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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 obsažených 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.

- Výrobek obsahuje bezkontaktní identifikační systém RFID.

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 bez upozornění změněny.

Země, pro které je výrobek určen
Rakousko/Belgie/Dánsko/Finsko/Francie/Německo/Řecko/Island/Irsko/Itálie/Lucembursko/Nizozemí/Norsko/Por-
tugalsko/Španělsko/Švédsko/Švýcarsko/Spojené království

Copyright © 2005 RISO KAGAKU CORPORATION



2

Obsah
Vítá vás model řady RZ9..................................................................................................... 7
O této Uživatelské příručce ................................................................................................. 7
Ikony použité v této příručce................................................................................................ 8

Než začnete zařízení používat 10

Bezpečnostní příručka - instalace ..................................................................................... 10
Instalace ............................................................................................................................10
Připojení napájení...............................................................................................................10

Bezpečnostní příručka - manipulace a obsluha................................................................. 11
Provozní prostředí ..............................................................................................................11
Obsluha zařízení ................................................................................................................11
Spotřební materiál ..............................................................................................................12
Zacházení s inkoustem.......................................................................................................12

Připojení k počítači ............................................................................................................ 13
Způsob připojení.................................................................................................................13
Instalace software...............................................................................................................14

Doporučený papír ............................................................................................................. 15
Povolená velikost a povolená gramáž ................................................................................15
Tipy pro lepší podávání papíru ..........................................................................................16
Prostředí pro skladování.....................................................................................................16

Originály ............................................................................................................................ 17
Povolená velikost a povolená gramáž ................................................................................17
Maximální tisková plocha a okraje......................................................................................18
Materiály, na které se nesmí tisknout  ...............................................................................18

První seznámení 20

Funkce a název každé části .............................................................................................. 20
Volitelná zařízení ................................................................................................................23

Ovládací panel................................................................................................................... 24
Displej................................................................................................................................ 26

Obrazovky a jejich různé stavy...........................................................................................26
Uspořádání základní obrazovky .........................................................................................31
Základní postup ..................................................................................................................33



Obsah

3

Základní operace 34

Příprava k tisku.................................................................................................................. 34
Nastavení standardního ručního podavače a vložení papíru 
(používáte-li standardní ruční podavač)  ...........................................................................34
Nastavení automatického štosovacího zásobníku (u RZ977)  ..........................................37
Nastavení výstupního zásobníku (u RZ970)  ....................................................................39

Tisk z papírového dokumentu nebo knihy ......................................................................... 41
Tisk z počítačových dat [Direct Print] (Přímý tisk) ............................................................ 46

Tisk počítačových dat .........................................................................................................47
Pokyny pro změnu výstupu ................................................................................................49
Změna časového nastavení zastávek ................................................................................50

Funkce pro výrobu matrice 52

Výběr režimu Zpracování obrazu [Page] (Stránka) ........................................................... 52
Volba kontrastu skenování originálu [Contrast] (Kontrast) ................................................ 54
Zvětšování/zmenšování originálů [Standard Ratio] (Standardní poměr) 
[Margin+] (Okraj+) [Free] (Volné) [Zoom]  ........................................................................ 55

Zvětšování a zmenšování ve standardním poměru
[Standard Ratio] (Standardní poměr) [Margin+] (Okraj+)  .................................................56
Zvětšení/zmenšení poměru délky a šířky [Free] (Volné) ...................................................57
Zvětšování a zmenšování pomocí funkce Zoom [Zoom] ...................................................58

Ruční výběr podavače papíru (pouze u RZ977) [Feed Tray] (Podavač papíru)................ 59
Použití papíru vlastní velikosti [Paper Size] (Velikost papíru) [Paper] (Papír)  ................. 60
Automatický tisk [Auto-Process] (Automatický proces) .................................................... 62
Zpracování fotografií pomocí bodového rastru [Dot Process] (Zpracování bodů) ............ 63
Nastavení kontrastu fotografie [Contrast Adj] (Nast. kontrastu)  ...................................... 65
Nastavení stínování fotografie [Tone Curve] (Tónová křivka)  ......................................... 66
Úspora inkoustu [Ink Saving] (Úspora inkoustu) ............................................................... 68
Tisk více originálů na jeden list [2 Up] [Multi-Up Print] (Vícenásobný tisk)  ...................... 69

Orientace originálu a výsledky tisku ...................................................................................70
Okraj ...................................................................................................................................72
Orientace tiskového papíru.................................................................................................72
Poměr zvětšení/zmenšení ..................................................................................................73
2 Up postup ........................................................................................................................74
Postup při tisku Multi-Up ....................................................................................................75
Postup při funkci Multi-Up Tickets ......................................................................................78

Tisk z vázaných dokumentů [Book Shadow] (Stín. knihy) ................................................ 80
Seříznutí horního okraje originálu a tisk [Top Margin] (Horní okraj) .................................. 82
Nastavení postranních okrajů matrice [Side Margin] (Postranní okraj) ............................ 84
Kontrola tiskového obrazu před tvorbou matrice [Preview] (Náhled) ............................... 86

Kroky dostupné na obrazovce náhledu ..............................................................................87
Postup pro náhled ..............................................................................................................87



Obsah

4

Funkce pro tisk 90

Změna rychlosti tisku [Print Speed Adjustment] (Nastavení rychlosti tisku)...................... 90
Vysokorychlostní tisk [180ppm] (180 stránek za minutu)  ................................................ 91
Tišší tisk [Silent] (Tichý)..................................................................................................... 92
Nastavení sytosti tisku [Print Density Adjustment] (Nastavení sytosti tisku) .................... 93
Nastavení pozice tisku [Print Position Adjustment] (Nastavení pozice tisku) .................... 94
Tisk zkušebních kopií [Proof] (Zkušební kopie) ................................................................ 96
Při použití speciálního papíru předejděte zaseknutí papíru [D-Feed Check] 
(Kontrola D-podávání)  ..................................................................................................... 97
Zajištění suchých vytištěných kopií [Interval]  ................................................................... 98
Oddělení tiskových úloh vložením barevného papíru (pouze u RZ977) 
[Paper Interposal] (Oddělovací papír) ............................................................................ 100
Nastavení zavádění papíru a výstupu pro speciální papír a typy tisku
[Eject Wing Control] (Ovládání křídla pro vysunutí papíru)  [Special Paper Ctrl] 
(Ovl. speciálního papíru) ................................................................................................ 101

Nastavení Eject Wing Control [Eject Wing Control] (Ovládání křídla pro vysunutí papíru) .....102
Nastavení automatického štosovacího zásobníku 
 (když používáte automatický štosovací zásobník) [Receive Tray] (Přijímací zásobník) ........103
Vyvolání nastavení z Parameter List (Seznam parametrů) ..............................................105
Uložení nastavení v seznamu parametrů .........................................................................107
Provádění změn v nastavení Special Paper Ctrl (Ovl. speciálního papíru) ......................110
Mazání nastavení Special Paper Ctrl (Ovl. speciálního papíru) .......................................111

Pokročilé funkce 112

Ochrana důvěrných dokumentů [Confidential] (Důvěrné) .............................................. 112
Automatické třídění do skupin [Programme] (Program)  ................................................ 113

Nastavení naprogramovaného tisku.................................................................................116
Vyvolání programu  .........................................................................................................118
Ukládání programů  .........................................................................................................119
Přejmenování programu  .................................................................................................121
Mazání programů  ...........................................................................................................123
Změna uložených programů .............................................................................................124

Využití funkcí paměti úkolů [Job Memory] (Paměñ úkolů) .............................................. 125
Uložení paměti úkolů ........................................................................................................126
Přejmenování paměti úkolů ..............................................................................................128
Vyvolání paměti úkolů a tisk .............................................................................................130
Vymazání paměti úkolů ....................................................................................................132

Prodloužení doby rezervace [Reservation] (Rezervace)  ............................................... 134
Zabarvování [Idling Action] (Zabarvování)  ..................................................................... 135
Reprodukce matrice [Renew Page] (Obnovit stránku) 
[Auto Page Renewal] (Automatické obnovení stránky) .................................................. 136

Použití funkce Auto Page Renewal (Automatické obnovení stránky)...............................138
Tvorba matrice, která využívá maximální tiskovou plochu [Max. Scan] (Max. skenování) .....139
Zkušební kopie a tisk(s instalovanou doplňkovou jednotkou ADF) 
[ADF Semi-Auto] (Poloautom. ADF) ............................................................................... 140



Obsah

5

Výběr skenovaných stran při použití automatického podavače dokumentů DX-1 
[Scanning Side -ADF] (Skenovací strana -ADF) ............................................................ 142

Určení skenované strany..................................................................................................144
Zobrazování stavu využití [Digital Copy Count] (Počítadlo digitálních kopií) .................. 146
Otočení originálu o 180 stupňů pro vytvoření matrice [Rotate] (Otočit) .......................... 147
Změna výchozích nastavení [Admin.]  ............................................................................ 148

Nastavitelné funkce ..........................................................................................................148
Úprava výchozích nastavení ............................................................................................155

Nastavení oblasti přímého přístupu a záložka Selections (Volby) 
[DirectAccess Entry] (Zadání přímého přístupu) [Selections Entry] (Možnosti zadání) ...........158
Registrace uživatelské velikosti papíru [Custom Paper Entry] 
(Zadání uživatelského papíru)  ....................................................................................... 161

Zadávání velikostí a změna názvů ...................................................................................161
Vymazání uživatelské velikosti papíru..............................................................................164

Zabezpečení matric po dokončení tisku.......................................................................... 165
Jak předejít ztrátě matric po jejich vytvoření nebo vyhození [Protect] (Ochrana) ............166

Režimy ukládání a sken (volitelné) 168

O ukládání ....................................................................................................................... 168
Vyvolání uložených dat.....................................................................................................168
Uložitelná originální data ..................................................................................................169

O režimu Sken................................................................................................................. 170
Převedení papírové verze na uložená data (režim sken) ................................................ 171

Skenování originálu ..........................................................................................................171
Nastavení informací o datech...........................................................................................173
Určení velikosti papíru ......................................................................................................175

Vyvolání uložených dat a tisk [Storage Memory] (Ukládací paměñ) ............................... 176
Vyvolání uložených dat.....................................................................................................176
Použití obrazovky pro vyvolání uložených dat..................................................................178
Změna pořadí dat .............................................................................................................179

Překrytí tiskové úlohy uloženými daty [Overlay] (Překrytí) ............................................. 180

Použití Propojené tiskárny (prodává se samostatně) 182

Funkce tisku při použití Propojené tiskárny..................................................................... 182
Nastavení propojené tiskárny [Link Properties] (Vlastnosti propojení) ........................... 183

Seznam nastavení Propojené tiskárny .............................................................................184
Nastavení propojené tiskárny ...........................................................................................187

Tisk naskenovaného originálu z Propojené tiskárny [Link Mode] (Režim propojení)......... 188
Používání doplňkových funkcí na Propojené tiskárně ..................................................... 191

Nastavitelné funkce ..........................................................................................................192
Oboustranný tisk [Duplex] .............................................................................................. 195

Používání předlohového skla nebo automatického podavače dokumentů AF-VI:II .................195
Když je zařízení vybaveno automatickým podavačem dokumentů DX-1.........................198



Obsah

6

Výměna spotřebního materiálu 202

Zkontrolujte zbývající spotřební materiál ......................................................................... 202
Doplnění papíru............................................................................................................... 203

Založení papíru do podavačů (pouze u RZ977) ...............................................................203
Výměna role s matricí...................................................................................................... 206
Výměna inkoustové kazety ............................................................................................. 209
Vyprázdnění koše na matrice .......................................................................................... 211
Výměna tiskového válce (změna barev).......................................................................... 213

Vyjmutí tiskového válce ....................................................................................................213
Vložení tiskového válce. ...................................................................................................215

Likvidace vypotřebovaného spotřebního materiálu ......................................................... 216

Údržba 218

Čištění ............................................................................................................................. 218
Termální tisková hlava......................................................................................................219
Předlohové sklo a podložka krytu předlohového skla ......................................................219
Sklo skeneru a bílá část jednotky podavače ADF (doplněk) ...........................................220
Přítlačný válec .................................................................................................................220
Vnější plochy ....................................................................................................................221

Řešení potíží 222

Zobrazení zprávy............................................................................................................. 222
Uspořádání chybové zprávy .............................................................................................222
Rozvržení překryvných oken se zprávou..........................................................................233
Obrazovka informací o spotřebním materiálu...................................................................241

Řešení potíží ................................................................................................................... 244

Dodatek 256

Příslušenství .................................................................................................................... 256
Technické údaje .............................................................................................................. 257
Rejstřík ........................................................................................................................... 260



Vítá vás model řady RZ9 7

Vítá vás model řady RZ9
Děkujeme, že jste si zakoupili tuto tiskárnu.
Toto zařízení je digitální tiskárna-duplikátor s následujícími funkcemi.

• Zařízení je také vybaveno LCD displejem a snadno použitelným dotykovým displejem, který se ovládá dotykem 
tlačítek zobrazených na displeji.

• Pomocí systému interaktivního průvodce lze snadno provést i velmi složitá nastavení tiskárny.
• 180 stránek za minutu - superrychlý tisk dokončí úlohu rychleji než kdykoli předtím.
• Rozlišení 600 dpi - vysoce kvalitní tisk vám zajistí jasné a ostré dokumenty. 

O této Uživatelské příručce
S tímto zařízením dostanete následující 3 uživatelské příručky.

Uživatelská příručka RISO RZ977/970 (tento manuál)
Tato uživatelská příručka vysvětluje základní funkce tiskárny, praktické tipy a jak nastavit vysokorychlostní tisk. 
Obsahuje také upozornění pro uživatele, informace o ukládání a výměně spotřebního materiálu a postupy při 
řešení problémů. Obsahuje také vysvětlení pro používání režimu “Link Mode”, když je připojena volitelná tiskárna.

Uživatelská příručka pro RISO Editor 
Tato uživatelská příručka vysvětluje funkce RISO Editoru.

Uživatelská příručka ovladače tiskárny RISO (obsažena jako soubor PDF na přiloženém 
CD-ROM)
Tato uživatelská příručka vysvětluje, jak postupovat při tisku z počítače.

Tato příručka vám ukáže, jak se zařízením provádět základní a pokročilé operace pomocí různých funkcí. Rovněž 
obsahuje varovná upozornění, informace o používání a výměně spotřebního materiálu a tipy pro řešení potíží.
Před použitím zařízení si, prosím, pečlivě přečtěte tuto příručku. Kdykoliv se do ní můžete podívat a najít zde další 
tipy a nápady.
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Ikony použité v této příručce
V této příručce se používají následující ikony.

O značení
V této celém dokumentu se používají následující ikony.

AVAROVÁNÍ: Nerespektování tohoto varování by mohlo vést ke smrti nebo vážnému zranění.

BUpozornění: Nerespektování tohoto upozornění by mohlo vést ke zranění nebo poškození majetku.

Důležité: Označuje položky, které vyžadují zvláštní pozornost nebo které představují zakázané kroky.
Pečlivě si text přečtěte a postupujte dle uvedených pokynů.

Poznámka: Uvádí užitečné informace.

Tip: Uvádí doplňující praktické informace a rady.

 Označuje odkazovanou stránku.

[ ] Označuje název tlačítka nebo položky na LCD displeji. 

 Označuje, které tlačítko na LCD displeji se má stisknout.

Označuje původní dokument.

Označuje vytištěné kopie.



Ikony použité v této příručce 9

Značení Provozních pokynů a Popisů funkcí
K vysvětlení funkcí a operací se používají následující konvence.

1) Název kapitoly
2) Postup při obsluze

Postup obsluhy je popsán v krocích. Postupujte podle 
těchto kroků.

3) Displej
Ukazuje, co je při každém kroku vidět na obrazovce.

O obsahu této příručky a ilustracích
• Ilustrace obsažené v tomto dokumentu ve většině případů zobrazují model RZ977.
• Displeje jsou na ilustracích zobrazeny tak, jak vypadají při aktivování. Některá tlačítka, která jsou v této příručce 

uvedena, nemusejí být k dispozici při výchozím nastavení nebo tehdy, když není instalováno volitelné zařízení.
• Volitelná zařízení automatický podavač dokumentů AF-VI:II a automatický podavač dokumentů DX-1 jsou 

označovány jako “jednotka ADF”. 
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Než začnete zařízení používat

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 mezi přístrojem a zásuvkou 

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 opatření neučiníte, zařízení může selhat.

– 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.

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.
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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 přístroj 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 oblečené 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 nepřemisñujte.
• Pokud zařízení dlouhodobě nepoužíváte, odpojte napájecí šňůru.
• Přístroj 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!:
• Jako 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.
Podrobnější informace naleznete na obalu spotřebního materiálu.

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.



Než začnete zařízení používat

Připojení k počítači 13

Připojení k počítači
Z připojeného počítače můžete do zařízení rovnou zasílat data jako originál pro tisk. Tiskový výstup je dokonalý, 
jelikož jsou k tvorbě matrice použita digitální data. 

Způsob připojení

Důležité!:
• Před propojením pomocí USB zapněte zařízení i počítač a počkejte, až se zobrazí Výchozí obrazovka.
• Před propojením pomocí Ethernetu 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
3 m vysokorychlostní USB

Přímé propojení s počítačem 
Macintosh (přijatelné je i 
Windows PC)
• Kabel:

Kabel sítě Ethernet (křížený)
Stíněný kabel v souladu s normou 
10BASE-T nebo 100BASE-TX
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Instalace software
Před tiskem z počítače, který je připojený k zařízení pomocí kabelu USB, je třeba nainstalovat ovladač tiskárny 
RISO. Před tiskem z počítače, který je připojený k zařízení pomocí sítě, je třeba nainstalovat jak ovladač tiskárny 
RISO, tak RISORINC-NET. Pokyny k instalaci najdete v Uživatelské příručce ovladače tiskárny RISO a Uživatelské 
příručce RISORINC-NET.

Síñová připojení
• Kabel:

Kabel sítě Ethernet (přímý)
Stíněný kabel v souladu s normou 
10BASE-T nebo 100BASE-TX
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Doporučený papír 
Povolená velikost a povolená gramáž
V tabulce je uveden tiskový papír, který lze použít. 

*1 Pouze RZ977

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
Při použití standardního ručního podavače: méně než 46 g/m2

Při použití podavače papíru 1/2: méně než 52 g/m2

• Příliš silný nebo těžký papír
Při použití standardního ručního podavače: více než 210 g/m2

Při použití podavače papíru 1/2: více než 105 g/m2

• 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.
• Zařízení nedokáže tisknout po celé ploše použitého papíru. Maximální tisková plocha se liší v závislosti na 

konkrétním modelu. str.18
Společnost RISO nezaručuje, že tiskárna zpracuje a potiskne jiný než výše uvedený papír.

Zdroj papíru
Tiskový papír, který lze použít

Rozměr Hmotnost

Standard Feed Tray 
(Standardní ruční podavač)

100 mm × 148 mm až 
 320 mm × 432 mm 46 g/m2 až 210 g/m2

Podavač papíru 1/2*1 182 mm × 257 mm až 
 297 mm × 432 mm 52 g/m2 až 105 g/m2
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Tipy pro lepší podávání papíru 
Uvíznutí a špatnému zavedení papíru lze předcházet dodržováním následujících pokynů:

• Pokud používáte standardní či lehký papír, nastavte páčku pro nastavení přítlaku na zaváděný papír do polohy 
“ ”. Pak otevřete všechny čtyři pořadače papíru. str.35, str.36

• Pokud používáte silný papír (například kartón), nastavte páčku pro nastavení přítlaku na zaváděný papír do polohy 
“ ” a otevřete oba vnitřní pořadače papíru. str.35, str.36

• Pokud používáte kluzký papír, nastavte páčku pro nastavení přítlaku na zaváděný papír do polohy “ ”. str.35, 
str.36

• Přizpůsobte vodicí lišty podavače papíru a výstupního zásobníku a zarážku velikosti použitého papíru. (Pouze pro 
RZ970) str.34

• 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. 

Prostředí 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
Povolená velikost a povolená gramáž
Lze použít následující originály:

*1 Omezení hmotnosti papíru se liší podle toho, které strany originálu jsou skenované. Skenované strany je možné 
specifikovat pomocí “Scanning Side -ADF”. str.142

• Originály jsou skenovány s ohledem na velikost papíru, který byl vložen do standardního ručního podavače nebo 
podavače papíru během vytvoření matrice. Pro stejnou šířku nastavte odpovídajícím způsobem vodicí lišty 
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.
• Automaticky vložit lze až 50 listů originálu (64 g/m2), když použijete volitelnou jednotku ADF (automatický podavač 

dokumentů).

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 tenké originály

Při použití volitelného automatického podavače dokumentů AF-VI:II: méně než 50 g/m2

Při použití volitelného automatického podavače dokumentů DX-1: 
  méně než 40 g/m2 (Front Side -> Simplex) / méně než 52 g/m2 (Duplex -> Simplex)

– Příliš silné originály
Při použití volitelného automatického podavače dokumentů AF-VI:II: větší než 110 g/m2

Při použití volitelného automatického podavače dokumentů DX-1: 
  větší než 128 g/m2 (Front Side -> Simplex) / větší než 105 g/m2 (Duplex -> Simplex)

– 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 volitelného auto-
matického podavače doku-

mentů AF-VI:II

Při použití volitelného 
  automatického podavače dokumentů DX-1

Rozměr Hmotnost Rozměr Hmotnost Rozměr Hmotnost

50 mm × 90 mm 
 až 

 297 mm × 432 mm
Max. 10 kg

100 mm × 148 mm 
 až 

 297 mm × 432 mm

50 g/m2 
  až 

  110 g/m2

105 mm × 128 mm 
 až 

 297 mm × 432 mm

<Front Side -> Simplex> *1
 40 g/m2 až 128 g/m2

<Back Side -> Simplex 
nebo 

 Duplex -> Simplex> *1
52 g/m2 až 105 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.

Tip:
O tiskových plochách
• Tisková plocha pro matrici je určena skutečnou velikostí papíru, který je detekován na standardním ručním 

podavači, podavači papíru 1 nebo podavači papíru 2, a to bez ohledu na to, zda je originál skenován nebo zaslán 
z počítače.

• Jak ukazuje výše uvedená ilustrace, tisková plocha na matrici bude menší než velikost papíru (okraje činí celkem 
7  mm pro horní a spodní část, 6 mm pro levou a pravou stranu). Obvodové plochy na originálním dokumentu, 
které přesahují tiskovou plochu matrice, nebudou vytištěny. 

• Na skenovaný obrázek je možné aplikovat maximální tiskovou plochu bez ohledu na velikost tiskového papíru.
str.139

Materiály, na které se nesmí tisknout  
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.

Maximální tisková plocha Maximální rozměry papíru, který lze použít

291 mm × 413 mm Standardní ruční podavač: 320 mm × 432 mm
Podavač papíru 1/2: 297 mm × 432 mm
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První seznámení

Funkce a název každé části

1) Odpadní zásobník matric ( str.211)
Uchovává použité matrice.

2) Tlačítko Zvýšení/snížení podavače papíru 
( str.36)
Během výměny či doplňování papíru sníží standardní 
ruční podavač. 

3) Páčka pro nastavení přítlaku na zaváděný papír 
( str.35)
Upravuje přítlak podle typu zaváděného papíru.

4) Vodicí lišta podavače papíru ( str.34)
Přidržuje a vede papír.
Přisuňte vodicí lištu k hranám papíru.

5) Standardní ruční podavač ( str.34)
Do tohoto podavače založte tiskový papír.

6) Vícezásobníková přenosová jednotka 
( str.232)
(pouze u RZ977)
Otevřeno při vyndávání uvíznutého papíru 
z vícezásobníkové přenosové jednotky.

7) Kryt skenovací plochy
Otevírá se a zavírá při vkládání originálu.

8) Podložka krytu skenovací plochy ( str.219)
9) Předlohové sklo ( str.41, str.219)

Vložte originál lícovou stranou dolů.

10) Ovládací panel ( str.24, str.25)
Stisknutím tlačítek se provádí různé tiskové operace.

11) Displej ( str.26 ∼str.32)
Zde se zobrazují různé obrazovky potřebné k provádění 
tiskových operací. Dotknutím se tlačítka na obrazovce 
spustíte různé tiskové operace.

12) Podavače papíru 
(Horní: Podavač papíru 1, spodní: podavač 
papíru 2) ( str.203)
(pouze u RZ977)
Každý podavač pojme přibližně 1000 listů papíru (64 g/m2).
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13) Držák uzávěru inkoustové kazety ( str.209)
Zajistí uzávěr inkoustové kazety. 

14) Čelní kryt
15) Tiskový válec ( str.213)
16) Inkoustová kazeta ( str.209)
17) Rukojeñ tiskového válce ( str.213)
18) Tlačítko pro uvolnění tiskového válce 

( str.213)
Slouží k uvolnění tiskového válce v případě potřeby odebrání.

19) Počítadlo
Počítá počet otáček tiskového válce (souhrnné počítadlo 
otáček válce) a počet vyrobených matric (počítadlo matric).

20) Rukojeñ jednotky tvorby matrice ( str.206)
21) Tlačítko pro uvolnění jednotky tvorby matrice 

( str.206)
Slouží k uvolnění jednotky tvorby matrice v případě 
potřeby odebrání.

22) Jednotka tvorby matrice ( str.206)
23) Křídlo pro vysunutí papíru ( str.102)

Automaticky se upravuje tak, aby byl stoh potisknutého 
papíru přesně zarovnaný.

24) Pořadač papíru ( str.39)
Po stisknutí se pořadač otevře a je možné zarovnat 
potisknutý papír.

25) Vodicí lišty výstupního zásobníku ( str.39)
Slouží k přesnému zarovnání potisknutého papíru.
Přizpůsobte vodicí lištu šířce tiskového papíru.

26) Zarážka papíru ( str.39)
Posunutím ji přizpůsobte délce tiskového papíru.

27) Výstupní zásobník papíru ( str.39)
Vytištěné kopie vystupují do tohoto zásobníku.

28) Vypínač ( str.34)
29) Kryt jednotky tvorby matrice ( str.206)

Otevírá se a zavírá při instalaci role matrice.

30) Klopa vodicí lišty matrice ( str.206)
31) Termální tisková hlava ( str.219)
32) Držák role matrice ( str.206)
33) Role matrice ( str.206)
34) Pořadač papíru ( str.37)

Po stisknutí se pořadač otevře a je možné zarovnat 
potisknutý papír.

35) Vodicí lišty výstupního zásobníku ( str.37)
Slouží k přesnému zarovnání potisknutého papíru.
Automaticky upraveny podle šířky papíru, na který se 
bude tisknout.

36) Zarážka papíru ( str.37)
Automaticky upravena podle délky velikosti tiskového papíru.

37) Automatický štosovací zásobník ( str.37)
Vytištěné kopie vystupují do tohoto zásobníku.

38) Otevírací tlačítko pro vodicí lišty výstupního 
zásobníku
Podrobnosti najdete na další straně.
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Tip:
Jak používat otevírací tlačítko pro vodicí lišty výstupního zásobníku 
Otevírací tlačítko pro vodicí lišty výstupního zásobníku na automatickém štosovacím zásobníku se používá podle 
stavu zařízení následovně:

• Při pohotovostním režimu: když je papír vypuštěn do automatického štosovacího zásobníku

– Stisknutím otevíracího tlačítka otevřete vodicí lišty výstupního zásobníku/zarážku, abyste mohli papír vyjmout.

• Při pohotovostním režimu: když je automatický štosovací zásobník prázdný

– Stisknutím otevíracího tlačítka posunete vodicí lišty ve výstupním zásobníku/zarážku do ukládací pozice, aby 
bylo možné automatický štosovací zásobník zavřít.

• Během tisku
– Stisknutím otevíracího tlačítka pokaždé posunete vodicí lišty ve výstupním zásobníku o 1 mm směrem ven. 

Otevírací tlačítko je možné takto použít k pošñouchnutí papíru na výstupním zásobníku atd.
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Volitelná zařízení

Automatický podavač dokumentů AF-VI:II 
Podavač obsáhne přibližně 50 listů originálů (64 g/m2). Vložte originál lícovou stranou dolů. ( str.42)

1) Výstupní zásobník originálů podavače ADF 
(doplněk)
Naskenované originály vypadávají do tohoto zásobníku.

