skenování na hodnotu “Auto”. Upravte úroveň 
skenování ručně. 

str.37
• Režim Tužka nelze použít společně s režimem zpracování 

obrazu.

Poznámka:
• Režim Tužka zvolte v případě, že tisknete z originálu 

psaného tužkou.
str.33

• Režim vlastního nastavení vám umožňuje měnit výchozí 
nastavení režimu zpracování obrazu a úpravu režimu Duo.

str.64
• Výchozím nastavením je režim “Čára” a pro úpravu 

úrovně skenování zase režim “AUTO”.
Pokud změníte nastavení “Čára” na jiný režim a zase zpět 
na režim “Čára”, nastaví se úprava úrovně skenování na 
hodnotu 3 (nikoli na AUTO).

Režim Typ originálu
Úprava úrovně skenování

1-5 AUTO

 Line 
(Čára)

Dokument 
obsahuje 
pouze text, 
např. tiskový 
výstup 
z textového 
editoru nebo 
noviny.

K dispozici K dispozici

 Photo 
(Foto)

Dokument 
obsahuje 
pouze 
fotografie.

K dispozici Není 
k dispozici

 Duo
Dokument 
obsahuje text 
i fotografie.

K dispozici Není 
k dispozici

Režim Typ originálu
Úprava úrovně skenování

1-5 AUTO
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Skenování originálů psaných tužkou 
[Pencil (Tužka)]
Tato funkce umožňuje čistější tisk z málo kontrastních originálů, např. textů psaných tužkou.

Stisknutím tlačítka  rozsviñte příslušný 
indikátor.

Důležité!:
• Režim Tužka nelze použít společně s režimem 

zpracování obrazu.
• Režim Tužka nelze použít společně s režimem 

Zpracov. bodů.
• V režimu Tužka upravte úroveň skenování ručně. 

Nemůžete zvolit režim “Auto”. 
str.37

Poznámka:
• Pokud chcete režim Tužka zrušit, opětovným 

stisknutím tlačítka  zhasněte indikátor nebo 
vyberte jiný režim zpracování obrazu.

• Režim vlastního nastavení vám umožňuje změnit 
výchozí nastavení pro úpravu režimu Tužka.

str.67
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Zpracování fotografií pomocí 
bodového rozkladu [Zpracov. bodů] 
(pouze u modelů řady EZ3XX)
Tato funkce zpracuje fotografie na originálu pomocí bodového rozkladu. Výsledkem je čistější tisk.
Můžete si vybrat jeden ze dvou typů bodového rozkladu.

Stisknutím tlačítka  vyberte typ 
bodového rozkladu.
Po každém stisknutí tlačítka se změní indikátor v tomto 
pořadí; COARSE (HRUBÝ)→ FINE (JEMNÝ)→ a 
VYPNUTO.

V tabulce jsou uvedena rozlišení v jednotkách lpi 
(řádek na palec) pro konkrétní režim: 

Důležité!:
• Režim Zpracov. bodů nelze použít společně 

s režimem Čára.
• Režim Tužka nelze použít společně s režimem 

Zpracov. bodů.

Typ Ekvivalent v jednotkách lpi

COARSE (HRUBÝ) 53

FINE (JEMNÝ) 106
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Zvětšování a zmenšování 
originálů [Zvětšení/zmenšení]
Originály lze při tisku zvětšit nebo zmenšit.
Výběrem některého ze standardních poměrů nebo zadáním hodnoty v procentech (v krocích po 1 %) určete poměr 
zvětšení/zmenšení.

Zvětšování a zmenšování pomocí standardních 
poměrů [Standardní] 
Pokud zvětšujete či zmenšujete originál standardního formátu na jiný standardní formát nebo pokud chcete zvětšit 
okraje originálu, použijte standardní poměr. 

Pomocí tlačítek /  zadejte poměr 
zvětšení/zmenšení. 
Po každém stisknutí tlačítka se rozsvítí indikátor 
vybraného poměru.
Chcete-li obnovit 100 % zobrazení, stiskněte tlačítko .

Standardní poměry zvětšení/zmenšení se 
u jednotlivých modelů liší.
Přečtěte si údaje na panelu tiskárny.
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Zvětšování a zmenšování pomocí funkce změny 
měřítka [Zoom] (pouze u modelů řady EZ3XX)
Zadejte poměr zvětšení/zmenšení v rozmezí od 50 % do 200 % v krocích po 1 %.

1 Stisknutím tlačítka  vyberte režim 
změny měřítka. 
Na displeji se zobrazí aktuální poměr zvětšení/
zmenšení.

2 Pomocí tlačítek /  zadejte poměr 
zvětšení/zmenšení. 
Na displeji se zobrazí zvolený poměr zvětšení/
zmenšení.
Tlačítko : po každém stisknutí se zvýší poměr o 1 %. 
Tlačítko : po každém stisknutí se sníží poměr o 1 %.

Poznámka:
• Chcete-li obnovit 100 % zobrazení, stiskněte 

tlačítko  nebo .
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Skenování originálů s bledým či 
tmavým obsahem 
[Scanning Level Adjustment 
(Úprava úrovně skenování)] 
Úroveň skenování lze upravit podle sytosti textu a obrázků na originálu.
Pokud je vybraná možnost “Auto”, dojde k předběžnému naskenování sytosti originálů a úroveň skenování se 
nastaví automaticky.
Ruční úprava umožňuje výběr z pěti úrovní. 
U originálů obsahujících bledý text vyberte vysokou úroveň (4 nebo 5). U barevných originálů, např. novin, vyberte 
nízkou úroveň (1 nebo 2).

Pomocí tlačítka  nebo tlačítek /  
pod indikátorem  upravte úroveň 
skenování. 
Tlačítko : po každém stisknutí se sníží úroveň 
skenování.
Tlačítko : po každém stisknutí se zvýší úroveň 
skenování.

: Auto
: Světlejší
: Tmavší

Důležité!:
• Po upravení úrovně skenování a opětovném vytvoření 

matrice vytiskněte několik kopií a zkontrolujte výsledek 
tisku.

• Možnost “Auto” lze zvolit pouze v režimu Čára. 
Možnost “Auto” nelze zvolit v režimu Foto, Duo nebo Tužka.

Poznámka:
• Režim vlastního nastavení vám umožňuje změnit 

výchozí nastavení pro úroveň skenování.
str.64
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Reprodukce vázaných dokumentů 
[Book Shadow Edit (Úprava stínování 
knihy)] 
Pomocí této funkce lze vymazat stín vazby při tisku z vázaných dokumentů s protilehlými stranami, např. časopisů a knih.
Důležité!:
• Výchozí nastavení byla provedena pro formát originálů, jehož matrici lze vytvořit, a šířku stínu určeného k vymazání.

(Výchozí nastavení: formát originálu; formát papíru vkládaný do podavače; šířka stínu určeného k vymazání; 20 mm)
Režim vlastního nastavení vám umožňuje změnit výchozí nastavení pro formát originálů a šířku stínu určeného 
k vymazání. str.64

• Pokud v režimu vlastního nastavení přiřadíte k formátu originálů pro funkci úpravy stínování knihy parametr 
“Papír”, použijte papír běžného formátu. Použijete-li papír vlastního formátu, nebude stín vymazán správně.

• Plocha mimo nastavený rozměr originálu nebude naskenována ani použita k vytvoření matrice.

1 Položte knihu (nebo časopis) na 
předlohové sklo.
Zkontrolujte, zda je originál umístěn následujícím 
způsobem:
Stín v oblasti vyznačené přerušovanou čarou 
bude vymazán.

2 Stisknutím tlačítka  rozsviñte 
příslušný indikátor.

Poznámka:
• Chcete-li nastavení smazat, opětovným 

stisknutím tlačítka  indikátor zhasněte.
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Tisk originálů vedle sebe 
[Tisku 1:2] 
Stejné nebo různé originály lze tisknout vedle sebe.
Tato funkce se nazývá tisk 1:2.
Tisk 1:2 umožňuje vložit jeden nebo dva různé originály.
Důležité!:
• Pokud je vložený papír vlastního formátu, nelze tisk 1:2 použít. Ukončete tisk 1:2 nebo vložte papír běžného formátu. 
• Nemůžete použít funkci tisku 1:2 společně s úpravou stínování knihy.

Tisk z Jednotl. - Originál a tisk ze dvou originálů

Tisk z Jednotl. - Originál 
Tisk probíhá z jednoho originálu a výstupem je list papíru se dvěma kopiemi vedle sebe.

Tisk ze dvou originálů
Tisk probíhá ze dvou různých originálů a výstupem je list papíru se dvěma kopiemi vedle sebe.
Ve středu vytisknuté kopie se nevytvoří stín originálů.

Důležité!:
• Při tisku ze dvou originálů prostřednictvím předlohového skla zařízení vyžaduje jistou prodlevu před umístěním druhého 

originálu. V režimu vlastního nastavení lze vybrat mezi hodnotami 15 a 30 sekund; výchozí nastavení je 15 sekund.
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Poznámka:
• Při tisku ze dvou originálů prostřednictvím jednotky podavače ADF můžete do jednotky podavače ADF vložit dva 

originály na sebe. Tyto dva originály budou pro tisk 1:2 průběžně naskenovány.
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Omezení tisku 1:2
Tisk 1:2 omezuje formáty papíru, které lze použít, orientaci papíru a poměry zvětšení/zmenšení.

Poměr zvětšení/zmenšení
V tabulce jsou uvedeny poměry zvětšení/zmenšení, které lze při tisku 1:2 použít.

-EZ370/EZ330/EZ300/EZ230/EZ200-

-EZ390/EZ220-

: Modely řady EZ2XX neumožňují výběr. 

Originál

A4 B5 A5 B6

Tiskový 
papír

A3 (pouze u modelů 
řady EZ370) 100 % 116 % 141 % 163 %

B4 87 % 100 % 122 % 141 %

A4 71 % 82 % 100 % 116 %

B5 61 % 71 % 87 % 100 %

Originál

Letter Statement

Tiskový 
papír

Ledger
 (pouze u modelů 
řady EZ390)

100 % 129 %

Legal 78 % 100 %

Letter 65 % 100 %

Statement 50 % 65 %
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Orientace papíru
Před zahájením tisku zkontrolujte orientaci originálu a tiskového papíru.

Orientace originálů
Originály pokládejte následujícím způsobem.

Orientace tiskového papíru
Tiskový papír pokládejte následujícím způsobem. 

Poznámka:
• Poměr zvětšení/zmenšení lze zadat výběrem některého ze standardních poměrů nebo zadáním hodnoty v procentech 

(v krocích po 1 %) pomocí funkce změny měřítka.
str.35

• Originály musí mít dostatečně velké okraje. Nedostatečné okraje mohou způsobit nesprávné rozvržení stránky.
str.18

• Nehledě na poměr zvětšení/zmenšení se na levé hraně nastaveného originálu ponechává 5mm okraj.
• Při tisku ze dvou originálů lze pro každý originál zvlášñ vybrat jednu z následujících funkcí:

režim zpracování obrazu, režim Tužka, poměr zvětšení/zmenšení, Zpracov. bodů/úroveň skenování.
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Obsluha

1 Vložte originál.
Při umísñování na předlohové sklo
Položte originál svisle lícem dolů. Upravte jeho 
polohu podle značky na levé straně expozičního 
skla.

Při vkládání do jednotky podavače ADF 
(doplněk)
Vložte originály lícem dolů a poté přizpůsobte 
vodítka jednotky podavače ADF šířce 
originálů. Vložte originály do jednotky ADF, co 
nejdále je to možné.
Pokud chcete nastavit typ a formát pro každý 
originál zvlášñ, vkládejte originály po jednom.

Důležité!:
• Do jednotky ADF (doplněk) lze vložit originály 

o rozměru 100 mm × 148 (doplněk) a větší. 
Menší originály by se měly umístit na 
předlohové sklo.

2 Stisknutím tlačítka  rozsviñte 
příslušný indikátor.

Poznámka:
• Chcete-li režim zrušit, dalším stisknutím tlačítka 

 indikátor zhasněte.

3 Proveďte potřebná nastavení.
Podle potřeby proveďte různá nastavení, včetně 
výběru režimu zpracování tisku.

str.32~ str.37
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4 Spusñte postup výroby matrice.
Při vložení originálů na předlohové sklo

Tisk zJednotl. - Originál
Stisknutím tlačítka  spusñte první 
skenování. Po naskenování zazní zvukové 
znamení intervalu. Před ukončením zvukového 
znamení stiskněte znovu tlačítko .
Důležité!:
• Pokud tlačítko  nestisknete v tomto 

intervalu, bude polovina výsledné kopie 
prázdná.

Poznámka:
• Pokud v režimu vlastního nastavení 

nevyberete žádný interval, můžete tisk 1:2 
dokončit jedním stisknutím tlačítka .
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Tisk ze dvou originálů
Stisknutím tlačítka  spusñte první 
skenování. Po naskenování zazní zvukové 
znamení intervalu. Před ukončením 
zvukového znamení vložte druhý originál, 
proveďte potřebná nastavení a poté znovu 
stiskněte tlačítko .
Důležité!:
• Pokud tlačítko  nestisknete v tomto 

intervalu, bude polovina výsledné kopie 
prázdná.

Při vkládání originálů do jednotky 
podavače ADF (doplněk)

Tisk z Jednotl. - Originál
Stisknutím tlačítka  spusñte první 
skenování. Během intervalu vložte druhý 
originál. Skenování druhého originálu se 
spustí automaticky.
Poznámka:
• Pokud v režimu vlastního nastavení 

nevyberete žádný interval, nelze přes 
jednotku podavače ADF provést tisk 
z jednoho originálu.

Tisk ze dvou originálů
Vložte do podavače originály umístěné na 
sebe. Stisknutím tlačítka  postupně 
spusñte tisk 1:2 z těchto dvou originálů. 
Chcete-li provést pro každý originál jiné 
nastavení, vložte pouze první originál a 
stiskněte tlačítko . Během daného 
intervalu změňte nastavení a poté vložte 
druhý originál. Skenování druhého originálu 
se spustí automaticky.

5 Pomocí tlačítek pro zadání počtu 
kopií zadejte počet kopií.
Zadané číslo se zobrazí na displeji pro počet kopií.

6 Stiskněte tlačítko .
Výsledkem jsou dvě kopie na jedné straně.
Poznámka:
• Pokud je v jednotce podavače ADF vložený 

originál a při tisku ze dvou originálů je položce 
“Automatický proces” přiřazen parametr 
“ZAPNUTO”, spustí se tisk 1:2 postupně. 
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Automatický tisk 
[Auto-Process (Automatický proces)] 
Vyberte možnost “Automatický proces”, zadejte požadovaný počet kopií a stiskněte tlačítko . Vytvoření matrice 
a následný tisk proběhnou v automatické sérii.

Stisknutím tlačítka  rozsviñte 
příslušný indikátor.

Poznámka:
• Po dokončení tisku v režimu automatického procesu 

se na displeji pro počet kopií zobrazí počet kopií 
zadaný před zahájením tisku. 

• Chcete-li režim zrušit, opětovným stisknutím tlačítka 
 zhasněte jeho indikátor. 

• Režim vlastního nastavení vám umožňuje po 
umístění originálu do jednotky ADF (doplněk) 
nastavit automatický výkon funkce automatického 
procesu. 
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Úspora inkoustu 
[Ink Saving (Úspora inkoustu)] 
Nastavením režimu úspory inkoustu před vytvořením matrice umožníte zařízení šetřit inkoust během tisku. 
Použitím funkce řízení spotřeby inkoustu bude sytost tisku nižší než obvykle.

Stisknutím tlačítka  rozsviñte příslušný 
indikátor.

Důležité!:
• V tomto režimu není možné upravit úroveň skenování.
• Sytost tisku nelze upravit během tisku.
• Režim nelze použít při tisku dat vytvořených v počítači.

Poznámka:
• Chcete-li režim zrušit, dalším stisknutím tlačítka  

indikátor zhasněte.
• Pokud změníte režim úspory inkoustu pro další 

matrici, indikátor zabliká. Rozbliká se (zhasne) po 
přijmutí postupu pro další matrici.
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Nastavení tisku

Tisk zkušebních kopií 
[Proof (Zkušební kopie)]
Po úpravě polohy a sytosti tisku můžete vytvořit zkušební kopie za účelem ověření kvality tisku.

Stiskněte tlačítko .
Tisk zkušební kopie nemá vliv na počet kopií 
zobrazených na displeji pro počet kopií.

Poznámka:
• Přidržením tlačítka  můžete neustále vytvářet 

libovolné množství zkušebních kopií. 
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Úprava sytosti tisku 
[Print Density Adjustment 
(Úprava sytosti tisku)] 
(Pouze u modelů řady EZ3XX)
Můžete vybrat jednu z pěti úrovní sytosti tisku.

Pomocí tlačítek /  pod indikátorem  
upravte sytost tisku. 
Po každém stisknutí tlačítka se sytost tisku změní 
o jeden stupeň.
Tlačítko : sytost tisku se sníží.
Tlačítko : sytost tisku se zvýší.

: Světlejší
: Tmavší

Důležité!:
• Pokud je vybrán režim úspory inkoustu, nelze sytost 

tisku upravit.

Poznámka:
• Režim vlastního nastavení vám umožňuje změnit 

výchozí nastavení pro sytost tisku. 
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Nastavení pozice tisku 
[Print Position Adjustment 
(Nastavení Pozice tisku)] 
Pomocí tlačítek pro úpravu svislé polohy tisku upravte polohu tisku ve svislém směru a pomocí kolečka pro úpravu 
vodorovné polohy tisku ve směru vodorovném.
Rozsah úprav: svisle: ± 15 mm vodorovně: ± 10 mm*
*U papíru o šířce 297 mm bude vodorovný rozsah úpravy menší než ± 10 mm.
Důležité!:
• Po upravení polohy tisku vytiskněte zkušební kopii a zkontrolujte novou polohu tisku.

p.46

Úprava svislé polohy

Pomocí tlačítek /  upravte svislou 
polohu tisku.
Tlačítko : každým stisknutím tlačítka posunete pozici 
tisku směrem dolů o přibližně 0,5 mm.
Tlačítko : každým stisknutím tlačítka posunete pozici 
tisku směrem nahoru o přibližně 0,5 mm.
Tlačítko : vrátí tiskový papír do původní polohy.

: posune polohu tisku směrem dolů.
: posune polohu tisku směrem nahoru. 

Úprava vodorovné polohy

1 Pomocí tlačítka pro zvýšení/snížení 
podavače papíru spusñte podavač papíru.

2 Otáčením kolečka pro úpravu vodorovné 
polohy tisku vedle podavače papíru 
upravte vodorovnou polohu tisku.
Otočením kolečka směrem nahoru posunete 
polohu tisku doleva a otočením kolečka směrem 
dolů posunete polohu tisku doprava.
Stupeň posunutí vůči středu lze odečíst ze značek 
na stupnici vedle podavače papíru. 
 Symbol  na stupnici vyznačuje střed. 