2) ADF Original Release Lever ( str.228) 
(Páčka pro uvolnění originálu z ADF)
Pokud dojde k zaseknutí originálu, zatáhněte tuto páčku 
doprava, abyste papír mohli vysunout z jednotky ADF.

3) Vodicí lišta originálů v podavači ADF (doplněk)
Posunutím se přizpůsobí šířce originálu, aby držel 
pohromadě.

Automatický podavač dokumentů DX-1 
Podavač obsáhne přibližně 50 listů originálů (64 g/m2). ( str.42)
Obě strany originálu je možné skenovat automaticky. Vyberte stranu (přední nebo zadní), která má být naskenována. ( str.144)

1) Kryt automatického podavače dokumentů 
( str.229)
Otevřete, když z jednotky ADF chcete vyjmout 
zaseknuté nebo nesprávně zavedené originály.

2) Vodicí lišta originálů v podavači ADF (doplněk)
Posunutím se přizpůsobí šířce originálu, aby držel pohromadě.

3) Výstupní zásobník originálů podavače ADF 
(doplněk)
Naskenované originály vypadávají do tohoto zásobníku.

2
3

1

1 2 3
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Ovládací panel
Na ovládacím panelu jsou stálá tlačítka jako  a . Je zde také velký displej, na kterém se zobrazují různé 
zprávy a funkční tlačítka. 
V této části se seznámíte s názvy a funkcemi vestavěných tlačítek i s okýnkem displeje a jeho funkcemi. 

1) Tlačítko volby režimu ( str.29)
Používá se ke změně režimu.

2) Displej ( str.26 ∼str.32)
3) Displej pro počet kopií

Zobrazuje počet kopií nebo číselné hodnoty, které se 
zadávají u různých nastavení.

4) Tlačítko P ( str.113)
Slouží k vyvolání uložených programů. Když je tlačítko 
sepnuté, indikátor na něm svítí.

5) Tlačítko × ( str.113)
Slouží k pohybu mezi políčky na obrazovce nastavení 
nebo k nastavení naprogramovaného tisku.

6) Tlačítko + ( str.113)
Slouží k pohybu mezi políčky na obrazovce nastavení 
nebo k nastavení naprogramovaného tisku.

7) Tlačítko C
Slouží ke zrušení zadané číselné hodnoty či vynulování 
počítadla. 

8) Tlačítka pro zadání počtu kopií (tlačítka 0 až 9)
Slouží k zadání počtu kopií nebo číselných hodnot 
u různých nastavení.

9) Tlačítko  ( str.113, str.125)
Slouží k pohybu mezi položkami na obrazovce 
nastavení nebo k vyvolání uložené paměti. 

10) Tlačítka/indikátor nastavení rychlosti tisku   
( str.90)
Slouží k výběru jedné z pěti rychlostí tisku.
Indikátor nad tlačítky zobrazuje aktuální nastavení 
rychlosti.

11) Tlačítka/indikátor nastavení sytosti tisku  
( str.93)
Slouží k výběru jedné z pěti úrovní sytosti tisku.
Indikátor nad tlačítky zobrazuje aktuální nastavení 
sytosti.

12) Tlačítka/indikátor nastavení svislé pozice tisku  
( str.94)
Po vytvoření matrice upravte pozici tisku ve vodorovném 
směru (v rámci ±15 mm) a ve svislém směru (v rámci 
±10 mm).
Indikátor nad tlačítky zobrazuje úroveň posunutí 
vzhledem ke středu.
Chcete-li posunutí vynulovat, stiskněte .

1 2 3 4

56789

10

1112
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13) Tlačítko Start
Spustí tvorbu matrice, tisk nebo vykoná určené operace.
Tlačítko svítí pouze v případě, že je aktivní.

14) Tlačítko Zkušební kopie ( str.96)
Slouží ke kontrole výsledku tisku - například po upravení 
pozice tisku.
Pomocí tohoto tlačítka lze tisknout zkušební kopie, aniž 
by to mělo vliv na hodnotu na displeji pro počet kopií.

15) Tlačítko Stop
Zastaví právě probíhající operaci. Během postupu 
tvorby matrice se zařízení zastaví až tehdy, když je 
postup tvorby matrice dokončen.

16) Tlačítko Reset
Obnoví všechna výchozí nastavení.

17) Tlačítko pro ukončení režimu spánku
Přepne tiskárnu z režimu úspory energie.

18) Tlačítko Automatický proces ( str.62)
Provede nepřetržitou operaci od vytvoření matrice po 
tisk. Po aktivaci se rozsvítí indikátor vedle tlačítka.

19) Tlačítko pro tisk
Připraví tiskárnu k tisku. 

20) Tlačítko pro tvorbu matrice
Připraví tiskárnu k vytvoření matrice. 

21) Indikátor průběhu
Zobrazuje průběh vytváření matrice a tisku.

Připraven k vytvoření matrice (zapnutý automatický 
režim): když bliká indikátor 1
Připraven k vytvoření matrice: když blikají indikátory 1 a 2
Připraven k tisku: když blikají indikátory 3 a 4
Indikátor se postupně po jednom políčku zleva zvyšuje, 
čímž ukazuje postup právě probíhajícího vytváření 
matrice nebo tiskové úkoly.

• Pokud se vytváření matrice nebo tisková úloha 
zastaví, zůstane indikátor průběhu svítit v dané 
poloze. (Připraven pokračovat)

20 21 19 18 17

13 14 15 16

1) Indikátor vytváření 
matrice

2) Indikátor dokončení 
tvorby matrice

3) Indikátor tisku
4) Indikátor dokončení 

tisku
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Displej
Obrazovky a jejich různé stavy
Při zapnutí zařízení se po krátkém zobrazení úvodní obrazovky objeví výchozí obrazovka.

Zapnutí

Úvodní obrazovka (Příklad) Poznámka:
• Nastavení úvodní obrazovky

Na obrazovce Admin. vyberte [Start-Up Screen] (Úvodní 
obrazovka).

Výchozí obrazovka (příklad) Poznámka:
• Nastavení výchozí obrazovky

Jako výchozí obrazovku si můžete vybrat [Mode Screen] 
(režim Obraz), [RISO Print] (tisk RISO), [Link Mode] 
(režim Link Mode) nebo [Scanning] (Skenování) podle 
toho, co vám nejlépe vyhovuje.
Na obrazovce Admin. vyberte [Display Priority] (Priorita 
zobrazení).
Více informací o různých typech výchozích obrazovek naj-
dete na následujících stránkách.

Do Not Set Original  Yet

Boot ing

RISO RZ 977

S e l e c t  a n  O p e r a t i o n  M o d e

MasterMake

P r i n t i n g
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Při zvolení [Mode Screen] (režim Obraz) jako výchozí obrazovky
Pokud skenujete z široké škály originálů nebo pokud často tisknete z propojené tiskárny, zvolte si [Mode Screen] 
(režim Obraz).
Při spuštění se zobrazí Režim Obraz.

Poznámka:
• Informace o připojení a používání Propojené tiskárny (prodává se samostatně) naleznete v části “Použití 

Propojené tiskárny (prodává se samostatně)” ( str.182).
• Informace o ukládací paměti a režimu sken najdete v části “Režimy ukládání a sken (volitelné)” ( str.168).

Mode Screen

Pokud je připojena Propojená tiskárna 
(prodává se samostatně)

Pokud je připojena volitelná karta pro ukládání 
dokumentů DM-128CF nebo RISO Controller 
PS7R

• Stisknutím [MasterMake] (Tvorba matrice) zobrazíte Zák-
ladní obrazovku tvorby matrice.

• Stisknutím [Printing] (Tisk) zobrazíte Základní obrazovku 
tisku.

• Stisknutím [Link Print] (Tisk z propojené tiskárny) 
zobrazíte Základní obrazovku propojení.

• Stisknutím [Scanning] (Skenování) zobrazíte Základní 
obrazovku propojení.

RISO RZ 977

S e l e c t  a n  O p e r a t i o n  M o d e

MasterMake

P r i n t i n g

RISO RZ 977 L B P

S e l e c t  a n  O p e r a t i o n  M o d e

MasterMake

P r i n t i n g

L i n k  P r i n t

RISO RZ 977

S e l e c t  a n  O p e r a t i o n  M o d e

MasterMake Scanning

P r i n t i n g
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Při zvolení [RISO Print] (tisk RISO) jako výchozí obrazovky
Pokud tisknete přímo ze zařízení, doporučujeme vám zvolit [RISO Print] (tisk RISO).
Při spuštění se zobrazí Základní obrazovka tisku.

Při zvolení [Link Mode] (Režim propojení) jako výchozí obrazovky
Pokud často používáte Propojenou tiskárnu, doporučujeme vám zvolit [Link Mode] (Režim propojení).
Při spuštění se zobrazí Základní obrazovka propojení

Základní obrazovka tisku

Základní obrazovka propojení Poznámka:
• Informace o připojení a používání Propojené tiskárny (prodává 

se samostatně) naleznete v části “Použití Propojené tiskárny 
(prodává se samostatně)” ( str.182).
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Idle Info
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Auto
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Při zvolení [Scanning] (Skenování) jako výchozí obrazovky
Pokud často skenujete a ukládáte originální dokumenty, doporučujeme, abyste vybrali [Scanning] (Skenování).
Při spuštění se zobrazí Základní obrazovka tisku.

Poznámka:
•  Tlačítko 

 Tlačítko  lze nastavit tak, aby fungovalo jako “Mode
 Selection” (Výběr režimu) nebo “Loop” (Smyčka).
Na obrazovce Admin. vyberte “Mode Key Pattern” (Vzor tlačítka volby režimu).

Základní obrazovka skenu

[Mode
 Selection] 
(Výběr režimu)

Stisknutím tlačítka  se otevře Režim Obraz bez 
ohledu na to, na které obrazovce se zrovna nacházíte. 

[Loop] 
(Smyčka)

Při stisknutí tlačítka  se obrazovka změní tak, jak je 
vidět níže.

• Normálně: “Základní obrazovka tvorby 
matrice”←→“Základní obrazovka tisku”

• Pokud je připojena Propojená tiskárna: “Základní obra-
zovka propojení”←→“Základní obrazovka tvorby 
matrice/tisku”

• Pokud je instalována volitelná karta pro ukládání doku-
mentů: “Základní obrazovka skenu”←→“tvorba 
matrice/Základní obrazovka tisku”

A3
Auto

Ready to Scan Data

Page (A3) Contrast Size Format

Funct ionsBasic Admin.

Page No.1

Fi le Name Owner

Owner-1

scan_0001

1_folderDirectory

Auto
Line

Preview Book
Shadow
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Další obrazovky
Obrazovka Selections (Volby)
Rychlá změna nastavení určité funkce nebo otevření její obrazovky.

Obrazovka Functions (Funkce) 
Nabízí přístup k celé řadě funkcí. 

Obrazovka Admin.
Změní výchozí hodnoty různých funkcí.

Ready to Make Master
Select ionsBasic Funct ions Admin.

Paper
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Conf iden-
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Uspořádání základní obrazovky
Níže jsou popsány názvy a funkce každé části základních obrazovek. Vzhled základní obrazovky se liší podle toho, 
zda skenujete papírový dokument nebo tisknete z počítačerozšíření

Tisk z papírového dokumentu

1) Oblast záložek
Dotknutím se záložky zobrazíte příslušnou obrazovku.

2) Oblast funkcí
Hlavní funkce pro jednotlivé kroky tvorby matrice/tisku. 
Na každém tlačítku je zobrazeno aktuální nastavení.
Změny provedete stisknutím příslušného tlačítka.

3) Oblast přímého přístupu
Předem lze nastavit až čtyři tlačítka. Tato oblast se 
používá k uložení nejčastěji používaných funkcí.
Vybrat je můžete na obrazovce Admin..

str.158

4) Stavová oblast
Zobrazuje aktuální stav zařízení a Propojené tiskárny 
(prodává se samostatně).

: Barva právě nainstalovaného tiskového válce.

: Aktuální stav Propojené tiskárny. 
(Propojená tiskárna se nezobrazí, pokud není zadána na 
obrazovce Admin..)

• [ERROR] (Chyba): Chyba v síti atd.
• [- - -]: Nelze získat informace o Propojené tiskárně. 
• [READY] (PŘIPRAVENO): Propojená tiskárna je 

připravena

: Stav dat posílaných z počítače.

Chcete-li zobrazit přehled přijímaných dat, dotkněte se 
displeje.

• [Idle] (Zabarvit): Připraveno k příjmu dat
• [Data-Map]  (Mapovat data): Zpracovávání dat pro 

tisk.
• [Pause] (Pozastavit): Připraveno pro výstup.
• [Error] (Chyba): Chyba při přenosu dat.
• [Blocked] (Blokováno): Nelze přijímat data

: Dotykem zobrazíte  informace 
(informace o spotřebním materiálu, informace 
o tiskovém válci, datum/čas).

str.202
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Tisk z počítačových dat

1) Oblast záložek 
  (Záložky “Selections” a “Admin.” nejsou přístupné)
Dotknutím se záložky zobrazíte příslušnou obrazovku.

2) Oblast vlastností úloh 
Jsou zobrazeny vlastnosti aktuální tiskové úlohy.
Týká se počítačových dat, která jsou připravena pro 
tiskový výstup. 

3) Oblast ovládání úlohy
• [Preview] (Náhled): Zobrazí podobu matrice pro 

stránku, která se nyní tvoří. (K dispozici pouze na 
základní obrazovce tvorby matrice.)

• [Renew Page] (Obnovit stránku): Vytvoří další 
matrici, když se ta aktuální poškodí nebo naruší, aniž 
by bylo nutné stahovat data z počítače.

• [Skip Page] (Přeskočit): Zastaví zpracování aktuální 
stránky a přejde ke zpracování další stránky

• [Clear All] (Smazat vše): Úplně zastaví právě 
probíhající zpracování.

4) Tlačítko zásobníku papíru
str.59, str.60

5) Auto tisk
Tiskovou operaci lze nastavit tak, aby se v určitém bodě 
zastavila. (má přednost před nastavením ovladače)

6) Oblast volitelného zařízení
Zobrazí, když je připojeno volitelné zařízení.
Dotykem ho aktivujete.

Poznámka:
• Když není připojeno žádné volitelné zařízení, zobrazí 

se tlačítko “180ppm” (180 stránek za minutu).

7) Stavová oblast
Zobrazuje aktuální stav zařízení a Propojené tiskárny 
(prodává se samostatně).
V této oblasti se zobrazují stejné informace jako na 
obrazovce“Tisk z originálního dokumentu”. ( str.31)

Poznámka:
• V závislosti na prostředí, ve kterém se zařízení používá, nemusejí být všechny funkce “Admin.” k dispozici 

(Záložka “Admin.” možná nebude zobrazena). Obrañte se na svého prodejce (nebo oprávněného servisního 
zástupce), který vám poskytne podrobné informace.

• Informace o dalších obrazovkách a jejich funkcích nebo nastaveních naleznete na příslušných stránkách této příručky.

Tlačítka na dotykovém displeji
Tlačítka vybírejte tak, že se jich lehce dotknete prstem.
Opětovným dotykem volbu zrušíte. Netlačte na displej příliš silně.
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 Přepíná stránky.

 Zvyšuje/snižuje zvolené hodnoty (čísla, umístění atd.).
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Základní postup

Tisk z papírového dokumentu

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.

Tisk z počítačových dat

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).

Poznámka:
• Propojená tiskárna (prodává se samostatně)

U úloh s malým počtem kopií může být laserová tiskárna úspornější než vytváření matrice a tisk z ní. 
Když je k zařízení připojena tiskárna, můžete data naskenovat do zařízení a potom tisknout z Propojené tiskárny.
Tento postup se nazývá Tisk z Propojené tiskárny. str.182

PC
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Základní operace

Příprava k tisku
Nejprve v zařízení nastavte standardní ruční podavač a výstupní zásobník papíru.

Důležité!:
• Nepoužívejte nevhodný papír, ani nemíchejte různé velikosti papíru.

Mohlo by to způsobit, že papír uvízne a zařízení se poškodí.
str.15

• Když používáte podavače papíru (pouze u RZ977), nemusíte nastavovat standardní ruční podavač.
Podrobnosti o tom, jak vložit do podavačů papír, viz str.203.

Nastavení standardního ručního podavače a vložení papíru 
(používáte-li standardní ruční podavač)  

1 Zapněte napájení zařízení.

2 Otevřete standardní ruční podavač.

Zatáhněte za standardní ruční podavač a otevřete 
ho, až se zastaví.

3 Založte papír.
1) Umístěte papír tak, aby byl správně 

orientován pro tisk.
2) Přizpůsobte vodicí lišty podavače papíru 

stranám použitého papíru. Potom vodicí lišty 
zajistěte otočením pravé a levé páčky 
vodicích lišt podavače papíru. 

:Odjistit
: Zajistit

Důležité!:
• Ověřte, zda vodicí lišty podavače papíru těsně 

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

Poznámka:
• Před použitím papíru vlastní velikosti je nutné 

jej zaregistrovat na obrazovce Admin.. 
str.161

Pokud tak neučiníte, může se vytvořit neúplná 
matrice. 

ON

OFF
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4 Vyberte odpovídající přítlak na 
zaváděný papír.

Podle povrchu papíru nastavte pozici páčky pro 
nastavení přítlaku na zaváděný papír.

: Standardní papír
: Silný papír a papír s hladkým povrchem

5 Zkontrolujte Základní obrazovku.

Poznámka:
• Velikost papíru je detekována automaticky. 

Pokud se na displeji objeví “Custom” (Vlastní 
velikost), je založen papír vlastní velikosti nebo 
nejsou vodicí lišty podavače papíru správně 
nastaveny. 
Ověřte, za papír těsně přiléhá k vodicím lištám 
podavače papíru. Pokud používáte papír vlastní 
velikosti, stiskněte tlačítko [Feed Tray] (Podavač 
papíru) nebo [Paper] (Papír) a vyberte správný 
rozměr.

str.60
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Doplňování nebo výměna papíru
Pokud během tisku přidáváte nebo vyměňujete papír jiné velikosti, snižte standardní ruční podavač stisknutím 
tlačítka pro zvýšení/snížení podavače papíru.

• Snižte standardní ruční podavač stisknutím tlačítka pro zvýšení/snížení 
podavače papíru. 

• Když tlačítko přidržíte, standardní ruční podavač bude klesat až do okamžiku 
uvolnění tlačítka.

• Pokud v podavači dojde papír nebo pokud všechen papír odeberete, podavač 
automaticky klesne až na dno.

Důležité!:
• Při změně velikosti papíru nezapomeňte znovu nastavit vodicí lišty výstupního zásobníku a zarážku papíru. 
• Když měníte kvalitu papíru, nezapomeňte nastavit páčku pro nastavení přítlaku na zaváděný papír.

Zavření standardního ručního podavače 
Před zavřením standardního ručního podavače odeberte papír a rozšiřte vodicí lišty podavače papíru na maximum. 
Pak standardní ruční podavač zavřete.
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Nastavení automatického štosovacího zásobníku (u RZ977)  

1 Otevřete automatický štosovací 
zásobník.

Zatáhněte za automatický štosovací zásobník a 
otevřete ho, až se zastaví.

2 Zvedněte vodicí lišty papíru 
výstupního zásobníku

3 Zvedněte zarážku papíru.
Pozice pro vodicí lišty výstupního zásobníku/
zarážku jsou automaticky upraveny pro použitou 
velikost papíru.

Poznámka:
• Pozice pro vodicí lišty výstupního zásobníku/

zarážku je možné upravit na dotykovém 
panelu.

str.103
• Stisknutím otevíracího tlačítka pokaždé 

posunete vodicí lišty ve výstupním zásobníku 
o 1 mm směrem ven. 

4 Upravte pořadač papíru.

Na zarovnávání papíru má vliv rozměr a tloušñka 
papíru. Upravte pořadače papíru tak, aby se 
potisknutý papír zarovnával.
Stisknutím pořadače papíru destičky vysunete, 
vytažením je zasunete.

Běžný papír

Stisknutím otevřete všechny čtyři pořadače 
papíru.

Běžný papír s nerovnoměrně 
rozmístěným tiskem

Stisknutím otevřete oba pořadače papíru na 
hustěji potisknuté straně.
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Silný papír

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

Zavření automatického štosovacího zásobníku 
Při zavírání automatického štosovacího zásobníku 
postupujte podle kroků uvedených níže. 

Důležité!:
• Pokud na automatickém štosovacím zásobníku zůstanou 

nějaké vytištěné kopie, stiskněte otevírací tlačítko pro 
vodicí lišty výstupního zásobníku, abyste je vyjmuli.

1) Ujistěte se, že v automatickém štosovacím zásobníku 
není žádný papír, potom stiskněte otevírací tlačítko pro 
vodicí lišty výstupního zásobníku.

2) Složte zarážku papíru.
3) Vytáhněte pořadače papíru.

4) Složte vodicí lišty výstupního zásobníku.

5) Zavřete automatický štosovací zásobník.
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Nastavení výstupního zásobníku (u RZ970)  
U modelů RZ970 vybavených volitelným automatickým štosovacím zásobníkem viz “Nastavení automatického 
štosovacího zásobníku (u RZ977)” ( str.37).

1 Otevřete výstupní zásobník papíru.

Zatáhněte za výstupní zásobník papíru a otevřete 
ho, až se zastaví.

2 Nastavte pozici vodicích lišt papíru 
výstupního zásobníku.
1) Zvedněte vodicí lišty výstupního zásobníku 

papíru.
2) Přidržte jejich spodní část posuňte je tak, aby 

odpovídaly šířce papíru.

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

nastavte vodicí lišty výstupního zásobníku na 
šířku o něco málo větší, než je skutečná šířka 
papíru.

3 Nastavte zarážku papíru.
1) Zvedněte zarážku papíru.
2) Posuňte ji tak, aby odpovídala délce papíru.

4 Upravte pořadač papíru.

Na zarovnávání papíru má vliv rozměr a tloušñka 
papíru. Upravte pořadače papíru tak, aby se 
potisknutý papír zarovnával.
Stisknutím pořadače papíru destičky vysunete, 
vytažením je zasunete.

Běžný papír

Stisknutím otevřete všechny čtyři pořadače 
papíru.

Běžný papír s nerovnoměrně 
rozmístěným tiskem

Stisknutím otevřete oba pořadače papíru na 
hustěji potisknuté straně.
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Silný papír

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

Zavření výstupního zásobníku papíru 
Vyjměte všechny vytištěné kopie a dle níže uvedených 
kroků výstupní zásobník papíru zavřete. 

1) Přizpůsobte zarážku papíru okraji výstupního 
zásobníku papíru

2) Složte obě části směrem dovnitř.

3) Vytáhněte pořadače papíru a posuňte vodicí lišty 
výstupního zásobníku papíru co nejvíce doleva a 
doprava.

4) Složte obě části směrem dovnitř.

5) Zavřete výstupní zásobník papíru.
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Tisk z papírového dokumentu nebo knihy
Postup skenování originálu pro tisk je popsán níže. 

Poznámka:
• Chcete-li tisknout z Propojené tiskárny (prodává se samostatně) s funkcí Auto-Link, postupujte podle části “Použití 

Propojené tiskárny” ( str.43). 

1 Ujistěte se, že je zařízení zapnuté. 

Zkontrolujte ovládací panel.

Poznámka:
• Když je napájení zařízení vypnuté, nesvítí ani 

displej, ani tlačítko . Zapněte napájení 
zařízení. 

• Pokud svítí tlačítko , je zařízení v režimu 
úspory energie. Režim úspory energie zrušíte 
stisknutím tlačítka . 

2 Zkontrolujte displej.
• Pokud je aktuální obrazovkou Výběr režimu, 

přepněte pomocí tlačítka [MasterMake] 
(Tvorba matrice) na Základní obrazovku tvorby 
matrice. 

Objeví se následující obrazovka.

• Zkontrolujte, zda se zobrazuje Základní obrazovka 
tvorby matrice nebo Základní obrazovka tisku, a 
přejděte ke kroku 3. 

Poznámka:
• U modelů RZ977 je možné vybrat podavač 

papíru pomocí [Feed Tray] (Podavač papíru).
• Pokud ve stavové oblasti vidíte [Data-Map] 

(Mapovat data), je zařízení právě 
zaneprázdněno přijímáním elektronických dat 
z počítače. Počkejte prosím.

• Pokud je zobrazena Základní obrazovka propojení, 
přepněte tlačítkem  na Základní obrazovku 
tvorby matrice. 

3 Vložte originál.
Položte originál na předlohové sklo nebo do doplňkové 
jednotky automatického podavače dokumentů (ADF).

Při použití předlohového skla

Položte originál na předlohové sklo lícem dolů. 
Vyrovnejte střed na horním okraji a zavřete 
kryt skenovací plochy. 
Časopisy, knihy, alba atd. by se měly pokládat 
na předlohové sklo. 
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Tip:
Jak používat nastavovací kryt 
Díky nastavovacímu krytu můžete předlohu na 
originálu zarovnat na předlohovém sklu 
přesně, i když není rovně na listu. Skrz otvory 
v krytu upravte polohu původního listu pomocí 
souřadnic vytištěných na krytu.

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

Pokud používáte automatický podavač 
dokumentů AF-VI:II, umístěte originál lícem 
dolů.

Pokud používáte automatický podavač 
dokumentů DX-1, můžete určit, kterou stranu 
budete skenovat. Pro informace 
o podrobnějším nastavení viz “Výběr 
skenovaných stran při použití automatického 
podavače dokumentů DX-1” ( str.142).

Důležité!:
• Jednotka ADF může zvládnout originály, jak je 

ukázáno níže. Menší originály by se měly 
umístit na předlohové sklo. 
Automatický podavač dokumentů AF-VI:II: 
  100 mm × 148 mm a více
Automatický podavač dokumentů DX-1: 
  105 mm × 128 mm a více

• Do jednotky ADF nevkládejte více originálů 
různých rozměrů, ani jinak nevhodné originály. 
Mohlo by to způsobit, že papír uvízne a zařízení 
se poškodí.

str.17
• Když do jednotky ADF umístíte originál, rozsvítí 

se nastavení “OP Auto Process”. Stisknutím 
tlačítka  je vypnete.
Výchozí nastavení “Auto Process” 
(Automatický proces) pro jednotku ADF lze 
změnit na obrazovce Admin.. 

str.149

Poznámka:
• Do jednotky ADF lze vložit až 50 listů papíru 

gramáže 64 g/m2.
• Chcete-li po každém vytvoření matrice vytisknout 

zkušební kopii, zvolte tlačítko [ADF Semi-Auto] 
(Poloautom. ADF).

str.140

4 Nastavení funkcí tisku.

Potřebné funkce vyberte na Základní obrazovce 
tvorby matrice. 
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Poznámka:
K dispozici jsou následující volby:
• Auto Process ( str.62)
• Page (Režim zpracování tisku) ( str.52)
• Scanning Contrast ( str.54)
• Size (Zvětšení/zmenšení) ( str.55)
• Feed Tray ( str.59)

Pouze u RZ977
• Paper ( str.60)
• Programme ( str.113)
• Job Memory ( str.125)
• Dot Process ( str.63)
• Contrast Adj ( str.65)
• Tone Curve ( str.66)
• Ink Saving ( str.68)
• 2 Up/Multi-Up Print ( str.69)
• Book Shadow ( str.80)
• Top Margin ( str.82)
• Side Margin ( str.84)
• Preview ( str.86)
• D-Feed Check ( str.97)
• Interval ( str.98)
• Paper Interposal ( str.100)

Pouze u RZ977
• Receive Tray ( str.103)

Toto nastavení je k dispozici s automatickým 
štosovacím zásobníkem (volitelné u modelu 
RZ970).

• Eject Wing Control ( str.102)
• Special Paper Ctrl ( str.105)
• Max. Scan ( str.139)
• ADF Semi-Auto ( str.140)

Toto nastavení je k dispozici, když je 
instalována jednotka ADF (doplněk).

• Idling Action ( str.135)
• Renew Page ( str.136)
• Scanning Side -ADF ( str.142)

Toto nastavení je k dispozici, když je instalován 
automatický podavač dokumentů DX-1 
(doplněk).

• Overlay ( str.180)
Toto nastavení je k dispozici, když je připojena 
karta pro ukládání dokumentů DM-128CF 
(doplněk).

• Job Separation
Toto nastavení je k dispozici, když je instalován 
oddělovač úloh (doplněk).