Důležité!:
• Nezapomeňte po posunu doleva nebo doprava 

upravit vodítka přijímacího zásobníku papíru.
• Nezapomeňte po dokončení tisku znovu nastavit 

pozici tisku na střed.
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Změna rychlosti tisku [Print Speed 
Adjustment (Úprava rychlosti tisku)] 
Můžete vybrat jednu z pěti rychlostí tisku v rozsahu od 60 do 130 kopií za minutu.

Pomocí tlačítek /  pod indikátorem 
vyberte rychlost tisku. 

Po každém stisknutí tlačítka se rychlost tisku změní 
o jeden stupeň.
 Tlačítko : tisk se zpomalí.
 Tlačítko : tisk se zrychlí.

: Pomaleji
: Rychleji

V tabulce je uveden vztah mezi částmi indikátoru 
průběhu a rychlostí tisku.

Poznámka:
• Režim vlastního nastavení vám umožňuje změnit 

výchozí nastavení pro rychlost tisku.
p.64

Část 
indikátoru 1 2 3 4 5

Rychlost 
tisku (kopií 
za minutu)

Přibližně 
60

Přibližně 
80

Přibližně 
100

Přibližně 
120

Přibližně 
130
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Rozšířené funkce

Automatické řazení do skupin 
[Program] 
Funkce “Program” umožňuje tisk z jednoho originálního dokumentu do více skupin sad (Program A) a vytvořit předem stanovený 
počet listů z více originálních dokumentů (Program B).

Program A (Jednostránkov. režm)
Tisk z jednoho originálního dokumentu do více skupin sad.
Lze vytvořit maximálně 50 skupin, každá s až 99 sadami. V každé sadě může být až 9999 kopií.
V zařízení lze určit, kolik kopií (listů) má být v každé sadě a kolik sad se má vytvořit pro každou skupinu.
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Program B (Vícestránkov. režm)
Z jednoho originálu lze pořídit až 9999 kopií.
Z každého originálu se může rozmnožit předem stanovený počet listů (až 20 originálů).

Naprogramování tisku
Pomocí funkce “Program” lze tisknout v sadách dvěma způsoby.

• Naprogramovat a pak tisknout (bez uložení nastavení)
• Vyvolat uložený program a pak tisknout (pokud je program zaregistrován)

Poznámka:
• Při naprogramovaném tisku je vhodné používat Oddělovač tisku (doplněk).

Oddělovač tisku po každé sadě nebo originálním dokumentu uvolní kus pásky, a tak automaticky oddělí sady nebo 
skupiny. Není tudíž potřeba ručně vyjímat stoh papíru nebo vkládat mezi sady záložky.
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Nastavení naprogramovaného tisku 
Tisk z jednoho originálního dokumentu do více skupin sad (Program A)

1 Stisknutím tlačítka [P] rozsviñte 
příslušný indikátor.
Na displeji pro počet kopií se zobrazí znaky [P-a].

Poznámka:
• Stisknutím tlačítka [P] lze přepínat mezi režimy 

[Program A], [Program B] a [Zrušit program].

2 Stiskněte tlačítko [ ].
Spustí se režim zadání počtu kopií.
Poznámka:
• Stiskem tlačítka [ ] se vrátíte k předchozímu 

kroku.

3 Pomocí tlačítek pro zadání počtu 
kopií zadejte počet kopií.
Zadejte počet kopií pro první skupinu.

Poznámka:
• Chcete-li počet změnit nebo zrušit, stiskem 

tlačítka [C] jej vynulujete. Poté můžete zadat 
správný počet.

4 Stiskněte tlačítko [ ].
Spustí se režim zadání počtu sad.
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5 Pomocí tlačítek pro zadání počtu 
kopií zadejte počet sad.

Chcete-li nastavit další skupinu, přejděte ke kroku 6. 
Chcete-li nastavení ukončit a zahájit tisk, přejděte 
ke kroku 7.
Poznámka:
• Chcete-li počet změnit nebo zrušit, stiskem 

tlačítka [C] jej vynulujete. Poté můžete zadat 
správný počet.

• Pokud nezadáte žádné číslo, bude vybrán počet 1.

6 Stiskněte tlačítko [ ].
Zařízení vám umožní zadat počet kopií pro 
druhou skupinu.

Zopakováním kroků 3 až 6 zadejte počet kopií a 
sad pro každou skupinu.

7 Vložte originál.
Při vložení originálu na předlohové sklo
Položte originál na předlohové sklo lícem dolů 
a zarovnejte střed originálu se značkou v levé 
části předlohového skla.

Jednotka ADF (doplněk)
Vložte originály lícem dolů a poté přizpůsobte 
vodítka jednotky ADF šířce originálu. Vložte 
originál co možná nejdále do jednotky ADF.

8 Proveďte potřebná nastavení.
Proveďte nastavení podle potřeby.
Můžete nastavit následující funkce:

• Režim zpracování tisku
• Tužka
• Zprac. bodů (pouze u modelů řady EZ3XX)
• Úroveň skenování
• Poměr zvětšení/zmenšení
• Automatický proces

Důležité!:
• Další informace o uložení stávajícího nastavení 

programů najdete v části “Ukládání programů” 
( str.57).
Po dokončení tisku nelze hodnoty nastavení uložit.



Rozšířené funkce

Automatické řazení do skupin [Program]54

9 Stiskněte tlačítko .
Vytiskne se zkušební kopie.
Zkontrolujte výsledek. V případě potřeby upravte 
polohu tisku a další položky.

10 Stiskněte znovu tlačítko .
Zahájí se tisk naposledy naprogramované skupiny.
Důležité!:
• Po vytisknutí všech skupin se naprogramovaný 

obsah vymaže. Nestane se tak však v případě, 
že má nastavení “Automatický proces” 
přiřazený parametr “ZAPNUTO”.

Poznámka:
• Tisk se zastaví vždy po dokončení postupu pro 

jednu sadu. Nepoužíváte-li oddělovač úloh 
(doplněk), odeberte vytisknuté kopie 
z přijímacího zásobníku papíru nebo mezi ně 
vložte oddělovací papír.

• Chcete-li tisk přerušit, stiskněte tlačítko . 
Dalším stisknutím tlačítka  pokračujte 
v tisku.
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Tisk předem stanoveného počtu listů z více originálních dokumentů (Program B)

1 Zapněte indikátor dvojitým stisknutím 
tlačítka [P].
 Na displeji pro počet kopií se zobrazí znaky [P-b].

Poznámka:
• Stisknutím tlačítka [P] lze přepínat mezi režimy 

[Program A], [Program B] a [Zrušit 
program].

2 Stiskněte tlačítko [ ].
Spustí se režim zadání počtu kopií.
Poznámka:
• Stiskem tlačítka [ ] se vrátíte k předchozímu 

kroku.

3 Pomocí tlačítek pro zadání počtu 
kopií zadejte počet kopií.
Zadejte počet kopií pro první originál.

Poznámka:
• Chcete-li počet změnit nebo zrušit, stiskem 

tlačítka [C] jej vynulujete. Poté můžete zadat 
správný počet.

4 Stiskněte tlačítko [ ].
Spustí se režim zadání počtu kopií pro další 
originál.

5 Pomocí tlačítek pro zadání počtu 
kopií zadejte požadovaný počet 
kopií pro další originál.
Zopakováním kroků 2 až 3 zadejte počet kopií pro 
každý originál.
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6 Vložte originál.
Při vložení originálu na předlohové sklo
Položte originál na předlohové sklo lícem dolů 
a zarovnejte střed originálu se značkou v levé 
části předlohového skla.
Důležité!:
• Vložte originál od poslední strany.

(Např. pokud tisknete třístránkové originály, 
umístěte je v pořadí 3->2->1.)

Jednotka ADF (doplněk)
Pokud postupně tisknete více originálů, 
použijte jednotku automatického podavače 
ADF. Vložte originály lícem dolů a poté 
přizpůsobte vodítka jednotky podavače ADF 
šířce originálů. Vložte originály do jednotky 
ADF, co nejdále je to možné. (Originál nahoře 
se naskenuje jako první.)

Poznámka:
• Pokud je funkce “Automatický proces” 

nastavena na ZAPNUTO, automaticky se 
vytisknou i všechny další originály.

7 Proveďte potřebná nastavení.
Proveďte nastavení podle potřeby.
Můžete nastavit následující funkce:

• Režim zpracování tisku
• Tužka
• Zprac. bodů (pouze u modelů řady EZ3XX)
• Úroveň skenování
• Poměr zvětšení/zmenšení
• Automatický proces

Důležité!:
• Další informace o uložení stávajícího nastavení 

programů najdete v části “Ukládání programů” 
( str.57).
Po dokončení tisku nelze hodnoty nastavení 
uložit.

8 Stiskněte tlačítko .
Vytiskne se zkušební kopie.
Zkontrolujte výsledek. V případě potřeby upravte 
polohu tisku a další položky.

9 Stiskněte znovu tlačítko .
Zahájí se tisk naposledy naprogramované skupiny.
Důležité!:
• Vždy když budete tisknout originál umístěný na 

předlohovém sklu, stiskněte tlačítko  a po 
dokončení tisku vyměňte originál.

Poznámka:
• Tisk se zastaví vždy po dokončení postupu pro 

jeden originál. Nepoužíváte-li oddělovač úloh 
(doplněk), odeberte vytisknuté kopie 
z přijímacího zásobníku papíru nebo mezi ně 
vložte oddělovací papír.

• Chcete-li tisk přerušit, stiskněte tlačítko . 
Dalším stisknutím tlačítka  pokračujte 
v tisku.
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Ukládání programů
Často používaná nastavení programu si můžete uložit a později je vyvolat a použít pro tisk.
Můžete celkem uložit 6 nastavení Program A – Jednostránkový režim) nebo Program B – Vícestránkový režim).

1 Nastavte program.
Zadejte počet kopií podle návodu pro program A 
nebo program B.
Podrobnosti o činnostech spojených 
s nastavením najdete v následujících krocích.
Program A: kroky 1 až 8 ( str.52~ str.53)
Program B: kroky 1 až 7 ( str.55~ str.56)

2 Stiskněte tlačítko [ ].
Uložte nastavení programu.

3 Číslo programu zadejte pomocí 
tlačítek pro zadání počtu kopií.
Vyberte číslo od 1 do 6.

Důležité!:
• Pokud zvolíte číslo programu, které již bylo 

uložené, po pravé straně se zobrazí písmeno 
[a] nebo [b].

• Volbou čísla, které bylo již uložené, se přepíše 
předchozí nastavení. Před uložením stejného 
čísla potvrďte nastavení na displeji.

4 Stiskněte tlačítko [ ].
Nastavený program se uloží a zobrazí se zpráva 
[Program A] nebo [Program B].

Důležité!:
• Po uložení programu stiskněte tlačítko [P], 
čímž dokončíte ukládání programu. Stisknutím 
tlačítka můžete zahájit tisk v uloženém 
programu.
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Vyvolání programu
Vyvolá uložený program a změní jeho nastavení.

1 Zapněte indikátor stisknutím tlačítka [P].

Poznámka:
• Režim programu zrušíte dvojitým stisknutím 

tlačítka [P].

2 Stiskněte tlačítko [ ].

3 Číslo programu zadejte pomocí 
tlačítek pro zadání počtu kopií.
Vyvolá se uložený program.

Poznámka:
• Tisk ve vyvolaném programu zahájíte stisknutím 

tlačítka .
• Nemůžete zadat číslo neuloženého programu.
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Změna uložených programů
Hodnoty nastavení uložených programů lze měnit.

1 Vyvolejte program, který chcete 
změnit.
Postupujte podle kroků 1 a 3 v části “Vyvolání 
programu” ( str.58).

2 Stiskněte tlačítko [ ].
Zobrazí se uložený počet kopií a sad.
Přidržte tlačítko [ ] stlačené, dokud se 
nezobrazí uložený počet, který chcete změnit.

3 Počet kopií a sad upravíte 
stisknutím tlačítka [C] a tlačítek pro 
zadání počtu kopií.

4 Stiskněte tlačítko [ ].
Nastavení programu bylo změněno.

5 Uložte program.
Chcete-li přepsat vyvolaný program, stiskněte 
opět tlačítko [ ].
Chcete-li uložit číslo nového programu, zadejte 
číslo daného programu pomocí tlačítek pro 
zadání počtu kopií a stiskněte tlačítko [ ].
Změněné hodnoty programu byly uloženy.
Důležité!:
• Volbou čísla, které bylo již uložené, se přepíše 

předchozí nastavení. Před uložením stejného 
čísla potvrďte nastavení na displeji.

Poznámka:
• Podrobnosti o ukládání programů najdete 

v části “Ukládání programů” ( str.57).
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Mazání programů

1 Zapněte indikátor stisknutím tlačítka [P].

Poznámka:
• Režim programu zrušíte dvojitým stisknutím 

tlačítka [P].

2 Stiskněte tlačítko [ ].

3 Zadejte číslo programu určeného ke 
smazání pomocí tlačítek pro zadání 
počtu kopií.

Poznámka:
• Nemůžete zadat číslo neuloženého programu.

4 Stiskněte tlačítko [C].
Na displeji bliká typ programu (a/b).

Důležité!:
• Mazání programu zrušíte stisknutím tlačítka .
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5 Stiskněte tlačítko .
Hodnoty nastavení zvoleného programu byly 
smazány.

Poznámka:
• Režim programu zrušíte stisknutím tlačítka [P].
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Zabarvování [Idling (Zabarvování)]
Zabarvování zabraňuje tomu, aby zařízení vytisklo několik prvních kopií příliš slabě v situaci, kdy byl vyměněn 
tiskový válec nebo kdy zařízení nebylo delší dobu používáno. Zabarvování před vytvořením matrice zajistí stálou 
kvalitu tisku od samého začátku.

Stisknutím tlačítka  rozsviñte 
odpovídající indikátor.

Po rozsvícení indikátoru vložte originál a stiskněte 
tlačítko . Po ukončení zabarvování se začne 
vytvářet matrice.
Poznámka:
• Chcete-li režim zrušit, dalším stisknutím tlačítka  

indikátor zhasněte.
• K zabarvování nedojde, pokud není zahájeno 

vytvoření matrice.

Tip:
• Informace o automatickém zabarvování

Není-li zařízení po určitou stanovenou dobu 
v provozu, indikátor se automaticky rozsvítí a před 
vytvořením další matrice automaticky nastane 
potřebné zabarvování.
Tato funkce se nazývá automatické zabarvování.
Výchozí nastavení výše zmíněného času pro aktivaci 
automatického zabarvování lze změnit v režimu 
vlastního nastavení.

str.64
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Ochrana důvěrných  dokumentů 
[Confidential mode (Režim Důvěrné)]
Po dokončení tisku zůstává matrice na tiskovém válci, připravená k tisku další sady kopií.
Chcete-li důvěrné dokumenty uchránit před neoprávněným kopírováním, matrici pomocí funkce Důvěrné po 
vytisknutí zlikvidujte.

1 Zkontrolujte, zda tisk skutečně 
skončil.
Tisk musí být zcela dokončen.

2 Stisknutím tlačítka  rozsviñte 
odpovídající indikátor.

Poznámka:
• Chcete-li režim zrušit, dalším stisknutím tlačítka 

 indikátor zhasněte.

3 Stiskněte tlačítko .
Aktuální matrice je zlikvidována a nahrazena 
prázdnou matricí.

Poznámka:
• Po zlikvidování a výměně matrice se režim 

Důvěrné zruší.

Tip:
Pokud režim Důvěrné aktivujete v okamžiku, kdy svítí 
indikátor , bude zařízení likvidovat důvěrné matrice 
během zabarvování. Tuto operaci doporučujeme 
provést před uložením nepravidelně používaných 
válců, jako např. barevných tiskových válců.
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Úpravy výchozích nastavení 
[Režim vlastního nastavení] 
Výchozí nastavení, která se obnoví po zapnutí nebo po stisknutí tlačítka , je možné změnit. Upravená nastavení 
jsou platná až do okamžiku, kdy je znovu změníte.
Následující tabulka popisuje položky, které lze změnit:

: Výchozí (tovární) nastavení. 
Důležité!:
• Pokud je funkce “Správa Zapnuto/Vypnuto”(položka č. 81) nastavena na “Zapnuto”, nastavení režimu vlastního 

nastavení jsou omezena správcem, s výjimkou položek označených symbolem *1.

Nastavení položek označených *1 mohou změnit všichni uživatelé.
Hodnoty položek označených symbolem *2 (položky č. 81-95) lze nastavit v případě, že je správce zaregistrován 
v parametru “Vytvořit uživatele” (položka č. 80).

Č. položky Změnitelné položky
Dostupné parametry

0 1 2 3 4 5

01 Rychlost tisku 1 2 3 4 5

02 Sytost tisku (pouze u modelů řady 
EZ3XX)

1 2 3 4 5

03 Automatický proces
Nastavuje se za účelem automatického 
výkonu funkce Automatického procesu, 
jakmile je originál vložen do jednotky 
ADF (doplněk).

Vypnuto Zapnuto

04 Úroveň skenování 1 2 3 4 5 Auto

05 Režim zpracování tisku
Důležité!:
• Pokud je vybraný režim Foto nebo 

Duo, nelze nastavit úroveň sken-
ování na hodnotu “Auto”.

Line 
(Čára)

Photo 
(Foto)

Duo

06 Formát originálu pro funkci 
úpravy stínování knihy*1

Poloha “Papír” znamená, 
že originál je stejného 
formátu jako papír 
v podavači papíru.

EZ390 
EZ220

Papír Ledger Legal Letter

EZ370 
EZ330 
EZ300 
EZ230 
EZ200

Papír A3 B4 A4 B5

07 Šířka středového stínu pro funkci 
úpravy stínování knihy*1

20 mm 30 mm 40 mm 50 mm 80 mm

08 Doba automatického zabarvování Není 6 hodin 12 hodin

09 Interval tisku 1:2 Není 15 
sekund

30 
sekund
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10 Režm úspory energie
Pokud zařízení není určitou dobu 
v provozu, automaticky se vypne 
nebo přejde do režimu spánku.
Po provedení jakékoli volby (kromě 
volby “Vypnuto”) nezapomeňte zkon-
trolovat “Prodlevu režm úspory ener-
gie” (položka č. 11).

• Vypnuto
Zařízení zůstane zapnuté až do 
okamžiku, kdy je stisknut 
vypínač.

• Auto sleep
Sníží se spotřeba energie. Po 
přechodu zařízení do režimu 
spánku se rozsvítí tento indikátor 

. Zařízení uvedete zpět do 
předchozího stavu stisknutím 
tlačítka .

• Automatické vypnout
Zařízení se vypne.

Poznámka:
• Pokud je zařízení připojené 

k počítači, doporučuje se nastavení 
“Auto sleep”.