Tip:
Použití Propojené tiskárny (prodává se samostatně)
Funkce “Auto-Link” vám umožní vybrat výstupní 
zařízení podle objemu tisku.
(Výchozí tovární nastavení je tisknout 20 a více 
kopií ze zařízení, 19 a méně kopií z Propojené 
tiskárny.)
Pokud ovšem zvolíte následující funkce, budou se 
všechny kopie tisknout ze zařízení.

• 2 Up
• Multi-Up Print
• Book Shadow
• Programme
• Ink Saving
• Scanning Side -ADF

(Back Side -> Simplex, Duplex -> Simplex)

Důležité!:
• Před stisknutím tlačítka  nezapomeňte 

zadat počet kopií. 
Výstupní zařízení se vybere podle zadaného 
počtu kopií.
Pokud je zadáno 0, stisknutím tlačítka  
se v zařízení spustí tvorba matrice.

Poznámka:
• Nastavení “Link-Free Volume”, které 

ovlivňuje automatický výběr výstupního 
zařízení, lze změnit na obrazovce Admin.. 

str.154

5 Potvrďte výstupní zásobník papíru.
Tento krok přeskočte, pokud je stroj vybaven 
automatickým štosovacím zásobníkem 
(standardní u modelu RZ977, volitelné u modelu 
RZ970). Upravte pozici vodicích lišt ve výstupním 
zásobníku/zarážky tak, aby odpovídaly velikosti 
použitého papíru.
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6 Stiskněte tlačítko .

Spustí skenování originálu. Po dokončení skenování 
se vytvoří matrice a vytiskne zkušební kopie.

Tip:
Auto Idling 
Když je zapnuto “Auto Idling” (Automatické 
zabarvování), může při zahajování tvorby matrice 
dojít k automatickému zabarvování. 
Výchozí tovární nastavení určuje provádět 
zabarvování automaticky na začátku tvorby 
matrice, když zařízení nebylo v činnosti po dobu 
více než 12 hodin.
Chcete-li vypnout/zapnout “Auto Idling” 
(Automatické zabarvování) nebo změnit počet 
hodin do aktivace dalšího zabarvování, přejděte 
na obrazovku Admin.. 

str.152
Zabarvování lze spustit i ručně při tvorbě matrice.

str.135

Poznámka:
• Když je vybrán “Auto Process” (Automatický proces), 

bude postup odlišný. 
str.62

7 Zkontrolujte výsledek tisku zkušební 
kopie.

Po vytištění zkušební kopie se automaticky 
zobrazí Základní obrazovka tisku.
Zkontrolujte výsledek zkušebního tisku. 
Zkontrolujte např. umístění tisku a sytost. 
V případě nutnosti umístění tisku a sytost změňte.

• Print Position ( str.94)
• Print Density ( str.93)
• Interval ( str.98)
• Eject Wing Control ( str.102)

Po nastavení vytiskněte zkušební kopii stisknutím 
tlačítka .

Důležité!:
• Když se zařízení dlouhou dobu nepoužívalo, 

může být kvalita tisku horší kvůli přítomnosti 
zaschlého inkoustu na tiskovém válci.
Stisknutím tlačítka  několikrát vytiskněte 
zkušební kopii.

Poznámka:
• Když probíhá tisk, můžete také upravit pozici 

tisku, sytost a rychlost. 

8 Pomocí tlačítek pro zadání počtu 
kopií zadejte počet kopií.

Zadané číslo se zobrazí na displeji pro počet 
kopií.

Making Master. . .
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Poznámka:
• Chcete-li číslo změnit, stiskněte tlačítko  

a znovu zadejte správné číslo. 

9 Stiskněte tlačítko .

Vytiskne se zadaný počet kopií. 

Poznámka:
• Stisknutím tlačítka  přerušíte právě 

probíhající tiskovou operaci. 
• Pokud je zařízení vybaveno automatickým 

štosovacím zásobníkem, můžete upravit vodicí 
lišty výstupního zásobníku i při tisku, což je 
užitečné, zejména když papír není plně uvolněn 
do výstupního zásobníku. Stisknutím 
otevíracího tlačítka pro vodicí lišty výstupního 
zásobníku posunete vodicí lišty výstupního 
zásobníku směrem ven vždy o 1 mm.

• Když tisknete z počítače a pokud se zařízení po 
určitou dobu nepoužívalo, určí, že je aktuální 
tisková úloha dokončena, i když ve skutečnosti 
tisk ještě probíhá. Pokud někdo jiný z počítače 
náhodou zahájí jinou tiskovou úlohu, způsobí to 
vytvoření nové matrice a likvidaci té stávající. 
Abyste tomu předešli, můžete nastavit “Reserve 
Period”. Aby se předešlo přerušování, 
doporučujeme vám aktivovat nastavení 
“Reservation”, když tisknete letáky atd.

str.134

10 Když tisková úloha skončí, 
stiskněte tlačítko .

Nastavení se vrátí na výchozí hodnotu.

Poznámka:
• Po skončení tisku zůstane matrice na tiskovém 

válci. Chcete-li důvěrné dokumenty uchránit 
před neoprávněným kopírováním, matrici 
pomocí funkce “Confidential” (Důvěrné) po 
vytisknutí zlikvidujte.

str.112

11 Odeberte potisknutý papír.
Zařízení je vybaveno automatickým 
štosovacím zásobníkem

Stiskněte Otevírací tlačítko pro vodicí lišty 
výstupního zásobníku a vyjměte papír.

Zařízení je vybaveno výstupním 
zásobníkem papíru

Otevřete vodicí lišty výstupního zásobníku a 
papír vyjměte.

Poznámka:
• Aktuální nastavení lze snadno obnovit tak, že je uložíte do paměti. Uložená nastavení lze vyvolat, i když bylo 

stisknuto tlačítko  nebo po vypnutí napájení.
str.125

P r i n t i n g . . .

Feed TrayPrint  Posi t ion

Idle Info

Auto
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Black
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Tisk z počítačových dat
[Direct Print] (Přímý tisk) 
Zařízení je schopno přijímat a tisknout data originálu vytvořená na počítači.
Data budou digitálně zpracována, a tak se dosáhne vysoce kvalitního tisku.

Důležité!:
• Nejprve na počítač nainstalujte správný ovladač tiskárny. Podrobnosti o instalaci naleznete v uživatelské příručce 

ovladače tiskárny RISO.

Poznámka:
• Data dokumentu, který jsou vytvořili na svém počítači, můžete uložit na optické kartě pro ukládání dokumentů DM-

128CF připojené k zařízení.

Automatický proces a časové rozvržení zastávek 
Automatický proces: Automatický proces je kombinace automatických kroků přijetí dat z počítače, vytvoření matrice a tisku.
Časové rozvržení zastávek: Při každém procesu můžete činnost zastavit, abyste upravili nastavení nebo vyměnili papír.
Chcete-li “Auto Process” (Automatický proces) aktivovat, otevřete na počítači dialogové okno vlastností tiskárny a 
vyberte“Plně automatické”. (Nevytiskne se žádná zkušební kopie.)
Chcete-li činnost dočasně zastavit během vytváření matrice nebo v průběhu tisku, zvolte u “Proces” v dialogovém 
okně vlastností tiskárny jednu z následujících tří možností.

• Semi-Auto(Print)
Zastaví činnost před vytvořením matrice:
Můžete změnit nastavení, papír nebo tiskový válec

• Semi-Auto(Master)
Zastaví činnost před tiskem:
Můžete vytisknout zkušební kopii, upravit hustotu inkoustu, upravit pozici a změnit rychlost tisku

• Manuální
Zastaví se dvakrát: před vytvořením matrice a znovu před tiskem.

Poznámka:
• Časové rozvržení zastávek lze též určit ze zařízení. 

str.50
• Tato příručka nabízí pouze přehled funkcí, které jsou při tisku z počítače k dispozici.

Další podrobnosti o posílání dat a dalších nastaveních najdete rovněž v uživatelské příručce ovladače tiskárny RISO.

Příjem dat 
z počítače

Zastavení před 
vytvořením 

matrice.

Vytvoření 
matrice

Zastavení před 
tiskem

Tisk

Plně automatické --- ---

Semi-Auto(Print) Ano ---

Semi-Auto(Master) --- Ano

Manuální Ano Ano



Základní operace

Tisk z počítačových dat [Direct Print] (Přímý tisk) 47

Tisk počítačových dat

1 Potvrďte stav zařízení. 
Ujistěte se, že napájení zařízení je zapnuto a že 
papír je správně založen (zejména pokud 
používáte standardní ruční podavač). 

str.41

Poznámka:
• Když je napájení zařízení vypnuté, nesvítí ani 

displej, ani tlačítko . Zapněte napájení 
zařízení. 

str.34
• Pokud svítí tlačítko , je zařízení v režimu 

úspory energie. Režim úspory energie zrušíte 
stisknutím tlačítka . 

• Když jsou z počítače zaslána data, zařízení 
automaticky opustí režim úspory energie a 
začne data zpracovávat.

• Pokud používáte RISORINC-NET, můžete 
kontrolovat stav zařízení (zapnuto/vypnuto, 
nastavení papíru atd.) na dálku z monitoru 
svého počítače.

2 Nastavte volby tisku z obrazovky 
svého počítače.

Důležité!:
• Nezapomeňte zrušit zaškrtnutí 

volby“Kompletovat” v dialogovém okně Tisk.
• Když se zařízení dlouhou dobu nepoužívalo, 

může být kvalita tisku horší kvůli přítomnosti 
zaschlého inkoustu.
Před tiskem buď proveďte zabarvování 
( str.135) (zvláště když používáte režim Plně 
automatické), nebo stisknutím tlačítka  
několikrát vytiskněte zkušební kopii.

3 V dialogovém okně tisku klepněte na 
[OK].
Z počítače se odešlou data.
Když zařízení obdrží data, automaticky se spustí 
tisková úloha podle nastavení ovladače tiskárny.
Pokud tisknete v režimu Plně automatické, 
pokračujte krokem 5. 

Poznámka:
• Pokud data obsahují více stran, budou všechny 

strany vytištěny najednou.
• Chcete-li úlohu ručně zastavit během tvorby matrice 

nebo tisku, stiskněte tlačítko . V procesu tvorby 
matrice se zařízení zastaví po vytvoření matrice. 
V procesu tisku zařízení přestane tisknout.
Stisknutím tlačítka  úlohu znovu spustíte.

• Když probíhá tisk, můžete také upravit pozici 
tisku, sytost a rychlost. 

• Počet kopií zadaný pomocí tlačítek pro zadání 
počtu kopií má přednost před počtem kopií 
uvedeným v dialogovém okně tiskového 
ovladače.
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Tip:
Obrazovka Seznam úkolů

Jakmile jsou data přijata, můžete si prohlédnout 
aktuální seznam úkolů stisknutím tlačítka 

 na základní obrazovce. Z obrazovky 
Seznam úkolů můžete zahájit výstup pro úkoly, 
které čekají na výstup, nebo zrušit úkoly, které 
jsou ve stavu “Pauza/Mapování dat/Čeká”.

4 Stiskněte tlačítko .

Znovu spustí dříve pozastavený proces (tvorba 
matrice nebo tisk). 

5 Odeberte potisknutý papír.
Zařízení je vybaveno automatickým 
štosovacím zásobníkem

Stiskněte Otevírací tlačítko pro vodicí lišty 
výstupního zásobníku a vyjměte papír.

Zařízení je vybaveno výstupním 
zásobníkem papíru

Otevřete vodicí lišty výstupního zásobníku a 
papír vyjměte.

Poznámka:
• Po skončení tisku zůstane matrice na tiskovém 

válci. Chcete-li důvěrné dokumenty uchránit 
před neoprávněným kopírováním, matrici 
pomocí funkce Důvěrné po vytisknutí 
zlikvidujte.

str.112

Tip:
Použití Propojené tiskárny (prodává se 
samostatně)
Když je aktivováno “Auto Process”, lze vybráním 
“Online Auto-Link” určit výstupní zařízení podle 
počtu kopií. 

str.154
str.182

Job List Close

Clear

Clear

Output

Cps. PageOwner
Document_1.doc RISO 100 10

Document_2.doc RISO 200 101

Document_3.doc RISO 50 202

Pause

Waiting Job(s)
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Pokyny pro změnu výstupu
Výstup lze ovládat ze základních obrazovek tvorby matrice/tisku.

Základní obrazovka tvorby matice
• [Preview] (Náhled)

Podobu matrice pro stránku, která se nyní tvoří, můžete 
zkontrolovat.

Poznámka:
• V “Preview” (Náhled) jsou všechna obdržená originální data 

zobrazena jako podoba matrice. Části mimo tiskovou plochu 
nebudou vytištěny.

• [Skip Page] (Přeskočit)
Zruší aktuální stránku a začne zpracovávat další stránku. Toto tlačítko použijte, když aktuální soubor obsahuje 
přebytečné, nežádoucí stránky.

• [Clear All] (Smazat vše)
Vymaže všechny úlohy, které aktuálně čekají ve frontě. Tímto tlačítkem můžete odstranit omylem poslanou 
úlohu nebo čekající úlohu, která už není potřeba.

Základní obrazovka tisku
• [Renew Page] (Obnovit stránku): 

Můžete znovu vytvořit další matrici, pokud se ta stávající poškodí, a to bez nutnosti získat originální data 
z počítače.

Poznámka:
• Pokud existuje více stran, bude zpracována jen poslední strana.
• Je také možné určit “Rotate” (Otočit).
• Po dotyku každého příslušného tlačítka se zobrazí obrazovka s potvrzením. Stisknutím [OK] můžete pokyny 

realizovat.

Důležité!:
•  Při procesu tvorby matrice nebo tisku nejsou tlačítka [Skip Page] (Přeskočit) a [Clear All] (Smazat vše) 

k dispozici.
Když probíhá tvorba matrice nebo tisk, můžete pokyn změnit stisknutím tlačítka .
(V procesu tvorby matrice se operace zastaví po vytvoření matrice. V procesu tisku se tisková úloha zastaví.)

Poznámka:
• Stisknutím tlačítka  nebo tlačítka  v době, kdy čekáte na příkaz (na obrazovkáchReady to Make Master/

Ready to Print), lze odstranit aktuální úlohu.
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Auto
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Změna časového nastavení zastávek
Časové nastavení zastávek v ovladači tiskárny má při výchozím nastavení přednost.
Ovšem když je zařízení zastaveno, lze v něm toto nastavení změnit.

Poznámka:
• Pokud je v ovladači zařízení “Auto Print” nastaveno na ON, stisknutím tlačítka  zastavíte aktuální operaci a 

můžete provést změny. 

1 Stiskněte tlačítko funkce “Auto 
Print” (Automatický tisk). 

Objeví se obrazovka Auto Print (Automatický tisk).

2 Vyberte požadovanou funkci.

• [ON] (ZAP): Vytvoří matrici a pak ji automaticky 
vytiskne.

• [Semi-Auto(Print)] (Poloautom (tisk)): 
Po přijetí dat se operace před vytvářením 
matrice zastaví.

• [Semi-Auto(Master)] (Poloautom (matrice)): 
Po vytvoření matrice se vytiskne zkušební 
kopie a úloha se zastaví.

• [Auto Process OFF] (Automatický proces VYP): 
Zastaví se před vytvořením matrice a poté znovu 
před tiskem.

Poznámka:
• Podrobnější informace o činnostech po každé 

zastávce najdete na str.46.

3 Stiskněte [OK].

Objeví se následující obrazovka.

Následuje návrat na základní obrazovku. 
Nastavení Auto Print (Automatický tisk) je 
upraveno.
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Výběr režimu Zpracování obrazu [Page] (Stránka)52

Funkce pro výrobu matrice

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

Poznámka:
• Výchozí režim Zpracování obrazu lze zvolit na obrazovce Admin.. 

str.149

1 Na Základní obrazovce tvorby 
matrice stiskněte [Page] (Stránka).

2 Zvolte režim Zpracování obrazu, 
který se hodí pro originál.

• [Line] (Čára): Dokument obsahuje pouze text: 
např. textový dokument, noviny

• [Photo] (Foto): Dokument obsahuje pouze 
fotografie

• [Duo]: Dokument obsahuje text i fotografie
• [Pencil] (Tužka): dokument obsahuje nákresy 

tužkou nebo slabý tisk

Stisknutím tlačítka [Photo] (Foto) můžete vybrat 
typ fotografie.

• [Standard] (Standardní): Vyberte pro fotografie 
jiné než [Portrait] (Na výšku) nebo [Group] 
(Skupina).

• [Portrait] (Na výšku): Použijte toto nastavení 
pro obrázky jednoho nebo dvou lidí od prsou 
nahoru. Tento typ zpracování obrazu je vhodný 
zejména pro tisk fotografií tváří.

• [Group] (Skupina): Toto nastavení je pro 
skupinové fotografie, které jsou 
přeexponované. Tento proces je účinný pro 
obnovení obličejových rysů, které přestaly být 
zřetelné použitím blesku.
Toto nastavení není pro fotografie s tvářemi, 
které jsou příliš tmavé. Pro takové fotografie 
může být účinnější vybrat [Standard] 
(Standardní).
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3 Stiskněte [OK].

Objeví se následující obrazovka.

Následuje návrat na Základní obrazovku tvorby 
matrice. Režim Zpracování obrazu je 
aktualizován.

Poznámka:
• Některé funkce nejsou při určitých nastaveních 

režimu Zpracování obrazu k dispozici. 

: je k dispozici — : není k dispozici

Line Photo Duo Pencil

Dot Process — —

Contrast (Auto) — — —

Contrast (1-5)

Contrast Adj — — —

Tone Curve —

Page
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Print

READY
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Image Cancel OK
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D u o
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Volba kontrastu skenování originálu 
[Contrast] (Kontrast)
Kontrast skenování lze upravit tak, aby odpovídal barvě pozadí nebo sytosti inkoustu originálu.
Určete kontrast zvolením Auto nebo číselné úrovně (1-5). 
V režimu Auto se “Contrast” (Kontrast) automaticky přizpůsobuje barvě pozadí originálu pro tisk.

Důležité!:
• “Auto” je k dispozici pouze tehdy, když je režim Zpracování obrazu nastaven na “Line” (Čára). 

str.52

Poznámka:
• Výchozí Kontrast skenování lze zvolit na obrazovce Admin.. 

str.149

1 Na Základní obrazovce tvorby matrice 
stiskněte [Contrast] (Kontrast).

2 Vyberte požadovaný kontrast nebo 
[Auto] (Automaticky).

Úrovně kontrastu skenování

1) : Velmi světlá
2) : Světlá
3) : Standardní
4) : Tmavá
5) : Velmi tmavá

3 Stiskněte [OK].

Objeví se následující obrazovka.

Následuje návrat na Základní obrazovku tvorby 
matrice. “Contrast” je aktualizován. 
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Zvětšování/zmenšování originálů 
[Standard Ratio] (Standardní poměr) 
[Margin+] (Okraj+) [Free] (Volné) [Zoom]  
Dokument je možno vytisknout zvětšený nebo zmenšený. Ke zvětšení/zmenšení originálu lze použít následující metody.

Standardní poměr
Zvětšení nebo zmenšení originálu standardního rozměru (A4, B5 atd.), aby mohl být vytištěn v jiném standardním rozměru.

Auto (Automaticky)
Automaticky upravuje poměr změny rozměru tak, aby odpovídal velikosti papíru v podavači papíru.

Margin+ (Okraj+)
Nepatrné zmenšení originálu. Tato funkce se hodí k vytvoření okrajů pro vazbu, nebo když text či obrázek 
přesahuje tiskovou plochu.

str.18
 Na obrazovce Admin. zadejte míru zmenšení 90% - 99%.

str.151

Free (Volné)
Horní/spodní část a levá/pravá strana originálu může být zvětšena nebo zmenšena a vytištěna podle přání.
Zadejte poměr změny rozměru v rozmezí od 50% do 200% v krocích po 1%.

Zoom
Umožňuje určit číselný poměr změny rozměru. 
Zadejte poměr změny rozměru v rozmezí od 50% do 200% v krocích po 1%.

Poznámka:
• Aby se předešlo uvíznutí papíru, přetočení nebo skvrnám od inkoustu na zadní straně, zařízení záměrně netiskne 

příliš blízko okraje. Zvláště u horního okraje je potřeba 5 mm místa.
str.18

5 mm širokou část u horního okraje (označenou ) předlohového skla (nebo jednotky ADF) nelze skenovat, bez 
ohledu na nastavení zvětšení nebo zmenšení.

• Nepokládejte originál do prostoru 5 mm od horního okraje, jinak bude horní okraj vytištěného obrazu oříznut.
Tento 5 mm okraj zůstane i při nastavení “Max. Scan” (Max. skenování).

str.139
• Pokud nemá originální dokument na horní straně žádný okraj, bude horních 5 mm na výtisku oříznuto i tehdy, když 

je vybráno “Margin+” (Okraj+). Posuňte originál o přibližně 5 mm směrem dovnitř od horního okraje předlohového 
skla a zmenšete velikost.
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Zvětšování a zmenšování ve standardním poměru
[Standard Ratio] (Standardní poměr) [Margin+] (Okraj+)  

1 Na Základní obrazovce tvorby 
matrice stiskněte [Size] (Velikost).

2 Stiskněte tlačítko odpovídající 
požadované velikosti.

K rozměru originálu se vrátíte stisknutím tlačítka 
[100%]. 
U originálu bez okrajů stiskněte před tiskem 
[Margin+] (Okraj+).

Důležité!:
• Nastavení “Margin+” není k dispozici, když je 

zvoleno “Auto”, “Zoom” nebo “Free”. 

Poznámka:
• “Standardní poměr” a “Margin+” lze zvolit 

současně. Políčko “Current” bude ukazovat 
kombinovaný výsledek “Standardní poměr” × 
“Margin-Plus Rate”, když je vybráno obojí. 

3 Stiskněte [OK].

Objeví se následující obrazovka.

Následuje návrat na Základní obrazovku tvorby 
matrice. “Size” (Velikost) je aktualizována. 
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Zvětšení/zmenšení poměru délky a šířky [Free] (Volné) 

1 Na Základní obrazovce tvorby 
matrice stiskněte [Size] (Velikost).

2 Stiskněte [Free] (Volné).

3 Stisknutím  nebo  můžete 
upravit poměr změny rozměru ve 
vodorovném nebo svislém směru.

Rozměr reprodukce lze zvětšit/zmenšit v krocích 
po 1%.

Poznámka:
• K zadání čísel lze též použít tlačítka pro zadání 

počtu kopií.
• K rozměru originálu (100%) se vrátíte 

stisknutím tlačítka .

4 Stiskněte [OK].

Následuje návrat na Základní obrazovku tvorby 
matrice. “Size” (Velikost) je aktualizována.
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Zvětšování a zmenšování pomocí funkce Zoom [Zoom]  

1 Na Základní obrazovce tvorby 
matrice stiskněte [Size] (Velikost).

2 Stiskněte [Zoom].

3 Poměr změňte stisknutím  nebo . 

Rozměr reprodukce lze zvětšit/zmenšit v krocích 
po 1%.

Poznámka:
• K zadání čísel lze též použít tlačítka pro zadání 

počtu kopií. 
• K rozměru originálu (100%) se vrátíte 

stisknutím tlačítka . 

4 Stiskněte [OK].

Objeví se následující obrazovka.

Následuje návrat na Základní obrazovku tvorby 
matrice. “Size” (Velikost) je aktualizována. 
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Ruční výběr podavače papíru 
 (pouze u RZ977) [Feed Tray] (Podavač papíru)
Jestliže do standardního ručního podavače (Standard-T, Standardní-T), Feed Tray1 (Podavač papíru1), a Feed 
Tray2 (Podavač papíru2) vložíte papíry různé velikosti, umožní vám to rychle vybrat velikost papíru při tisku.
Dostupné možnosti jsou “Auto” a “Feed Trays” (standardní ruční podavač (Standard-T, Standardní-T), Feed 
Tray1(Podavač papíru1), Feed Tray2 (Podavač papíru2)).

Auto
Automaticky detekuje a vybere podavač papíru, do kterého je založen papír správné velikosti.
V režimu tvorby matice vybere ten podavač papíru, do kterého je založen papír o velikosti vhodné pro velikost 
originálu a reprodukce.
V režimu tisku vybere ten podavač papíru, který obsahuje papír stejné velikosti jako matrice umístěná na válci.

Důležité!:
• Když vyberete “Auto”, funkce“Multi-Up Print” (Vícenásobný tisk) a “Automatická reprodukce” nejsou k dispozici.

Poznámka:
• Pokud je “Triple-Tray Source” (Třízásobníkový zdroj) nastaven na OFF (VYP) na obrazovce Admin., režim Auto 

není k dispozici pro standardní ruční podavač.
• Režim Auto není k dispozici pro podavač papíru, ve kterém je založen papír vlastní velikosti.
• Pokud je ve dvou nebo více podavačích papíru založen stejný papír ve stejném směru, podávání probíhá 

následovně.
Standardní ruční podavač (Standard-T, Standardní-T)→Feed Tray1→Feed Tray2

• Pokud je “Auto 90°Rotation” (Automatické otočení o 90°) na obrazovce Admin. nastaveno na ON (ZAP), je 
vybrán podavač papíru, ve kterém je papír správné velikosti založen v jiném směru, a skenovaný obrázek je 
vytištěn otočený o 90 stupňů. (Pouze u RZ977)

1 Na Základní obrazovce tvorby 
matrice stiskněte [Feed Tray] 
(Podavač papíru).

2 Stiskněte [Standard-T] (Standardní-T), 
[Feed Tray1] (Podavač papíru1) nebo 
[Feed Tray2] (Podavač papíru2).

Poznámka:
• Režim “Auto” je vybrán automaticky okamžitě 

po spuštění nebo po stisknutí tlačítka .
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Použití papíru vlastní velikosti [Paper Size] 
(Velikost papíru) [Paper] (Papír)  
Zařízení ve standardním podavači papíru, Feed Tray1 (Podavač papíru1) nebo Feed Tray2 (Podavač papíru2) 
automaticky detekuje papír standardní velikosti, aby pro tisk vytvořilo matrici správné velikosti. Jelikož ale nelze 
detekovat nestandardní velikosti papíru, je nutné je ručně určit před vytvořením matrice.

Důležité!:
• Vlastní velikost papíru je nutné zaregistrovat na obrazovce Admin.. Pokud tak neučiníte, může se vytvořit neúplná 

matrice.
str.161

1 Přejděte na obrazovku Paper Size 
(Velikost papíru).

U RZ977
1) Na Základní obrazovce tvorby matrice 

stiskněte [Feed Tray] (Podavač papíru).

2) Stiskněte tlačítko podavače papíru, který 
chcete vybrat, a také stiskněte [Paper Size] 
(Velikost papíru) vpravo.

U RZ970
1) Na Základní obrazovce tvorby matrice 

stiskněte [Paper] (Papír).

2 Vyberte požadovanou velikost 
papíru.

Poznámka:
• Chcete-li použít papír standardní velikosti, 

stiskněte [Auto] (Automaticky). 
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3 Stiskněte [OK].

RZ977: Na displeji se znovu zobrazí obrazovka 
Feed Tray.
RZ970: Na displeji se znovu zobrazí Základní 
obrazovka tvorby matrice a “Paper Size” (Velikost 
papíru) je aktualizována.

4 Stiskněte [OK].

Následuje návrat na Základní obrazovku tvorby 
matrice. “Paper Size” (Velikost papíru) je 
aktualizována.
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Automatický tisk [Auto-Process] (Automatický proces) 
Výrobu matrice a tisk lze postupně provádět automaticky. 
Když je zvolen “Auto-Process” (Automatický proces), jednoduše zadejte počet kopií, které se mají vytisknout, a 
stiskněte tlačítko .

Poznámka:
• Po dokončení tisku se Počet kopií vrátí na původně zadanou hodnotu.
• Na obrazovce Admin. lze nastavit, aby se po resetu či zapnutí zařízení vždy zapnul “Auto-Process”.

str.149

Stiskněte tlačítko .

Indikátor automatického procesu se zapne. 

Poznámka:
• “Auto-Process” zrušíte opětovným stisknutím 

tlačítka . Indikátor zhasne.
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Zpracování fotografií pomocí bodového rastru
[Dot Process] (Zpracování bodů) 
Funkce “Dot Process” (Zpracování bodů) zpracuje originální fotografie bodovým rastrem, aby se tiskly zřetelněji. 
Vyberte si ze čtyř typů bodových rastrů.

Důležité!:
• “Dot Process” (Zpracování bodů) není k dispozici, když je režim Zpracování obrazu nastaven na “Line” (Čára) 

nebo “Pencil” (Tužka). 

1 Na Základní obrazovce tvorby 
matrice stiskněte [Functions] 
(Funkce).

2 Stiskněte [Dot Process] (Zpracování 
bodů).

3 Vyberte bodový rastr.

Poznámka:
• “Dot Process” zrušíte stisknutím [OFF] (VYP).

4 Stiskněte [OK].
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Objeví se následující obrazovka.

Následuje návrat na obrazovku Functions 
(Funkce). Nastavení “Dot Process” (Zpracování 
bodů) je aktualizováno. 
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Nastavení kontrastu fotografie 
[Contrast Adj] (Nast. kontrastu)  
U originálů, které mají nejasné fotografie, upravte kontrast, aby tisk byl jasnější.
Kontrast lze nastavit dvěma způsoby.

Důležité!:
• Jestliže je “Page” (Stránka) nastavena na “Line” (Čára), “Duo” nebo “Pencil” (Tužka), není možné použít “Contrast 

Adj” (Nast. kontrastu).

1 Na Základní obrazovce tvorby matrice 
stiskněte [Functions] (Funkce).

2 Stiskněte [Contrast Adj] (Nast. 
kontrastu).

3 Stiskněte tlačítko kontrastu, který 
chcete použít.

• [Lighter] (Zesvětlit): Zesvětlí tmavé části.
Toto nastavení použijte, pokud je celá 
fotografie podexponovaná a cílový předmět na 
fotografii je nejasný.

• [Darker] (Ztmavit): Světlejší části učiní 
ostřejšími.
Toto nastavení použijte, pokud je celá 
fotografie přeexponovaná a cílový předmět na 
fotografii je nejasný.

4 Stiskněte [OK].

Následuje návrat na obrazovku Functions 
(Funkce). Nastavení “Contrast Adj” (Nast. 
kontrastu) je aktualizováno.
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Nastavení stínování fotografie 
[Tone Curve] (Tónová křivka)  
Můžete nastavit světlé a zastíněné části fotografie pomocí 3 tonů.

Důležité!:
• Jestliže je “Page” (Stránka) nastavena na “Line” (Čára), není možné použít “Tone Curve” (Tónová křivka).

1 Na Základní obrazovce tvorby matrice 
stiskněte [Functions] (Funkce).

2 Stiskněte [Tone Curve] (Tónová křivka).

3 Stiskněte upravovací tlačítka “Lights” 
(Světla) a “Shadows” (Stíny).
Každou z položek můžete zesílit nebo zeslabit 
pomocí [+1] nebo [-1].

• Lights (Světla): Upraví tu část obrázku, která je 
nejvíce vystavena světlu.

• Shadows (Stíny): Upraví tu část obrázku, která 
je nejméně vystavena světlu.

4 Stiskněte [OK].
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Následuje návrat na obrazovku Functions 
(Funkce). Nastavení “Tone Curve” (Tónová 
křivka) je aktualizováno.
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Úspora inkoustu [Ink Saving] (Úspora inkoustu)
Když zvolíte “Ink Saving” (Úspora inkoustu), vytvoří se matrice, která při tisku potřebuje méně inkoustu.

Důležité!:
• Tato funkce není k dispozici, když tisknete data z počítače.
• Proces úspory inkoustu může vést ke světlejšímu tisku, než je obvyklé.
• Funkce “Contrast” (Kontrast) a “Nastavení sytosti tisku” nejsou k dispozici, když je zvolena funkce “Ink Saving” 

(Úspora inkoustu). 
str.54
str.93

• Před zahájením tvorby matice je nutné vybrat “Ink Saving” (Úspora inkoustu).

1 Na Základní obrazovce tvorby matrice 
stiskněte [Functions] (Funkce).

2 Stiskněte [Ink Saving] (Úspora 
inkoustu).

“Ink Saving” je nastavena. 
V oblasti zpráv se objeví “ Ink Saving” (Úspora 
inkoustu).
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Tisk více originálů na jeden list 
[2 Up] [Multi-Up Print] (Vícenásobný tisk)  
Funkce “Multi-Up” tiskne více originálů na jeden list

2 Up
Vytiskne vedle sebe dvě kopie stejného originálu na jeden list papíru.

Multi-Up Print
Jeden nebo více originálů (až 4) je možné vytisknout na jeden na jeden list papíru.
“Multi-Up Print” (Vícenásobný tisk) má následující tři typy:

• Single-Original: Jeden originál se vytiskne vícekrát.
• Multiple-Original: Více originálů se vytiskne vícekrát.
• Multi-Up Tickets: Můžete tisknout více dlouhých, tenkých originálů o vlastní velikosti, například lístky.
Single-Original a Multiple-Original mohou tisknout v množství 2, 4, 8 a 16.

Důležité!:
• Když používáte funkci “Multi-Up”, použijte papír standardní velikosti. Pokud je zaveden papír vlastní velikosti, 

nemůžete provádět tisk “Multi-Up” ani tehdy, když je velikost papíru zaregistrována na obrazovce Admin.. 

Poznámka:
• Tyto funkce není možné použít s následujícími funkcemi.

– Link-Free Volume
– Top Margin
– Book Shadow
– Side Margin
– Size (Auto)
– Format (Auto) (v režimu Sken)

• Pokud změníte nastavení “Page” (Stránka) mezi originály v nastavení více originálů, můžete použít “Ink 
Saving” (Úspora inkoustu).
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Orientace originálu a výsledky tisku
Orientace originálu se různí podle počtu kopií.
Níže uvádíme orientaci originálu a výsledky tisku pro každou z možností. 

2 Up
Vytiskne vedle sebe dvě kopie stejného originálu na jeden list papíru.

Multi-Up Print (Vícenásobný tisk)
Pro jeden originál a více originálů:

2 Up (2 na 1)
Vytiskne dvě kopie originálu na jeden list papíru.
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4 Up (4 na 1)
Vytiskne čtyři kopie originálu na jeden list papíru.

8 Up (8 na 1)
Vytiskne osm kopií originálu na jeden list papíru.

16 Up (16 na 1)
Vytiskne 16 kopií originálu na jeden list papíru.
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Pro Multi-Up Tickets:

“Multi-Up Tickets” není možné použít s více originály.
Počet vytištěných kopií je určen šířkou lístku.

Okraj
Na horním konci předlohového skla nechte volný okraj alespoň 5 mm. Ponechání správného kraje je velmi důležité 
pro rovnoměrné umístění při funkci Multi-Up.

str.17

Poznámka:
• Okraj na horní straně zůstane bez ohledu na nastavení zvětšení nebo zmenšení.

Orientace tiskového papíru
Papír vkládejte do podavače papíru vždy tak, jak je vidět níže.
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Poměr zvětšení/zmenšení
Při “Multi-Up Print” (Vícenásobný tisk) se poměr zvětšení/zmenšení originálu liší v závislosti na velikosti originálu a 
typu funkce multi-up a také na velikosti tiskového papíru. Níže uvádíme poměr změny podle velikosti stran.

2 Up

4 Up

8 Up

16 Up

Poznámka:
• Informace o “Multi-Up Tickets” viz na str.78.
• Použitím tlačítka “Size” (Velikost) na základní obrazovce tvorby matrice určete podle potřeby poměr zvětšení/zmenšení.

str.55

    Originál

A4 B5 A5 B6 A6 B7 A7 B8

Tiskový
 papír

A3 100% 116% 141% 163% 200% --- --- ---

B4 87% 100% 123% 142% 173% 200% --- ---

A4 71% 82% 100% 116% 138% 163% 200% ---

B5 61% 71% 87% 100% 122% 141% 173% 200%

    Originál

A3 B4 A4 B5 A5 B6 A6 B7 A7 B8

Tiskový
 papír

A3 50% 58% 71% 82% 100% 116% 141% 163% 200% ---

B4 --- 50% 61% 70% 87% 100% 122% 141% 173% 200%

A4 --- --- 50% 58% 71% 82% 100% 115% 142% 164%

B5 --- --- --- 50% 61% 71% 87% 100% 123% 142%

    Originál
A4 B5 A5 B6 A6 B7 A7 B8

Tiskový
 papír

A3 50% 58% 71% 82% 100% 116% 141% 163%
B4 --- 50% 61% 71% 87% 100% 123% 142%
A4 --- --- 50% 58% 71% 81% 100% 116%
B5 --- --- --- 50% 61% 70% 87% 100%

Originál
A5 B6 A6 B7 A7 B8

Tiskový
 papír

A3 50% 58% 71% 81% 100% 116%
B4 --- 50% 61% 70% 87% 100%
A4 --- --- 50% 57% 70% 81%
B5 --- --- --- 50% 60% 70%
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2 Up postup

1 Vložte originál.
Důležité!:
• Dávejte pozor na orientaci originálu. U “2 Up” 

se ujistěte, že umístíte originál podle obrázku.
Totéž platí při používání jednotky ADF.

Poznámka:
• S volitelnou jednotkou ADF můžete tisknout 

dva různé originály vedle sebe na jeden list 
papíru (tisk 2 na 1). Umístěte tyto dva originály 
jeden na druhý.

• Chcete-li tisknout dvě kopie téhož originálu 
vedle sebe na jeden list papíru (tisk 2 Up), 
umístěte originál na předlohové sklo.

2 Vyberte velikost papíru.
(Pouze u RZ977)
Stisknutím [Feed Tray] (Podavač papíru) 
vyberte [Standard-T] (Standardní-T), [Feed 
Tray1] (Podavač papíru1) nebo [Feed Tray2] 
(Podavač papíru2).
Výběrem jednoho ze tří podavačů dojde 
k automatickému výběru rozměru reprodukce 
vhodné pro velikost papíru ve vybraném podavači 
papíru.

Důležité!:
• Ujistěte se, že založíte papír podle obrázku 

níže (na výšku).

Poznámka:
• V případě RZ970;

Pokud umístíte originál a tiskový papír před 
nastavením“Multi-Up Print” (Vícenásobný tisk), 
tiskárna automaticky nastaví poměr velikosti.

3 Na Základní obrazovce tvorby matrice 
stiskněte [Functions] (Funkce).

4 Stiskněte [2 Up].

5 Proveďte potřebná nastavení.
Proveďte různá nastavení podle potřeby.
Potom prosím postupujte jako obvykle při tvorbě 
matrice.

6 Stiskněte tlačítko .

Spustí skenování originálu.

READY

A4

Black

Page(A4)

Basic Select ions Funct ions Admin.

Contrast Size Feed Tray

Idle Info

Ready to Make Master

D-Feed
Check

Mult i -Up
Print

Line
Auto

Basic Select ions Funct ions Admin.

P.

Programme

Digi ta l  Copy Count

1/4

Job MemoryJob Memory

Dot Process

Mult i -Up Pr int

Contrast  Adj

Tone Curve

Ready to Make Master Mult i -Up

2 Up
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Postup při tisku Multi-Up 

1 Vložte originál.
Poznámka:
• Dávejte pozor na orientaci originálu.

str.70

2 Vyberte velikost papíru.
(Pouze u RZ977)
Stisknutím [Feed Tray] (Podavač papíru) vyberte 
[Standard-T] (Standardní-T), [Feed Tray1] 
(Podavač papíru1) nebo [Feed Tray2] (Podavač 
papíru2).
Výběrem jednoho ze tří podavačů dojde 
k automatickému výběru rozměru reprodukce 
vhodné pro velikost papíru ve vybraném podavači 
papíru.

Důležité!:
• Ujistěte se, že založíte papír podle obrázku 

níže (na výšku).

Poznámka:
• V případě RZ970;

Pokud umístíte originál a tiskový papír před 
nastavením“Multi-Up Print” (Vícenásobný tisk), 
tiskárna automaticky nastaví poměr velikosti.

3 Na Základní obrazovce tvorby 
matrice stiskněte [Functions] 
(Funkce).

4 Stiskněte [Multi-Up Print] 
(Vícenásobný tisk).

5 Stiskněte [Single] (Jeden) pro jeden 
originál, stiskněte [Multiple] 
(Vícenásob.) pro více originálů.

Kromě metody umístění originálu postupy při 
“Single-Original” a “Multiple-Original” jsou 
v zásadě totožné. Toto je příklad pro “Single-
Original” (Jeden originál). 
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6 Stiskněte tlačítko počtu kopií, které 
chcete použít.

Chcete-li zrušit nastavení “Multi-Up Print” 
(Vícenásobný tisk), vrañte se na předchozí 
obrazovku a stiskněte [Cancel] (Zrušit).

7 Stiskněte [OK].

Objeví se následující obrazovka.

Následuje návrat na obrazovku Functions 
(Funkce). Nastavení “Multi-Up Print” 
(Vícenásobný tisk) je aktualizováno.

Poznámka:
• Když používáte režim “Multiple-Original” 

(Vícenásob.), v případě, že skutečný počet 
stránek v dokumentu je nižší počet stránek 
uvedený v nastavení režimu, umístěte do 
zařízení rovnocenný počet prázdných stránek, 
aby to odpovídalo uvedenému počtu.

str.70 “Orientace originálu a výsledky tisku”
• Když používáte nastavení “Auto Process” 

(Automatický proces), tisk bude automaticky 
pokračovat, je-li originál umístěn do jednotky ADF.

• Když je zapnutá funkce “Ink Saving” (Úspora 
inkoustu), není možné změnit režim Zpracování 
obrazu mezi dvěma jednotlivými originály.

• Chcete-li zrušit nastavení “Multi-Up Print” 
(Vícenásobný tisk) po jeho potvrzení, 
postupujte podle kroků 3 a 4, stiskněte na 
obrazovce [OFF] (VYP) a potom [ON] (ZAP).

8 Proveďte potřebná nastavení.
Proveďte různá nastavení podle potřeby.

9 Stiskněte tlačítko .

Skenování originálu začíná.
Po dokončení skenování postupujte podle 
běžných kroků pro tisk.

Cancel OKSingle-Original

Set the or ig inal
in direct ion shown
in the r ight  f igure

2UP 4UP 8UP 16UP

Cancel OKSingle-Original

Set the or ig inal
in direct ion shown
in the r ight  f igure

2UP 4UP 8UP 16UP
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Contrast  Adj
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Cancel OKSingle-Original
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2UP 4UP 8UP 16UP

OFF
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Důležité!:
• Po zobrazení zprávy “Place Another Original 

and Press Start Key
 To Cancel, Press Stop Key” (Umístěte další 
originál a stiskněte tlačítko Start Pro zrušení 
stiskněte tlačítko Stop), zařízení čeká na 
založení dalšího originálu. Umístěte další 
originál a stiskněte . Stisknutím  zrušíte 
režim “Multi-Up Print” (Vícenásobný tisk).

• Předlohové sklo a volitelnou jednotku ADF není 
možné používat zároveň. Pokud k naskenování 
prvního listu originálu použijete předlohové 
sklo, musíte k naskenování zbývající části 
dokumentu použít rovněž předlohové sklo.
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Postup při funkci Multi-Up Tickets
Při funkci “Multi-Up Tickets” se uvedení krátké strany originálu (šířka) používá k výpočtu počtu kopií, které je možné 
vytisknout na jednom listu papíru (velikost tiskového papíru děleno šířkou originálu). Je možné uvést šířku lístku mezi 
50 mm a “print paper size divided by 2 (remainder is eliminated)” (velikost tiskového papíru děleno 2 (zbytek je 
vyloučen)) mm. 
Příklad
Šířka originálu 50 mm
Délka tiskového papíru 297 mm (velikost A4)
297÷50=5, zbytek 47
V tomto případě se na jednom listu papíru vytiskne 5 kopií.

1 Vložte originál.
Vložte originál na předlohové sklo.

Důležité!:
• Dávejte pozor na orientaci originálu.

2 Vyberte velikost papíru.
(Pouze u RZ977)
Stisknutím [Feed Tray] (Podavač papíru) vyberte 
[Standard-T] (Standardní-T), [Feed Tray1] 
(Podavač papíru1) nebo [Feed Tray2] (Podavač 
papíru2).
Výběrem jednoho ze tří podavačů dojde 
k automatickému výběru rozměru reprodukce vhodné 
pro velikost papíru ve vybraném podavači papíru.

3 Na Základní obrazovce tvorby matrice 
stiskněte [Functions] (Funkce).

4 Stiskněte [Multi-Up Print] 
(Vícenásobný tisk).

5 Stiskněte [Ticket] (Lístek).
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6 Stisknutím  nebo  určete 
krátkou stranu originálu (šířku).

Důležité!:
• Pokud jste v kroku 8 zvětšili/zmenšili velikost 

(nastavení funkcí tisku), buďte opatrní 
vzhledem k následujícím bodům.

– Po zvětšení/zmenšení uveďte šířku lístku.
– Pokud jste velikost zvětšili, ujistěte se, že tato 

větší velikost nepřesáhne uvedenou “Page 
Width” (šířku stránky) ani krátké hrany 
tiskového papíru. 

– Při zvětšování se ujistěte, že máte papír, 
který odpovídá zvětšené velikosti.

7 Stiskněte [OK].

Objeví se následující obrazovka.

Následuje návrat na obrazovku Functions 
(Funkce). Nastavení “Multi-Up Tickets” je 
aktualizováno.

Poznámka:
• Chcete-li zrušit nastavení “Multi-Up Print” 

(Vícenásobný tisk) po jeho potvrzení, 
postupujte podle kroků 3 a 4, stiskněte na 
obrazovce [OFF] (VYP) a potom [ON] (ZAP).

8 Proveďte potřebná nastavení.
Proveďte různá nastavení podle potřeby.

9 Stiskněte tlačítko .

Spustí skenování originálu.
Potom prosím postupujte jako obvykle při tisku.

Cancel OKMult i -Up Tickets

(Numeric keypad is
avai lable for  input)

Set the or ig inal
in direct ion shown
in the r ight  f igure

Page Width
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Tisk z vázaných dokumentů 
[Book Shadow] (Stín. knihy) 
Pomocí této funkce lze vymazat stín vazby uprostřed při tisku z vázaných dokumentů s protilehlými stranami, např. 
časopisů a knih.
Zařízení automaticky detekuje oblast, kterou je třeba vymazat.

Důležité!:
• Originál musí být umístěn podle obrázku níže.

• “Book Shadow” (Stín. knihy) není k dispozici pro vázané knihy nebo časopisy, které mají obrázky umístěné na kraji 
stránky nebo na vazbě, jak je ukázáno níže.

– Nepřetržitá černá oblast obrázku (nebílá) od kraje originálu.

– Nepřetržitá černá oblast obrázku od středu originálu.

• Funkce “Ink Saving” (Úspora inkoustu), “Contrast” (Kontrast), “Multi-Up Print” (Vícenásobný tisk) a “2 Up” nejsou 
k dispozici, když je zvolena funkce “Book Shadow” (Stín. knihy).

1 Na Základní obrazovce tvorby matrice 
stiskněte [Functions] (Funkce). 2 Stiskněte [Book Shadow] (Stín. knihy).
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3 Stisknutím odstraníte stín.

• [Erase] (Vymazat): Odstraní stín u středu a 
okolo originálu.

• [Halftone] (Polotón): Fotograficky se 
zpracovává stín ve středu, aby kopie vypadala 
přirozeně, a jsou odstraněny stíny na různých 
místech originálu, které je možné odstranit.

4 Stiskněte [OK].

Objeví se následující obrazovka.

Následuje návrat na obrazovku Functions. 
Nastavení “Book Shadow” je aktualizováno.

Poznámka:
• Pokud skenujete tlustou knihu, například 

encyklopedii, zvedněte závěs krytu 
předlohového skla a přitiskněte dolů; tak 
dosáhnete nejlepších výsledků.

P.2 / 4
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Seříznutí horního okraje originálu a tisk 
[Top Margin] (Horní okraj)
Horní část okraje mezi 0 až 99 mm můžete seříznout a vytvořit matrici.
Tato funkce vám umožňuje vynechat registrační značky* na originálu a tisknout na papír s konečnou velikostí bez 
těchto značek.

* O registrační značce
Při komerčním tisku je běžné, že se tiskne na papír, který je větší než konečná velikost, a potom se papír na 
konečnou velikost seřízne. Symbol, který označuje pozici k oříznutí, je znám jako registrační značka.

Důležité!:
• Když nastavujete “Size” (velikost), zvětšete/zmenšete s využitím oblasti, která přeskočí nastavenou hodnotu. 
• Nepoužívejte “Auto Reproduction Size” (velikost automatické reprodukce).
• Tuto funkci není možné použít s funkcemi “Multi-Up Print” a “2 Up”.

1 Vložte originál.
Položte originál na předlohové sklo lícem dolů.
Vyrovnejte střed na horním okraji a zavřete kryt 
skenovací plochy.

Důležité!:
• S funkcí “Top Margin” (Horní okraj) není možné 

použit (volitelnou) jednotku ADF.

2 Vyberte velikost papíru.
(Pouze u RZ977)
Stisknutím [Feed Tray] (Podavač papíru) vyberte 
velikost papíru na obrazovce podavače papíru.

Když používáte standardní ruční podavač, založte 
papír požadované velikosti do standardního 
ručního podavače.

3 Na Základní obrazovce tvorby 
matrice stiskněte [Functions] 
(Funkce).

4 Stiskněte [Top Margin] (Horní okraj).
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5 Stiskněte [ON] (ZAP).

6 Stisknutím  nebo  určete šířku 
odříznutí.

Můžete nastavit 0 až 99 mm.

Poznámka:
• K zadání čísel lze též použít tlačítka pro zadání 

počtu kopií.

7 Stiskněte [OK].

Následuje návrat na obrazovku Functions 
(Funkce). Nastavení “Top Margin” (Horní okraj) je 
aktualizováno.
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Nastavení postranních okrajů matrice 
[Side Margin] (Postranní okraj) 
Pokud používáte jednotku ADF k tisku více originálů a pro vytvoření matrice potřebujete posunout levý a pravý okraj, 
pomocí funkce “Side Margin” proveďte jednoduchou operaci, při které posunete okraje u všech originálů (až 10 mm 
vlevo/vpravo).

Důležité!:
• Funkce “Side Margin” (Postranní okraj) posune umístění originálu vlevo nebo vpravo. Nezmenší velikost originálu.
• Je možné, že využitím funkce “Side Margin” (Postranní okraj) se opačná strana postranního okraje vytlačí 

z tiskové plochy a nevytiskne se. Před nastavením zkontrolujte okraje originálu.
• Tuto funkci není možné použít s následujícími funkcemi.

– Multi-Up Print
– 2 Up

Poznámka:
• Jestliže použijete dohromady funkci “Side Margin” (Postranní okraj) a ovládání místa tisku na kontrolních 

panelech, konečné místo tisku originálu může být upraveno až o 20 mm.
• Tuto funkci je možné použít k nastavení postranních okrajů, i když je originál umístěn na předlohovém skle.

1 Na Základní obrazovce tvorby 
matrice stiskněte [Functions] 
(Funkce).

2 Stiskněte [Side Margin] (Postranní 
okraj).

3 Stisknutím [Left] (Levý) nebo [Right] 
(Pravý) provedete úpravu. 

4 Stisknutím  nebo  určete 
vzdálenost posunutí.

Můžete nastavit 0 až 10 mm.
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Poznámka:
• K zadání čísel lze též použít tlačítka pro zadání 

počtu kopií.

5 Stiskněte [OK].

Následuje návrat na obrazovku Functions 
(Funkce). Nastavení “Side Margin” (Postranní 
okraj) je aktualizováno.
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Kontrola tiskového obrazu před tvorbou 
matrice [Preview] (Náhled) 
To, jak bude matrice vypadat, si můžete zkontrolovat, když si prohlédnete náhled naskenovaného originálu nebo náhled 
dat zaslaných z počítače. Tato funkce je užitečná pro kontrolu uspořádání nebo finální podoby úlohy Multi-Up.
Postup a časové nastavení zobrazení záleží na režimu. 

Poznámka:
• Náhled zobrazí stránku, která je po tisku orientována směrem k výstupu.
• Zobrazí naskenovaný originál tak, jak je. Při vlastním tisku je zapotřebí okraj. Zkontrolujte, abyste se ujistili, že 

okraje jsou dostatečné.
• Při využití “Direct Print” se zobrazí [Preview] (Náhled) na Základní obrazovce tvorby matrice, když data dorazí 

z počítače.
str.49

• Při režimu Link mode (když je zapojena propojená tiskárna (prodávaná odděleně)) se zobrazí náhled podoby 
originálu po skenování a před výstupem z propojené tiskárny. 

Název režimu 
 (typ originálu)

Kdy nastavit Kdy zobrazit Pokud je “Auto Process-
ing” (automatické zpra-
cování) zapnuto

Tisk z originálního doku-
mentu

Když nastavujete funkce 
související s tvorbou matrice 
(nastavení z Functions 
(Funkce))

Po skenování originálu Skenuje originál, potom 
dočasně zastaví pro zobra-
zení náhledu.

Režim Sken Když nastavujete funkce 
(funkce pro tvorbu matice), 
které souvisejí se sken-
ováním (nastavení 
z Functions (Funkce)) 

Po skenování originálu Když jste v režimu sken, orig-
inál je naskenován a potom 
uložen, takže nedojde 
k žádné operaci “Auto Proc-
ess” (Automatický proces). 
Pokud však do jednotky ADF 
vložíte více originálů, můžete 
po shlédnutí náhledu stis-
knout [Continue] (Pokračo-
vat) a začít se skenováním 
dalšího originálu. 

Tisk dat originálu 
z počítače

Když zařízení obdrží data 
originálu, zastavte tiskovou 
úlohu před vytvořením 
matrice (Semi-Auto(Print)/
Auto Process OFF)

Zobrazí se po stisknutí 
[Preview] (Náhled)

Náhled se nezobrazí, pokud 
jsou data zaslána 
z ovladače tiskárny a funkce 
“Auto Print” je “ON”.

Vyvolání uložených dat a 
tisk

Když vyvoláváte uložená 
data (nastavení na Základní 
obrazovce uložení)

Zobrazí se po stisknutí 
[Preview] (Náhled)

Pokud stisknete [Preview] 
(Náhled), zobrazí se 
okamžitě.
Stiskem [Continue] 
(Pokračovat) proveďte 
matrici/tisk pomocí “Auto 
Process” (Automatický 
proces).
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Kroky dostupné na obrazovce náhledu

1) Tlačítko pro otočení obrazu
Umožňuje vám otočit zobrazený obraz o 90 stupňů.

2) Zobrazí velikost aktuálního zobrazení.
3) Tlačítko pro zvětšení

Zvětší zobrazení náhledu pokaždé, když ho stisknete.

4) Tlačítko pro zmenšení
Zmenší zobrazení náhledu pokaždé, když ho stisknete.

5) Tlačítko ukázat vše
Zobrazí celý obraz.

6) Tlačítko pro rolování
Obraz se posune ve směru zobrazené šipky.

Postup pro náhled
Níže je vysvětleno, jak postupovat při “Printing from the Original Document” (tisku z originálního dokumentu).

1 Vložte originál.

2 Na Základní obrazovce tvorby 
matrice stiskněte [Functions] 
(Funkce).

3 Stiskněte [Preview] (Náhled).

Aktualizace nastavení “Preview” (Náhled).
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4 Proveďte potřebná nastavení.
Podle potřeby můžete provést konfiguraci 
tiskových funkcí, které se uplatní na nový originál.

5 Stiskněte tlačítko .

Začne skenování originálu a na obrazovce 
Preview je možné prohlédnout náhled.

6 Zkontrolujte náhled obrazu.

Ke kontrole obrazu na této obrazovce můžete 
použít různé ovládací prvky.

str.87

7 Stiskněte [Continue] (Pokračovat).

S využitím nastavení konfigurovaných v kroku 4 
se vytvoří matrice. 
Potom prosím postupujte jako obvykle při tvorbě 
matrice. 

Poznámka:
• Stisknutím [Cancel] (Zrušit) zrušíte obraz a 

vrátíte se na základní obrazovku tvorby 
matrice. Chcete-li se vrátit na náhled, 
postupujte opět od kroku 4. 