Vypnuto Auto 
sleep

Automatické 
vypnout

11 Prodleva režmu úspory energie
Vyberte délku prodlevy, po které 
zařízení přejde do režimu úspory 
energie.

Přibližně 
5 minut

Přibližně 
15 minut

Přibližně 
30 minut

Přibližně 
60 minut

Přibližně 
90 minut

12 Automatická obnova nastavení
Změní délku prodlevy, po kterou zařízení 
automaticky resetuje nastavení.

Není Přibližně 
3 minuty

Přibližně 
5 minut

13 Povrch papíru*1

Pokud není podávání papíru při 
nastavení “Standardní” plynulé, 
pomocí uživatelských nastavení 1 
až 5 je možné naprogramovat par-
ametry pro úpravu podávání a 
výstupu podle použitého papíru.
Další informace získáte od svého 
prodejce.
Poznámka:
• Uživatelská nastavení 1 až 5 nejsou 

výrobcem předem naprogramována.

Standard Uživatel-
ské 1

Uživatel-
ské 2

Uživatel-
ské 3

Uživatel-
ské 4

Uživatel-
ské 5

Č. položky Změnitelné položky
Dostupné parametry

0 1 2 3 4 5
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14 Minimální počet tisku
Zadejte minimální počet tisku, které 
se mají vytisknout z jedné matrice.
Pokud je zadáno číslo nižší než nas-
tavené minimum, matrice se nevytvoří.
Toto nastavení je možné zamknout 
a zakázat jeho změnu. Potřebujete-
li další informace, obrañte se na 
svého prodejce.

0 10
 kopií

20
 kopií

30
 kopií

40
 kopií

50
 kopií

15 Zvukové znamení
Určuje způsob zvukové signalizace při 
stisknutí klávesy či výskytu chyby.
• Úroveň 2

Zvukové znamení zazní při každé 
určené události, například při stisk-
nutí libovolného tlačítka nebo 
vytvoření/ukončení události.

• Úroveň 1
Zvukové znamení zazní pouze 
tehdy, vyskytne-li se chyba, dokončí 
se nastavení, je umožněno vytažení 
nebo nastane interval tisku 1:2.

• Úroveň 0
Zvukové znamení nezazní při 
žádné události.

Úroveň 2 Úroveň 1 Úroveň 0

16 Doba rezervace
Určuje dobu, po kterou má být 
pozdržen datový výstup z počítače 
v situaci, kdy je zařízení v nečinnosti.

Vypnuto 15 
sekund

30 
sekund

60 
sekund

17 ADF Semi-Auto (jednotka ADF)*1 
(k dispozici jen s jednotkou ADF 
(doplněk))
Pokud je nastavený parametr “Zap-
nuto” a jednotka ADF po dokončení 
tisku obsahuje další originál, vytvoří 
se matrice, vytiskne zkušební kopie a 
potom je provoz zařízení přerušen.
Důležité!:
• Má-li nastavení Automatický proces 

přiřazený parametr “Zapnuto”, nelze 
parametr “Zapnuto” přiřadit nas-
tavení ADF Semi-Auto.

Vypnuto Zapnuto

18 Oddělení tisku*1

Pokud používáte oddělovač úloh 
(doplněk), vyberte parametr “Zapnuto”.

Vypnuto Zapnuto

20 Nastavení obnovení počtu kopií*1

Nastaví obnovení počtu kopií.
Chcete-li po dokončení tisku obnovit 
původní počet kopií, vyberte parametr 
“Zapnuto”.

Vypnuto Zapnuto

Č. položky Změnitelné položky
Dostupné parametry

0 1 2 3 4 5
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21 Nastavení obnovení tisku 1:2*1

Nastaví automatické obnovení 
tisku 1:2.
Chcete-li po dokončení tisku 1:2 
obnovit tisk 1:2, vyberte parametr 
“Zapnuto”.

Vypnuto Zapnuto

22 Separační větrák*1

Upravuje nestejnoměrně nebo roz-
mazaně vytisknuté obrazy 
s ohledem na typy originálních 
obrazů nebo tiskový papír. Čím 
větší hodnota, tím silnější větrák. 
Ohledně metod úpravy se obrañte 
na svého prodejce.

Vypnuto 1 2 3 4

23 Sací větrák*1

Upravuje nestejnoměrně nebo roz-
mazaně vytisknuté obrazy 
s ohledem na typy originálních 
obrazů nebo tiskový papír. Čím 
větší hodnota, tím silnější větrák. 
Ohledně metod úpravy se obrañte 
na svého prodejce.

1 2 3 4

24 Úpravy v režimu Duo*1

Pokud jste v režimu zpracování 
obrazu zvolili možnost “Duo”, tato 
položka zvolí kvalitu obrazu. S tímto 
nastavením můžete přidělovat pri-
oritu textu (letter) nebo fotografiím a 
nastavit u kopie originálu 
odstranění stínu. 
Odstr.stín: Vymaže barvu pozadí 
z tmavých originálů (jako např. 
novin).

Čára
Odstr.stín     
Vypnuto

Čára
Odstr.stín 
Zapnuto

Foto
Odstr.stín 
Vypnuto

Foto
Odstr.stín 
Zapnuto

25 Úprava režimu Tužka *1

Chcete-li vytisknout vyjmuté a 
vložené obrázky kreslené tužkou 
obsahující stíny, zvolte možnost 
“Světlejší”.

Tmavší Světlejší

30 Zobrazení celkového počtu kopií
Zobrazí se celkový počet kopií 
vytisknutých v zařízení.
Toto číslo se zobrazí prostřed-
nictvím 2 přepínacích obrazovek - 
nejprve 3místné číslo uvedené 
podtržítkem a poté 4místné číslo.
Příklad: 1234567 kopií,
_123 4567 _123 4567

Proveďte kroky 1 až 3 uvedené v části “Postup při změně”. str.70
Zobrazí se celkový počet vytisknutých kopií.

Č. položky Změnitelné položky
Dostupné parametry

0 1 2 3 4 5
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31 Zobrazení počtu matric
Zobrazí se celkový počet matric 
vytvořených v zařízení.
Toto číslo se zobrazí prostřed-
nictvím 2 přepínacích obrazovek - 
nejprve 3místné číslo uvedené 
podtržítkem a poté 4místné číslo.
Příklad: 1234567 matric,
_123 4567 _123 4567

Proveďte kroky 1 až 3 uvedené v části “Postup při obs-
luze”. str.70
Zobrazí se celkový počet vytvořených matric.

32 Zobrazení počtu kopií vytisknutých 
válcem
Zobrazí se počet kopií vytisknutých 
pomocí aktuálního tiskového válce.
Toto číslo se zobrazí prostřed-
nictvím 2 přepínacích obrazovek - 
nejprve 3místné číslo uvedené 
podtržítkem a poté 4místné číslo.
Příklad: 1234567 kopií,
_123 4567 _123 4567

Proveďte kroky 1 až 3 uvedené v části “Postup při změně”. str.70
Na displeji kopií vytisknutých pomocí aktuálního tiskového válce 
se zobrazí počet kopií vytisknutých pomocí aktuálního tiskového 
válce.

70 Nastavení adresy IP zařízení 
(pouze u modelů řady EZ3XX)
Nastaví adresu IP zařízení.

str.72

80 Vytvořit uživatele
Po zadání vstupního kódu PIN se může 
zaregistrovat a používat zařízení až 
100 uživatelů (včetně správce).

str.75

Správce U-1 až U-99 (pro uživatele)

81 Správa Zapnuto/Vypnuto*2

Aktivuje nebo deaktivuje funkci 
Správa uživatelů.

str.77

Vypnuto Zapnuto

82 Zakázat*2

Uděluje povolení k přístupu do 
zařízení - Vypnuto/Zapnuto.

str.78

povo-
leno

nepovo-
leno

83 Limit celkového počtu kopií (na 
uživatele)*2

Nastavuje horní limit celkového 
počtu kopií pro jednotlivé uživatele.

str.79

Vypnuto 1 až 9999

84 Limit celkového počtu matric (na 
uživatele)*2

Nastavuje horní limit celkového počtu 
matric pro jednotlivé uživatele.

str.79

Vypnuto 1 až 9999

85 Vynulovat počítadlo celkového 
počtu kopií (na uživatele)*2

Vynuluje počítadlo celkového počtu 
kopií pro konkrétního uživatele.

str.80

Č. položky Změnitelné položky
Dostupné parametry

0 1 2 3 4 5
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86 Vynulovat počítadlo celkového 
počtu matric (na uživatele)*2

Vynuluje počítadlo celkového počtu 
matric pro konkrétního uživatele.

str.80

87 Vynulovat počítadla všech 
uživatelů*2

Vynuluje počítadlo celkového počtu 
kopií a matric pro všechny uživatele 
najednou.

str.82

88 Nastavení měsíčního připomenutí 
sestavy počítadla ID*2 
Při pravidelném vykazování 
celkových počtů lze připomenutí 
nastavit na konkrétní datum.

str.83

Vypnuto 1 až 31

89 Nastavení měsíčního připomenutí 
sestavy počítadla ID (zastavit)*2

Chcete-li zablokovat výstup 
výsledných celkových počtů za 
aktuální měsíc, stiskněte tlačítko 
[ ] a znaky “idcc” se zobrazí 
v den připomenutí až příští měsíc.

str.83

90 Výstup sestavy počítadla ID*2

Výstupní sestavy s údaji 
o používání zařízení jednotlivými 
uživateli.

str.84

91 Nastavení výstupu sestavy 
počítadla ID*2

Upřesňuje výstupní metodu pro 
sestavy celkových počtů.

Tisk E-mail

95 Smazat všechna nastavení správy 
uživatelů*2

Smaže nastavení všech uživatelů 
včetně správce.

str.85

99 Obnovení výchozího nastavení
Obnoví výchozí (tovární) hodnoty 
všech nastavení režimu vlastního 
nastavení.

Proveďte kroky 1 a 2 uvedené v části “Postup při obsluze”. 
str.70

Č. položky Změnitelné položky
Dostupné parametry

0 1 2 3 4 5
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Postup při obsluze
V této části jsou popsány způsoby nastavení položek v režimu vlastního nastavení.

1 Stisknutím tlačítka  rozsviñte 
odpovídající indikátor.

Důležité!:
• Máte-li nainstalovanou RISO Network Card 

(doplněk), nebudete moci zadat režim vlastního 
nastavení dříve než maximálně jednu minutu 
po zapnutí zařízení.

Poznámka:
• Chcete-li režim zrušit, dalším stisknutím tlačítka 

 indikátor zhasněte.

2 Pomocí tlačítek pro zadání počtu 
kopií zadejte číslo položky, kterou 
chcete změnit.
Na displeji pro počet kopií se zobrazí parametr 
aktuálně přiřazený vybrané položce.

Poznámka:
• U položek č. 70 až 95 (kromě 91) je postup 

odlišný.

– Položka č. 70: str.72
– Položky č. 80 až 95 (kromě 91): 

str.75~ str.85

• Pokud chcete v režimu vlastního nastavení obnovit 
výchozí hodnoty, zadejte číslo “99”, stiskněte 
tlačítko [+] a potom stiskněte tlačítko .

3 Stiskněte tlačítko [ ].
Po stisknutí toho tlačítka můžete zadat číslo 
parametru.
Číslo aktuálně nastaveného parametru bliká.

4 Pomocí tlačítek pro zadání počtu 
kopií zadejte parametr.

Pokud chcete změnit více než jednu položku, 
stiskněte tlačítko [+] a opakujte kroky 2 až 4.
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5 Nastavení dokončíte stisknutím 
tlačítka .
Změněný obsah se uloží a zařízení se přepne do 
běžného režimu.
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Nastavení adresy IP
Při propojování tiskárny s počítačem musíte nastavit na tiskárně adresy IP. Před nastavením adresy IP se 
přesvědčte, že jsou přístroje připojené k síti. Pokud nejsou připojené k síti pomocí kabelu Ethernet, vámi zadaná 
adresa IP se po odpojení zařízení od napájení smaže.
Důležité!:
• U modelů řady EZ2XX nastavujte adresy IP na připojeném počítači.

1 Stisknutím tlačítka  rozsviñte 
odpovídající indikátor.

Důležité!:
• Máte-li nainstalovanou RISO Network Card 

(doplněk), nebudete moci zadat režim vlastního 
nastavení dříve, než maximálně jednu minutu 
po zapnutí zařízení.

Poznámka:
• Chcete-li operaci zrušit, dalším stisknutím 

tlačítka  zhasněte indikátor.

2 Pomocí tlačítek pro zadání počtu 
kopií zadejte číslo položky.
Číslo položky je 70.

3 Stiskněte tlačítko [ ].

4 Pomocí tlačítek pro zadání počtu 
kopií zadejte hodnotu v prvním poli.
Zadané číslo se zobrazí na displeji pro volný 
rozměr reprodukce.

Poznámka:
• Jednotlivé části adresy IP jsou oddělené 

tečkami a označují se jako první pole, druhé 
pole a tak dále v odpovídajícím pořadí.

• Výchozí nastavení adresy IP zařízení je 
“0.0.0.0”. Nastavení adresy IP v zařízení na 
“0.0.0.0” automaticky spustí protokol DHCP.

5 Stiskněte tlačítko [ ].
Pokračujte v dalším poli. Hodnota zobrazená na 
displeji pro počet kopií se změní.
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6 Opakováním kroků 3 a 4 vyplňte 
adresu IP až do čtvrtého pole.

7 Stiskněte tlačítko .
Nastavení adresy IP je dokončeno.
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Nastavení správy uživatelů
Ve výbavě tohoto zařízení je funkce Správa uživatelů, která zajišñuje zabezpečení a rozsáhlejší správu uživatelů.
Funkce Správy uživatelů vám umožňují nastavit přístup do zařízení individuálně pro každého uživatele (Vytvořit 
uživatele) a vytisknout sestavu s údaji o přístupu uživatele (Sestava počítadla ID).

Chcete-li provozovat správu uživatelů, všichni uživatelé musí být zaregistrováni.
Uživatelé musí rovněž před užíváním tiskárny zadat kód PIN.

V této části jsou popsána nastavení pro užívání funkce Správa uživatelů a způsob, kterým tato nastavení může 
správce nastavit.
Poznámka:
• Funkci Správa uživatelů nelze zapnout, pokud není vytvořen správce. Doporučujeme nastavit položky v režimu 

vlastního nastavení v pořadí od položky č. 80 (80→ 81→ 82…).

Nastavení Popis Položky

Správa Zapnuto/Vypnuto Aktivuje níže uvedená nastavení. Zapnuto/Vypnuto

Vytvořit uživatele Registruje správce a uživatele a 
nastavuje individuální přístu-
pová omezení.

Registrace správce a uživatelů (přidělení kódu 
PIN/skupiny), zakázat, limit celkového počtu 
kopií, limit celkového počtu matric

Sestava počítadla ID 
(Správa přístupu)

Tiskne sestavu s údaji 
o přístupových omezeních a počtu 
kopií/matric každého uživatele.

Výstup sestavy počítadla ID, výstup připomenutí 
data, vynulování celkových počtů (jednotliví 
uživatelé/všichni uživatelé)
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Registrace správce/uživatelů [Vytvořit uživatele]   
Funkci Správa uživatelů lze aktivovat jen v případě, že se správce zaregistruje předem.
Může se zaregistrovat až 100 uživatelů (včetně správce).
Pro každé číslo uživatele je nastaven kód PIN a číslo skupiny.
Poznámka:
• Zadanou hodnotu zrušíte stisknutím tlačítka [C].
• Stiskem tlačítka [ ] se vrátíte k předchozímu kroku.

1 Stiskněte tlačítko .
Indikátor se rozsvítí.

Důležité!:
• Máte-li nainstalovanou RISO Network Card 

(doplněk), nebudete moci zadat režim vlastního 
nastavení dříve než maximálně jednu minutu 
po zapnutí zařízení.

Poznámka:
• Chcete-li nastavení smazat, opětovným 

stisknutím tlačítka  indikátor zhasněte. 

2 Zadejte číslo položky.
Číslo položky je 80.

3 Stiskněte tlačítko [ ].
Zobrazí se “U- 0” a blikající “0”. Přejděte ke kroku 
4 a zaregistrujte uživatele.
Nebliká-li “0”, zaregistrujte správce. Přejděte ke 
kroku 5.

4 Zaregistrujte (změňte nastavení) 
uživatele zadáním jeho čísla (1 až 99) 
pomocí tlačítek pro zadání počtu 
kopií.

Registraci správce změníte stisknutím “0”.

5 Stiskněte tlačítko [ ].
Jakmile se zobrazí zpráva “PASS”, zařízení 
automaticky přejde do režimu zadání kódu PIN.
Bliká aktuálně zaregistrovaný kód PIN.
Není-li zaregistrovaný žádný kód PIN, bliká “0”.

Poznámka:
• Pokud je zadané číslo uživatele již zaregistrované, 

zobrazí se zaregistrovaný kód PIN.
• Tuto registraci smažete zadáním “0” a 

stisknutím tlačítka [ ]. (Smazání registrace 
se uplatní a proces se vrátí ke kroku 4.)

• Další informace o smazání registrace správce 
naleznete v části “Smazání veškerých 
nastavení funkce Správa uživatelů”. str.85
Tímto smažete veškerá nastavení správy 
uživatelů, jako např. registraci uživatelů.
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6 Zadejte kód PIN.
Zadejte kód PIN (až čtyři číselné znaky kromě 0) 
pomocí tlačítek pro zadání počtu kopií.

7 Stiskněte tlačítko [ ].

Poznámka:
• Pokud je kód PIN již zaregistrovaný, zazní 

zvukové znamení a zobrazí se chyba č. (F-38). 
Chybu odstraníte stisknutím tlačítka . 
(Vrañte se ke kroku 6.)

8 Zadejte číslo skupiny (1 až 32) 
pomocí tlačítek pro zadání počtu 
kopií.

Poznámka:
• Nenastavujete-li skupinu, zadejte “0”.
• Chcete-li vypočítat míru používání na uživatele 

podle skupiny, budete potřebovat RISO 
Network Card (doplněk).

9 Stiskněte tlačítko [ ].
Registrace se uplatní a zobrazí se číslo dalšího 
uživatele.
Zopakujte kroky 4 až 9 a pokračujte v registraci 
ostatních uživatelů.
Chcete-li obnovit běžný režim, stiskněte tlačítko 

 nebo .

Důležité!:
• Stisknete-li tlačítko  dříve než tlačítko [ ], 

jakákoli registrace se zruší a obnoví se běžný 
režim.

Poznámka:
• Po zaregistrování uživatele s číslem 99 se 

obnoví režim zadání čísla položky.
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Nastavení Správy Vypnuto/Zapnuto
Správce se musí zaregistrovat předem v položce “Vytvořit uživatele”. ( str.75)
“Správa Zapnuto/Vypnuto” má výchozí nastavení Zapnuto. Tato funkce se rovněž zapne po registraci správce.
Chcete-li zobrazit nebo změnit aktuální nastavení, proveďte kroky 1 a 2 a zkontrolujte zobrazená čísla.
“81-1” znamená, že funkce je zapnutá, zatímco “81-0”, že je vypnutá.