Cont inueCancelP r e v i e w

25%

ContinueCancelP r e v i e w

25%
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Změna rychlosti tisku [Print Speed Adjustment] (Nastavení rychlosti tisku)90

Funkce pro tisk

Změna rychlosti tisku 
[Print Speed Adjustment] (Nastavení rychlosti tisku)
Lze vybrat jednu z pěti rychlostí tisku v rozsahu od 60 do 130 kopií za minutu.
Rychlost tisku lze upravit, když tisk probíhá. 

Poznámka:
• V případě, že tisk působí přílišný hluk, snižte rychlost tisku nebo použijte režim “Silent” (Tichý).

str.92
• Výchozí rychlost tisku nastavte na obrazovce Admin.. 

Výchozí tovární nastavení je úroveň 3 (přibližně 100 kopií/minutu).
str.149

Rychlost tisku upravte stisknutím 
tlačítka  nebo .

1) Indikátor rychlosti tisku
Ukazuje aktuální rychlost tisku.

2)  Tlačítko 
Zvyšuje rychlost tisku v krocích.

3)  Tlačítko 
Snižuje rychlost tisku v krocích.

Úroveň indikátoru a rychlost tisku

Úroveň 
indiká-
toru

1 2 3 4 5

Rychlost 
tisku
(kopií/
minutu)

Přibliž
ně 60

Přibliž
ně 80

Přibliž
ně 100

Přibliž
ně 120

Přibliž
ně 130
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Vysokorychlostní tisk 
[180ppm] (180 stránek za minutu)  
S využitím “180ppm” (180 stránek za minutu) můžete tisknout rychleji, než když jednoduše upravíte “Print Speed” 
(Rychlost tisku).

Důležité!:
• Použijte běžné nastavení rychlosti tisku (1 až 5), dokud vnitřní teplota zařízení nevzroste nad 15°C. To, jak dlouho 

trvá, než vnitřní teplota vzroste, závisí na prostředí, ve kterém se zařízení nachází.

Na Základní obrazovce tisku stiskněte 
[180ppm] (180 stránek za minutu).

Rychlost tisku je nastavena na “180ppm” (180 stránek 
za minutu) a indikátor rychlosti tisku na ovládacím 
panelu je vypnutý.
Chcete-li zrušit nastavení “180ppm” (180 stránek za 
minutu) při tisku, stiskem [180ppm] (180 stránek za 
minutu) se navrátíte na předchozí rychlost.
Ke změně rychlosti tisku je také možné využít tlačítka 
pro nastavení rychlosti tisku na ovládacím panelu.

Poznámka:
• Pokud používáte podavač papíru 1/2, “180ppm” (180 

stránek za minutu) není k dispozici. (Pouze u RZ977)
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Tišší tisk [Silent] (Tichý)
V režimu “Silent” (Tichý) se rychlost tisku automaticky upraví tak, aby se omezila hladina hluku.

Na Základní obrazovce tisku stiskněte 
[Silent] (Tichý).

Nastaví se režim “Silent” (Tichý).
Výběrem režimu “Silent” (Tichý) se sníží rychlost tisku. 
(Rychlost tisku 1).
Chcete-li zrušit nastavení “Silent” (Tichý) při tisku, 
stiskem [Silent] (Tichý) se navrátíte na předchozí 
rychlost.
Ke změně rychlosti tisku je také možné využít tlačítka 
pro nastavení rychlosti tisku na ovládacím panelu.
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Nastavení sytosti tisku 
[Print Density Adjustment] (Nastavení sytosti tisku) 
Můžete vybrat jednu z pěti úrovní sytosti tisku.
Sytost tisku lze upravit, když tisk probíhá.

Důležité!:
• “Print Density” (Sytost tisku) není k dispozici, když je zvolena “Ink Saving” (Úspora inkoustu). 

str.68

Poznámka:
• Výchozí sytost tisku lze zvolit na obrazovce Admin.. 

Výchozí tovární nastavení je úroveň 3 (Standard).
str.149

Sytost tisku upravte stisknutím tlačítka 
 nebo .

1) Indikátor sytosti tisku 
Ukazuje aktuální sytost tisku.

2)  Tlačítko 
Zvyšuje sytost tisku v krocích.

3)  Tlačítko 
Snižuje sytost tisku v krocích.
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Nastavení pozice tisku 
[Print Position Adjustment] (Nastavení pozice tisku)
Pozici tisku na papíře je možné upravit.
Rozsah nastavení ve svislém směru (spodní část←→horní část): ±15 mm ve vodorovném směru (levá 
strana←→pravá strana): ±10 mm
Pozici tisku lze upravit, když tisk probíhá.

Poznámka:
• Po upravení pozice tisku vytiskněte zkušební kopii a zkontrolujte výsledek.

str.96
• Cílem je numerická hodnota vytvořená při “Print Position Adjustment”. Nastavte skutečnou pozici tak, že 

zkontrolujete a upravíte tištěný materiál.

Stisknutím tlačítka , ,  nebo  
posuňte pozici tisku nahoru nebo dolů.

1)  Tlačítko 
Každým stisknutím tlačítka posunete pozici tisku 
směrem dolů o přibližně 0,5 mm.

2)  Tlačítko 
Stisknutím tlačítka posuňte obraz tisku asi o 0,5 mm 
vlevo na papíře.

3)  Tlačítko 
Každým stisknutím tlačítka posunete pozici tisku 
směrem nahoru o přibližně 0,5 mm.

4)  Tlačítko /indikátor originální pozice
Stisknutím se vrátíte do původní pozice.
Chcete-li obnovit originální pozici tisku při tisku, přidržte 
tlačítko déle než 1 sekundu.
Když se originální pozice tisku obnoví, rozsvítí se 
indikátor.

5)  Tlačítko 
Stisknutím tlačítka posuňte obraz tisku asi o 0,5 mm 
vpravo na papíře.
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Základní obrazovka tisku ukazuje aktuální nastavení 
svislého/vodorovného směru.

Tip:
Podrobnější nastavení pozice tisku
Jestliže je součástí nastavení zařízení také možnost 
“Fine Adjust Mode” (Režim jemného nastavení), 
můžete provést podrobné nastavení pozice tisku 
v krocích po 0,1 mm (v běžném režimu to lze po 0,5 mm).
Chcete-li použít nastavení “Fine Adjust Mode” (Režim 
jemného nastavení), obrañte se na svého prodejce 
(nebo oprávněného servisního zástupce).
Pokud je “Fine Adjust Mode” (Režim jemného 
nastavení) k dispozici, zobrazí se na obrazovce 
Functions (Funkce) tlačítko [Fine Adjust Mode] 
(Režim jemného nastavení).
Stisknutím [Fine Adjust Mode] (Režim jemného 
nastavení) zapnete “Fine Adjust Mode” (Režim 
jemného nastavení) (tlačítko se zvýrazní), a díky tomu 
je možné provádět úpravy o 0,1 mm. Když je “Fine 
Adjust Mode” (Režim jemného nastavení) vypnutý, je 
možné provádět úpravy o 0,5 mm.

READY
Black

Basic Select ions Funct ions Admin.

Id le

Renew Page

Info

Feed TrayPrint  Posi t ion

Auto

A4

D-Feed
Check

S i l e n t

1 8 0 p p m

3 . 0mm

4 . 5mm

Select  Pr int  Quant i ty

Basic Select ions Funct ions Admin.

Select  Pr int  Quant i ty

P.

Storage Memory

D-Feed Check

Editor

Idl ing Act ion

Ink Saving

Conf ident ia l

Interval

3/4

Fine Adjust  Mode



Funkce pro tisk

Tisk zkušebních kopií [Proof] (Zkušební kopie)96

Tisk zkušebních kopií [Proof] (Zkušební kopie) 
Po provedení nastavení pozice nebo sytosti tisku zkontrolujte kvalitu tisku vytištěním zkušební kopie.
Zkušební kopie se nezapočítávají do počtu kopií zobrazených na displeji pro počet kopií. 

Poznámka:
• Když podržíte tlačítko , bude zařízení neustále tisknout zkušební kopie.
• Zkušební kopii nelze vytisknout z Propojené tiskárny (prodává se samostatně). 

Stiskněte tlačítko .

Vytiskne se jedna zkušební kopie.



Funkce pro tisk

Při použití speciálního papíru předejděte zaseknutí papíru [D-Feed Check] (Kontrola D-podávání) 97

Při použití speciálního papíru předejděte 
zaseknutí papíru [D-Feed Check] (Kontrola D-podávání)  
Tato tiskárna monitoruje zavedení více papírů. Pokud je detekováno zavedení více než jednoho listu papíru, tisková 
úloha se automaticky zastaví a provede se “D-Feed Check”. 
Detektor zavedení více papírů je kalibrován pro běžný tiskový papír. Podle typu použitého papíru se mohou zobrazit 
zaseknutí papíru nebo chyby. V následujících případech prosím nastavte “D-Feed Check” na “OFF” (VYP).

• Když se někdy zobrazí zpráva o detekci zavedení více papírů, i když ve skutečnosti k tomu nedošlo
• Když používáte tmavý papír (černý, červený, tmavě modrý)
• Když používáte papír, který je již z druhé strany potištěný

Poznámka:
• V továrním nastavení je funkce “D-Feed Check” nastavena na “ON” (ZAP). 

str.149

1 Na Základní obrazovce tisku 
stiskněte [Functions] (Funkce).

2 Stiskněte [D-Feed Check] (Kontrola 
D-podávání).

Tlačítko se změní ze zvýrazněného stavu (č/b) na 
normální zobrazení a “D-Feed Check” se nastaví 
na “OFF” (VYP).
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Zajištění suchých vytištěných kopií [Interval]  
Díky tomu, že může válec vynechat při tisku jedno otočení a prodloužit interval vysouvání papíru, má inkoust čas 
zaschnout, a tak nezanechá stopy na zadní straně následujícího listu.
“Skip Rotation” (Vynechané otáčky) lze nastavit v rozmezí 1-10. 

1 Na Základní obrazovce tisku 
stiskněte [Functions] (Funkce).

2 Stiskněte [Interval].

3 Stiskněte [ON] (ZAP).

4 Stisknutím  nebo  nastavte pro 
tiskový válec počet vynechaných 
otáček (Neotáčet).

Poznámka:
• K zadání čísel lze též použít tlačítka pro zadání 

počtu kopií. 

5 Stiskněte [OK].
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Objeví se následující obrazovka.

Následuje návrat na obrazovku Functions 
(Funkce). Nastavení “Interval” je aktualizováno. 
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Oddělení tiskových úloh vložením 
barevného papíru (pouze u RZ977) 
[Paper Interposal] (Oddělovací papír) 
Když používáte naprogramovaný tisk, funkci “Paper Interposal” (Oddělovací papír) můžete použít k automatickému 
vložení barevného papíru nebo jiných věcí mezi každou sadu nebo tiskovou úlohu, a tak se vyhnete nutnosti vyjmout 
kopie pokaždé, když se zařízení zastaví.

Důležité!:
• Předtím, než funkci “Paper Interposal” (Oddělovací papír) použijete, jděte na “Admin.” a zapněte funkci “Paper 

Interposal” ON (Oddělovací papír), potom vyberte “Interposer Tray” (abyste založili oddělovací papír). 
str.153

• Po dokončení tisku je oddělovací papír vložen. Pro snadné odlišení běžného papíru od oddělovacího papíru 
doporučujeme, abyste jako oddělovací papír použili barevný papír stejné velikosti jako běžný papír.

1 Na Základní obrazovce tisku 
stiskněte [Functions] (Funkce).

2 Stiskněte [Paper Interposal] 
(Oddělovací papír).

Nastavení “Paper Interposal” je dokončeno a 
zařízení je připraveno k tisku.

Poznámka:
• Když je funkce “Paper Interposal” (Oddělovací 

papír zapnuta) neboli nastavena na ON (ZAP), 
jeden ze tří podavačů papíru je automaticky 
rezervován pro barevné oddělovací listy. 
Doporučujeme proto vložit běžný papír vhodné 
velikosti do jednoho ze zbývajících dvou 
podavačů.
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Nastavení zavádění papíru a výstupu pro 
speciální papír a typy tisku
[Eject Wing Control] (Ovládání křídla pro vysunutí papíru)  
[Special Paper Ctrl] (Ovl. speciálního papíru) 
Nastavení zavádění papíru a výstupu je možné upravit, když používáte speciální papír nebo nestejná tisková provedení.

Eject Wing Control (Ovládání křidla pro vysunutí 
papíru)
Pomocí následujících kroků se vyvolá předem zadané uživatelské 
nastavení pro křídlo vysunutí papíru. Tuto funkci použijte k vysunutí 
určitých tiskových papírů, které se obtížně vysouvají s automaticky 
upraveným nastavením křídla pro vysunutí papíru.

Důležité!:
• Funkce “Eject Wing Control” (Křídlo pro vysunutí papíru) není 

dostupná, pokud není předem nakonfigurována.
• Předem lze nakonfigurovat pouze jedno nastavení.
• Chcete-li provést konfiguraci nebo změnit nastavení, obrañte se prosím na svého prodejce (nebo oprávněného 

servisního zástupce). 

Poznámka:
• Křídlo pro vysunutí papíru je zařízení, které pomáhá vysunovat potištěný papír na automatický štosovací 

zásobník nebo na výstupní zásobník papíru. 
Automaticky se přizpůsobuje podle pozice páčky pro nastavení přítlaku na papír (standardní nebo silný).

Special Paper Ctrl (Ovl. speciálního papíru)
Nastavení můžete uložit a později snadno vyvolat. Nabídka “Special Paper Ctrl” (Ovl. speciálního papíru) 
obsahuje následující volby:

Paper Feed Adj. (Nast. vysunutí papíru)
Můžete upravit pozici standardního ručního podavače a množství zaváděného papíru tak, aby to odpovídalo 
parametrům speciálního papíru.
S ohledem na metody úprav se obrañte na svého prodejce (nebo oprávněného servisního zástupce).

Paper Eject Adj (Ovl. vysunutí papíru)
Některé typy originálního obrazu/papíru mohou být vytištěny nerovnoměrně nebo zastřeně kvůli nastavení 
foukání vzduchu nebo třídícího ventilátoru. Tuto volbu můžete použít ke změně nastavení foukání vzduchu, 
třídícího ventilátoru, předsacího ventilátoru a sacího ventilátoru.
S ohledem na metody úprav se obrañte na svého prodejce (nebo oprávněného servisního zástupce).

Receive Tray (když používáte automatický štosovací zásobník)
Pozice vodicí lišty výstupního zásobníku/zarážky na automatickém štosovacím zásobníku se automaticky upraví podle 
velikosti papíru. Podrobnější úpravy těchto pozic je také možné provést pomocí tlačítek na displeji tam, kde je to vhodné.
Informace o úpravě vodicích lišt výstupního zásobníku/zarážky najdete v části “Nastavení automatického štosovacího 
zásobníku” ( str.103).
Důležité!:
• V případech, kdy vodicí lišty výstupního zásobníku/zarážka nejsou zvednuty, není možné provádět úpravy na 

automatickém štosovacím zásobníku.
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Nastavení Eject Wing Control 
[Eject Wing Control] (Ovládání křídla pro vysunutí papíru) 

1 Na Základní obrazovce tisku 
stiskněte [Functions] (Funkce).

2 Stiskněte [Eject Wing Control] 
(Ovládání křídla pro vysunutí 
papíru).

Je zvoleno “Eject Wing Control” (Ovládání křídla 
pro vysunutí papíru).
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Nastavení automatického štosovacího zásobníku 
 (když používáte automatický štosovací zásobník) 
[Receive Tray] (Přijímací zásobník) 

1 Na Základní obrazovce tisku 
stiskněte [Functions] (Funkce).

2 Stiskněte [Special Paper Ctrl] (Ovl. 
speciálního papíru).

3 Stiskněte [Receive Tray] (Přijímací 
zásobník).

4 Stiskněte příslušná upravovací 
tlačítka.

Automatická úprava vodicích lišt 
výstupního zásobníku/zarážky 
Stisknutím [Auto] (Automaticky) upravte 
automaticky pozici vodicích lišt výstupního 
zásobníku/zarážky na standardní pozice podle 
velikosti papíru.

Podrobnější úprava vodicích lišt 
výstupního zásobníku/zarážky
Stisknutím jednoho ze čtyř tlačítek “Narrower” 
nebo “Wider” posuňte vodicí lišty výstupního 
zásobníku/zarážku přibližně o 1 mm.

• Hodnota úpravy vodicí lišty výstupního 
zásobníku se zobrazí pod “Side” a úprava 
zarážky se zobrazí pod “End”.

• Podrobnější úprava začne platit po 
nastavení velikosti papíru.

• Stisknutím [Auto] (Automaticky) zresetujete 
jak “Side” (Strana), tak “End” (Konec) na 
výchozí hodnotu 0 mm a znovu aktivujete 
automatickou úpravu.

Poznámka:
• Vodicí lišty výstupního zásobníku (na straně) je 

možné rozšířit, když při tisku stisknete otevírací 
tlačítko pro vodicí lišty výstupního zásobníku. 

str.22

0 . 0mm

0 . 0mm

READY
Black

Basic Select ions Funct ions Admin.

Pr int  Posi t ion Feed Tray

Idle Info

Select  Pr int  Quant i ty

A4

Auto

D-Feed
CheckRenew Page

Si lent

180ppm

P. 4/4

Basic Select ions Funct ions Admin.

Select  Pr int  Quant i ty

Renew Page

Auto Page Renewal

Special  Paper Ctr l

Scanning Side -ADF

Duplex(Link)

Job Separat ion

CloseSpecial Paper Ctrl

S-Tray Upper Limit
Paper-Feed Amount

Auto
Auto

ReviseEntry/Cal l

Paper Feed Adj .

Air Blow
Separation Fan

ON
2

Paper Eject  Adj

Side
End

0mm
0mm

Pre-suction Fan
Suction Fan

OFF
3

Receive Tray

CloseSpecial Paper Ctrl

S-Tray Upper Limit
Paper Feed Amount

Auto
Auto

ReviseEntry/Cal l

Paper Feed Adj .

Air Blow
Separation Fan

ON
2

Paper Eject  Adj .

Side
End

0mm
0mm

Pre-suction Fan
Suction Fan

OFF
3

Reseive Tray

0mm0mm

R e c e i v e  T r a y

EndSide

Auto

Close

Wider

Narrower Narrower

Wider



Funkce pro tisk

Nastavení zavádění papíru a výstupu pro speciální papír a typy tisku [Eject Wing Control] (Ovládání křídla 104

Tlačítka, aktivované komponenty a 
směr pohybu

5 Stiskněte [Close] (Zavřít).

Následuje návrat na obrazovku Special Paper Ctrl 
(Ovl. speciálního papíru).

6 Stiskněte [Close] (Zavřít).

Následuje návrat na obrazovku Functions.
Můžete jít zpět na běžný tisk.

Poznámka:
• Nastavení můžete uložit v “Special Paper Ctrl” 

(Ovl. speciálního papíru) a později snadno 
vyvolat.
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Tlačítko Aktivovaný 
komponent
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[ Wider]
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o štosovacího 
zásobníku
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Vyvolání nastavení z Parameter List (Seznam parametrů)

1 Na Základní obrazovce tisku 
stiskněte [Functions] (Funkce).

2 Stiskněte [Special Paper Ctrl] (Ovl. 
speciálního papíru).

3 Stiskněte [Entry/Call] (Zadat/volat).

Přejděte na obrazovku Parameter List (Seznam 
parametrů).

4 Stiskněte [Retrieve] (Vyvolat).

5 Stiskem tlačítka provedete vyvolání.

Šedivá tlačítka nejsou k dispozici (ještě nebylo 
registrováno žádné nastavení).
Následuje návrat na obrazovku Special Paper Ctrl 
(Ovl. speciálního papíru) a požadované nastavení 
je vyvoláno.
Potvrďte provedené nastavení.

Poznámka:
• Opakujte kroky 3 až 5, pokud chcete vyvolat 

další nastavení.
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6 Stiskněte [Close] (Zavřít).

Následuje návrat na obrazovku Functions 
(Funkce) a nastavení jsou upravena.
(Vyvolejte nastavení k potvrzení a postupujte 
podle kroků od kroku 2.) 
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Uložení nastavení v seznamu parametrů

1 Na Základní obrazovce tisku 
stiskněte [Functions] (Funkce).

2 Stiskněte [Special Paper Ctrl] (Ovl. 
speciálního papíru).

3 Upravte [Paper Feed Adj.] (Nast. 
vysunutí papíru), [Paper Eject Adj] 
(Ovl. vysunutí papíru) a [Receive 
Tray] (Přijímací zásobník) (když 
používáte automatický štosovací 
zásobník).
Poznámka:
• Podrobnosti o úpravách najdete na str.101.

4 Úpravy potvrďte na obrazovce 
Special Paper Ctrl.

5 Stiskněte [Entry/Call] (Zadat/volat).

Zobrazí se obrazovka Parameter List (Seznam 
parametrů).

6 Stiskněte některé nevyužité tlačítko.

Nevyužitá tlačítka jsou zobrazena plnou čarou.
Šedivá tlačítka nejsou k dispozici (již jsou spojena 
s jiným nastavením).
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7 Stiskněte [OK].

Po uložení nastavení následuje návrat na 
Parameter List (Seznam parametrů).
Název každého parametru můžete podle svých 
potřeb změnit. Chcete-li změnit název parametru, 
viz krok 8.

Poznámka:
• Po uložení nastavení se stisknutím tlačítka 

[Close] (Zavřít) na obrazovce Parameter List 
vrátíte na obrazovku Special Paper Ctrl.

• Stisknutím [Close] (Zavřít) na obrazovce Special 
Paper Ctrl se vrátíte na obrazovku Functions. 
Tisk bude proveden podle uloženého nastavení.

• Pokud po uložení nastavení nechcete tisknout, 
stiskněte na ovládacím panelu .

8 Stiskněte [Rename] (Přejmenovat).

9 Stiskem tlačítka provedete 
přejmenování.

Šedivá tlačítka nejsou k dispozici (ještě nebylo 
registrováno žádné nastavení).
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10 Zadejte nový název programu 
pomocí tlačítek se znaky.

Mezi velkými a malými písmeny se přepíná 
tlačítkem [Small] (Malé) nebo [Capital] (Velké).

str.122

11 Po vložení všech znaků stiskněte [OK].

Následuje návrat na obrazovku Parameter List 
(Seznam parametrů) a název je upraven.

12 Stiskněte [Close] (Zavřít).

Následuje návrat na obrazovku Special Paper Ctrl 
(Ovl. speciálního papíru).
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Provádění změn v nastavení Special Paper Ctrl 
(Ovl. speciálního papíru) 

1 Přejděte na obrazovku Parameter 
List (Seznam parametrů). 
Postupujte podle kroků 1 až 3 ( str.105). 

2 Stiskněte [Retrieve] (Vyvolat).

3 Stiskem tlačítka provedete změnu.

4 Změňte nastavovací parametry.
Změnit je možné parametry pro následující 
funkce: “Paper Feed Adj.” (Nast. vysunutí papíru), 
“Paper Eject Adj” (Ovl. vysunutí papíru) a 
“Receive Tray” (Přijímací zásobník) (když 
používáte automatický štosovací zásobník).

Poznámka:
• Podrobnosti o změnách najdete na str.101.

5 Na obrazovce Special Paper Ctrl 
(Ovl. speciálního papíru) stiskněte 
[Revise] (Prohlédnout). 

6 Stiskněte [OK].

Po upravení parametrů následuje návrat na 
obrazovku Special Paper Ctrl (Ovl. speciálního 
papíru).
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Mazání nastavení Special Paper Ctrl (Ovl. speciálního papíru)

1 Přejděte na obrazovku Parameter 
List (Seznam parametrů). 
Postupujte podle kroků 1 až 3 ( str.105). 

Důležité!:
• Nejprve zkontrolujte, zda je možné nastavení 

vymazat. (Vyvolejte příslušné nastavení a 
postupujte podle kroků od kroku 2.)

• Vymazané nastavení není možné obnovit.

2 Stiskněte [Clear] (Vymazat).

3 Stiskněte tlačítko toho nastavení, 
které chcete vymazat.

Šedivá tlačítka nejsou k dispozici (ještě nebylo 
registrováno žádné nastavení).

4 Stiskněte [OK].

Následuje návrat na obrazovku Parameter List 
(Seznam parametrů). Vybrané nastavení je 
vymazáno.

5 Stiskněte [Close] (Zavřít).

Následuje návrat na obrazovku Special Paper Ctrl 
(Ovl. speciálního papíru).
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Pokročilé funkce

Ochrana důvěrných dokumentů 
[Confidential] (Důvěrné) 
Z matrice, která zůstane na tiskovém válci, lze tisknout i po dokončení tiskové úlohy. Pomocí funkce “Confidential” 
(Důvěrné) bude matrice na tiskovém válci zlikvidována, a tak se předejde neoprávněné reprodukci důvěrných 
dokumentů, jako jsou akademické testy nebo seznamy zákazníků.

Poznámka:
• Můžete nastavit zařízení tak, aby uživatelům připomnělo použít funkci “Confidential” (Důvěrné) při každém použití.

str.165

1 Ujistěte se, že tisk skončil.
Zjistěte, zda se vytisklo všechno.

2 Na Základní obrazovce tisku 
stiskněte [Functions] (Funkce).

3 Stiskněte [Confidential] (Důvěrné).

4 Stiskněte [OK].

Objeví se následující obrazovka.

Aktuální matrice bude zlikvidována a na tiskový 
válec se umístí nová matrice. 

Poznámka:
• Po provedení funkce “Confidential” již nelze 

zlikvidovanou matrici reprodukovat a funkce 
“Renew Page” (Důvěrné) není k dispozici.
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Automatické třídění do skupin 
[Programme] (Program)  
Díky funkci “Programme” (Program) nebudete muset opakovaně zadávat, kolik kopií se má vytisknout. Počet kopií 
zadáte předem pro každou sadu. Po vytištění každé sady kopií se tisk zastaví.
Nastavení “Programme” (program) můžete uložit a později snadno vyvolat.
Příklad použití této funkce: ve škole lze předem stanovit počet kopií (listů) na jednu třídu (sadu) a potom určit počet 
stupňů (skupin) v celé škole.
“Programme” (Program) se skládá ze dvou typů: “Single” (Jeden) a “Multiple” (Více). 

Důležité!:
• Po tisku s funkcí “Programme” (Program), stisknutím tlačítka  deaktivujte “Programme” (Program). 
• “Programme” (Program) není k dispozici, když je zvolena funkce “Auto Page Renewal” (Automatické obnovení 

stránky).

Single Page Mode (Jedna stránka)
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.

Poznámka:
• Pokud tisknete více originálů pomocí programu “Single Page” (Jedna stránka), umístěte tyto originály (až 50) 

do jednotky ADF (volitelné) a pokud je “Auto Process” (Automatický proces) zapnutý, tedy “ON (ZAP)”, 
nastavený program může být opakován a všechny originály jsou rozděleny do skupin, aby se vytiskl příslušný 
požadovaný počet kopií.
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Multi-Page Mode (Více stránek)
U více originálů se pro každý originál tiskne jiný počet kopií.
Z jednoho originálu lze pořídit až 9999 kopií.
Z každého originálu se může rozmnožit předem stanovený počet listů (až 20 originálů).

Poznámka:
• Tuto funkci není možné použít pro tisk z počítačových dat (přímý tisk).

str.46

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

• Naprogramovat a pak tisknout (bez uložení nastavení) str.116
• Vyvolat uložený program a pak tisknout (pokud je program zaregistrován) str.118
Na Základní obrazovce tisku si vyberte z následujících kroků.
Pokračujte stisknutím tlačítka.

[Renew Page] (Obnovit stránku): Vytvoří matrici z posledních dat pro tvorbu matrice. 
[Next Page] (Další stránka) nebo [Go to Next] (Přejít na další): Zastaví aktuální tiskovou úlohu, přeskočí na další 
originál, sadu nebo skupinu.
[Cancel Job] (Zrušit úkol): Zruší provádění programu.
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Poznámka:
• Pokud používáte model RZ977, funkce “Programmed Printing” (naprogramovaný tisk) a “Paper Interposal” 

(Oddělovací papír) je možné kombinovat pro snadnější použití.
str.100

• 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.
Když tisknete s Oddělovačem tisku, nezapomeňte na obrazovce Functions (Funkce) aktivovat “Job Separation” 
(Oddělování tisku). 
Pokud Oddělovač tisku nepoužíváte, musíte během pauzy vyjmout z výstupního zásobníku papíru každý štos 
nebo mezi papíry vložit záložku.
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Nastavení naprogramovaného tisku 
Níže uvedené kroky platí pro program Single Page Mode (jeden originál) i program Multi-Page Mode (více originálů). 
K této operaci lze použít dotykový displej i tlačítka pro zadání počtu kopií (a související tlačítka). 