1 Na displeji pro počet kopií 
zkontrolujte, zda se zařízení nachází 
v režimu zadání čísla položky.
Zobrazí-li se “0-” a bliká “0”, přejděte ke kroku 2.
Zobrazí-li se nějaká jiná signalizace, stiskněte 
tlačítko .

2 Zadejte číslo položky “81” a 
stiskněte tlačítko [ ].
Aktivuje se režim “Správa Zapnuto/Vypnuto”.

3 Pomocí tlačítek pro zadání počtu 
kopií zadejte parametr.

0 : Vypnuto
1 : Zapnuto

4 Stiskněte tlačítko [ ].
Nastavení “Správy Zapnuto/Vypnuto” bylo 
aktualizováno a byl obnoven režim zadání čísla 
položky.
Můžete zadat číslo další položky.

Důležité!:
• Stisknete-li tlačítko  dříve než tlačítko [ ], 

dané nastavení se zruší a obnoví se běžný 
režim.

• Stisknete-li tlačítko  dříve než tlačítko [ ], 
nastavení se uplatní a obnoví se běžný režim.

• Pokud je funkce “Správa Zapnuto/Vypnuto” 
nastavena na “Vypnuto”, uživatel bude během 
procesu požádán, aby se identifikoval. 
Zadáním kódu PIN nastaveného v položce 
Vytvořit uživatele obnovíte běžný režim. 

str.29
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Zablokování uživatele
Kterémukoli uživateli můžete povolit nebo zakázat používání zařízení.
Zablokovaný uživatel nemá možnost zařízení používat.
Poznámka:
• Správce se musí zaregistrovat předem v položce “Vytvořit uživatele”. ( str.75)

1 Na displeji pro počet kopií 
zkontrolujte, zda se zařízení nachází 
v režimu zadání čísla položky.
Zobrazí-li se “0-” a bliká “0”, přejděte ke kroku 2.
Zobrazí-li se nějaká jiná signalizace, stiskněte 
tlačítko .

2 Zadejte číslo položky “82” a 
stiskněte tlačítko [ ].
Aktivuje se režim zadání čísla uživatele. 

3 Pomocí tlačítek pro zadání počtu 
kopií zadejte číslo uživatele.
Poznámka:
• Zadáte-li číslo nezaregistrovaného uživatele 

nebo číslo správce “0”, zazní zvukové znamení 
a obnoví se režim zadání čísla uživatele. 
Zadejte správné číslo uživatele.

4 Stiskněte tlačítko [ ].
Režim “Zakázat” byl aktivován.

5 Pomocí tlačítek pro zadání počtu 
kopií zadejte parametr.

0 : Zapnuto
1 : Vypnuto

6 Stiskněte tlačítko [ ].
Uplatní se funkce “Zablokování uživatele” a 
zobrazí se číslo dalšího registrovaného uživatele.
Zopakujte kroky 3 až 6 a pokračujte v blokaci 
ostatních uživatelů.

Důležité!:
• Stisknete-li tlačítko  dříve než tlačítko [ ], 

dané nastavení se zruší a obnoví se běžný 
režim.

• Stisknete-li tlačítko  dříve než tlačítko [ ], 
nastavení se uplatní a obnoví se běžný režim.

• Pokud se snaží o přístup s identifikací uživatele 
uživatel, který byl v režimu zablokování uživatele 
nastaven na parametr “Zakázat”, zazní zvukový 
signál a zobrazí se chyba č. (F-39). Chybu 
odstraníte stisknutím tlačítka . 

Poznámka:
• Po nastavení posledního registrovaného 

uživatele se obnoví režim zadání čísla položky.
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Nastavení horního limitu celkového počtu kopií/
matric na uživatele
Nastavte limit celkového počtu kopií nebo celkového počtu matric. Lze nastavit až 9999 kopií/matric.
Poznámka:
• Správce se musí zaregistrovat předem v položce “Vytvořit uživatele”. ( str.75)

1 Na displeji pro počet kopií 
zkontrolujte, zda se zařízení nachází 
v režimu zadání čísla položky.
Zobrazí-li se “0-” a bliká “0”, přejděte ke kroku 2.
Zobrazí-li se nějaká jiná signalizace, stiskněte 
tlačítko .

2 Zadejte číslo položky a stiskněte 
tlačítko [+].
Položky mají následující čísla:

• Limit celkového počtu kopií: 83
• Limit celkového počtu matric: 84

Aktivuje se režim zadání čísla uživatele. 

3 Pomocí tlačítek pro zadání počtu 
kopií zadejte číslo uživatele.
Poznámka:
• Zadáte-li číslo nezaregistrovaného uživatele, 

zazní zvukové znamení a obnoví se režim 
zadání čísla uživatele. Zadejte správné číslo 
uživatele.

4 Stiskněte tlačítko [ ].
Aktivuje se režim “Limit celkového počtu kopií” 
nebo režim “Limit celkového počtu matric”.

5 Mezní hodnotu zadejte pomocí 
tlačítek pro zadání počtu kopií.

Poznámka:
• Nastavíte-li pro horní limit počtu kopií/matric 

hodnotu “0”, horní limit nebude stanovena.

6 Stiskněte tlačítko [ ].
Uplatní se nastavení horního limitu a zobrazí se 
číslo dalšího registrovaného uživatele.
Opakujte kroky 3 až 6 a pokračujte v nastavování 
horních limitů pro ostatní uživatele.

Důležité!:
• Stisknete-li tlačítko  dříve než tlačítko [ ], 

dané nastavení se zruší a obnoví se běžný 
režim.

• Stisknete-li tlačítko  dříve než tlačítko [ ], 
nastavení se uplatní a obnoví se běžný režim.

• Po dosažení horního limitu počtu kopií/matric 
během tisku se ozve zvukové znamení a 
zařízení se zastaví. Uživatel nemůže používat 
zařízení, dokud správce nevynuluje celkový 
počet kopií/matric. Další informace o postupu 
vynulování počtu kopií/matric najdete v části 
“Vynulování celkového počtu kopií/matric pro 
jednotlivé uživatele”. str.80

Poznámka:
• Po nastavení posledního registrovaného 

uživatele se obnoví režim zadání čísla položky.
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Vynulování celkového počtu kopií/matric pro 
jednotlivé uživatele
Každému uživateli můžete vynulovat jeho celkový počet kopií nebo matric. Můžete také vynulovat celkové počty kopií 
nebo matric pro všechny uživatele najednou.
Důležité!:
• Jakmile je počítadlo vynulováno, počet nelze obnovit.

1 Na displeji pro počet kopií 
zkontrolujte, zda se zařízení nachází 
v režimu zadání čísla položky.
Zobrazí-li se “0-” a bliká “0”, přejděte ke kroku 2.
Zobrazí-li se nějaká jiná signalizace, stiskněte 
tlačítko .

2 Zadejte číslo položky a stiskněte 
tlačítko [ ].
Položky mají následující čísla:

• Vynulovat počítadlo celkového počtu kopií: 85
• Vynulovat počítadlo celkového počtu matric: 86

Aktivuje se režim zadání čísla uživatele. 

3 Pomocí tlačítek pro zadání počtu 
kopií zadejte číslo uživatele.
Poznámka:
• Po zadání hodnoty “00” v tomto kroku stiskněte 

tlačítko [ ], čímž vynulujete celkový počet 
kopií/matric pro všechny uživatele. Obnovuje 
se režim zadání čísla uživatele.

4 Stiskněte tlačítko [ ].
Zobrazí se znaky “LC--”.

5 Stiskněte tlačítko [ ].
Zobrazí se nastavený horní limit celkového počtu.

6 Stiskněte tlačítko [ ].
Zobrazí se znaky “PC--” nebo “MC--”.

7 Stiskněte tlačítko [ ].
Zobrazí se aktuální počet kopií nebo matric.

Poznámka:
• Po opětovném stisknutí tlačítka [ ] se zobrazí 
číslo dalšího registrovaného uživatele, aniž by 
došlo k vynulování celkových počtů.

8 Stiskněte tlačítko [C].
Zobrazené celkové počty kopií nebo matric na 
displeji pro počet kopií se vynulují.

9 Stiskněte tlačítko [ ].
Uplatní se vynulování celkového počtu a zobrazí 
se číslo dalšího registrovaného uživatele.
Opakujte kroky 3 až 9 a pokračujte ve 
vynulovávání celkového počtu kopií/matric 
ostatních uživatelů.
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Důležité!:
• Stisknete-li tlačítko  dříve než tlačítko [ ], 

vynulování se zruší a obnoví se běžný režim.
• Stisknete-li tlačítko  dříve než tlačítko [ ], 

vynulování se uplatní a obnoví se běžný režim.

Poznámka:
• Po nastavení posledního registrovaného uživatele 

se obnoví režim zadání čísla položky.
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Vynulování počítadel všech uživatelů
Můžete vynulovat celkový počet kopií nebo matric pro všechny uživatele najednou.
Důležité!:
• Jakmile je počítadlo vynulováno, počet nelze obnovit.

1 Na displeji pro počet kopií 
zkontrolujte, zda se zařízení nachází 
v režimu zadání čísla položky.
Zobrazí-li se “0-” a bliká “0”, přejděte ke kroku 2.
Zobrazí-li se nějaká jiná signalizace, stiskněte 
tlačítko .

2 Zadejte číslo položky “87” a stiskněte 
tlačítko [ ].
Aktivuje se režim “Vynulovat počítadla všech 
uživatelů”. 

3 Stiskněte tlačítko .
Uplatní se vynulování celkových počtů všech 
uživatelů a obnoví se běžný režim.
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Nastavení připomenutí sestavy počítadla ID
Provádí-li se výstup výsledných celkových počtů pravidelně k určitému dni v měsíci, nastavte tento den jako den 
připomenutí. V nastavený den každý měsíc se zobrazí znaky “idcc” a zazní zvukové znamení. 

Důležité!:
• Správce se musí zaregistrovat předem v položce “Vytvořit uživatele”. ( str.75)

Poznámka:
• Datum lze nastavit v rozmezí hodnot 1 až 31. Zvolíte-li hodnotu “0”, datum nebude nastaveno.
• Nastavíte-li datum připomenutí v rozmezí od 29 do 31 a počet dní v měsíci je menší než tato hodnota, jako např. 

v únoru, zobrazí se znaky “idcc” v poslední den měsíce. 

1 Na displeji pro počet kopií 
zkontrolujte, zda se zařízení nachází 
v režimu zadání čísla položky.
Zobrazí-li se “0-” a bliká “0”, přejděte ke kroku 2.
Zobrazí-li se nějaká jiná signalizace, stiskněte 
tlačítko .

2 Zadejte číslo položky “88” a 
stiskněte tlačítko [ ].
Bliká aktuální nastavení. Pokud datum 
připomenutí nenastavíte, zobrazí se “0”.

3 Pomocí tlačítek pro zadání počtu 
kopií zadejte datum.

4 Stiskněte tlačítko [ ].
Datum připomenutí se uplatní a obnoví se režim 
zadání čísla položky.

Důležité!:
• Stisknete-li tlačítko  dříve než tlačítko [ ], 

dané nastavení se zruší a obnoví se běžný 
režim.

• Stisknete-li tlačítko  dříve než tlačítko [ ], 
nastavení se uplatní a obnoví se běžný režim.

Poznámka:
• V příslušný den se rozezní zvukové znamení a 

zobrazí se znaky “idcc.” Proveďte výstup 
výsledných počtů. str.84

• Pokud neprovádíte výstup ve stávajícím 
měsíci, můžete aktivovat “Měsíční připomenutí 
nastavení počítadla ID (zastavit)” (položka 
číslo: 89); znaky “idcc” se zobrazí až k danému 
datu příští měsíc. str.69
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Výstup sestavy počítadla ID
Vytiskne se přehled o používání zařízení všemi uživateli.
Důležité!:
• Správce se musí zaregistrovat předem v položce “Vytvořit uživatele”. ( str.75)
• Ujistěte se, že se v podavači papíru nachází papír formátu A4 (Letter).
• Provádíte-li výstup stavu využití zařízení s funkcí “Správa Vypnuto/Zapnuto” nastavenou na “Vypnuto”, výstupem 

bude stav využití tiskárny během doby, kdy byla funkce “Správa Zapnuto/Vypnuto” nastavena na “Zapnuto”.
• Výstup stavu využití zařízení správcem provedete pouze tehdy, pokud funkce “Správa Zapnuto/Vypnuto” nebyla 

ani jednou nastavena na “Zapnuto”.

Poznámka:
• Můžete nastavit datum připomenutí. str.83
• Můžete zvolit způsob výstupu, buď tisk nebo přiložení sestavy k e-mailu. str.69

1 Stiskněte tlačítko .
Indikátor se rozsvítí.

Důležité!:
• Máte-li nainstalovanou RISO Network Card 

(doplněk), nebudete moci zadat režim vlastního 
nastavení dříve než maximálně jednu minutu 
po zapnutí zařízení.

Poznámka:
• Chcete-li nastavení smazat, opětovným 

stisknutím tlačítka  indikátor zhasněte. 

2 Zadejte číslo položky “90” a 
stiskněte tlačítko [ ].
Aktivuje se režim “Výstup sestavy počítadla ID”.

3 Stiskněte tlačítko [ ].
Proběhne výstup a obnoví se režim zadání čísla 
položky.

Důležité!:
• Stisknete-li tlačítko  dříve než tlačítko [ ], 

výstup sestavy neproběhne a obnoví se běžný 
režim.

• Stisknete-li tlačítko  dříve než tlačítko [ ], 
proběhne výstup sestavy a obnoví se běžný 
režim.
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Vymazání veškerého nastavení funkce Správa 
uživatelů
Smaží se nastavení všech uživatelů včetně správce.
Smaží se následující položky:

• Vytvořit uživatele
• Správa Zapnuto/Vypnuto
• Zablokování uživatele
• Celkový počet kopií (na uživatele)
• Celkový počet matric (na uživatele)

Důležité!:
• Jakmile vymažete nastavení funkce Správa uživatelů, nelze je obnovit.
• Správce se musí zaregistrovat předem v položce “Vytvořit uživatele”. ( str.75)

1 Stiskněte tlačítko .
Indikátor se rozsvítí.

Důležité!:
• Máte-li nainstalovanou RISO Network Card 

(doplněk), nebudete moci zadat režim vlastního 
nastavení dříve než maximálně jednu minutu 
po zapnutí zařízení.

Poznámka:
• Chcete-li nastavení smazat, opětovným 

stisknutím tlačítka  indikátor zhasněte. 

2 Zadejte číslo položky “95” a 
stiskněte tlačítko [ ].
Aktivuje se režim “Vymazat veškerá nastavení 
funkce Správa uživatelů”.

3 Stiskněte tlačítko .
Uplatní se smazání nastavení funkce Správa 
uživatelů a obnoví se běžný režim.
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Výměna a likvidace 
spotřebního materiálu

Výměna inkoustové kazety
Po vyprázdnění inkoustové kazety se rozsvítí indikátor doplnění inkoustu. Vyměňte prázdnou inkoustovou kazetu za 
novou.
Důležité!:
• Používejte inkoustové kazety doporučené společností RISO.
• Při výměně inkoustové kazety nechte zařízení zapnuté.
• Dejte pozor, abyste nenainstalovali inkoustovou kazetu jiné barvy. Pokud chcete změnit barvu inkoustu, vyměňte 

celý tiskový válec. 

1 Otevřete čelní kryt.

2 Vytáhněte prázdnou inkoustovou 
kazetu z držáku.
Otočte kazetou proti směru hodinových ručiček 
( ) a vytáhněte ji ven.

: Odjistit

3 Z nové inkoustové kazety sejměte 
víčko.
Víčko inkoustové kazety sejmete tak, že je 
otočíte.

Důležité!:
• Nedotýkejte se výstupní strany inkoustové 

kazety ani ji nevystavujte nárazu.
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4 Vložte novou inkoustovou kazetu.
Zarovnejte šipku na kazetě se značkou  na 
držáku a zatlačte na kazetu, dokud nezapadne na 
místo.

5 Zajistěte inkoustovou kazetu.
Kazetu zajistíte otočením po směru hodinových 
ručiček ( ). 

: Zajistit

6 Zavřete čelní kryt.

Poznámka:
• Uzávěr můžete uložit na držák uzávěru 

inkoustové kazety.

• Prázdnou inkoustovou kazetu zlikvidujte podle 
platných místních předpisů.

p.93
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Výměna role s matricí
Po spotřebování celé role matrice se rozsvítí indikátor výměny matrice. Vyměňte spotřebovanou roli matrice za 
novou.
Důležité!:
• Používejte role s matricí doporučené společností RISO.
• Při výměně matrice nechte zařízení zapnuté.

1 Otevřete čelní kryt.

2 Zkontrolujte, zda svítí indikátor 
tlačítka uvolnění jednotky pro tvorbu 
matrice.
Pokud indikátor nesvítí, stisknutím tlačítka 
uvolnění jednotky pro tvorbu matrice jej rozsviñte. 

: Tlačítko uvolnění jednotky pro tvorbu matrice
Poznámka:
• Je-li vytažený tiskový válec, jednotku pro tvorbu 

matrice nelze vytáhnout. Vložte tiskový válec 
na místo a stiskněte tlačítko uvolnění jednotky 
pro tvorbu matrice.

p.94

3 Vytáhněte jednotku pro tvorbu 
matrice.
Uchopte madlo jednotky pro tvorbu matrice a 
táhněte směrem ven, dokud se jednotka 
nezastaví.

4 Otevřete kryt jednotky pro tvorbu 
matrice.
Uchopte páčku na krytu jednotky pro tvorbu 
matrice a kryt otevřete.

5 Otevřete držák role matrice.
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6 Odeberte prázdné jádro matrice.

Poznámka:
• Prázdné jádro matrice zlikvidujte podle 

platných místních předpisů.
p.93

7 Vložte novou roli s matricí.
Odstraňte z nové role s matricí plastový obal a 
vložte roli na místo tak, aby značka  byla 
vlevo.

Důležité!:
• Při odstraňování krycí fólie postupujte opatrně, 

abyste nepoškodili část se značkou . Pokud 
se část  ohne nebo se perforace protrhne, 
bude matrice nepoužitelná. 

8 Zavřete držák role matrice.
Po zavření držáku sejměte fixační pásku.

9 Zasuňte podávací hranu matrice do 
vstupního otvoru pod klopou 
vodítka matrice.
Zasouvejte podávací hranu matrice, dokud se 
nezastaví ( ).
Je-li matrice příliš volná, otočením čela role 
směrem dovnitř ji natočte zpět ( ).
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Tip:
• Nedaří-li se vám matrici správně zavést, 

postupujte následujícím způsobem:

1) Zvedněte klopu vodítka matrice.
Otočením kolečka vedle klopy vodítka 
matrice dovnitř klopu zvedněte.

2) Vytáhněte roli matrice až po čáru 
označenou šipkami. 

3) Vrañte klopu vodítka matrice do původní 
polohy.

10 Vrañte jednotky zpět do původní 
polohy.
Zavřete kryt jednotky pro matrice, jednotku vrañte 
zpět do původní polohy a potom zavřete přední 
kryt.
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Vyprázdnění koše na matrice
1 Vytáhněte koš na matrice.

Páčka koše na matrice je uzamknutá, odemkněte 
koš přesunutím páčky dopředu. 

Uchopte madlo koše na matrice a vytáhněte koš 
doleva.

Důležité!:
• Pokud je koš na matrice uzamknut na zámek, 

kontaktujte správce, aby jej odemknul.

2 Vyhoďte vysunuté matrice.
Překlopte koš na matrice dopředu a sevřením 
vytlačovací páčky rovnou vyhoďte použitou 
matrici do odpadkového koše (nebo pytle). 

3 Vrañte koš na matrice zpět na místo.
Zasuňte koš na matrice co nejdál to jen půjde.

Poznámka:
• V případě potřeby uzamkněte koš na matrice 

přesunutím páčky doleva a k posílení 
bezpečnosti můžete koš uzamknout na zámek.

p.92
• Použité matrice zlikvidujte podle platných 

místních předpisů. p.93
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Tip:
Koš na matrice tohoto zařízení lze zamknout 
visacím zámkem nebo jinak zabezpečit, aby 
nemohlo dojít k vyjmutí koše na matrice a také 
úniku likvidovaných matric. (Kupte si běžný 
zámek, který půjde prostrčit skrze 7 mm široký 
otvor.)

Důležité!:
• Na závěr tisku zůstává matrice navinutá kolem 

“tiskového válce” v poloze umožňující tisk. 
Matrici na válci lze snadnou odcizit, i když je 
koš na matrice uzamknut. Únikům matric 
zamezíte pomocí funkce Důvěrné.



Výměna a likvidace spotřebního materiálu

Likvidace spotřebovaného materiálu 93

Likvidace spotřebovaného 
materiálu
Prázdné inkoustové kazety, role matrice a použité matrice zlikvidujte podle platných místních předpisů.
Je-li to ke správné likvidaci třeba, oddělte následujícím způsobem jednotlivé části.

Inkoustová kazeta
Z výstupní strany inkoustové kazety sejměte štítek (obsahuje kov) označený šipkou a zlikvidujte každou část zvlášñ.
Postupujte opatrně, aby vám inkoust na výstupní straně kazety neznečistil oblečení.

Materiál inkoustové kazety: plast (polypropylen, polyetylen)
Materiál štítku: plast (s obsahem kovu)

Role matrice
Ke dnu koncové části s natisknutou značkou  je připojen kovový díl.
Tato část byla za účelem snadného odtržení perforována. Odtrhněte ji a odpovídajícím způsobem zlikvidujte.

Materiál jádra: papír
Složení materiálu matrice: plast, japonský papír
Složení odnímatelné části: plast (s obsahem kovu) a papír

Použité matrice
Složení materiálu matrice: plast, japonský papír
Složení inkoustu: ropný uhlovodík, voda, barvivo
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Odebrání a vložení tiskového 
válce
Pokud válec nahrazujete tiskovým válcem jiné barvy nebo odstraňujete uvíznutý papír, vyjměte válec, proveďte 
potřebný postup a válec opět vložte.
Důležité!:
• Vyjmutý tiskový válec udržujte stále ve vodorovné poloze. 
• Při výměně tiskového válce nechte zařízení zapnuté.
• Vyjmutý tiskový válec vložte do obalu a udržujte jej stále ve vodorovné poloze.

1 Otevřete čelní kryt.

2 Zkontrolujte, zda svítí indikátor 
tlačítka pro uvolnění tiskového 
válce.
Pokud indikátor nesvítí, stisknutím tlačítka pro 
uvolnění tiskového válce jej rozsviñte.

: Tlačítko pro uvolnění tiskového válce
Poznámka:
• Pokud je vytažené jednotka pro tvorbu matrice, 

nelze vytáhnout tiskový válec.
Vložte jednotku pro tvorbu matrice na místo a 
stiskněte tlačítko pro uvolnění tiskového válce.

p.88

3 Vytáhněte tiskový válec.
Uchopte madlo tiskového válce a táhněte tiskový 
válec směrem ven, dokud se nezastaví.

4 Odeberte tiskový válec.
Oběma rukama nadzdvihněte tiskový válec a 
odeberte jej z vodítka.
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BUpozornění:
• Nedotýkejte se konektoru na tiskovém válci.

Pokud tak učiníte, můžete způsobit selhání 
válce vlivem statické elektřiny a dalších faktorů.

5 Vložte tiskový válec.
Zarovnejte značku  se značkou  na vodítku 
a umístěte válec vodorovně ve vztahu k vodítku.

Poznámka:
• Pokud jste tiskový válec ručně otočili, 

nezapomeňte ho vrátit tak, aby byly po položení 
na vodítko značky  a  zarovnány.

6 Vrañte jednotky zpět do původní 
polohy.
Vložte tiskový válec na místo a potom zavřete 
přední kryt.
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Čištění

Příručka bezpečnostních opatření 
- čištění
V této části jsou popsána bezpečnostní opatření, která je nutné dodržovat při čištění zařízení.
Před zahájením čištění zařízení si tuto část přečtěte.
AVAROVÁNÍ:
• Před zahájením čištění jakékoli části zařízení vypněte napájení.
• Neodstraňujte žádné pevně nainstalované kryty.
• Pokud si myslíte, že může dojít k nebezpečné situaci, máte-li otázky týkající se zařízení nebo pokud se setkáte 

s problémy při jeho provozu, obrañte se ihned na servisního zástupce.
• Před přemístěním zařízení se obrañte na servisního zástupce.
• Nastavení a opravy zařízení mohou provádět pouze oprávněné osoby.

BUpozornění:
• Uvnitř zařízení jsou přesné pohyblivé části. Zacházejte se zařízením pouze podle pokynů uvedených v této 

příručce.
• V okolí hran kovových částí je třeba dbát zvýšené pozornosti, aby nedošlo k poranění.
• Zařízení žádným způsobem neupravujte ani neodstraňujte žádnou jeho část.
• Společnost RISO ani její distributoři nebudou odpovídat za servis provedený osobami, které nebyly pro servis 

zařízení oprávněny společností RISO.
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Čištění
Termální tisková hlava
Termální tiskovou hlavu vyčistěte po každé výměně role matrice. Otevřete kryt jednotky pro tvorbu matrice a 
několikrát opatrně otřete termální tiskovou hlavu v zadní části jednotky jemnou látkou nebo hedvábným papírem.

BUpozornění:
• Jelikož je termální tisková hlava velmi citlivá, netřeste s ní a dbejte na to, abyste ji nepoškrábali tvrdými předměty.
• Jelikož termální tiskovou hlavu může poškodit výboj statické elektřiny, vybijte před čištěním ze svého těla veškerou 

statickou elektřinu.

Poznámka:
• Čištění bude efektivnější, pokud látku nebo hedvábný papír před otřením termální tiskové hlavy navlhčíte malým 

množstvím alkoholu.

Předlohové sklo a kryt předlohového skla
Dojde-li ke znečištění předlohového skla a/nebo krytu předlohového skla, opatrně je otřete jemnou látkou nebo 
papírovým kapesníkem.

BUpozornění:
• Jelikož je předlohové sklo velmi citlivé, zacházejte s ním opatrně a dbejte na to, abyste je nepoškrábali tvrdými 

předměty.
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Sklo skeneru a bílá část jednotky podavače ADF 
(doplněk)
Několikrát opatrně otřete sklo skeneru a bílou část podavače jemnou látkou nebo hedvábným papírem.

BUpozornění:
• Jelikož je předlohové sklo velmi citlivé, zacházejte s ním opatrně a dbejte na to, abyste je nepoškrábali tvrdými 

předměty.

Poznámka:
• Čištění bude efektivnější, pokud látku nebo kapesník před otřením skla skeneru a bílé části podavače navlhčíte 

malým množstvím alkoholu.

Přítlačný válec
Pokud je přítlačný válec, který tlačí tiskový papír proti tiskovému válci, znečištěný, mohou se na zadní straně kopií 
objevit šmouhy.
Dojde-li k této situaci, opatrně otřete přítlačný válec jemnou látkou navlhčenou alkoholem.
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BUpozornění:
• Když zasahujete do vnitřních částí jednotky, nedotýkejte se háčku pro oddělování papíru ani háčku pro vysunutí 

papíru. Můžete se poranit o ostré hroty háčků.

Vnější plochy tiskárny
Pravidelně otírejte vnější plochy zařízení jemnou látkou, aby nebylo zaprášené.
Chcete-li použít čisticí prostředek, použijte odpovídající typ doporučený oprávněným servisním zástupcem.

BUpozornění:
• Jelikož jsou vnější plochy zařízení umělohmotné, nikdy při čištění nepoužívejte alkohol nebo ředidlo.
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Řešení potíží

Displej pro kontrolu a chyby
Pokud dojde na zařízení k chybové situaci nebo pokud spotřební materiál nebo jiné součásti nejsou připraveny 
k použití, zobrazí se na displeji pro kontrolu a chyby místo chybové situace a čísla označující typy chyb. U některých 
chybových situací se čísla chyb zobrazí na displeji pro čísla chyb (displeji pro počet kopií).

Kontrola prostřednictvím displeje pro kontrolu a chyby
Kromě indikátorů, které zobrazují typy chyb, se rozsvítí i čísla, která zobrazují místo chyb.
Prohlédněte si displej a postupujte podle pokynů uvedených na následujících stranách.

1) Indikátor místa chyby [*1] 
Rozsvítí se čísla odpovídající místům chyb.

2) Indikátor  [*2] 
Rozsvítí se, když se funkce používá.

str.108

3) Indikátor typu chyby [*3] 
Indikátor  JAM (Uvíznutí) 
Rozsvítí se, když v zařízení nebo v jednotce 
podavače ADF (doplněk) uvízne papír.

Indikátor  CHECK SETTINGS 
(Kontroly nastavení) 
Rozsvítí se, pokud nebude nastaven tiskový 
válec, papír nebo jiné položky.

Indikátor  CALL SERVICE (Volejte 
servis) 
Rozsvítí se, když dojde k chybě, která vyžaduje 
radu nebo pomoc ze strany servisních 
pracovníků.

Indikátor  MAINTENANCE CALL 
(Proveďte údržbu) 
Rozsvítí se, když bude zapotřebí provést 
pravidelnou kontrolu.
Indikátor  REPLACE MASTER 
ROLL (Vyměňte roli matrice) 
Indikátor bliká, pokud dochází matrice, a 
rozsvítí se, když dojde.
Indikátor  EMPTY DISPOSAL 
(Plný koš na matrice) 
Rozsvítí se, když se naplní koš na matrice.
Indikátor  REPLACE INK 
CARTRIDGE (Vyměňte inkoustovou 
kazetu)
Indikátor bliká, pokud dochází inkoustová 
náplň, a rozsvítí se, když dojde.

4) Displej pro čísla chyb 
(Displej pro počet kopií) [*4] 
Na displeji pro počet kopií se zobrazují a blikají 
čísla chyb.
Chyby jsou označeny písmeny (jednomístné 
znaky) a číslicemi (dvojmístné znaky).
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Když se rozvítí indikátor  JAM (Uvíznutí) [Oblast *3]
Podívejte se na místa chyb a čísla chyb (na displeji pro čísla chyb) a postupujte následovně:

Číslo 
místa

Číslo chyby Příčina Opatření

A-06
Pod podavačem papíru nebo na 
papíru je nějaká překážka.

Zkontrolujte, zda pod podavačem papíru nebo 
na papíru není nějaká překážka. Pokud ano, 
odstraňte ji.

A-02

Matrice není správně navinuta 
okolo tiskového válce.

1) Vytáhněte tiskový válec. str.94
2) Stiskněte uvolňovací páčku tiskového válce 

( ), podržte okraj tiskového válce a otáčejte 
válcem, dokud se upínací deska (kovová des-
tička zajišñující matrici) neobjeví nahoře ( ).

3) Stisknutím uvolňovací páčky upínací des-
tičky ( ) odjistěte upínací destičku, podržte 
okraj matrice a poté otáčejte tiskovým vál-
cem a zároveň od něj oddělujte matrici ( ).

4) Otáčejte tiskovým válcem, dokud se 
nezarovnají značky .

5) Nainstalujte tiskový válec do zařízení.
6) Vytáhněte jednotku pro tvorbu matrice a 

nainstalujte matrici znovu.
7) Vložte jednotku pro tvorbu matrice na 

požadované místo.
8) Proveďte znovu postup vytvoření matrice.
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A-02

Matrice není správně navinuta 
okolo tiskového válce.

BUpozornění:
• Tiskový válec se skládá z několika kovových 

součástí. Tiskového válce se dotýkejte pouze 
v případě potřeby. Jeho součásti vám mohou 
pořezat prsty.

• Pokud otáčíte tiskovým válcem ručně, 
nedotýkejte se rukojeti na zadní straně tisko-
vého válce. Postupujte opatrně, abyste se 
neporanili.

• Při otáčení tiskového válce ručně přidržujte 
okraj tiskového válce. Když zatlačíte na 
matrici, zašpiníte si prsty inkoustem.

• Upínací destička se otevře po stisknutí 
uvolňovací páčky upínací destičky. Postupujte 
opatrně, abyste se neporanili.

• Oddělená matrice je znečištěna inkoustem. 
Matrice nesmí přijít do kontaktu s jinými před-
měty.

A-04

Matrice nebyla odeslána do koše 
matric.

1) Vytáhněte tiskový válec a odstraňte z něj 
matrici.

str.94
2) Nainstalujte tiskový válec zpět.
3) Stiskněte tlačítko .

A-16

Na tiskovém válci zůstala zbytečná 
matrice.

1) Postupujte podle pokynů v krocích 1 až 5, 
které jsou uvedeny u chyby č. “A-02”. 

str.101
2) Proveďte znovu postup vytvoření matrice.

J-04

Okolo tiskového válce došlo 
k uvíznutí papíru.

1) Vytáhněte tiskový válec.
str.94

2) Pokud došlo k uvíznutí papíru, odstraňte jej.

BUpozornění:
• Když vyndáváte rukou papír z vnitřních částí 

zařízení, nedotýkejte se háčku pro oddělování 
papíru ani háčku pro vysunutí papíru. Můžete 
se poranit o ostré hroty háčků.

Číslo 
místa

Číslo chyby Příčina Opatření
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A-01
A-34

Matrice není správně nainsta-
lována.

Otevřete kryt jednotky pro tvorbu matrice, 
vyjměte roli matric a nainstalujte matrici správně. 
Je-li matrice uvolněná, otočte pravým čelem role 
směrem dovnitř a zavřete kryt jednotky pro 
tvorbu matrice.

str.88

A-17

Matrice není správně seříznuta. 1) Vyjměte roli matric a zavřete kryt jednotky 
pro tvorbu matrice.

2) Nainstalujte matrici znovu.

str.88

A-05

V koši na matrice uvízla matrice. 1) Vyjměte koš na matrice.
2) Postavte se na stranu podavače papíru a 

zatlačte uvolňovací páčku koše na matrice 
na pravé vnitřní straně směrem dolů.

3) Odstraňte uvíznutou matrici z válce.
4) Zatlačte zajišñovací páčku koše na matrice 

směrem dovnitř.

5) Nainstalujte koš na matrice.

str.91

J-08

V části podavače papíru uvízl papír. 1) Odstraňte uvíznutý papír.
2) Nainstalujte nový papír.
3) Pokud označení chyb nezmizí, stiskněte 

tlačítko .

Číslo 
místa

Číslo chyby Příčina Opatření
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J-02

V části přijímacího zásobníku uvízl 
papír.

Odstraňte papír uvíznutý v části přijímacího 
zásobníku.
Pokud označení chyb nezmizí, stiskněte tlačítko 

. 

J-01

V jednotce podavače ADF 
(doplněk) došlo k uvíznutí papíru.

Odstraňte uvíznutý originál z jednotky podavače 
ADF.

• Postup při odstraňování ve směru založení 
dokumentu
Přesuňte páčku pro uvolnění originálů 
z podavače ADF doprava a vyjměte originál.

• Postup při odstraňování ve směru vysunutí 
dokumentu
Zdvihněte kryt předlohového skla, otočte 
kolečkem pro uvolnění originálu z jednotky 
ADF  a vyjměte originál.

Číslo 
místa

Číslo chyby Příčina Opatření
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Když svítí indikátor  CHECK SETTINGS (Kontrola nastavení)  
[Oblast *3]
Podívejte se na místa chyb a čísla chyb (na displeji pro čísla chyb) a postupujte následovně.
Pokud se číslo chyby nezobrazí, stiskněte tlačítko [ ].

Číslo 
místa

Číslo chyby Příčina Opatření

c-04 V podavači došel papír. Vložte do podavače papír.

F-03

Do podavače papíru byl vložen papír 
vlastního formátu při tisku 1:2.

Při tisku 1:2 není možné použít papír vlast-
ního formátu.
Stiskněte tlačítko  a vložte do zásobníku 
papír standardní velikosti.

d-11 Přední kryt je otevřený nebo nebyl 
řádně zavřen.

Dovřete přední kryt.

d-01 Tiskový válec nebyl nainstalován nebo 
nebyl nainstalován správně.

Nainstalujte tiskový válec správně.
str.94

d-02

Byl nainstalován nevhodný tiskový 
válec.

Nainstalujte správný tiskový válec.
str.94

Důležité!:
• Použijte tiskový válec pro dané zařízení. 

Použití jiných tiskových válců může způso-
bit selhání nebo jiné potíže.

d-03
Inkoustová kazeta nebyla nainsta-
lována nebo nebyla nainstalována 
správně.

Nainstalujte inkoustovou kazetu správně.
str.86

d-04

Byla nainstalována nevhodná inkous-
tová kazeta.

Nainstalujte inkoustovou kazetu pro dané 
zařízení.

str.86
Důležité!:
• Použijte inkoustovou kazetu odpovídající 

danému zařízení.
Použití jiných inkoustových kazet může 
způsobit selhání nebo jiné potíže.

Štítek na výstupní straně inkoustové 
kazety odpadl nebo je špinavý.

Štítek na výstupní straně inkoustové kazety 
obsahuje informace důležité pro tisk. Pokud 
zařízení nedokáže informace načíst, nezahájí 
provoz.
Nainstalujte inkoustovou kazetu odpovídající 
danému zařízení se štítkem, který není 
špinavý.

F-01

Matrice není navinuta okolo tiskového 
válce.