1 Stiskněte tlačítko .

Poznámka:
• Stisknutím tlačítka  přeskočíte na krok 3 

v režimu “Single Page Mode” (jedna stránka). 
Stisknutím tlačítka  přeskočíte na krok 3 
v režimu “Multi-Page Mode” (více stránek).

• Případně můžete obrazovku Programme Type 
zobrazit stisknutím [Functions] (Funkce) a 
potom [Programme] (Program) na Základní 
obrazovce tvorby matrice.

2 Stiskněte [Single] (Jeden) nebo 
[Multiple] (Vícenásob.).

3 Číslice zadejte pomocí tlačítek pro 
zadání počtu kopií.

V režimu Single Page Mode (Jedna 
stránka)

1) Pomocí tlačítek pro zadání počtu kopií 
zadejte počet kopií.

2) Stiskněte tlačítko  nebo tlačítko 
  tlačítko.

3) Pomocí tlačítek pro zadání počtu kopií 
zadejte počet sad (ve skupině).

4) Stiskněte tlačítko  nebo tlačítko 
.

Chcete-li naprogramovat více než jednu 
skupinu, zopakujte kroky 1) - 4).

Poznámka:
• Chcete-li nějaké číslo zrušit nebo změnit, 

stiskněte tlačítko  a zadejte číslo 
znovu.

• Chcete-li smazat vše (počet kopií a počet 
sad), stiskněte [Clear All] (Smazat vše).

• Celkový počet všech kopií, které se mají 
vytisknout, se zobrazuje v horní části 
obrazovky.
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Důležité!:
• Chcete-li aktuální naprogramovaný tisk 

uložit, stiskněte [Entry/Call] (Zadat/volat).
Jakmile stisknete [OK], nelze nastavení 
uložit. Další informace najdete v “Ukládání 
programů” ( str.119).

V režimu Multi-Page Mode (Více 
stránek)

1) Pomocí tlačítek pro zadání počtu kopií 
zadejte počet kopií.

2) Stiskněte tlačítko  nebo tlačítko 
.

3) Opakováním výše uvedených kroků 1 a 2 
zadejte počet kopií pro každý originál.

Poznámka:
• Chcete-li nějaké číslo zrušit nebo změnit, 

stiskněte tlačítko  a zadejte číslo 
znovu.

• Chcete-li smazat vše (počet kopií a počet 
sad), stiskněte [Clear All] (Smazat vše).

• Celkový počet všech kopií, které se mají 
vytisknout, se zobrazuje v horní části 
obrazovky.

Důležité!:
• Chcete-li aktuální naprogramovaný tisk 

uložit, stiskněte [Entry/Call] (Zadat/volat).
Jakmile stisknete [OK], nelze nastavení uložit.
Další informace najdete v “Ukládání 
programů” ( str.119).

4 Stiskněte [OK].

Objeví se následující obrazovka.

Následuje návrat na původní obrazovku. Zařízení 
je připraveno tisknout podle programu.

Poznámka:
• Případně můžete po zadání počtu kopií nebo 

sad spustit tisk pomocí tlačítka , aniž byste 
se dotknuli [OK].
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Vyvolání programu  
Vyvolá uložený program a změní jeho nastavení.

1 Stiskněte tlačítko .

Poznámka:
• Případně můžete obrazovku Programme Type 

zobrazit stisknutím [Functions] (Funkce) a 
potom [Programme] (Program) na Základní 
obrazovce tvorby matrice.

2 Stiskněte [Programme List] (Seznam 
programů).

3 Stisknutím tlačítka vyberte program, 
kterých chcete vyvolat.

4 Stiskněte [OK].

Objeví se následující obrazovka.

Následuje návrat na původní obrazovku. Zařízení 
je připraveno tisknout pomocí vyvolaného 
programu. 

Poznámka:
• Chcete-li zrušit naprogramovaný tisk, stiskněte 

 (nebo stiskněte [Functions] (Funkce) 
→[Programme] (Program)) a potom stiskněte 
[Cancel Job] (Zrušit úkol) na následující 
zobrazené obrazovce. Zrušení 
naprogramovaného tisku stisknutím tlačítka 

 provede reset dalších nastavení.
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Ukládání programů  
Často používaná nastavení programu si můžete uložit a později je vyvolat a použít pro tisk.
Lze uložit celkem 12 nastavení (režim Single (Jedna) nebo Multiple (Více)).

1 Vytvořte a zadejte nastavení 
naprogramovaného tisku.
Postupuje podle kroků 1-3 v “Nastavení 
naprogramovaného tisku” ( str.116).

2 Na obrazovce programu stiskněte 
[Entry/Call] (Zadat/volat).

3 Stiskněte některé nevyužité tlačítko.

Stiskněte tlačítko, které je zobrazeno plnou čarou. 
Šedivá tlačítka nejsou k dispozici (již jsou spojena 
s jiným programem).

4 Stiskněte [OK].

Objeví se následující obrazovka.

Následuje návrat na obrazovku Programme List. 
Program je uložen.

Každý program si můžete pro svou potřebu 
pojmenovat. Viz krok 3 v “Přejmenování 
programu” ( str.121).

Poznámka:
• Po uložení programu se stisknutím tlačítka 

[Close] (Zavřít) na obrazovce Programme List 
vrátíte na obrazovku Programme. 
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Chcete-li z uloženého programu tisknout, 
stiskněte tlačítko [OK] na obrazovce Programme. 
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Přejmenování programu  
Názvy programů lze změnit, aby lépe vystihovaly jejich použití nebo účel.

1 Na obrazovce Functions stiskněte 
[Programme] (Program).

Poznámka:
• Pokud je tlačítko [Programme] (Program) již 

zvýrazněno, jeho stisknutím se znovu objeví 
obrazovka Programme a ne obrazovka 
Rename program. 
Stisknutím [Cancel Job] (Zrušit úkol) a potom 
[OK] se vrátíte na obrazovku Functions. Znovu 
stiskněte [Programme] (Program). 

2 Stiskněte [Programme List] (Seznam 
programů).

3 Stiskněte [Rename] (Přejmenovat).

Poznámka:
• Vlevo nahoře na každém tlačítku programu je 

ikona.  označuje program Single Page Mode 
(režim Jedna stránka),  označuje program 
Multi-Page Mode (režim Více stránek).

4 Vyberte program, který chcete 
přejmenovat.
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5 Zadejte nový název programu 
pomocí tlačítek se znaky.

Poznámka:
• Chcete-li vymazat současný název, stiskněte 

 tlačítko nebo tlačítko .

6 Po zadání názvu stiskněte [OK].

Objeví se následující obrazovka.

Následuje návrat na obrazovku Programme List. 
Program je přejmenován.

Tip:
 Obrazovka Rename (Přejmenovat) 

Small

Capital

Poznámka:
• Můžete zadat až 10 znaků.
• K zadání čísel lze též použít tlačítka pro zadání 

počtu kopií. 
•  Tlačítkem  se vymaže dříve uložené nebo 

aktuální zadání. Každým stisknutím tlačítka 
vymažete jeden znak.
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Mazání programů  

1 Přejděte na obrazovku Programme 
List.
Postupujte podle kroků 1-2 ve “Vyvolání 
programu” ( str.118).

2 Stiskněte [Clear] (Vymazat).

3 Vyberte program, který chcete 
vymazat.

4 Stiskněte [OK].

Objeví se následující obrazovka.

Následuje návrat na obrazovku Programme List. 
Program je vymazán.
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Změna uložených programů

1 Vyvolejte program, který chcete 
změnit.
Postupujte podle kroků 1 a 3 ve “Vyvolání 
programu” ( str.118).

2 Proveďte změnu programu.
Změňte počet kopií nebo sad na aktuální 
obrazovce.

Poznámka:
• Podrobnosti o nastavení programu najdete 

v části “Nastavení naprogramovaného tisku” 
( str.116).

3 Stiskněte [Revise] (Prohlédnout).

4 Stiskněte [OK].

Objeví se následující obrazovka.

Následuje návrat na obrazovku Programme 
(Program). Nastavení “Programme” (Program) je 
aktualizováno (přepsáno).
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Využití funkcí paměti úkolů 
[Job Memory] (Paměñ úkolů) 
Kombinace nastavení, které často používáte, můžete uložit do paměti “Job Memory” (Paměñ úkolů). Když budete provádět 
podobnou tiskovou úlohu, můžete tato nastavení “Job Memory” (Paměñ úkolů) jednoduše vyvolat. Lze uložit až 10 úkolů.
Do “Job Memory” (Paměñ úkolů) lze uložit následující atributy.

Tvorba matrice/Tisk

*1 K dispozici pouze u RZ977
*2 K dispozici s volitelným zařízením

Režim Link Mode (k dispozici s propojenou tiskárnou)

*: K dispozici s volitelným zařízením

Otevřete obrazovku Job Memory (Paměñ úkolů) jedním z následujících způsobů:

• Stisknutím [Functions] (Funkce) a potom [Job Memory] (Paměñ úkolů) na dotykovém displeji.
• Stisknutím tlačítka  mezi tlačítky pro zadání počtu kopií.

V následujících pokynech se používá způsob otevření obrazovky Job Memory (Paměñ úkolů) pomocí dotykového displeje.

Page Book Shadow Print Position Auto Page Renewal
Dot Process Multi-Up Print Paper Feed Adj. Scanning Side -ADF*2

Contrast Top Margin D-Feed Check Air Blow
Ink Saving Contrast Adj Eject Wing Control Separation Fan
Size Tone Curve Auto Process Pre-suction Fan
Margin+ Side Margin Interval Suction Fan
Feed Tray*1 Print Quantity Paper Interposal*1

Paper Size Print Speed ADF Semi-Auto*2

Max. Scan Print Density Job Separation*2

Page Feed Tray Print Quantity Punch*

Dot Process Book Shadow Duplex* Mailbox*

Contrast Top Margin Printer Collate* Output Reversal*

Size Contrast Adj Offset Pages*

Margin+ Tone Curve Staple*
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Uložení paměti úkolů

1 Provádí různá nastavení tiskové úlohy.

2 Na Základní obrazovce tvorby matrice 
stiskněte [Functions] (Funkce).

3 Stiskněte [Job Memory] (Paměñ úkolů).

4 Stiskněte některé nevyužité tlačítko.

K dispozici jsou tlačítka zobrazená plnou čarou.
Tlačítka, která jsou spojena s nastavením jiné 
úlohy, jsou vybarvena šedě. 

Poznámka:
• Pokud jste obrazovku otevřeli stisknutím 

tlačítka , nejprve stiskněte [Register] 
(Zaregistrovat) a potom stiskněte některé 
z dostupných tlačítek. 

5 Potvrďte nastavení.

Stisknutím  rolujte dolů a zkontrolujte všechny 
položky. 

Poznámka:
• Chcete-li nějaké nastavení změnit, stiskněte 

[Cancel] (Zrušit) a začněte znovu. (Vrañte se 
ke kroku 1.)
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6 Stiskněte [OK].

Objeví se následující obrazovka.

Následuje návrat na obrazovku Job Memory 
(Paměñ úkolů). Nastavení jsou aktualizována. 
Každou paměñ úkolů si můžete pro svou 
potřebu pojmenovat. Viz krok 3 
v “Přejmenování paměti úkolů” ( str.128).
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Přejmenování paměti úkolů

1 Na Základní obrazovce tvorby 
matrice stiskněte [Functions] 
(Funkce).

2 Stiskněte [Job Memory] (Paměñ 
úkolů).

3 Stiskněte [Rename] (Přejmenovat).

4 Vyberte paměñ úkolů, kterou chcete 
přejmenovat.

Šedivá tlačítka nejsou k dispozici (ještě nebyla 
registrována žádná paměñ úkolů).

5 Zadejte nový název programu 
pomocí tlačítek se znaky.

Mezi velkými a malými písmeny se přepíná 
tlačítkem [Small] (Malé) nebo [Capital] (Velké).
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6 Po zadání názvu stiskněte [OK].

Následuje návrat na obrazovku Job Memory 
(Paměñ úkolů). Název je aktualizován.

7 Stiskněte [Close] (Zavřít).

Objeví se následující obrazovka.

Následuje návrat na obrazovku Functions.
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Vyvolání paměti úkolů a tisk

1 Na Základní obrazovce tvorby 
matrice stiskněte [Functions] 
(Funkce).

2 Stiskněte [Job Memory] (Paměñ 
úkolů).

3 Stiskněte [Retrieve] (Vyvolat).

Šedivá tlačítka nejsou k dispozici (již jsou spojena 
s nějakým nastavením úkolu).

4 Vyberte paměñ úkolů, kterou chcete 
vyvolat.

Poznámka:
• Nastavení úkolu lze též vyvolat pomocí tlačítek 

pro zadání počtu kopií.
M-1 až 9:  až 
M-10: 

5 Potvrďte nastavení a stiskněte [OK] .
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Objeví se následující obrazovka.

Následuje návrat na obrazovku Functions. 
Zařízení je připraveno tisknout pomocí 
vyvolaného nastavení úkolu.
Pokračujte s běžným tiskem.

Tip:
Rychlé vyvolání
Nastavení úkolu lze vyvolat pomocí vestavěných 
tlačítek bez použití dotykového displeje.
Například chcete-li vyvolat tiskový úkol M-2, 
stiskněte tlačítka , ,  v tomto 
pořadí. Vyvolá se M-2 a začne proces tvorby 
matrice. 
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Vymazání paměti úkolů

1 Na Základní obrazovce tvorby 
matrice stiskněte [Functions] 
(Funkce).

2 Stiskněte [Job Memory] (Paměñ 
úkolů).

Důležité!:
• Ujistěte se, že jde opravdu o to nastavení 

úkolu, které chcete vymazat.
• Tuto operaci nelze vrátit zpět.
• Jakmile se nastavení vymaže, nelze ho 

obnovit.

3 Stiskněte [Clear] (Vymazat).

4 Vyberte paměñ úkolů, kterou chcete 
vymazat.

5 Stiskněte [OK].
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6 Stiskněte [Close] (Zavřít).

Objeví se následující obrazovka.

Následuje návrat na obrazovku Functions.
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Prodloužení doby rezervace 
[Reservation] (Rezervace)  
Tato funkce je užitečná, když je zařízení připojeno k počítači. Když je zařízení po určitou dobu neaktivní, určí, že je 
aktuální úloha již dokončena, i když ve skutečnosti tisk ještě probíhá.
Pokud někdo jiný z počítače náhodou zahájí jinou tiskovou úlohu, způsobí to vytvoření nové matrice a likvidaci té 
stávající.
Prodloužením “Reserve Period” (Rezervní doba), lze takovému přerušení předejít. Aby se předešlo přerušování, 
doporučujeme vám aktivovat nastavení “Reservation” (Rezervace), když dočasně úlohu přerušíte nebo když tisknete 
letáky atd.

Poznámka:
• Na obrazovce Admin. vyberte jako “Reserve Period” (Rezervní doba) 5, 10 nebo 30 minut. Výchozí tovární 

nastavení je 5 minut.
str.151

• Do doby rezervace se nezapočítávají následující činnosti.

– Když je zařízení v provozu (tvorba matrice, tisk, důvěrná činnost, zabarvování atd.)
– Když je v provozu Oddělovač tisku (doplněk) 
– Když se používají tlačítka na ovládacím panelu
– Když je zobrazena obrazovka nastavení pro některou funkci

• Během doby rezervace bude vypnuto Auto Sleep a Automatické vypnutí.
Auto Sleep/Automatické vypnutí: po vypršení doby rezervace se časový spínač opět aktivuje.
Vypínací plán: Nevypne až do stanoveného času příští den.

str.152

1 Na Základní obrazovce tvorby 
matrice stiskněte [Functions] 
(Funkce).

2 Stiskněte [Reservation] (Rezervace).

Doba rezervace je prodloužena.
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Zabarvování [Idling Action] (Zabarvování)  
Po výměně tiskového válce nebo pokud zařízení nebylo delší dobu používáno, může se stát, že bude prvních několik 
kopií vytištěno příliš světle. Pokud před vytvořením matrice provedete “Idling Action” (Zabarvování), lze okamžitě 
dosáhnout vysoké kvality tisku a omezit množství odpadního papíru.

Důležité!:
• “Idling Action” (Zabarvování) je účinné pouze ve spojení s procesem tvorby matrice. Když provádíte pouze tiskové 

procesy, nebude mít “Idling Action” (Zabarvování) žádný efekt.

Poznámka:
• Chcete-li “Idling Action” (Zabarvování) provést automaticky při tvorbě matrice po určité době od posledního tiskové 

úlohy, nastavte “Auto Idling” (Automatické zabarvování) na obrazovce Admin.. 
str.152

1 Na Základní obrazovce tvorby 
matrice stiskněte [Functions] 
(Funkce).

2 Stiskněte [Idling Action] 
(Zabarvování).

 Na obrazovce se objeví .

3 Stiskněte tlačítko .

Objeví se následující obrazovka.

Po dokončení “Idling Action” (Zabarvování) se 
spustí proces tvorby matrice.

Poznámka:
• Před stisknutím  nezapomeňte založit 

originály, protože matrice bude provedena 
okamžitě po dokončení “Idling Action” 
(Zabarvování).
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Reprodukce matrice 
[Renew Page] (Obnovit stránku) 
[Auto Page Renewal] (Automatické obnovení stránky) 
Data z posledního procesu tvorby matrice jsou v zařízení dočasně uložena. 
Pomocí těchto dat lze reprodukovat další matici, aniž by se musely opakovat kroky ke skenování stejného originálu.
Můžete s originálem provést funkci “Rotate” (Otočit) a znovu vytvořit matrici.
“Auto Page Renewal” (Automatické obnovení stránky) je funkce, která automaticky znovu vytvoří matrici, když se 
uvedený počet stránek vytiskne. Pokud tisknete úlohu o objemu tisíců nebo desetitisíců kopií, může se matrice před 
dokončením úkolu znehodnotit.
Pokud “Auto Page Renewal” (Automatické obnovení stránky) nastavíte na “ON” (ZAP) před zahájením rozsáhlé 
tiskové úlohy, matrice se automaticky vytvoří znovu, když se dosáhne uvedeného počtu kopií (Auto Renewal Point 
(Automatické obnovení stránky)). Díky tomu udržíte trvalou kvalitu tisku od začátku do konce.

Poznámka:
• “Renew Page” (Obnovit stránku) funguje i u dat poslaných z počítače. Pokud ovšem existuje více stran, zpracuje 

“Renew Page” (Obnovit stránku) pouze poslední stranu.
• Funkce “Renew Page” (Obnovit stránku) není k dispozici:

– hned po spuštění
– po stisknutí tlačítka 
– po provedení “Confidential” (Důvěrné) 
– po provedení “Multi-Up Print” (Vícenásobný tisk)
– po provedení “Book Shadow” (Stín. knihy)
– pokud došlo při poslední tvorbě matrice k chybě 
– po provedení “Link Print” (Tisk z propojené tiskárny)
– po vytvoření matrice pro režim Výstup dat (pokud je instalováno doplňkové počítadlo kódových karet.)

• Když vyberete “Renew Page” (Obnovit stránku) nebo “Auto Page Renewal” (Automatické obnovení stránky), 
budou vytvořeny 2 zkušební kopie. Pokud došlo k upravení pozice tisku, tiskárna vycentruje válce do jejich 
původní pozice, znovu vytvoří matrici a vytiskne zkušební kopii. Válce se potom přesunou do dříve upravené 
pozice a vytisknou další zkušební kopii.

• Počet stránek ve zkušební kopii při použití funkce “Auto Page Renewal” (Automatické obnovení stránky) je možné 
upravit pomocí “Admin.”. str.152

• Jakmile se tisková pozice upraví, nová pozice se uloží, když dojde k pokračování tvorby matrice, a díky tomu se 
předejde dalším úpravám.

1 Na Základní obrazovce tisku 
stiskněte [Functions] (Funkce). 2 Stiskněte [Renew Page] (Obnovit 

stránku).
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Poznámka:
• Pokud stisknete a vyberete [Rotate] (Otočit), 

můžete originál otočit o 180 stupňů pro obnovu 
matrice.

• Když nastavíte “Rotate” (Otočit), zařízení otočí 
o 180 stupňů pro obnovu matrice při spuštění 
“Auto Page Renewal” (Automatické obnovení 
stránky).

• Chcete-li “Rotate” (Otočit) zrušit, stiskněte 
[Rotate] (Otočit) znovu.

3 Stiskněte [OK].

Objeví se následující obrazovka.

“Renew Page” (Obnovit stránku) spustí 
reprodukci matrice.
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Použití funkce Auto Page Renewal (Automatické obnovení stránky)
Chcete-li použít funkci “Auto Page Renewal” (automatické obnovení stránky), musíte ji nejprve umožnit v “Admin.”.
Pokud je funkce “Auto Page Renewal” (Automatické obnovení stránky) aktivována a “Auto Page Renewal” 
(Automatické obnovení stránky) je nastavena na “ON” (ZAP), je možné “Auto Page Renewal” (Automatické obnovení 
stránky) spustit při tiskové úloze.

Důležité!:
• Pokud funkce “Auto Page Renewal” (Automatické obnovení stránky) není aktivována v “Admin.”, pak “Auto Page 

Renewal” (Automatické obnovení stránky) není možné nastavit na “ON” (ZAP).
str.152

• Funkce “Auto Page Renewal” (Automatické obnovení stránky) je nastavena na “OFF” (VYP) v následujících 
případech.

– Při tisku s funkcí “Programme” (Automatické obnovení stránky)
– Když stisknete 
– Když se pokusíte provést další úlohu formou přímého tisku

Zapnutí funkce “Auto Page Renewal” (Automatické obnovení stránky)

1 Na Základní obrazovce tisku 
stiskněte [Functions] (Funkce).

2 Stiskněte [Auto Page Renewal] 
(Automatické obnovení stránky).

Funkce “Auto Page Renewal” (Automatické 
obnovení stránky) je aktivována.

Když tisknete pomocí těchto nastavení, funkce 
“Auto Page Renewal” (Automatické obnovení 
stránky) bude spuštěna po vytištění uvedeného 
počtu kopií. 

Poznámka:
• Pokud je [Auto Page Renewal] (Automatické 

obnovení stránky) šedivé, jděte na “Admin.” a 
zapněte “Auto Page Renewal” (Automatické 
obnovení stránky).
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Tvorba matrice, která využívá maximální 
tiskovou plochu [Max. Scan] (Max. skenování) 
Když je vytvořena matrice, použije se automatická detekce velikosti papíru a nastavení velikosti originálu tak, aby 
byly nastaveny správné tiskové okraje. Tím se předejde zaseknutí papíru a zašpinění vnitřních válečků inkoustem.
Když zvolíte “Max. Scan” (Max. skenování), aplikuje se na naskenovaný originál maximální tisková oblast bez ohledu 
na velikost tiskového papíru nebo velikost originálního dokumentu.
Nezapomeňte nejprve zkontrolovat velikost originálního dokumentu a tiskového papíru.

str.15
Maximální tisková plocha: 291 mm × 413 mm

Důležité!:
• Okraj šířky 5 mm v horní části dokumentu nelze skenovat ani při nastavení “Max. Scan” (Max. skenování).
• Nepoužívejte tiskový papír menší než je oblast obrazu vytvořeného na matrici.
• Celý povrch předlohového skla musí být čistý. 

Skenování maximální velikosti způsobí, že bude na matrici obsažena i nečistota vně originálního dokumentu.
To může způsobit potřísnění vnitřních válečků inkoustem.

1 Na Základní obrazovce tvorby 
matrice stiskněte [Functions] 
(Funkce).

2 Stiskněte [Max. Scan] (Max. 
skenování).

Je zvoleno “Max. Scan” (Max. skenování).
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Zkušební kopie a tisk
(s instalovanou doplňkovou jednotkou ADF) 
[ADF Semi-Auto] (Poloautom. ADF) 
Když je instalována doplňková jednotka ADF a zvolíte “Auto Process” (Automatický proces), automaticky se provede 
celá tisková úloha, ale nemůžete pořizovat zkušební kopie ani provádět nezbytné nastavení každé matrice. Chcete-
li, aby se zařízení po vytištění zkušební kopie každé matrice zastavilo, zvolte “ADF Semi-Auto” (Poloautom. ADF).

Důležité!:
• Vypněte “Auto Process” (Automatický proces), když používáte “ADF Semi-Auto” (Poloautom. ADF).

str.62

Poznámka:
• Výchozí “ADF Semi-Auto” (Poloautom. ADF) lze nastavit na obrazovce Admin.. 

str.149

1 Na Základní obrazovce tvorby 
matrice stiskněte [Functions] 
(Funkce).

2 Stiskněte [ADF Semi-Auto] 
(Poloautom. ADF).

Je zvoleno “ADF Semi-Auto” (Poloautom. ADF).

Poznámka:
• Pokud se [ADF Semi-Auto] (Poloautom. ADF) 

nezobrazí (nebo je šedivé), vypněte  
na ovládacím panelu. 

3 Vložte originál(y) do jednotky ADF.

Jednotka ADF dokument detekuje a automaticky 
otevře Základní obrazovku tvorby matrice 
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4 Pomocí tlačítek pro zadání počtu 
kopií zadejte počet kopií.

Počet se zobrazí na displeji pro počet kopií.

Poznámka:
• Chcete-li číslo změnit, stiskněte tlačítko  

a znovu zadejte správné číslo. 

5 Stiskněte tlačítko .

Po vytvoření matrice se vytiskne zkušební kopie a 
úloha se zastaví.

6 Zkontrolujte zkušební kopii.
Proveďte případné nastavení.

7 Stiskněte tlačítko .
Zařízení vytiskne určený počet kopií. Vytvoří se 
matrice pro další originál, vytiskne se její zkušební 
kopie a zařízení se opět zastaví.

Opakujte kroky 6 a 7.
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Výběr skenovaných stran při použití 
automatického podavače dokumentů DX-1 
[Scanning Side -ADF] (Skenovací strana -ADF) 
Když skenujete originály pomocí volitelného automatického podavače dokumentů DX-1, existují tři volby pro 
skenování stran: “Front Side” (přední strana), “Back Side” (zadní strana) nebo “Duplex” (obě strany).

Důležité!:
• Pokud je originál uložen do automatického podavače dokumentů DX-1, není možné použít funkci “Book Shadow” 

(Stín.knihy). 

Poznámka:
• Jděte na “Admin.” a vyberte “Scanning Side -ADF” (Skenovací strana - ADF), abyste uložili často používané 

nastavení jako výchozí.
str.149

Front Side -> Simplex (Přední strana -> Simplex)
Skenuje přední stranu originálu a tiskne na jedné straně.

Důležité!:
• Pokud je funkce “Auto-Link” zapnutá nebo používáte funkci “Top 

Margin” (Horní okraj), musíte použít nastavení “Front Side -> 
Simplex” (Přední strana -> Simplex). 

Back Side -> Simplex (Zadní strana -> Simplex)
Skenuje zadní stranu originálu a tiskne na jedné straně.

Duplex -> Simplex (Obě strany -> Simplex)
Skenuje obě strany originálu a tiskne na jedné straně. Přední strana se naskenuje jako první a potom zadní 
strana. Je třeba specifikovat “Setting Direction” (nastavení směru) a “Paging Direction” (směr stránkování) 
originálu.

Důležité!:
• Volba “Duplex -> Simplex” není v “Programme (Program) 

k dispozici; Multi-Page Mode” (režim Více stránek) a “Multi-Up 
Print” (Vícenásobný tisk). Podobně pokud vyberete “Duplex -> 
Simplex”, “Multi-Page Mode” (režim Více stránek) a “Multi-Up 
Print” (Vícenásobný tisk) nejsou k dispozici.

Poznámka:
• Pokud originál zahrnuje prázdné stránky, i ty budou naskenovány a zahrnuty v kopiích.
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Postup zpracování originálu a výstupu
Originál uložený v automatickém podavači dokumentů DX-1 se skenuje a tiskne zeshora.