Vložte originál a zahajte postup vytvoření 
matrice.
Pokud na tiskový válec matrici nenavinete, 
může dojít k potížím. Stiskněte tlačítko  a 
poté tlačítko . Nebo proveďte postup 
vytvoření matrice; matrice se navine okolo 
válce.
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d-05

Role matrice nebyla nainstalována 
nebo nebyla nainstalována správně.

Nainstalujte roli matric správně a zavřete kryt 
jednotky pro tvorbu matrice.

str.88
Pokud dojde k pomačkání nebo opotřebování 
navinuté matrice, zastřihněte rovně její okraj a 
nainstalujte ji znovu.

d-08 Jednotka pro tvorbu matrice není 
správně nainstalována.

Nainstalujte jednotku správně.
str.88

d-09 Jednotka pro tvorbu matrice není 
zavřená.

Vytáhněte jednotku a zavřete řádně její kryt.
str.88

d-17

Byla nainstalována nesprávná role 
matrice.

Nainstalujte roli matric odpovídající danému 
zařízení.

Část  na jádru matrice, je opotře-
bovaná nebo je nakloněná.

Část  na jádru matrice obsahuje infor-
mace důležité pro tvorbu matric.
Pokud zařízení nedokáže informace načíst, 
nezahájí provoz. Nainstalujte speciální roli 
matrice, která je označena symbolem  a 
která není opotřebovaná a nakloněná.

d-07 Koš na matrice nebyl nainstalován 
nebo nebyl nainstalován správně.

Nainstalujte koš na matrice správně.
str.91

F-37
Originály byly vloženy do jednotky 
podavače ADF (doplněk) při úpravě 
stínování knihy.

Stiskněte tlačítko  a poté položte originál 
na předlohové sklo.
Nebo ukončete úpravu stínování knihy. str.38

b-01 Do počítadla kódových karet (doplněk) 
nebyla vložena karta.

Vložte do počítadla kódových karet kartu.

b-22 Napájení oddělovače tisku (doplněk) 
je vypnuté.

Zapněte napájení oddělovače tisku.

b-23 V oddělovači tisku (doplněk) došla 
páska.

Založte do oddělovače tisku novou pásku.

b-24 V oddělovači tisku (doplněk) došlo 
k uvíznutí pásky.

Zkontrolujte oddělovač tisku a odstraňte uvíz-
nutou pásku.

Žádné

b-33
Pro dané zařízení nebyla nastavena IP 
adresa.

Pomocí režimu vlastního nastavení nastavte 
adresu IP pro toto zařízení.

str.72

F-04
Celkový počet dosáhl horní meze 
během tisku identifikovaného 
uživatele.

Chybu odstraníte stisknutím tlačítka . Poté 
kontaktujete správce, aby vynuloval celkový 
počet kopií/matric.

F-38 Zadaný kód PIN při registraci uživatele 
je již zaregistrovaný.

Chybu odstraníte stisknutím tlačítka . Poté 
zadejte nezaregistrovaný kód PIN.

F-39 Byl zadán kód PIN uživatele, který je 
nastaven na parametr “Zakázat”.

Chybu odstraníte stisknutím tlačítka .

Číslo 
místa

Číslo chyby Příčina Opatření
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Když svítí indikátor  REPLACE MASTER ROLL (Vyměňte roli 
matrice) [Oblast *3]
Jelikož došla celá role matrice, založte novou.

str.88

Když svítí indikátor  EMPTY DISPOSAL BOX (Plný koš na matrice) 
[Oblast *3]
Koš na matrice je plný. Vyjměte jej a zlikvidujte použité matrice.

str.91

Když svítí indikátor  REPLACE INK CARTRIDGE (Vyměňte 
inkoustovou kazetu) [Oblast *3]
Inkoustová kazeta je prázdná. Vyměňte ji za novou.

str.86

Když svítí indikátor  CALL SERVICE (Volejte servis) [Oblast *3]
Podívejte se na čísla chyb zobrazená na displeji pro čísla chyb a obrañte se na svého prodejce.

Když svítí indikátor  MAINTENANCE CALL (Volejte údržbu) [Oblast *3]
Kontaktujte prodejce a proveďte pravidelnou kontrolu.
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Když je indikátor  [*2] vypnutý a na displeji pro počet kopií [*4] se 
zobrazí písmeno “H”
Aby byly výsledky tisku co nejlepší, potřebuje zařízení ohledně spotřebních materiálů získat určité informace.
Nejsou-li získané informace správné, zobrazí se na displeji pro počet kopií písmeno “H”.
Zadejte správný parametr.
Zadání nesprávného parametru neovlivní obvyklý provoz zařízení, ale může mít za následek špatnou kvalitu tisku.
V následující tabulce uvádíme čísla pro písmeno “H”, která se zobrazí na displeji pro počet kopií, a volitelné 
parametry.

: Pouze u modelů řady EZ3XX
Poznámka:
• Když provedete následující činnosti, zadaná čísla písmene H zmizí, a proto je nutné zadat číslo písmene H znovu.

– Po přepnutí vypínače do polohy  (VYPNUTO) a opětovném přepnutí vypínače do polohy  (ZAPNUTO).
– Jakmile po uvedení zařízení do režimu spánku stisknete tlačítko .

• Pokud si nejste jisti, jaká jsou nejlepší nastavení pro spotřební materiál použitý v zařízení, navrhujeme, abyste 
použili “1” (výchozí nastavení), s výjimkou nastavení “H1”, a posléze nastavení upravili dle výsledků tisku. 
Společnost Riso nepřebírá žádnou odpovědnost a nemůže poskytovat žádné informace o nejlepším nastavení pro 
konkrétní spotřební materiál, který společnost Riso nevyrábí ani neprodává.

Číslo 
místa

Číslo pís-
mene H

Popis Parametr

H1
Nastavení barvy inkoustu
Zvolte stejnou barvu, která se právě používá pro tiskový 
válec.

1: černá   2: barva

H2
Jemné nastavení hustoty tisku (inkoust)
Upravte sytost tak, aby byla vzhledem k danému inkoustu 
optimální.

1 (světlá) - 5 (tmavá)

H3

Nastavení hustoty pro první tisk (inkoust)
Upravte sytost tisku pro zkušební tisk v závislosti na 
daném inkoustu.
Tato úprava není závislá na položce H2.

1 (světlá) - 5 (tmavá)

H4
Hustota matrice
Nastavte referenční sytost pro postup vytvoření 
matrice.

1 (světlá) - 10 (tmavá)

H5
Jemné nastavení hustoty tisku (matrice)
Upravte sytost tak, aby byla vzhledem k dané matrici 
optimální.

1 (světlá) - 5 (tmavá)

H6

Nastavení hustoty pro první tisk (master)
Upravte sytost tisku pro vzorovou kopii v závislosti na 
dané matrici.
Tato úprava není závislá na bodě H5.

1 (světlá) - 5 (tmavá)
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Pro zadání nezbytných informací použijte následující postup.

1 Parametr zadáte prostřednictvím 
tlačítek pro zadání počtu kopií.
Parametry, které lze zadat, se liší v závislosti na 
použitém spotřebním materiálu.

2 Nastavení dokončíte stisknutím 
tlačítka .
Zobrazí-li se další číslo písmene H, zopakujte 
kroky 1 a 2.

Poznámka:
• Po dokončení zadání nezbytných informací se 

obnoví normální stav displeje pro počet kopií, 
který tak bude k dispozici pro obvyklé činnosti.

Když je indikátor  [*2] vypnutý a indikátor typu chyby [*4] svítí
Pokud svítí indikátor typu chyby, prostudujte si pokyny na následujících stránkách.

Typ chyby Číslo chyby Odkaz

d-04 str.105

d-17 str.106

Pokud se zobrazí číslo chyby “d-xx”, které zde není 
uvedeno, prostudujte si odkazované stránky.

str.105~ str.106

- str.88

- str.86
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Tipy při řešení potíží
Pokud dojde k nějakému problému během tisku, prostudujte si následující informace a v případě, že nebudete vědět, 
jak dále postupovat, obrañte se na oprávněného servisního zástupce.

Problém Příčina Opatření

Zařízení se po stisknutí vypínače 
nespustí.

K vypnutí napájení došlo 
v okamžiku, kdy zařízení bylo 
v režimu spánku.

• Podívejte se na indikátor na ovlá-
dacím panelu a zapněte zařízení. 
Vypínač je zapnutý, pokud je 
v poloze , a vypnutý, pokud je 
v poloze .

Došlo k přerušení napájení. • Zkontrolujte, zda je napájecí šňůra 
řádně připojena k elektrické zásuvce.

• Zkontrolujte, zda je napájecí šňůra 
řádně připojena k zařízení.

• Zkontrolujte, zda je zapnutý jistič.

Indikátor  svítí, i když je přední 
kryt zavřený.

Pravá dolní strana předního krytu 
není dostatečně zavřená.

Zavřete řádně pravou dolní stranu 
předního krytu.

Podavač papíru nelze zavřít. • Vodítka podavače papíru nejsou 
rozšířena na maximum.

• Napájení bylo vypnuto před 
snížením podavače papíru.

Zapněte napájení zařízení a snižte 
podavač papíru dolů. Nastavte 
zajišñovací páčku vodítek podavače 
papíru na , rozšiřte vodítka 
podavače papíru na maximum a 
zavřete podavač papíru.

Tiskový válec nelze umístit do 
správné pozice.

Tiskový válec byl po otáčení 
zastaven v nevhodné poloze.

Po ručním otočení válce se ujistěte, 
že značka  je zarovnána se 
značkou , jak je vidět na obrázku.

Tiskový válec nebyl správně nainsta-
lován na vodítko.

Nainstalujte válec na vodítko 
správně.

str.94
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Zobrazení chyby nezmizí ani po 
instalaci spotřebního materiálu (ink-
oustové kazety nebo role matrice).

Spotřební materiál (inkoustová 
kazeta nebo role matrice) není 
správně nainstalován.

Po založení inkoustové kazety 
zajistěte kazetu otočením po směru 
hodinových ručiček ( ). Nebo nain-
stalujte inkoustovou kazetu znovu.

str.86

Nainstalujte roli matrice tak, aby 
značka  byla vlevo, a nainstalujte 
jednotku pro tvorbu matrice.

str.88

Na inkoustové kazetě chybí infor-
mace o inkoustu.

Neodstraňujte štítek připevněný na 
výstupní části inkoustové kazety. 
Pokud jste tak učinili, založte do 
zařízení novou inkoustovou kazetu. 

str.86

Na roli matrice chybí informace 
o tiskové matrici.

Neodstraňujte část  z jádra 
matrice. Pokud jste tak učinili, 
založte do zařízení novou roli 
matrice.

str.88

Nelze vyjmout koš na matrice. Páčka koše matrice je uzamknutá. Odemkněte páčku koše matrice 
přesunutím doprava.
Pokud je koš na matrice uzamknut 
na zámek, kontaktujte správce, aby 
jej odemknul.

str.91

Kopie jsou prázdné. Originál byl vložen lícem nahoru. Vložte originál lícovou stranou dolů. 
(Totéž platí pro jednotku podavače 
ADF)

Na kopiích chybí části textu. Na matrici je pravděpodobně cizí 
předmět.

Vytáhněte tiskový válec a zkontrolujte, 
zda se na matrici nenachází cizí před-
mět. Pokud se mezi matricí a válcem 
nachází cizí předmět, vyjměte matrici. 
Poté nainstalujte tiskový válec a 
proveďte znovu postup tvorby matrice. 

str.101

• Velikost papíru vloženého do 
podavače papíru se v okamžiku 
výroby matrice neshoduje 
s velikostí originálu.

• Vodítka podavače papíru nebyla 
v okamžiku výroby matrice přizpů-
sobena šířce papíru.

Matrice se vytváří podle velikosti 
papíru vloženého do podavače papíru, 
resp. podle šířky vodítek podavače 
papíru a délky papíru. Pokud je 
velikost papíru v podavači menší než 
velikost originálu, nevytvoří se matrice 
pro celý originál. Založte do podavače 
papír velikosti, která se shoduje 
s originálem, a proveďte postup tvorby 
matrice. 

Problém Příčina Opatření
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Při použití funkce úpravy stínování 
knihy je pozice pro vymazání stínu 
posunutá.

Do podavače papíru byl vložen papír 
vlastní velikosti.

Při použití funkce úpravy stínování 
knihy nelze použít papír vlastní 
velikosti.
Založte papír standardní velikosti.

Jako originál je použita kniha nebo 
časopis vlastní velikosti.

Položte knihu nebo časopis na před-
lohové sklo tak, aby část s vazbou 
směřovala do středu velikosti papíru 
vloženého do podavače papíru 
(nebo velikosti uvedené pro rozměry 
originálů u funkce úpravy stínování 
knihy prostřednictvím režimu vlast-
ního nastavení).

Velikost originálu se liší od velikosti 
originálů nastavené u funkce pro 
úpravu stínování knihy prostřed-
nictvím režimu vlastního nastavení.

Zkontrolujte formát originálů nas-
tavený u funkce pro úpravu 
stínování knihy prostřednictvím 
režimu vlastního nastavení.

• Je-li zvolena hodnota “0”
Vložte do podavače papíru papír 
standardní velikosti, který se 
shoduje s formátem originálu.

• Je-li zvolena hodnota v rozmezí 
“1” až “4”
Nastavte formát originálů u funkce 
pro úpravu stínování knihy na 
velikost shodující se s formátem 
originálu.

str.64

Při použití funkce úpravy stínování 
knihy se nevymaže středový stín.

Šířka vymazaného středového stínu 
je příliš malá.

Pomocí režimu vlastního nastavení 
nastavte šířku středového stínu pro 
funkci úpravy stínování knihy znovu.

str.64

Na vytištěných kopiích se nachází 
svislé prázdné linky.

Termální tisková hlava je 
znečištěná.

Otevřete kryt jednotky pro tvorbu 
matrice a vyčistěte termální tiskovou 
hlavu. str.97
Pokud se tím potíže neodstraní, 
obrañte se na oprávněného servis-
ního zástupce.

Na kopiích se vytisklo nežádoucí 
pozadí originálu.

Pokud jsou použity noviny nebo 
barevný papír, vytiskne se na 
kopiích pozadí.

Nastavte úroveň skenování na 
“Auto” nebo snižte nastavenou 
úroveň a proveďte znovu postup 
výroby matrice.

str.37

Kopie jsou ušpiněné. Předlohové sklo (a/nebo sklo 
skeneru podavače ADF) není čisté.

Vyčistěte předlohové sklo (a/nebo 
sklo skeneru podavače ADF). 

str.97

Problém Příčina Opatření
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Okraje vytištěných kopií jsou 
znečištěné inkoustem.

Do podavače papíru byl v okamžiku 
tvorby matrice vložen papír větší 
velikosti, než je velikost originálu.

Jelikož se matrice vytvořila podle roz-
měrů, které jsou větší než originál, 
okraje originálu se na kopích zobrazí 
jako stíny. Založte papír o velikosti, 
která se shoduje s originálem, a 
proveďte postup tvorby matrice znovu. 
Nebo problém vyřešte připevněním 
pásky podle níže uvedených pokynů.

Při tisku silnějších papírů, např. 
pohlednic, se rohy papíru dostaly do 
kontaktu s matricí a poškodily ji.

Vytvořte novou matrici a proveďte 
tisk s novou matricí. Nebo vytáhněte 
tiskový válec a na poškozenou část 
matrice přiložte celofánovou pásku. 
Matrici však zřejmě nebude možné 
s připevněnou celofánovou páskou 
řádně odeslat do koše na matrice.

Zadní strana vytištěných kopií je 
znečištěná inkoustem.

Přítlačný válec je znečištěný inkoustem. Vyjměte tiskový válec a vyčistěte 
přítlačný válec. str.98
Pokud jsou data tisku mimo tiskový 
papír, může to způsobit znečištění přít-
lačného válce inkoustem.
Při změně velikosti papíru pro tisk 
nebo pozice pro tisk postupujte 
uvážlivě.

Vytištěné obrázky jsou bledé.
Vytištěné texty jsou rozmazané.

Pokud zařízení delší dobu 
nepoužíváte, může inkoust na povr-
chu tiskového válce vyschnout. To 
má za následek, že výtisky 
provedené ihned po zahájení tisku 
jsou slabé nebo rozmazané.

Stiskněte tlačítko  a před 
vytištěním kopií, které posléze 
použijete, vytiskněte několik 
zkušebních kopií. Nebo využijte 
funkce zabarvování. str.62

Kopie slabých originálů jsou slabé. Zvyšte úroveň skenování a proveďte 
znovu postup tvorby matrice. 

str.37
Při kopírování originálů napsaných 
tužkou vyberte režim Tužka. str.33

Pokud je teplota v místě instalace 
zařízení nebo uskladnění inkous-
tových kazet nízká (méně než 
15 °C), nebude inkoust volně téct.

Ponechejte zařízení před použitím 
na chvíli při pokojové teplotě.

str.12

Byl nastaven režim úspory inkoustu. Když je nastaven režim úspory inkoustu, 
je inkoust na vytištěných kopiích slabší 
než obvykle.

Pravá i levá pozice tisku byla posu-
nuta.

Pravá a levá pozice tisku nebyla 
přizpůsobena na střed.

Podavač papíru je vybaven kolečkem 
pro nastavení vodorovné pozice tisku. 
Snižte podavač, upravte polohu tisku a 
vytisknutím zkušební kopie polohu 
zkontrolujte. str.46

Problém Příčina Opatření
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Papír se přichytává k povrchu tisko-
vého válce.
(Indikátor  často bliká.)

Okraj v horní části originálu nebo 
výtisku je příliš malý.

Okraj originálu (horní strana výtisku 
ve směru výstupu papíru) musí být 
alespoň 5 mm široký. Snižte svislou 
pozici tisku. Není-li provedení tohoto 
nastavení možné, okopírujte originál 
s dostatečným okrajem a proveďte 
postup tvorby matrice znovu.

Papír pro tisk není vhodný. Používejte doporučený papír.

Originál je v horní části černý. Pokud je originál v horní části černý, 
výstup vytištěných kopií nebude 
správný. Vložte originál znovu 
opačným směrem a zahajte postup 
tvorby matrice znovu.

Kopie jsou pokrčené. Papír pro tisk je založen ve vodorovném 
směru vlákna papíru.

Založte papír pro tisk ve svislém 
směru vlákna papíru.

Vytištěné kopie se v přijímacím 
zásobníku papíru nezarovnávají.
(Indikátor  často bliká.)

Pozice vodítek v přijímacím zásob-
níku papíru a zarážky papíru není 
správná.

Upravte pozici vodítek v přijímacím 
zásobníku papíru a pozici zarážky 
papíru podle velikosti papíru. 
U silnějších papírů vodítka v případě 
potřeby mírně rozšiřte. 
Pokud jste upravili vodorovnou 
polohu na podavači papíru, posuňte 
stejným směrem vodítka 
v přijímacím zásobníku papíru.

str.21

Špatná pozice páčky pro nastavení 
přítlaku na podávaný papír.