Front Side -> Simplex (Přední strana -> Simplex)

Back Side -> Simplex (Zadní strana -> Simplex)

Duplex -> Simplex (Obě strany -> Simplex)

Poznámka:
• V režimu “Programme (Program); Multi-Page Mode” (režim Více stránek) je první stránka skenovaného originálu 

zobrazena na obrazovce Nastavení jako “Page01”. 
Např.
S volbou “Back Side -> Simplex” (Zadní strana -> Simplex) je poslední stránka originálu zobrazena na obrazovce 
Nastavení jako “Page01”, protože skenování začíná od poslední (vrchní) stránky.
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Určení skenované strany

1 Stiskněte tlačítko [Functions] 
(Funkce) na základní obrazovce 
každého režimu.

2 Stiskněte [Scanning Side -ADF] 
(Skenovací strana -ADF).

3 Stiskněte některé z tlačítek pro 
možnost skenování.

Viz podrobnosti možností skenování na str.142.

Když vyberete [Duplex -> Simplex]
Stisknutím vyberte tlačítka [Setting Direction] 
(Nastavení směru) a [Paging Direction] 
(Směr stránkování) zobrazená na obrazovce.

4 Stiskněte [OK].

Po uložení nastavení “Scanning Side -ADF” 
(Skenovací strana - ADF) následuje návrat na 
základní obrazovku.

Poznámka:
• Chcete-li potvrdit aktuální nastavení “Scanning 

Side -ADF” (Skenovací strana - ADF), otevřete 
obrazovku “Scanning Side -ADF” (Skenovací 
strana - ADF) ještě jednou.
Vybraná tlačítka nastavení jsou zvýrazněna.

READY

A4
Line

Black

Page (A4)

Basic Select ions Funct ions Admin.

Contrast

Auto Auto

Size Feed Tray

Id le

Mult i -Up
Print

D-Feed
Check

Info

Ready to Make Master

P. 4/4

Basic Select ions Funct ions Admin.

Ready to Make Master

Renew Page

Special  Paper Ctr l

Auto Page Renewal

Scanning Side -ADF

Duplex(Link)

Job Separat ion

Duplex

Front Side Simplex

Simplex

Simplex

SimplexBack Side

Scanning Side -ADF Cancel OK

Front Side

Only f ront  s ides
(upsides) of
or ig inals wi l l  be
scanned by the ADF.

Sett ing Direct ion Paging Direct ion

A
A

A
AA

A

Duplex

Front Side Simplex

Simplex

Simplex

SimplexBack Side

Scanning Side -ADF Cancel OK

Duplex

Both s ides of  or ig inals
wi l l  be scanned by the
ADF.

Align Top

Align Side

Left / Right

Top / Bottom

Sett ing Direct ion Paging Direct ion

A
A

A
AA

A

Duplex

Front Side Simplex

Simplex

Simplex

SimplexBack Side

Scanning Side -ADF Cancel OK

Both s ides of  or ig inals
wi l l  be scanned by the
ADF.

Align Top

Align Side

Left / Right

Top / Bottom

Duplex



Pokročilé funkce

Výběr skenovaných stran při použití automatického podavače dokumentů DX-1 [Scanning Side -ADF] 145

Tip:
Skenování oboustranných originálů pro ruční 
oboustranný tisk
S volitelným automatickým podavačem 
dokumentů DX-1 je možné použít tlačítka na 
obrazovce “Scanning Side -ADF” (Skenovací 
strana - ADF) pro naskenování obou stran 
originálu a tisk na obě strany papíru. 
Např. Skenování oboustranného originálu pro 
oboustranný tisk.

1) Nastavte originál pro oboustranný tisk. 

2) Vyberte pro tisk [Front Side -> Simplex] 
(Přední strana -> Simplex).

3) Umístěte tiskový papír lícovou stranou dolů 
na standardní ruční podavač. 

4) Uložte se stejnou orientací jako podle kroku 1.

5) Vyberte pro tisk [Back Side -> Simplex] 
(Zadní strana -> Simplex).
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Zobrazování stavu využití 
[Digital Copy Count] (Počítadlo digitálních kopií) 
Zařízení je schopno zaznamenat a zobrazit následující informace:
A4 and Under: Celkový počet vytištěných kopií A4 a menších.
Above A4: Celkový počet vytištěných kopií větších než A4.
Total: Celkový počet kopií, které zařízení vytisklo
Master Count: Celkový počet matric, které zařízení vytvořilo.
Print Drum Meter: Celkový počet kopií vytištěných na stávajícím válci.
Feed Tray 1 Count*: Počet listů vytištěných z podavače papíru 1
Feed Tray 2 Count*: Počet listů vytištěných z podavače papíru 2
Job Count: Spouští se a zastavuje dle potřeby.
* Tyto položky se zobrazí, pokud používáte model RZ977.

Například, chcete-li sledovat počet výtisku pořízených v daný den, nastavte ráno “Job Count” (Počítání úloh) na 0 a 
na konci pracovního dne zjistíte na počítadle příslušný počet.

Poznámka:
• Pokud používáte více tiskových válců, instalujte před zobrazením obrazovky Digital Copy Count (Počet digitálních 

kopiíí) ten válec, pro který potřebujete informace.

1 Na Základní obrazovce tvorby 
matrice stiskněte [Functions] 
(Funkce).

2 Stiskněte [Digital Copy Count] 
(Počítadlo digitálních kopií).

3 Prohlédněte si počty.

Poznámka:
• Používání “Job Count” (Počítadla úloh)

1) Stisknutím  nastavte čítač na 0.
2) Stisknutím [Close] (Zavřít) zavřete 

obrazovku Digital Copy Count (Počítadlo 
digitálních kopií). Používejte zařízení 
obvyklým způsobem.

3) Chcete-li zobrazit a prohlédnout si Job 
Count (Pčítadlo úloh), postupujte podle 
kroků 1 a 2.

4 Stisknutím [Close] (Zavřít) okno 
zavřete. 
Následuje návrat na obrazovku Functions.
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Otočení originálu o 180 stupňů pro vytvoření 
matrice [Rotate] (Otočit) 
Když využíváte přímého tisku, můžete pro vytvoření matrice otočit data originálu obdržené z počítače o 180 stupňů.

Důležité!:
• “Rotate” (Otočit) je také možné nastavit z ovladače tiskárny, ale pokud je funkce nastavena na zařízení i na 

ovladači tiskárny, úloha se vytiskne bez otočení.

1 Na Základní obrazovce tvorby 
matrice stiskněte [Functions] 
(Funkce).

2 Stiskněte [Rotate] (Otočit).

Aktualizace nastavení “Rotate” (Otočit).
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Změna výchozích nastavení [Admin.]  
Výchozí nastavení lze změnit tak, aby nejlépe vyhovovala vašim potřebám.
Lze je dle potřeby upravovat.

Důležité!:
• V závislosti na prostředí, ve kterém se zařízení používá, nemusejí být funkce “Admin.” k dispozici (záložka 

“Admin.” možná nebude zobrazena).
Obrañte se na svého prodejce (nebo oprávněného servisního zástupce), který vám poskytne podrobné informace.

Poznámka:
• Výchozí nastavení jsou hodnoty, které jsou obnoveny při zapnutí zařízení nebo po stisknutí tlačítka . 

Nastavitelné funkce
:Výchozí (tovární) nastavení.

Přístupové tlačítko 
na displeji

Funkce Popis

[Display] (Displej)

DirectAccess Entry
Pro každý režim ukládá na základní obrazovce často 
používané funkce.

str.158

Selections Entry
Po každý režim ukládá na obrazovce Selections 
(Volby) často používané funkce.

str.158

Display Priority
Vybírá, která obrazovka se má zobrazit po spuštění.

Poznámka:
• Mode Screen (Obrazovka Režim) je k dispozici, 

pouze když “Mode Key Pattern” (Vzor tlačítka volby 
režimu) je nastaven na “Mode
 Selection” (Výběr režimu).

Mode Screen/RISO Print/Link 
Mode

Mode Key Pattern
Vybírá, které obrazovky se mají zobrazit po stisknutí 
tlačítka .

[Mode Selection] (Výběr režimu)
Stisknutím tlačítka  se otevře Režim Obraz bez 
ohledu na to, na které obrazovce se zrovna nacházíte. 
[Loop] (Smyčka)
Při stisknutí tlačítka  se obrazovka změní tak, jak 
je vidět níže.

• Normálně: “Základní obrazovka tvorby 
matrice”←→“Základní obrazovka tisku”

• Pokud je připojena Propojená tiskárna: “Základní 
obrazovka propojení”←→“Základní obrazovka 
tvorby matrice/tisku”

• Pokud je instalována volitelná karta pro ukládání 
dokumentů: “Základní obrazovka skenu”←→“tvorba 
matrice/Základní obrazovka tisku”

Mode Selection/Loop
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[Display] (Displej)

Start-Up Screen
Vybírá animaci, která se ukazuje při spuštění. 

Logo(RISO)/Logo(RZ)/Character

Display Adjustment
Mění barvu pozadí, sytost a jas dotykového displeje.

Background:Blue/bílá
Display Density 
 -5, -4 ... -1, 0, +1 ... +4, +5
Backlight Lightness: 
 -2, -1, 0, +1, +2

Displayed Language
Vybírá jazyk, který se bude zobrazovat na obrazovce.

Důležité!:
• Chcete-li nastavení směnit, obrañte se na svého 

prodejce (nebo oprávněného servisního zástupce). 

#01, #02, #03 ...

[Default] (Výchozí)

Image Processing
Mění výchozí nastavení pro “režim Zpracování obrazu”.

Line/Photo/Duo (Text a Foto)/Pencil

Scanning Contrast
Mění výchozí nastavení pro “kontrast skenování”.

• Contrast Range:
Lighter/Standard/Darker

• Contrast:
1, 2, 3, 4, 5, Auto

Reproduction Size
Mění výchozí nastavení pro “velikost”.

100%, Auto

Print Speed
Mění výchozí nastavení pro “rychlost tisku”.

1, 2, 3 ,4 ,5

Print Density
Mění výchozí nastavení pro “sytost tisku”.

1, 2, 3 ,4 ,5

Scanning Side -ADF
Pokud je zařízení vybaveno volitelným automatickým 
podavačem dokumentů DX-1, vyberte výchozí skeno-
vací stranu pro jednostranný originál pomocí “Scan-
ning Side -ADF” (Skenovací strana - ADF).

str.142

Front Side, Back Side

OP Auto Process
Mění výchozí nastavení pro “Auto Process” (Automat-
ický proces), když je instalována doplňková jednotka 
ADF nebo Oddělovač tisku. 

ON, OFF

ADF Semi-Auto
Mění výchozí nastavení pro “ADF Semi-Auto” (Poloautom. 
ADF), když je instalována jednotka ADF (doplněk).

ON, OFF

Auto Process Mode
Mění výchozí nastavení pro “Auto Process” (Automat-
ický proces). 

ON, OFF

Double Feed Check
Mění výchozí nastavení pro “D-Feed Check” (Kontrola 
D-podávání).

ON, OFF

Přístupové tlačítko 
na displeji

Funkce Popis
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[Default] (Výchozí)

Job Separation
Mění výchozí nastavení pro “Job Separation” (Odd-
ělování tisku), když je instalován Oddělovač tisku 
(doplněk). 

ON, OFF

Eject Wing Control
Mění výchozí pozici křídla pro vysunutí papíru.

Důležité!:
• Tato volba je k dispozici pouze tehdy, když je pře-

dem nakonfigurováno speciální nastavení papíru. 
Chcete-li toto nastavení předem konfigurovat, 
obrañte se na svého prodejce (nebo oprávněného 
servisního zástupce).

ON, OFF

Paper Ejection Adj
Mění výchozí nastavení pro “Paper Ejection Adj” Nast. 
vysunutí papíru. 

str.150

Air Blow: OFF, ON
Separation Fan: OFF, 1, 2, 3, 4
Pre-suction Fan: ON, OFF
Suction Fan: 1, 2, 3, 4

Default Folder
Určuje složku, do které se mají uložit data přečtená 
v režimu skener, a složku, do které se mají uložit data 
odeslaná z počítače. 

Scan Data Folder: 6 složek
PC Job Folder: 6 složek

[System] (Systém)

Custom Paper Entry
Určuje rozměry papíru před použitím papíru nestand-
ardní velikosti.

str.161

Irregular Fitter
Určuje, že originály s vlastní velikostí budou nasken-
ovány jako standardní velikost.

OFF, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R

Folder Renaming
Změní název složky, která se používá pro ukládání dat.

6 složek

CI Select
Vyberte mezi nastavením “Internal CI” a “External CI”.
Pokud je zařízení vybaveno volitelným PS7R, vyberte 
“External CI”.

Internal CI, External CI

Přístupové tlačítko 
na displeji

Funkce Popis
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[System] (Systém)

PS7R Information
Pokud je zařízení vybaveno volitelným PS7R, nas-
tavte IP adresu tak, aby se zařízení připojilo na síñ.
Nastavení IP adresy se liší podle typu sítě.

Poznámka:
• Chcete-li změnit vstupní zdroje, stiskněte příslušné 

políčko nebo listujte jednotlivými volbami stisknutím 
tlačítka .

• Při použití serveru DHCP
[Use DHCP]

• Při zadání IP adresy ručně
[Manual Input]

  nebo tlačítka pro 
zadání počtu kopií.

Base IP Address
Nastavuje IP adresu pro připojení zařízení do sítě.
Nastavení IP adresy se liší podle typu sítě.

Poznámka:
• Chcete-li změnit vstupní zdroje, stiskněte příslušné 

políčko nebo listujte jednotlivými volbami stisknutím 
tlačítka .

Margin-Plus Rate
Určuje výchozí poměr zmenšení velikosti pro nas-
tavení “Margin+” (Okraj+).

90 až 99%
(Výchozí tovární nastavení je 
94%)

Auto 90°Rotation
Když na předlohové sklo nebo na volitelnou ADF jed-
notku ukládáte originál téže velikosti, ale jiné orientace 
ve srovnání s papírem založeným v podavačích 
papíru (standardní ruční podavač, podavač papíru 1 
nebo podavač papír 2), je možné využít nastavení 
otočení o 90 stupňů pro zarovnání originálních a 
výstupních dokumentů.

ON, OFF

Clock/Calendar
Nastavuje vnitřní hodiny zařízení.
Čas/datum se zobrazuje na Informační obrazovce . 

str.202

Den/měsíc/rok hodina:minuta

Reserve Period
Určuje časový úsek (v sekundách), kdy neaktivní 
zařízení přijímá data z počítače, ale omezuje zpracov-
ání jakéhokoliv příkazu k výstupu.

OFF/15 s/30 s/60 s

Ex. Reserve Period
Když je nastavena “Reserve Period” (Rezervní doba), 
prodlouží Reserve Period (Rezervní doba) 
(v minutách), aby se předešlo datovému přerušení.

5 min/10 min/30 min

Auto Clear
Určuje, zda se v případě, že je zařízení neaktivní po 
stanovenou dobu (v minutách), mají všechna nas-
tavení resetovat na výchozí hodnoty

• Automaticky smazat
OFF/ON

• Doba čekáni
1-60 min (výchozí tovární nas-
tavení je 5 min)

Přístupové tlačítko 
na displeji

Funkce Popis
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[System] (Systém)

Energy Saving Mode
Určuje, zda se má aktivovat režim spánku nebo auto-
matické vypnutí, když je zařízení po stanovenou dobu 
neaktivní.

• OFF
“Energy Saving Mode” (Režim úspory energie) není 
aktivován. Napájení se vypíná/zapíná pomocí 
vypínače.

• Auto Sleep
Zařízení je připraveno přijímat data z počítače, ale 
jeho ostatní funkce jsou vypnuty.

• Auto Power-OFF
Automaticky vypne napájení. (Nelze přijímat data.)

• Energy Saving Mode
OFF/Auto Sleep/Auto Power-
OFF

• Waiting Time
1-60 mn (výchozí tovární nas-
tavení je 5 minut)

Power-OFF Schedule 
Nastavuje denní čas, kdy se automaticky vypne 
napájení přístroje.
Pokud se zařízení (nebo jeho Propojené tiskárny) 
právě používá nebo přijímá data, napájení se 
nevypne.

• Power-OFF Schedule
OFF/ON

• Čas vypnutí
hodina: minuta

Protect
Určete nastavení “Protect” (Ochrana). 

str.165

OFF, ON

Auto Idling
Určuje, zda se má při tvorbě matrice po stanovené 
době, kdy se zařízení nepoužívalo, provést “Auto 
Idling” (Zabarvování).
Rovněž určuje dobu nepoužívání před spuštěním 
“Auto Idling” (Automatické zabarvování), a počet 
otočení naprázdno.

• Auto Idling
OFF/ON

• Non-Use Time
1-12 hodin

• Rotation
1-3 (krát)

Auto Page Renewal
Umožní vám nastavit, kdy znovu vytvořit novou 
matrici. Jakmile se dosáhne určeného počtu kopií, 
používaná matrice se automaticky znehodnotí a 
vytvoří se nová.
Můžete také určit, kolik se má vytisknout zkušebních 
kopií po opětovném vytvoření matrice.

• Auto Page Renewal
OFF, ON

• Auto Renewal Point
1-9999 kopií (výchozí tovární 
nastavení je 1000 kopií)

• Sample Copy Output
0-99 kopií (výchozí tovární nas-
tavení jsou 3 kopie)

Minimum Print Q’ty
Nastavuje minimální počet kopií k vytištění.
To zabraňuje tomu, aby se vytvořila matrice, když je 
zadán menší počet výtisků.

Důležité!:
• Toto nastavení lze uzamknout, aby se nedalo měnit. 

Obrañte se na svého prodejce (nebo oprávněného 
servisního zástupce), který vám poskytne podrobné 
informace.

OFF/ON (2-99 kopií)

Přístupové tlačítko 
na displeji

Funkce Popis
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[System] (Systém)

Feed Tray Relay (Pouze u RZ977)
Funkce “Feed Tray Relay” (Relé podavače papíru) 
vám umožňuje vybrat souvislé zavádění papíru ze 
standardního ručního podavače, Feed Tray1 
(Podavač papíru1) a Feed Tray2 (Podavač papíru2).
Pokud do podavačů papíru založíte papír stejné 
velikosti, struktury a typu a se stejnou orientací, je 
k dispozici souvislé zavádění papíru ze standardního 
ručního podavače (Standard-T)→Feed Tray2→Feed 
Tray1. str.204

ON, OFF

Triple-Tray Source (Pouze u RZ977)
Pokud pro podavač papíru zvolíte režim “Auto”, nas-
tavte, zda se to týká i standardního ručního podavače, 
nebo ne.

ON, OFF

Paper Interposal (Pouze u RZ977)
Mění výchozí nastavení pro “Paper Interposal” (Odd-
ělovací papír).
Pokud je zapnutá funkce “Paper Interposal” (Oddělo-
vací papír), zadejte zásobník, ve kterém jsou tyto odd-
ělovací listy založeny.

• Paper Interposal
ON, OFF

• Interposer Tray
Standard-T, Feed Tray1, Feed 
Tray2

Stack Guide Ctrl
Pokud je zařízení vybaveno automatickým štosovacím 
zásobníkem, určete, které vodící lišty se vysunou, 
když se stiskne otevírací tlačítko pro vodicí lišty 
výstupního zásobníku, aby bylo možné vyjmout papír 
z automatického štosovacího zásobníku.

End, Side, Both

Stock Management
Chcete-li zkontrolovat aktuální množství zásob, zade-
jte počet nakoupených jednotek spotřebního mater-
iálu.

Poznámka:
• Když množství zásob klesne pod “Oznamované 

zbývající množství”, na displeji se objeví hlášení
• Toto nastavení bude standardně znepřístupněno.

Obrañte se na svého prodejce (nebo oprávněného 
servisního zástupce), který vám poskytne podrobné 
informace.

• Purchase Qty
0-99 Pcs.

• Oznamované zbývající 
množství
0-99 Pcs.

Beep Sound
Zvolte, zda se má ozvat pípnutí při stisknutí tlačítka 
nebo při výskytu chyby.

• ON
Pípnutí se ozve při každém stisknutí tlačítka. Pípnutí 
se ozve při vzniku/dokončení události.

• Limited
Pípnutí se neozve při stisku tlačítka. Pípnutí se 
neozve při restartu zařízení.

• OFF
Neozývají se žádná pípnutí.

OFF/Limited/ON

Přístupové tlačítko 
na displeji

Funkce Popis



Pokročilé funkce

Změna výchozích nastavení [Admin.]154

[Link Mode] (Režim 
propojení)
Je zobrazen pouze 
tehdy, když je připo-
jena Propojená 
tiskárna.

Link Properties str.183

Linked Printer
Pokud je k zařízení připojena jen jedna propojená 
tiskárna (prodává se samostatně) a nejsou připojeny 
žádné další tiskárny ani počítače spojené v síti, jedná 
se o “One-to-One”.

PC Network, One-to-One

Link-Free Volume
Nastavuje počet kopií, který určuje výstupní zařízení. 
Když počet kopií nedosahuje zadané hodnoty, bude 
úloha vytištěna z Propojené tiskárny. Když se tiskne 
více kopií než Link-Free Volume, provede se tisk ze 
zařízení.

Poznámka:
• Výchozí hodnota je 20 kopií.
• “Minimum Print Q’ty” (Minimální počet tisku) nelze 

nastavit, když je zapnuto “Link-Free Volume”.

ON [Link-Free Volume]
2-99 kopií/OFF
(Výchozí tovární nastavení je 20 
kopií)

Duplex Interval
Určuje čas intervalu (v sekundách) mezi prvním a 
druhým skenováním při použití Oboustranného tisku.

15 sekund/30 sekund

Online Auto-Link
Určuje, zda se má úloha automaticky vytisknout 
z Propojené tiskárny, když je počet kopií nižší než 
Link-Free Volume.

Poznámka:
• Když je “Link-Free Volume” vypnutý, je tato položka 

šedivá a není k dispozici.

ON/OFF

Link Info Refresh
Nastavuje, jak často dostává zařízení data 
z Propojené tiskárny.

10-999 sekund
(Výchozí tovární nastavení je 15 
sekund)

Link Scanning Mode
Můžete vybrat “Speed-based” (podle rychlosti) 
nebo“Image-based” (podle obrázku), když máte 
výstup z připojeného zařízení. 

Speed-based, Image-based

[Editor]

Print Colours Podrobnosti najdete 
v uživatelské příručce ovladače 
tiskárny RISO.Tool Bar Position

Sub Tool Bar

Page Orientation

Přístupové tlačítko 
na displeji

Funkce Popis
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Úprava výchozích nastavení
Výchozí nastavení lze změnit, když není zařízení v provozu.
Ujistěte se, že neprobíhá nebo není nedokončena žádná operace tiskové úlohy.

Poznámka:
• Na obrazovce Admin. je aktuální nastavení zobrazeno na pravé straně každého tlačítka.

1 Stiskněte tlačítko [Admin.] na 
základní obrazovce každého režimu.

2 Stiskněte [OK].

3 Vyberte funkci, kterou chcete 
změnit.

Přístupová tlačítka na displeji
Přístupová tlačítka na displeji umožňují rychlý 
výběr požadovaných funkcí tím, že zobrazí pouze 
relevantní skupiny funkčních tlačítek.
[All] (Vše): Všechny funkce
[Display] (Displej): Funkce týkající se obrazovek
[Default] (Výchozí): Základní provozní funkce
[System] (Systém): Funkce ovlivňující celý 
systém
[Link Mode] (Režim propojení): Funkce týkající 
se Propojené tiskárny
[Editor]: Funkce týkající se Editoru

• [Link Mode] (Režim propojení) je zobrazen 
pouze tehdy, když je připojena Propojená 
tiskárna (prodává se samostatně). 

4 Změňte nastavení.
Některé funkce mají vlastní obrazovky Nastavení, 
některé ne. Existuje několik způsobů nastavování 
hodnot. Následující příklady ukazují různé 
způsoby nastavování hodnot.

Bez další obrazovky Nastavení
(lze vybrat ze 2 nebo více možností)
Stisknutím tlačítka s názvem funkce změníte 
hodnotu zobrazenou vpravo.

Po změně nastavení pokračujte krokem 6.
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Je k dispozici další obrazovka 
Nastavení
Jednotlivá tlačítka
Když vyberete některé tlačítko, stane se z něj 
výchozí nastavení.

Je k dispozici další obrazovka 
Nastavení
Číselné hodnoty
Stisknutím   hodnotu zvýšíte/snížíte. 
Číslice lze zadat pomocí tlačítek pro zadání 
počtu kopií.

Je k dispozici další obrazovka 
Nastavení
Víceúrovňové zadání
Vyberte tlačítko, pak zadejte jeho hodnoty 
stisknutím více tlačítek nebo zadáním číselné 
hodnoty.

Stisknutím [ON] (ZAP) zobrazíte vpravo další 
možnosti.
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Je k dispozici další obrazovka 
Nastavení
Typ vstupního textu
Zadejte název po stisknutí tlačítka názvu, který 
chcete změnit.
Stiskněte tlačítko a zobrazí se obrazovka 
Přejmenovat.

Stiskněte tlačítka znaků a zadejte text.
Mezi velkými a malými písmeny se přepíná 
tlačítkem [Small] (Malé) nebo [Capital] (Velké).

str.122

5 Stiskněte [OK].

Pokud již nejsou k dispozici další obrazovky 
Nastavení, přeskočte ke kroku 6.

Poznámka:
• Stisknutím [Cancel] (Zrušit) se změny zruší a 

vrátíte se na obrazovku Admin.. 
• Zvolená hodnota se zobrazí napravo od tlačítka 

(u většiny funkcí).

6  Stiskněte .

Následuje návrat na původní základní obrazovku.

Cancel OKFolder Renaming

6  fo lder

5  fo lder

4  fo lder

3  fo lder

2  fo lder

1  fo lder

CapitalSmal l

Rename Cancel OK

Base IP Address Cancel OK

( N u m e r i c  k e y p a d  i s  a v a i l a b l e  f o r  i n p u t )

Use DHCPManual Input

Mode Screen

Mode Select .

Logo(RZ)
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Editor
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Nastavení oblasti přímého přístupu a 
záložka Selections (Volby) 
[DirectAccess Entry] (Zadání přímého přístupu) 
[Selections Entry] (Možnosti zadání)
Funkce, ke kterým v každém režimu často přistupujete, lze umístit do oblasti “přímého přístupu” na základní 
obrazovce nebo na obrazovku “Selections” (Volby).
To umožní rychlé změny a přímý přístup k obrazovce Nastavení každé funkce, a tak nebude nutné hledat v dlouhém 
seznamu funkcí.
V každém režimu (Tvorba matrice/Tisk/Skenování/Propojení) lze uložit vlastní nastavení. 

Poznámka:
• Vyberte funkce, které se týkají každého režimu.
• Zařízení se dodává s přednastavenou oblastí “přímého přístupu” a položkami na obrazovce “Selections” (Volby), 

které lze změnit.
• Lze vybrat kterékoliv funkce, které jsou k dispozici na obrazovce “Functions” (Funkce).
• Pokud existuje více Propojených tiskáren, vyberte nejprve jedno zařízení a potom proveďte změny v záložce 

“Admin.” a vyberte /opravte oblast “přímého přístupu” a obrazovku “Selections” (Volby). 
• Doplňková zařízení se automaticky přidají do oblasti “přímého přístupu” a na záložku “Selections” (Volby), pokud 

je tam místo pro další tlačítko.
(Volitelná zařízení připojená k Propojené tiskárně je nutno zadat na obrazovce Admin..)

Základní obrazovka Tvorba 
matrice

Tisk Skenování Propojení

Přímý přístup 4 4 4 4

Volby 9 9 - 6

Oblast přímého přístupu Obrazovka Selections

(A4)

READY
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Page

Basic Select ions Funct ions Admin.
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Ready to Make Master

D-Feed
Check

Mult i -Up
Print
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Auto

A4

Auto

Ready to Make Master
Select ionsBasic Funct ions Admin.

Paper
Interposal
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t ia l

Book
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Job Memory
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V následujících příkladech je konfigurační obrazovka oblasti “přímého přístupu” zobrazena vlevo nahoře a 
konfigurační obrazovka “Selections” (Volby) je zobrazena vpravo dole. Když jsou obě obrazovky stejné, je uveden 
pouze jeden obrázek.