Pokud je páčka pro nastavení přít-
laku na podávaný papír nastavena 
do pozice “CARD” (KARTÓN) 
( ), při použití běžného papíru 
nemusí být tištěné kopie správně 
zarovnány.
Nastavte páčku pro nastavení přít-
laku na podávaný papír na parametr 
“NORMAL” (NORMÁLNÍ) ( ).

str.19

Poloha lišt pro vysunutí stránky není 
správná. (Pouze u modelů řady 
EZ3XX)

Upravte polohu lišt pro vysunutí 
stránky podle formátu a tloušñky 
papíru. str.21

Pořadače papírů nejsou správně 
nastaveny. (Pouze u modelů řady 
EZ3XX)

Nastavte pořadače papírů správně. 
str.21

Zvlňovače nejsou správně nas-
taveny. (Pouze u modelů řady 
EZ2XX)

Nastavte zvlňovače správně. 
str.21

Problém Příčina Opatření
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Papír přesahuje zarážku přijímacího 
zásobníku papíru.

--- Zásobník vyrovnejte prostřednictvím 
následujících pokynů:

1) Sklopte vodítka přijímacího 
zásobníku papíru.

2) Zvedněte obě rukama strany 
přijímacího zásobníku a 
současně přesuňte hřídel 
zásobníku do polohy B.
Pro většinu případu doporuču-
jeme polohu A.

A: Běžná poloha
B: Pokud papír přesahuje 
zásobník, přesuňte hřídel do 
této polohy.

Papír není z podavače papíru 
podáván správně. (Nedojde 
k podání papíru.)

Pozice páčky pro nastavení přítlaku 
není správná.

Při použití silnějšího papíru nebo 
papíru s hladkým povrchem nas-
tavte páčku pro úpravu přítlaku do 
pozice “CARD” (KARTÓN) ( ). 

str.19

Úhel protahovací desky není 
správný.

Pokud výše uvedená úprava prob-
lém nevyřeší, postupujte násle-
dovně:
Otočením kolečka pro úpravu úhlu 
protahovací desky ve směru šipky 
nastavte úhel protahovací desky.

Důležité!:
• Před provedením této úpravy vždy 

vytáhněte z podavače papíru 
papír a zkontrolujte, zda je 
podavač snížen.

Problém Příčina Opatření

A B
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Papír není z podavače papíru 
podáván správně. (Dochází 
k podání několika papírů současně.)

Úhel protahovací desky není 
správný.

Otočením kolečka pro úpravu úhlu 
protahovací desky ve směru šipky 
nastavte úhel protahovací desky.

Důležité!:
• Před provedením této úpravy vždy 

vytáhněte z podavače papíru 
papír a zkontrolujte, zda je 
podavač snížen.

Papír často uvízne v části pro 
podání papíru, i když je páčka pro 
úpravu přítlaku nastavena v pozici 
“CARD” (KARTÓN) ( ).

Úhel protahovací desky není 
správný.

Postupujte podle pokynů uvedených 
v bodě “Papír při výstupu 
z podavače papíru drhne. (Nedojde 
k podání papíru.)” a upravte úhel 
protahovací desky.

Zadní strana vytištěných karet se 
odlupuje; přední okraj vytištěných 
karet je zvlněný.

Úhel protahovací desky není 
správný.

Postupujte podle pokynů uvedených 
v bodě “Papír při výstupu 
z podavače papíru drhne. (Nedojde 
k podání papíru.)” a upravte úhel 
protahovací desky.

Indikátor  svítí, i když nedošlo 
k uvíznutí papíru.

Nadzvednutý papír byl vysunut 
v okamžiku druhého otočení tisko-
vého válce.

Zkontrolujte vytištěné kopie a 
v případě, že je horní okraj menší 
než 5 mm, mírně snižte polohu tisku.

Jelikož na zařízení dopadá přímé 
sluneční světlo, nefunguje senzor 
správně.

Zabraňte přímému slunečnímu 
záření závěsem nebo přemístěním 
zařízení na místo, kde přímé 
sluneční záření nedopadá.

Zařízení opakuje postup vytvoření 
matrice pro každý originál.

V nastavení ovladače tiskárny byla 
pro přijatá data dokumentů zvolena 
možnost “Seřadit kopie” nebo “Seřa-
dit”.

Zrušte aktuální tiskovou úlohu, 
v nastaveních ovladače tiskárny 
zrušte možnost “Seřadit kopie” nebo 
“Seřadit” a odešlete data dokumentu 
znovu.

Tlačítko  bliká. Přijatá data čekají na výstup. Stisknutím tlačítka  proveďte 
výstup dat.
Chcete-li data čekající na výstup 
vymazat, stiskněte tlačítko .

Na displeji pro počet kopií se zobrazí 
“ ” a zařízení se nespustí.

Během používání zařízení došlo 
k vypnutí napájení.

Stiskněte tlačítko .

Problém Příčina Opatření
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Dodatky

Příslušenství
K vylepšení schopností tohoto zařízení je k dispozici široká škála doplňků.
Podrobné informace o příslušenství naleznete v příslušných uživatelských příručkách.

Barevný tiskový válec
K dispozici je široká škála barev, např. modrá, červená, zelená a hnědá. Válec skladujte ve vlastním obalu.

Automatický podavač dokumentů AF-VI:NII
Automaticky podá až 50 listů originálů.

Oddělovač tisku IV:N
Funkce Naprogramovaný tisk umožňuje tisknout a seřadit kopie do skupin oddělených páskou.

Počítadlo kódových karet IV:N
Po stisknutí příslušného tlačítka zobrazí počet vytištěných kopií a spotřebovaných matric za určitou dobu. Tato 
funkce pomáhá snižovat náklady.

Podavač kartónů
Použijte pro silnější papír, např. kartón. Vyměňte jej za standardní v okamžiku, kdy potřebujete do zařízení vložit 
silnější papír.

Podavač obálek
Použijte pro obálky.

Držák inkoustu/matrice
Stojan ke skladování zásob, jako je inkoust a matrice.

Podstavec

RISO PC Interface Card USB 2.0
Slouží k připojení počítače k zařízení pomocí paralelního kabelu.

RISO Network Card
Slouží k přímému připojení zařízení k síti.
Součástí je software RISO-MONITOR, který umožňuje kontrolovat stav zařízení z počítače.



Dodatky

Technické údaje 119

Technické údaje
RISO EZ390

Poznámka:
• Technické údaje mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Metody tvorby matrice/tisku Vysokorychlostní digitální tvorba matrice/plně automatický šablonový tisk

Typ originálu Kniha (max. 10 kg), list papíru

Rozměry originálu (max./min.) Při použití předlohového skla: 50 mm × 90 mm - 310 mm × 432 mm
Při použití jednotky podavače ADF (doplněk): 100 mm × 148 mm -
310 mm × 432 mm

Hmotnost originálu Při použití předlohového skla: max. 10 kg
Při použití jednotky podavače ADF (doplněk): 50 g/m2 - 128 g/m2

Velikost papíru pro tisk (max./min.) 100 mm × 148 mm - 310 mm × 432 mm

Kapacita zdroje papíru 1000 listů (64 g/m2)

Hmotnost papíru pro tisk 46 g/m2 - 210 g/m2

Režim zpracování obrazu Čára, Foto, Duo, Tužka

Doba tvorby matrice Přibližně 20 sekund (pro A4/na šířku/100 % reprodukční poměr)

Tisková oblast (max.) 291 mm × 425 mm

Reprodukční poměr tisku Zoom: 50 - 200 %
Standardní reprodukční poměr (zvětšení): 154 %, 129 %, 121 %
Standardní reprodukční poměr (zmenšení): 94 %, 78 %, 65 %, 61 %

Rychlost tisku Přibližně 60 - 130 listů za minutu (pět nastavitelných kroků)

Nastavení pozice tisku Svisle: ± 15 mm, vodorovně: ± 10 mm

Zdroj inkoustu Plně automatický (1000 ml na jednu kazetu)

Zdroj/likvidace matrice Plně automatický (přibližně 215 listů na jednu roli)

Kapacita koše na matrice 100 listů

Uživatelské rozhraní Displej s indikátory průběhu, ovládání z čelní strany

Příslušenství Automatický podavač dokumentů AF-VI:NII, oddělovač tisku IV:N, 
počítadlo kódových karet IV:N, barevný tiskový válec, podavač kartónů, 
podavač obálek, držák inkoustu/matrice, podstavec, RISO Network Card, 
RISO PC Interface Card USB2.0

Zdroj napájení EZ390U: 100 - 120/220 - 240 V~, 2,5/1,3 A, 50 - 60 Hz
EZ390UG: 100 - 120/220 - 240 V~, 2,5/1,3 A, 50 - 60 Hz

Rozměry Při používání: 1380 mm (š) × 645 mm (h) × 660 mm (v)
Při skladování: 775 mm (š) × 645 mm (h) × 660 mm (v)

Hmotnost Přibližně 101 kg
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RISO EZ370

Poznámka:
• Technické údaje mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Metody tvorby matrice/tisku Vysokorychlostní digitální tvorba matrice/plně automatický šablonový tisk

Typ originálu Kniha (max. 10 kg), list papíru

Rozměry originálu (max./min.) Při použití předlohového skla: 50 mm × 90 mm - 310 mm × 432 mm
Při použití jednotky podavače ADF (doplněk): 100 mm × 148 mm -
310 mm × 432 mm

Hmotnost originálu Při použití předlohového skla: max. 10 kg
Při použití jednotky podavače ADF (doplněk): 50 g/m2 - 128 g/m2

Velikost papíru pro tisk (max./min.) 100 mm × 148 mm - 310 mm × 432 mm

Kapacita zdroje papíru 1000 listů (64 g/m2)

Hmotnost papíru pro tisk 46 g/m2 - 210 g/m2

Režim zpracování obrazu Čára, Foto, Duo, Tužka

Doba tvorby matrice Přibližně 20 sekund (pro A4/na šířku/100 % reprodukční poměr)

Tisková oblast (max.) 291 mm × 413 mm

Reprodukční poměr tisku Zoom: 50 - 200 %
Standardní reprodukční poměr (zvětšení): 141 %, 122 %, 116 %
Standardní reprodukční poměr (zmenšení): 94 %, 87 %, 82 %, 71 %

Rychlost tisku Přibližně 60 - 130 listů za minutu (pět nastavitelných kroků)

Nastavení pozice tisku Svisle: ± 15 mm, vodorovně: ± 10 mm

Zdroj inkoustu Plně automatický (1000 ml na jednu kazetu)

Zdroj/likvidace matrice Plně automatický (přibližně 220 listů na jednu roli)

Kapacita koše na matrice 100 listů

Uživatelské rozhraní Displej s indikátory průběhu, ovládání z čelní strany

Příslušenství Automatický podavač dokumentů AF-VI:NII, oddělovač tisku IV:N, 
počítadlo kódových karet IV:N, barevný tiskový válec, podavač kartónů, 
podavač obálek, držák inkoustu/matrice, podstavec, RISO Network Card, 
RISO PC Interface Card USB2.0

Zdroj napájení EZ370E: 100 - 120/220 - 240 V ~, 2,5/1,3 A, 50 - 60 Hz
EZ370A: 100 - 120/220 - 240 V~, 2,5/1,3 A, 50 - 60 Hz
EZ370AN: 100 - 120/220 - 240 V~, 2,5/1,3 A, 50 - 60 Hz

Rozměry Při používání: 1380 mm (š) × 645 mm (h) × 660 mm (v)
Při skladování: 775 mm (š) × 645 mm (h) × 660 mm (v)

Hmotnost Přibližně 101 kg
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RISO EZ330

Poznámka:
• Technické údaje mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Metody tvorby matrice/tisku Vysokorychlostní digitální tvorba matrice/plně automatický šablonový tisk

Typ originálu Kniha (max. 10 kg), list papíru

Rozměry originálu (max./min.) Při použití předlohového skla: 50 mm × 90 mm - 310 mm × 432 mm
Při použití jednotky podavače ADF (doplněk): 100 mm × 148 mm -
310 mm × 432 mm

Hmotnost originálu Při použití předlohového skla: max. 10 kg
Při použití jednotky podavače ADF (doplněk): 50 g/m2 - 128 g/m2

Velikost papíru pro tisk (max./min.) 100 mm × 148 mm - 310 mm × 432 mm

Kapacita zdroje papíru 1000 listů (64 g/m2)

Hmotnost papíru pro tisk 46 g/m2 - 210 g/m2

Režim zpracování obrazu Čára, Foto, Duo, Tužka

Doba tvorby matrice Přibližně 20 sekund (pro A4/na výšku/100 % reprodukční poměr)

Tisková oblast (max.) 251 mm × 357 mm

Reprodukční poměr tisku Zoom: 50 - 200 %
Standardní reprodukční poměr (zvětšení): 141 %, 122 %, 116 %
Standardní reprodukční poměr (zmenšení): 94 %, 87 %, 82 %, 71 %

Rychlost tisku Přibližně 60 - 130 listů za minutu (pět nastavitelných kroků)

Nastavení pozice tisku Svisle: ± 15 mm, vodorovně: ± 10 mm

Zdroj inkoustu Plně automatický (1000 ml na jednu kazetu)

Zdroj/likvidace matrice Plně automatický (přibližně 250 listů na jednu roli)

Kapacita koše na matrice 100 listů

Uživatelské rozhraní Displej s indikátory průběhu, ovládání z čelní strany

Příslušenství Automatický podavač dokumentů AF-VI:NII, oddělovač tisku IV:N, 
počítadlo kódových karet IV:N, barevný tiskový válec, podavač kartónů, 
podavač obálek, držák inkoustu/matrice, podstavec, RISO Network Card, 
RISO PC Interface Card USB2.0

Zdroj napájení EZ330A: 100 - 120/220 - 240 V~, 2,5/1,3 A, 50 - 60 Hz

Rozměry Při používání: 1380 mm (š) × 645 mm (h) × 660 mm (v)
Při skladování: 775 mm (š) × 645 mm (h) × 660 mm (v)

Hmotnost Přibližně 101 kg
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RISO EZ300

Poznámka:
• Technické údaje mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Metody tvorby matrice/tisku Vysokorychlostní digitální tvorba matrice/plně automatický šablonový tisk

Typ originálu Kniha (max. 10 kg), list papíru

Rozměry originálu (max./min.) Při použití předlohového skla: 50 mm × 90 mm - 310 mm × 432 mm
Při použití jednotky podavače ADF (doplněk): 100 mm × 148 mm -
310 mm × 432 mm

Hmotnost originálu Při použití předlohového skla: max. 10 kg
Při použití jednotky podavače ADF (doplněk): 50 g/m2 - 128 g/m2

Velikost papíru pro tisk (max./min.) 100 mm × 148 mm - 310 mm × 432 mm

Kapacita zdroje papíru 1000 listů (64 g/m2)

Hmotnost papíru pro tisk 46 g/m2 - 210 g/m2

Režim zpracování obrazu Čára, Foto, Duo, Tužka

Doba tvorby matrice Přibližně 22 sekund (pro A4/na výšku/100 % reprodukční poměr)

Tisková oblast (max.) 210 mm × 290 mm

Reprodukční poměr tisku Standardní reprodukční poměr (zvětšení): 141 %, 122 %, 116 %
Standardní reprodukční poměr (zmenšení): 94 %, 87 %, 82 %, 71 %

Rychlost tisku Přibližně 60 - 130 listů za minutu (pět nastavitelných kroků)

Nastavení pozice tisku Svisle: ± 15 mm, vodorovně: ± 10 mm

Zdroj inkoustu Plně automatický (1000 ml na jednu kazetu)

Zdroj/likvidace matrice Plně automatický (přibližně 295 listů na jednu roli)

Kapacita koše na matrice 100 listů

Uživatelské rozhraní Displej s indikátory průběhu, ovládání z čelní strany

Příslušenství Automatický podavač dokumentů AF-VI:NII, oddělovač tisku IV:N, 
počítadlo kódových karet IV:N, barevný tiskový válec, podavač kartónů, 
podavač obálek, držák inkoustu/matrice, podstavec, RISO Network Card, 
RISO PC Interface Card USB2.0

Zdroj napájení EZ300E: 100 - 120/220 - 240 V~, 2,5/1,3 A, 50 - 60 Hz

Rozměry Při používání: 1380 mm (š) × 645 mm (h) × 660 mm (v)
Při skladování: 775 mm (š) × 645 mm (h) × 660 mm (v)

Hmotnost Přibližně 101 kg
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RISO EZ230

Poznámka:
• Technické údaje mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Metody tvorby matrice/tisku Vysokorychlostní digitální tvorba matrice/plně automatický šablonový tisk

Typ originálu Kniha (max. 10 kg), list papíru

Rozměry originálu (max./min.) Při použití předlohového skla: 50 mm × 90 mm - 310 mm × 432 mm
Při použití jednotky podavače ADF (doplněk): 100 mm × 148 mm -
310 mm × 432 mm

Hmotnost originálu Při použití předlohového skla: max. 10 kg
Při použití jednotky podavače ADF (doplněk): 50 g/m2 - 128 g/m2

Velikost papíru pro tisk (max./min.) 100 mm × 148 mm - 310 mm × 432 mm

Kapacita zdroje papíru 1000 listů (64 g/m2)

Hmotnost papíru pro tisk 46 g/m2 - 157 g/m2

Režim zpracování obrazu Čára, Foto, Duo, Tužka

Doba tvorby matrice Přibližně 25 sekund (pro A4/na výšku/100 % reprodukční poměr)

Tisková oblast (max.) 251 mm × 357 mm

Reprodukční poměr tisku Standardní reprodukční poměr (zvětšení): 141 %, 122 %, 116 %
Standardní reprodukční poměr (zmenšení): 94 %, 87 %, 82 %, 71 %

Rychlost tisku Přibližně 60 - 130 listů za minutu (pět nastavitelných kroků)

Nastavení pozice tisku Svisle: ± 15 mm, vodorovně: ± 10 mm

Zdroj inkoustu Plně automatický (1000 ml na jednu kazetu)

Zdroj/likvidace matrice Plně automatický (přibližně 250 listů na jednu roli)

Kapacita koše na matrice 100 listů

Uživatelské rozhraní Displej s indikátory průběhu, ovládání z čelní strany

Příslušenství Automatický podavač dokumentů AF-VI:NII, oddělovač tisku IV:N, 
počítadlo kódových karet IV:N, barevný tiskový válec, podavač kartónů, 
podavač obálek, držák inkoustu/matrice, podstavec, RISO Network Card, 
RISO PC Interface Card USB2.0

Zdroj napájení EZ230E: 220 - 240 V~, 1,3 A, 50 - 60 Hz
EZ230U: 220 - 240 V~, 1,3 A, 50 - 60 Hz
EZ230A: 220 - 240 V~, 1,3 A, 50 - 60 Hz
EZ230AN: 100 - 120/220 - 240 V~, 2,5/1,3 A, 50 - 60 Hz

Rozměry Při používání: 1380 mm (š) × 645 mm (h) × 660 mm (v)
Při skladování: 775 mm (š) × 645 mm (h) × 660 mm (v)

Hmotnost Přibližně 100 kg
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RISO EZ220

Poznámka:
• Technické údaje mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Metody tvorby matrice/tisku Vysokorychlostní digitální tvorba matrice/plně automatický šablonový tisk

Typ originálu Kniha (max. 10 kg), list papíru

Rozměry originálu (max./min.) Při použití předlohového skla: 50 mm × 90 mm - 310 mm × 432 mm
Při použití jednotky podavače ADF (doplněk): 100 mm × 148 mm -
310 mm × 432 mm

Hmotnost originálu Při použití předlohového skla: max. 10 kg
Při použití jednotky podavače ADF (doplněk): 50 g/m2 - 128 g/m2

Velikost papíru pro tisk (max./min.) 100 mm × 148 mm - 310 mm × 432 mm

Kapacita zdroje papíru 1000 listů (64 g/m2)

Hmotnost papíru pro tisk 46 g/m2 - 157 g/m2

Režim zpracování obrazu Čára, Foto, Duo, Tužka

Doba tvorby matrice Přibližně 25 sekund (pro A4/na výšku/100 % reprodukční poměr)

Tisková oblast (max.) 210 mm × 357 mm

Reprodukční poměr tisku Standardní reprodukční poměr (zvětšení) 
  EZ220U/EZ220UG: 154 %, 129 %, 121 %
  EZ220A: 141 %, 122 %, 116 %
Standardní reprodukční poměr (zmenšení)
  EZ220U/EZ220UG: 94 %, 78 %, 65 %, 61 %
  EZ220A: 94 %, 87 %, 82 %, 71 %

Rychlost tisku Přibližně 60 - 130 listů za minutu (pět nastavitelných kroků)

Nastavení pozice tisku Svisle: ± 15 mm, vodorovně: ± 10 mm

Zdroj inkoustu Plně automatický (1000 ml na jednu kazetu)

Zdroj/likvidace matrice Plně automatický (přibližně 250 listů na jednu roli)

Kapacita koše na matrice 100 listů

Uživatelské rozhraní Displej s indikátory průběhu, ovládání z čelní strany

Příslušenství Automatický podavač dokumentů AF-VI:NII, oddělovač tisku IV:N, 
počítadlo kódových karet IV:N, barevný tiskový válec, podavač kartónů, 
podavač obálek, držák inkoustu/matrice, podstavec, RISO Network Card, 
RISO PC Interface Card USB2.0

Zdroj napájení EZ220U: 100 - 120/220 - 240 V~, 2,5/1,3 A, 50 - 60 Hz
EZ220UG: 100 - 120/220 - 240 V~, 2,5/1,3 A, 50 - 60 Hz
EZ220A: 220 - 240 V~, 1,3 A, 50 - 60 Hz

Rozměry Při používání: 1380 mm (š) × 645 mm (h) × 660 mm (v)
Při skladování: 775 mm (š) × 645 mm (h) × 660 mm (v)

Hmotnost Přibližně 100 kg
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RISO EZ200

Poznámka:
• Technické údaje mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Metody tvorby matrice/tisku Vysokorychlostní digitální tvorba matrice/plně automatický šablonový tisk

Typ originálu Kniha (max. 10 kg), list papíru

Rozměry originálu (max./min.) Při použití předlohového skla: 50 mm × 90 mm - 310 mm × 432 mm
Při použití jednotky podavače ADF (doplněk): 100 mm × 148 mm -
310 mm × 432 mm

Hmotnost originálu Při použití předlohového skla: max. 10 kg
Při použití jednotky podavače ADF (doplněk): 50 g/m2 - 128 g/m2

Velikost papíru pro tisk (max./min.) 100 mm × 148 mm - 310 mm × 432 mm

Kapacita zdroje papíru 1000 listů (64 g/m2)

Hmotnost papíru pro tisk 46 g/m2 - 157 g/m2

Režim zpracování obrazu Čára, Foto, Duo, Tužka

Doba tvorby matrice Přibližně 25 sekund (pro A4/na výšku/100 % reprodukční poměr)

Tisková oblast (max.) 210 mm × 290 mm

Reprodukční poměr tisku Standardní reprodukční poměr (zvětšení): 141 %, 122 %, 116 %
Standardní reprodukční poměr (zmenšení): 94 %, 87 %, 82 %, 71 %

Rychlost tisku Přibližně 60 - 130 listů za minutu (pět nastavitelných kroků)

Nastavení pozice tisku Svisle: ± 15 mm, vodorovně: ± 10 mm

Zdroj inkoustu Plně automatický (1000 ml na jednu kazetu)

Zdroj/likvidace matrice Plně automatický (přibližně 295 listů na jednu roli)

Kapacita koše na matrice 100 listů

Uživatelské rozhraní Displej s indikátory průběhu, ovládání z čelní strany

Příslušenství Automatický podavač dokumentů AF-VI:NII, oddělovač tisku IV:N, 
počítadlo kódových karet IV:N, barevný tiskový válec, podavač kartónů, 
podavač obálek, držák inkoustu/matrice, podstavec, RISO Network Card, 
RISO PC Interface Card USB2.0

Zdroj napájení EZ200E: 220 - 240 V~, 1,3 A, 50 - 60 Hz
EZ200A: 220 - 240 V~, 1,3 A, 50 - 60 Hz

Rozměry Při používání: 1380 mm (š) × 645 mm (h) × 660 mm (v)
Při skladování: 775 mm (š) × 645 mm (h) × 660 mm (v)

Hmotnost Přibližně 100 kg
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Seznam funkcí

Funkce EZ390/EZ370/EZ330/
EZ300

EZ230/EZ220/EZ200

Standardní reprodukční poměr

Změna měřítka Není

Zprac. bodů Není

Úroveň skenování (pět ručně nastavitelných kroků)

Úroveň skenování (automatická)

Úprava stínování knihy

Naprogramovaný tisk

Tisk 1:2

Úspora inkoustu

Tužka

Režim vlastního nastavení

Režim Důvěrné

Automatické zabarvování

Zabarvování (ruční)

Režm úspory energie

Automatický proces

Rychlost tisku

Sytost tisku Není

Úprava lišt pro vysunutí papíru Není

Pořadače papíru Není

Zvlňovače Není

Přímý tisk Volitelný Volitelný
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Rejstřík
Numerics
1:1 ...........................................................................10
2-UP Indicator (indikátor tisku 1:2) .......................10
2-UP Key (tlačítko tisku 1:2) .................................10

A
ADF Semi-Auto (jednotka ADF) ...........................66
adresa IP ..........................................................68, 72
Auto Scanning Level Adjustment Indicator 
(indikátor automatické úpravy úrovně skenování) ....10
Auto Scanning Level Adjustment Key (tlačítko pro 
automatickou úpravu úrovně skenování) .............10
automatická obnova nastavení .............................65
automatické zabarvování ......................................62
automatický podavač dokumentů AF-VI:II .........118
automatický proces ...............................................44

B
barevný tiskový válec ..........................................118
bezpečnostní příručka ...........................................12
bílá část ..................................................................98
Book Indicator (indikátor režimu Kniha) ...............10
Book Key (tlačítko režimu Kniha) .........................10

C
Confidential Indicator (indikátor režimu Důvěrné) ..... 11
Confidential Key (tlačítko režimu Důvěrné) ......... 11
Custom Indicator 
(indikátor režimu Vlastní nastavení) .....................11
Custom Key (tlačítko režimu Vlastní nastavení) ........ 11

Č
č. položky ...............................................................64
čelní kryt ...................................................................7
čelo role ..................................................................89
čištění .....................................................................96
číslo skupiny ..........................................................76
číslo uživatele ........................................................75

D
displej .......................................................................7
displej pro čísla chyb .......................................8, 100
displej pro kontrolu a chyby ................................100
displej pro počet kopií .............................................8
displej pro volný rozměr reprodukce ....................10
displej se zobrazením písmene H ......................108
díly a komponenty ...................................................6
doba automatického zabarvování ........................64
Doba rezervace ...............................................30, 66
dodatky .................................................................118
Dot Screen Selection Indicator 
(indikátor bodového rozkladu) ..............................10
Dot Screen Selection Key (tlačítko bodový rozklad) .... 10
držák role matrice ....................................................7
držák role matrice  .................................................88
držák uzávěru inkoustové kazety ...........................7
držák víčka inkoustové kazety ..............................87

H
hlavní ovládací panel ...............................................8
horní limit celkového počtu kopií/matric ...............79

I
Idling Indicator (indikátor Zabarvování) ................11
Idling Key (tlačítko Zabarvování) ..........................11
Image Processing Selection Indicator 
(indikátor výběru režimu zpracování obrazu) ......10
Image Processing Selection Key 
(tlačítko pro výběr režimu zpracování obrazu) ....10
indikace prostřednictvím displeje pro kontrolu a 
chyby ........................................................................8
indikátor Automatický proces ........................... 8, 44
indikátor bodového rozkladu .................................34
indikátor Důvěrné ...................................................63
indikátor „I“ ...........................................................108
indikátor i fit ..................................................... 8, 100
indikátor kontroly nastavení ................................105
indikátor místa chyby ...........................................100
indikátor P ......................................................... 8, 52
indikátor plný koš na matrice ..................... 100, 107
indikátor proveďte údržbu ...................................100
indikátor průběhu .....................................................8
indikátor režimu Tužka ..........................................33
indikátor rozhraní ...................................................30
indikátor tisku 1:2 ...................................................42
indikátor tlačítka Kniha ..........................................38
indikátor typu chyby .............................................100
indikátor uvíznutí ..................................................100
indikátor uvíznutí papíru ......................................101
indikátor úpravy rychlosti tisku ................................8
indikátor úpravy svislé polohy tisku ........................8
indikátor úpravy sytosti tisku ...................................8
indikátor Úspora inkoustu ......................................45
indikátor Vlastní .............................................. 70, 72
indikátor volejte servis ................................ 100, 107
indikátor volejte údržbu .......................................107
indikátor vyměňte inkoustovou kazetu ...... 100, 107
indikátor vyměňte roli matrice .................... 100, 107
indikátor výměny matrice ......................................88
indikátor Zabarvování ............................................62
Ink Saving Indicator (indikátor úspory inkoustu) ..... 10
Ink Saving Key (tlačítko úspory inkoustu) ............10
inkoustová kazeta ..................................................86
inkoustová náplň ......................................................7
instalace .................................................................12
Interface Indicator (indikátor rozhraní) .................11
Interface key (tlačítko rozhraní) ............................11
interval tisku 1:2 .....................................................64

J
jednostránkov režm ...............................................50
jednotka pro tvorbu matrice ....................................7
jednotka pro vytváření matrice ..............................88
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K
klopa vodítka matrice ........................................7, 89
kolečko pro uvolnění originálu z jednotky ADF .... 104
kolečko pro úpravu lišt pro vysunutí papíru ........... 7
kolečko pro úpravu lišty pro vysunutí papíru ....... 22
kolečko pro úpravu úhlu protahovací desky ...... 115
kolečko pro úpravu vodorovné polohy tisku .......... 7
kontrola nastavení ...............................................100
koš na matrice .......................................................91
kód PIN ..................................................................76
kryt jednotky pro tvorbu matrice .............................7
kryt jednotky pro vytváření matrice ......................88
kryt předlohového skla ............................................7

L
likvidace spotřebovaného materiálu .....................93
lišta pro vysunutí papíru ........................................22

M
madlo koše na matrice ..........................................91
madlo tiskového válce ...........................................94
manipulace s tiskovým papírem ...........................16
minimální počet tisku .............................................66

N
nastavení podavače papíru ..................................19
nastavení pozice tisku ...........................................48
nastavení přijímacího zásobníku papíru ..............21
nastavení tiskového papíru ...................................19

O
obnovení výchozího nastavení .............................69
obsluha zařízení ....................................................24
oddělení tisku .........................................................66
oddělovací háček ..........................................99, 102
oddělovač tisku IV ...............................................118
okraj originálu ........................................................18
omezení originálů ..................................................18
originál ....................................................................17
ovladač pořadače papíru ..................................7, 21
ovládací panely ........................................................8
označení displeje pro kontrolu a chyby ..............100

P
páčka na krytu jednotky pro vytváření matrice ....... 88
páčka pro uvolnění originálů z podavače ADF ....7, 104
páčka pro úpravu přítlaku na podávaný papír ..... 19
páčka pro úpravu tlaku na podávaný papír ........... 7
páčka pro zajištění vodítka podavače papíru ..7, 19
Pencil Indicator (indikátor režimu Tužka) .............10
Pencil Key (tlačítko režimu Tužka) .......................10
počet sad ................................................................53
počítadlo ...................................................................7
počítadlo kódových karet IV ...............................118
podavač kartónů ..................................................118
podavač obálek ...................................................118
podavač papíru ..................................................7, 19

podmínky pro skladování tiskového papíru .........16
podstavec .............................................................118
pořadač papíru .......................................................21
povolená velikost a povolená gramáž tiskového 
papíru ......................................................................15
povolený formát a povolená gramáž originálu .....17
povrch papíru .........................................................65
práce s košem na matrice .....................................91
prodleva režimu úspory energie ...........................65
Program ..................................................................50
Program A ....................................................... 50, 52
Program B ................................................. 50, 51, 55
provozní prostředí ..................................................24
předlohové sklo ................................................. 7, 97
přijímací zásobník originálů podavače ADF ..........7
přijímací zásobník papíru ................................. 7, 21
připojení k počítači .................................................14
připojení napájení ..................................................13
příprava před použitím ..........................................12
příprava před tiskem ..............................................19
příručka bezpečnostních opatření - čištění ..........96
příručka pro bezpečný provoz ..............................24
přítlačný válec ........................................................98
původní podložka ...................................................97

R
registrace správce .................................................75
registrace uživatele ................................................75
Reproduction Size Selection Key 
(tlačítko pro výběr rozměru reprodukce) ..............10
režim Duo ...............................................................32
režim Důvěrné ........................................................63
režim Line (Čára) ...................................................32
režim Photo (Foto) .................................................32
režim vlastního nastavení .....................................64
Režim zpracování obrazu .....................................32
režm úspory energie ..............................................65
RISO Network Card .............................................118
RISO PC Interface Card USB 2.0 ................ 14, 118
role matrice ........................................................ 7, 88
rukojeñ jednotky pro tvorbu matrice ........................7
rukojeñ tiskového válce ............................................7

Ř
řazení do skupin .....................................................50
řešení potíží .........................................................100

S
Scanning Level Adjustment Keys/Indicator 
(tlačítko pro úpravu úrovně skenování) ................10
seznam funkcí ......................................................126
sklo skeneru ...........................................................98
spotřební materiál ..................................................25
správa Vypnuto/Zapnuto .......................................77
standardní ..............................................................35
svislá poloha ..........................................................48
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Š
šířka středového stínu pro funkci úpravy 
stínování knihy .......................................................64

T
technické údaje ....................................................119
tipy při řešení potíží .............................................110
tisk 1:2 ....................................................................39
tisk dat vytvořených počítačem ............................30
tisk z papírového dokumentu nebo knihy ............27
tiskový papír ...........................................................15
tiskový válec ......................................................7, 94
Tisku 1:2 .................................................................39
tlačítko * ...................................................................8
tlačítko + ...................................................................9
tlačítko × ................................................................9
tlačítko 1:1 ..............................................................35
tlačítko Automatický proces ..............................8, 44
tlačítko C ..................................................................8
tlačítko Důvěrné .....................................................63
tlačítko Kniha .........................................................38
tlačítko P ............................................................8, 52
tlačítko pro tisk .........................................................8
tlačítko pro tisk 1:2 ................................................42
tlačítko pro tvorbu matrice ......................................8
tlačítko pro ukončení režimu spánku .....................8
tlačítko pro uvolnění jednotky pro tvorbu matrice ..... 7
tlačítko pro uvolnění tiskového válce ...............7, 94
tlačítko pro úpravu polohy tisku ............................48
tlačítko pro úpravu rychlosti tisku .....................8, 49
tlačítko pro úpravu svislé polohy tisku ...................8
tlačítko pro úpravu sytosti tisku ........................8, 47
tlačítko pro vycentrování tisku ..........................8, 48
tlačítko pro výběr rozměru reprodukce ..........35, 36
tlačítko pro zadání počtu kopií ................................8
tlačítko pro zvýšení/snížení podavače papíru .... 7, 20
tlačítko Reset ...........................................................9
tlačítko režim Tužka ..............................................33
tlačítko rozhraní .....................................................30
tlačítko Start .............................................................9
tlačítko Stop .............................................................9
tlačítko uvolnění jednotky pro vytváření matrice .... 88
tlačítko Úspora inkoustu ........................................45
tlačítko Zabarvování ..............................................62
tlačítko Zkušební kopie .....................................9, 46
tlačítko změny měřítka ..........................................36
tlačítko Zpracov. bodů ...........................................34
tužka .......................................................................33

Ú
údržba ....................................................................97
úprava rychlosti tisku .............................................49
úprava stínování knihy ....................................38, 64
úprava sytosti tisku ................................................47
úprava úrovně skenování .....................................37
úspora inkoustu .....................................................45
úvod do obsluhy zařízení ........................................6

V
vedlejší ovládací panel ..........................................10
vícestránkov režim .................................................51
vlastní .............................................................. 70, 72
vnější plochy tiskárny ............................................99
vodítko originálu v podavači ADF ...........................7
vodítko podavače papíru .................................. 7, 19
vodítko přijímacího zásobníku ......................... 7, 21
vodorovná poloha ..................................................48
volný rozměr reprodukce ................................ 35, 40
vstupní kód PIN ......................................................29
vymazání nastavení funkce Správa uživatelů .....85
vymazání středu .....................................................38
vynulování celkového počtu ..................................80
vypínač .....................................................................7
vysunovací háček ......................................... 99, 102
vytažení a vložení tiskového válce .......................94
vytlačovací páčka ..................................................91
vytvořit uživatele ....................................................75
výchozí nastavení ..................................................64
výměna a likvidace spotřebního materiálu ...........86
výměna inkoustové kazety ....................................86
výměna matrice ......................................................88

Z
zabarvování ............................................................62
zacházení s inkoustem ..........................................25
zakázat ...................................................................78
zarážka papíru .................................................. 7, 21
základní obsluha ............................................. 24, 27
základní provozní postup ......................................26
zkušební kopie .......................................................46
zmenšování ............................................................35
Zoom .......................................................................36
Zoom Key (tlačítko změny měřítka) ......................10
Zpracov. bodů ........................................................34
způsob připojení .....................................................14
zvětšování ..............................................................35
zvlňovače ................................................................23
zvukové znamení ...................................................66