1 Stiskněte [DirectAccess Entry] 
(Zadání přímého přístupu) nebo 
[Selections Entry] (Možnosti zadání) 
na obrazovceAdmin..

2 Vyberte záložku režimu, kam budete 
ukládat nová tlačítka.

3 Vyberte tlačítko, kterému přiřadíte 
funkci.

Pokud je tlačítku již nějaká funkce přiřazena, nově 
vybraná funkce ji přepíše.

4 Vyberte funkci, kterou chcete 
přiřadit.

Poznámka:
• Stisknutím  nebo  zobrazte více 

funkcí, pokud je potřeba.
• Chcete-li omylem přiřazenou funkci odstranit, 

stiskněte [No Entry] (Žádný přístup).
• Již přiřazené funkce mají šedivou barvu a nelze 

je vybrat.
• Některé funkce se zobrazí pouze tehdy, když 

jsou instalována doplňková zařízení.
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5 Stiskněte [OK].

Následuje návrat do oblasti “přímého přístupu” 
nebo na obrazovku “Selections” (Volby). Zvolené 
funkce jsou přidány.
Chcete-li přidat více funkcí nebo nahradit některé 
tlačítko jinou funkcí, opakujte kroky 2-5.

6 Stiskněte [OK].

Následuje návrat na obrazovku Admin. (Zadání 
vlastního papíru). Oblast “přímého přístupu” nebo 
obrazovka “Selections” jsou aktualizovány.

7  Stiskněte .

Následuje návrat na Základní obrazovku tvorby 
matrice nebo Základní obrazovku tisku.

Funct ion List Cancel OK

P.

Storage Memory

No Entry

Conf ident ia l

Interval

Edi tor Ink Saving

D-Feed Check

Idl ing Act ion Paper Interposal
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Registrace uživatelské velikosti papíru 
[Custom Paper Entry] (Zadání uživatelského papíru)  
Nestandardní velikosti papíru je nutno předem zadat do paměti. Jakmile je velikost papíru zadána do paměti, lze ji 
vyvolat pomocí tlačítka [Paper] (Papír) z obrazovky Feed Tray (Podavač papíru) (RZ977) nebo ze základní 
obrazovky tvorby matrice (RZ970).
Lze zadat až 6 různých velikostí. Dříve uložené velikosti lze změnit nebo vymazat.

Důležité!:
• Uživatelské velikosti papíru je nutno zadat. Pokud tak neučiníte, může dojít k nesprávnému skenování.

Zadávání velikostí a změna názvů

1 Stiskněte tlačítko [Admin.] na 
základní obrazovce každého režimu. 

2 Stiskněte [OK].

3 Stisknutím [System] (Systém) nebo 
 na obrazovce zobrazte [Custom 

Paper Entry] (Zadání uživatelského 
papíru). 

4 Stiskněte [Custom Paper Entry] 
(Zadání uživatelského papíru).
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5 Stiskněte některé nevyužité tlačítko.

Tlačítko, které je již spojeno s jinou velikostí, je 
šedivé.

6 Zadejte velikost papíru.

Ve směru podávání papíru (do podavače papíru) 
zadejte W (šířku) a H (výšku). Stiskněte  , 
nebo použijte tlačítka pro zadání počtu kopií. 

7 Stiskněte [OK].

Dle potřeby proveďte přejmenování. 
Chcete-li přejmenování velikosti přeskočit, 
stiskněte [Close] (Zavřít).

8 Stiskněte [Rename] (Přejmenovat).

9 Vyberte tlačítko, které chcete 
přejmenovat.

10 Zadejte nový název programu 
pomocí tlačítek se znaky.

Mezi velkými a malými písmeny se přepíná 
tlačítkem [Small] (Malé) nebo [Capital] (Velké).

str.122
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S e l e c t  a  R e g i s t e r  F r a m e  f o r  a  B u t t o n

Close

Clear

Rename

Change

Register No EntryU - 1

No EntryU - 2

No EntryU - 3

No EntryU - 4

No Entry

U - 6

U - 5

No Entry

Custom Paper Entry
S e l e c t  a  R e g i s t e r  F r a m e  f o r  a  B u t t o n

Close

Clear

Rename

Retr ieve

Register

S i z e  E n t r y Cancel OK

( N u m e r i c  k e y p a d  i s
a v a i l a b l e  f o r  i n p u t )

mm

mm

Feed

(100-340)

(148-555)

W

H

U-1

100

148

Custom Paper Entry
S e l e c t  a  R e g i s t e r  F r a m e  f o r  a  B u t t o n

Close

Clear

Rename

Retr ieve

Register

S i z e  E n t r y Cancel OK

( N u m e r i c  k e y p a d  i s
a v a i l a b l e  f o r  i n p u t )

mm

mm

Feed

(100-340)

(148-555)

W

H

U-1

200

300

Custom Paper Entry
S e l e c t  a  B u t t o n  N a m e  t o  b e  C h a n g e d

Close

Clear

Rename

Change

Register W200 H300 mmU - 1

No EntryU - 2

No EntryU - 3

No EntryU - 4

No Entry

U - 6

U - 5

No Entry

Custom Paper Entry
S e l e c t  a  B u t t o n  N a m e  t o  b e  C h a n g e d

Close

Clear

Rename

Change

Register W200 H300 mmU - 1

No EntryU - 2

No EntryU - 3

No EntryU - 4

No Entry

U - 6

U - 5

No Entry

CapitalSmal l

Rename Cancel OK



Pokročilé funkce

Registrace uživatelské velikosti papíru [Custom Paper Entry] (Zadání uživatelského papíru) 163

11 Po skončení stiskněte [OK].

Poznámka:
• Chcete-li název změnit, opakujte postup od 

kroku 8.

12 Potvrďte název a stiskněte [Close] 
(Zavřít).

Objeví se následující obrazovka.

Následuje návrat na obrazovku Admin. (Zadání 
vlastního papíru). Aktualizace nastavení Feed 
Tray (Podavač papíru) (Paper (Papír)).

Tip:
Tisk na prodloužený papír  
Zařízení může tisknout na papír, který je dlouhý 
433-555 mm (shora dolů ve směru podávání 
papíru), tak, že se velikost papíru uloží jako 
vlastní velikost.

str.161
Když na obrazovce Custom Paper Entry (Zadání 
uživatelského papíru) zadáte papír delší než 433 
mm (shora dolů ve směru podávání papíru), bude 
se s ním zacházet jako s “prodlouženým 
papírem”.
Když se na obrazovce Feed Tray (Podavač 
papíru) (Paper (Papír)) vybere “prodloužený 
papír”, přepne se zařízení do režimu 
“Prodloužený papír”.

Důležité!:
• Některé prodloužené papíry nemusejí 

zařízením projít vzhledem k vlastnostem papíru 
nebo se mohou zašpinit inkoustem vzhledem 
k umístěni obrazu na nich. Obrañte se na svého 
prodejce (nebo oprávněného servisního 
zástupce), který vám poradí.

Režim “Prodloužený papír” 

• Když je zařízení v režimu “Prodloužený papír”, 
je to v oblasti zpráv označeno jako “Ready to 
Make Master <Ext.Paper>” (Připraveno 
k vytvoření matrice <Ext. papír>) nebo “Ready 
to Print <Ext.Paper>” (Připraveno k tisku <Ext. 
papír>). 

• V režimu “Prodloužený papír” může zařízení 
tisknout na papíry, které na délku měří 433-
555 mm odshora dolů ve směru podávání 
papíru. Ovšem maximální tisková plocha a 
rozsah pozice tisku nahoře/dole zůstávají 
stejné jako obvykle.

str.18
str.94

• Časování a rychlost tisku jsou v režimu 
“Prodloužený papír” odlišné od běžného tisku. 
To je běžné, takže se neznepokojujte.

• Obrañte se na svého prodejce (nebo 
oprávněného servisního zástupce), který vám 
poradí ohledně umístění papíru do podavače 
papíru v režimu “Prodloužený papír” 
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Vymazání uživatelské velikosti papíru

1 Na obrazovce Admin. stiskněte 
[Custom Paper Entry] (Zadání 
uživatelského papíru).

2 Stiskněte [Clear] (Vymazat).

3 Vyberte velikost papíru, kterou 
chcete vymazat.

4 Stiskněte [OK].

Následuje návrat na obrazovku Custom Paper 
Entry (Zadání vlastního papíru). Vybraná velikost 
papíru je vymazána.

5 Stiskněte [Close] (Zavřít).

Objeví se následující obrazovka.

Následuje návrat na obrazovku Admin. (Zadání 
vlastního papíru). Velikost papíru je 
aktualizována.
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Zabezpečení matric po dokončení tisku
Po skončení tisku zůstane matrice na tiskovém válci. Chcete-li důvěrné dokumenty uchránit před neoprávněným 
kopírováním, matrici pomocí funkce Důvěrné po vytisknutí zlikvidujte. (např. pomocí funkce “Confidential”).
Použité matrice se uchovávají v koši na matrice. Zařízení je vybaveno ochrannou funkcí, díky které je možné 
zabránit tomu, aby jakákoli třetí strana s nekalými úmysly mohla vyjmout matrici z koše na matrice a získat ji tak. 

Nastavení “Protect” (Ochrany)
Když je nastavení “Protect” zapnuto: 

• Když tisk skončí, je aktivována funkce “Confidential”, která zobrazí zprávu zlikvidovat matrici, která zůstala na 
tiskovém válci. 

• Koš na matrice je uzamčen a není možné jej odejmout v době, kdy je zařízení v pohotovostním režimu. (Koš na 
matrice je však možné odemknout a vyjmout, pokud se matrice zasekne v odstraňovací jednotce nebo pokud je 
koš na matrice plný.)

Zamknutí koše na matrice
Chcete-li předejít jakékoli ztrátě matric po tisku, koš na matrice je možné zamknout visacím zámkem, aby jej nemohl 
vzít nikdo kromě správce zařízení. (Kupte si obyčejný zámek, jehož očko projde otvorem, který je široký 7 mm.) 

Funkce a omezení při stavu Protect (ochrana)

*1 K dispozici je běžná funkce “Confidential” (Důvěrné).
*2 Chyby v odstraňovací jednotce mohou způsobit, že se zámek uvolní.

Funkce při stavu [Protect] (Ochrana) Omezení

Protect: OFF (Vypnuto)
Visací zámek: Žádný

Žádné omezení přístupu do tiskárny *1

Protect: ON (Zapnuto)
Visací zámek: Žádný

Zobrazí se zpráva “Confidential” (Důvěrné)
Koš na matrice je zamknut*2

Protect: OFF (Vypnuto)
Visací zámek: Zamknut

Nezobrazí se zpráva “Confidential” (Důvěrné)
Kromě správce nikdo nemůže matrici zlikvidovat.

Protect: ON (Zapnuto)
Visací zámek: Zamknut

Zobrazí se zpráva “Confidential” (Důvěrné)
Kromě správce nikdo nemůže matrici zlikvidovat.
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Jak předejít ztrátě matric po jejich vytvoření nebo vyhození 
[Protect] (Ochrana)

Zapněte nastavení Protect (ochrana)

1 Stiskněte tlačítko [Admin.] na 
základní obrazovce každého režimu. 

2 Stiskněte [OK].

3 Stiskněte [Protect] (Ochrana).

“Protect” je zapnuto a tlačítko je šedivé.

Poznámka:
• Pokud je “Protect” zapnuto, automaticky se 

aktivuje “Energy Saving Mode” (automatické 
vypnutí).

• Pokud je “Protect” zapnuto, je [Renew Page] 
(Obnovit stránku) šedivé a bez možnosti 
přístupu.

Pokud je zapnuto nastavení 
“Protect”:
Po tisku se zobrazí následující obrazovka. 

Stiskněte [OK] nebo [Cancel] (Zrušit).
[OK]: Zlikviduje matrici, která zůstává na 
tiskovém válci.
[Cancel] (Zrušit): Stiskněte, pokud nechcete 
matrici zlikvidovat nebo pokud chcete tisknout 
další kopie.
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Poznámka:
• Zpráva “-- Protect --  Discard Current Master” 

se zobrazí i při tisku z počítačových dat.
• Pokud vyberete [Cancel] (Zrušit), když je 

nastavení “Protect” (Ochrana) aktivní, objeví se 
zpráva “-- Protect --  Discard Current Master” 
(-- Ochrana -- Zlikvidovat současnou matrici) 
pokaždé, když stisknete tlačítko  nebo 
tlačítko .

• Na obrazovce se objeví níže uvedená zpráva, 
když:

– ukládáte tiskový válec, který byl vyjmut bez 
funkce “Confidential” nebo 

– zařízení přejde do režimu spánku, když 
uplyne nějaká doba po zobrazení zprávy 
o potvrzení, a potom je režim spánku zrušen 
(nebo se zapne napájení). 

Stisknutím [OK] zlikvidujte matrici, která zůstává 
na tiskovém válci.

Discard Current Master

--  Protect  - -

OK

F94-007
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Režimy ukládání a sken 
(volitelné)

O ukládání
Ukládání je funkce, která vám umožňuje uložit originální data do paměti. 
Ukládací paměñ je k dispozici, když je připojena karta pro ukládání dokumentů DM-128CF.
Můžete použít funkce Editoru a editovat naskenovaná data a uložit je do paměti.

Vyvolání uložených dat
Při tisku uložených dat můžete provést následující.

• Opakovaně vyvolat a vytisknout dříve uložená data. Díky tomu si ušetříte práci s opětovným skenováním 
dokumentů, když tisknete tytéž materiály.

str.168

• Pokud uložená data obsahují více stránek, můžete si pomocí “Output” zvolit tisk všech stránek, jen lichých nebo 
sudých stránek nebo dokonce vybrat konkrétní stránky, které chcete vytisknout.

• Můžete také kombinovat a tisknout uložená data pomocí originálu v tištěné podobě.
str.180

• Zařízení, která jsou vybavena volitelným vybavením RISO Controller PS7R, funkci pro uložení neobsahují.
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Uložitelná originální data
Uložit je možné originální data vytvořená na počítači a odeslaná na tiskárnu i originální data naskenovaná v režimu 
sken.
Informace o ukládání originálních dat zaslaných z počítače najdete v uživatelské příručce ovladače tiskárny.
Informace o režimu sken viz na str.170. 

Uložená data jsou uspořádána jako “Storage Data” a pokud nebudou výslevně vymazána, nepřijdete o ně, pokud 
stisknete tlačítko  nebo zařízení vypnete.

Důležité!:
• Nemůžeme garantovat, že uložená data neztratíte při katastrofě nebo při nějakých nepředvídaných událostech. 

Doporučujeme, abyste pro zálohování důležitých dokumentů používali počítač.

Poznámka:
• Pokud v paměti zbývá už jen málo místa, můžete nadbytečná uložená data vymazat. Zbývající paměñ je 

zobrazena v pravém dolním rohu na obrazovce Storage Selection (Výběr uložených dat).
str.178

• Pro ukládání dat existuje 6 složek. Pokud plánujete použít složky společně s dalšími lidmi, doporučujeme, abyste 
vytvořili konvence pro ukládání složek (například kategorizované podle oddělení nebo typu dat).
Jména složek je možné změnit v Admin..

str.150
• Můžete změnit pořadí uložených dat.

str.179
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O režimu Sken
Režim sken je funkce, která vám umožňuje naskenovat originál na papíře pomocí skeneru na zařízení a uložit výstup 
jako uložená data.
Dříve naskenovaná a uložená originální data je možné opakovaně vyvolat a tisknout. Díky tomu si ušetříte práci 
s opětovným skenováním dokumentů, když znovu tisknete tytéž materiály.

str.168
Pomocí této funkce také předejdete tomu, že byste dokumenty časem ztratili nebo je poškodili.

Poznámka:
• Pokud v paměti zbývá už jen málo místa, můžete nadbytečná uložená data vymazat.

V režimu sken můžete použít následující funkce: Více podrobností získáte u vysvětlení každé funkce. 

• Image ( str.52)
• Contrast ( str.54)
• Size (zvětšení/zmenšení) ( str.55)
• Dot Process ( str.63)
• Contrast Adj ( str.65)

• Tone Curve ( str.66)
• Multi-Up Print ( str.69)
• Preview ( str.86)
• Book Shadow ( str.80)
• Scanning Side -ADF ( str.142)

Následující funkce jsou specifické pro režim sken.

• Format ( str.175)
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Převedení papírové verze na uložená data 
(režim sken)
Skenování originálu

1 Vyberte režim sken.
Informace o výběru režimu sken viz na str.26. 

2 Vložte originál.
Viz krok 3 “Tisk z papírového dokumentu nebo 
knihy” ( str.41).

Jděte na krok 4, pokud nespecifikujete složku, 
data nebo jméno vlastníka. Pokud neprovádíte 
konfiguraci žádných nastavení, data jsou uložena 
podle výchozího nastavení (název souboru: 
scan_001, adresář:1_folder, vlastník:Owner-1). 

3 Nastavení informací o datech.
Zadejte název dat, místo uložení a jméno 
vlastníka. 

str.173

4 Nastavení požadovaných funkcí.
Zadejte požadované funkce pro skenování 
originálu.

Poznámka:
• Skenovaná data můžete okamžitě zkontrolovat, 

jestliže umožníte funkci “Preview” (náhled). 
Tuto funkci můžete také použít před uložením.

• V předchozí části najdete další funkce, které 
můžete nastavit.

Důležité!:
• Nastavte “Format” (Formát), když skenujete 

originály s vlastní velikostí.
str.175

5 Stiskněte tlačítko .

Začne skenování.

Poznámka:
• Pokud je nastavena funkce “Preview” (Náhled), 

po naskenování originálu se na displeji zobrazí 
náhled. 

6 Pokud má originál více stránek, 
opakujte kroky 2, 4 a 5.
Poznámka:
• Pokud je více originálů kombinováno 

v jednotce ADF (doplněk) a nastavení “Auto 
Process” (Automatický proces) je zapnuto 
neboli nastaveno na ON (ZAP), budou všechny 
originály naskenovány pomocí stejného 
nastavení.
Zkontrolujte indikátor tlačítka , abyste 
zjistili, zda “Auto Process” (Automatický 
proces) je ON (ZAP) nebo OFF (VYP) (pokud 
svítí, je zapnutý).
Pokud je “Auto Process” (Automatický proces) 
vypnutý, tedy OFF, stiskněte tlačítko  
u každého originálu.
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7 Stiskněte .
Jakmile je originál, který má být uložen jako jedna 
sada dat, naskenován, stiskněte .

Zobrazí se obrazovka s potvrzením.

8 Stiskněte [Yes].
Data jsou uložena. 
Stiskem tlačítka  ukončíte režim sken.
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Nastavení informací o datech
Nastavení pro data, která mají být skenována a uložena, se provádějí na základní obrazovce skenu.

1 Vyberte režim sken.
Informace o výběru režimu sken viz na str.26. 

Jakmile spustíte režim sken, automaticky se 
alokuje název dat, místo uložení a jméno 
vlastníka, ale pokud je to potřeba, tyto 
přednastavené informace můžete změnit. 

Poznámka:
• Výchozí nastavení pro složku “Directory” je 

možné změnit na “Admin.”.
( str.150)

2 Zadejte název dat.
1) Stiskněte zadávací rámeček pro název dat.

Objeví se obrazovka Rename (Přejmenovat).

2) Stisknutím tlačítka  vymažete aktuální 
jméno.

Poznámka:
• Pro vymazání můžete také stisknout 

tlačítko . 

3) Stiskněte tlačítko text a znak po znaku 
zadejte název dat.
Stisknutím tlačítka typ textu změníte displej a 
můžete najít text, který chcete zadat. 

str.122
4) Stiskněte [OK].

Název dat je potvrzen a následuje návrat na 
základní obrazovku skenu.

3 Určete místo uložení
1) Stiskněte zadávací rámeček pro místo 

uložení.

Objeví se obrazovka Directory.
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Poznámka:
• Pokud je zařízení vybaveno volitelným 

PS7R, není možné určit, kde data uložit. 

2) Stiskněte tlačítko složky, do které chcete data 
uložit.

3) Stiskněte [OK].
Složka “Directory” je potvrzena a následuje 
návrat na základní obrazovku skenu.

Poznámka:
• Název složky “Directory” je možné změnit 

v “Admin.”.
( str.150)

4 Určení vlastníka.
1) Stiskněte zadávací rámeček pro vlastníka.

Objeví se obrazovka Owner.

2) Stiskněte tlačítko vlastníka, které chcete nastavit.

Jméno vlastníka je potvrzeno a následuje 
návrat na základní obrazovku skenu.

Tip:
Změna jména vlastníka
1) Na obrazovce Owner (Vlastník) stiskněte 

[Rename] (Přejmenovat).

Stiskněte tlačítko vlastníka, kterého chcete 
přejmenovat.
Objeví se obrazovka Rename (Přejmenovat).

2) Stisknutím tlačítka  vymažete aktuální 
jméno.

3) Zadejte jméno vlastníka.
4) Stiskněte [OK].

Jméno vlastníka je potvrzeno a následuje 
návrat na obrazovku Owner (Vlastník).
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Určení velikosti papíru
Určete, v jaké velikosti uložit naskenovaný originál.
Pokud se jedná o originál s vlastní velikostí, pomocí obrazovky Formát uložte ve velikosti, která se liší od velikosti 
originálu.
Pokud je originál standardní velikosti, bude uložen tak, jak je, díky funkci “Auto”. 

1 Na Základní obrazovce skenu 
stiskněte [Format] (Formát).

Objeví se obrazovka Format (Formát).

2 Stiskněte tlačítko velikosti papíru, 
kterou chcete nastavit. 

Pokud vyberete [Auto] (Automatický), bude 
automaticky vybrána stejná velikost, jakou má 
originál.

3 Stiskněte [OK].

Velikost papíru je potvrzena a následuje návrat na 
základní obrazovku skenu.
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Vyvolání uložených dat a tisk 
[Storage Memory] (Ukládací paměñ) 
Vyvolání uložených dat

1 Na Základní obrazovce tvorby 
matrice stiskněte [Functions] 
(Funkce).

2 Stiskněte [Storage Memory] 
(Ukládací paměñ).

Objeví se obrazovka Storage Selection (Výběr 
vyvolaných dat).

3 Stiskněte uložená data, která chcete 
vytisknout.

Pokud chcete vybrat data uložená v jiné složce, 
stiskněte záložku dané složky.

Poznámka:
• Pokud se uložená data nezobrazí na 

obrazovce, stiskněte  nebo , aby se 
zobrazila.

Objeví se obrazovka Storage Retrieve 
(Vyvolání uložených dat).

4 Potvrďte vyvolaná data.
Pomocí miniaturního zobrazení rozhodněte, zda 
vyvolaná data jsou ta, která chcete. 

Z Storage Retrieve (Vyvolání uložených dat) 
můžete potvrdit vyvolaná data a určit výstupní 
nastavení.
Na str.178 najdete další podrobnosti. 
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5 Stiskněte [Retrieve] (Vyvolat).
Uložená data jsou vyvolána a zobrazí se základní 
obrazovka režimu uložení.

6 Stiskněte tlačítko .
Z dat je vytvořena matrice. 

Potom prosím postupujte jako obvykle při tvorbě 
matrice/tisku. 
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document_1.doc P.1/4

READY
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Použití obrazovky pro vyvolání uložených dat
Níže uvádíme každou část obrazovky pro vyvolání uložených dat.

1) Pro každou stránku se objeví miniaturní 
zobrazení.

2) Pokud data obsahují více stránek, stiskem 
změníte stránku.

3) Stiskem otočíte uložená data o 180 stupňů 
včetně výstupu.

4) Rozsah výstupu
Pokud se uložená data skládají z více stránek, můžete 
určit, které stránky chcete tisknout. Stiskněte [Output] 
(Výstup) a zobrazí se obrazovka Output (Výstup).

Stisknutím příslušného tlačítka vytisknete všechny 
stránky, pouze liché stránky nebo pouze sudé stránky. 
Můžete také určit, zda chcete vybrané stránky tisknout 
[Ascend] (vzestupně) nebo [Descend] (sestupně). 

Chcete-li určit rozsah stránek, stiskněte zadávací 
rámeček pro stránku a stiskěte buď , nebo  pro 
určení stránek. 

5) Vymazat
Stiskněte [Clear] (Vymazat) a zobrazí se obrazovka 
s potvrzením.

Stisknutím [OK] data vymažete.
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Změna pořadí dat
Můžete změnit pořadí uložených dat zobrazených na obrazovce pro výběr uložených dat.

Poznámka:
• Tovární nastavení je “Date Descend”.

1 Stiskněte [Sorting] (Třídění).
Poznámka:
• [Sorting] (Třídění) je neaktivní, pokud 

neexistují žádná uložená data nebo jen jedna 
položka.

2 Na obrazovce Sorting (Třídění) 
stiskněte tlačítko takového řazení, 
jaké vám vyhovuje.

3 Stiskněte [OK].
Následuje návrat na obrazovku Storage Retrieve 
(Vyvolání uložených dat).
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Překrytí tiskové úlohy uloženými daty 
[Overlay] (Překrytí) 
Je možné, abyste originál překryli uloženými daty. Tuto funkci můžete použít například tehdy, když chcete na více 
stránek dostat razítko s označením “Ukázka”.

Důležité!:
• Tuto funkci není možné použít s následujícími funkcemi.

– Ink Saving
– Top Margin
– Side Margin
– Storage Memory (Obrázky v rámci “Overlay” není možné uložit.)
– Když originální data zasíláte z počítače

1 Vložte originál.
Vložte originál na předlohové sklo nebo do 
jednotky ADF (doplněk).
Informace o uložení originálu najdete v kapitole 
“Základní operace”.

2 Na Základní obrazovce tvorby 
matrice stiskněte [Functions] 
(Funkce).

3 Stiskněte [Overlay] (Překrytí).

Objeví se obrazovka Storage Selection (Výběr 
vyvolaných dat).

4 Vyberte uložená data, která 
použijete k překrytí.

Objeví se obrazovka Storage Retrieve (Vyvolání 
uložených dat).

5 Potvrďte uložená data a stiskněte 
[Retrieve] (Vyvolat).
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“Overlay” (Překrytí) je nastaveno a na obrazovce 
se znovu objeví Functions (Funkce). 6 Tisk.

Pro další postup viz krok 4 v části “Tisk 
z papírového dokumentu nebo knihy” ( str.41).

Tip:
Překrytí pomocí uložených dat
Uložená data pro překrytí jsou použita ve velikosti, v jaké byla uložena. Velikost není možné zvětšit/změnšit tak, aby 
odpovídala velikosti originálu nebo papíru.

Uložená data jsou použita pro překrytí po vycentrování v horní části originálu. Pozici překrytí není možné upravit.
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Použití Propojené tiskárny 
(prodává se samostatně)

Funkce tisku při použití Propojené tiskárny
Kvůli úspornějšímu tiskovému provozu lze zařízení spojit s Propojenou tiskárnou.

Jsou k dispozici 2 speciální tiskové funkce Auto-Link a Link Mode;

Funkce Auto-Link
Automaticky vyberte výstupní zařízení, toto zařízení nebo Propojenou tiskárnu, na základě předem stanoveného 
počtu kopií (Link-Free Volume). 

str.154

Automaticky vybere výstupní zařízení na základě počtu kopií při tisku z počítače.
(Když je umožněna funkce “Online Auto-Link”)

str.154

Důležité!:
• Pokud používáte papírový originál, před vytvořením matrice musí být zadán počet kopií na výstupu. Pokud 

vyberete “0” a stisknete , zařízení bude tisknout bez podmínek.

Funkce Link Mode
Originál se skenuje na zařízení a tiskne z Propojené tiskárny. 

str.188

Lze využít zvláštních funkcí Propojené tiskárny, jako je oboustranný tisk.
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Nastavení propojené tiskárny 
[Link Properties] (Vlastnosti propojení) 
Aby Propojená tiskárna fungovala, musí být do zařízení zadána její data.

Důležité!:
• Ujistěte se, že je Propojená tiskárna fyzicky připojena k zařízení. Zařízení nemůže Propojenou tiskárnu rozeznat, 

pokud k němu není fyzicky připojena.
• Pokud nebudou data Propojené tiskárny zadána do zařízení, nebude tiskárna tisknout a její doplňkové funkce 

nebudou k dispozici.
• Zadejte informace pro každou připojenou Propojenou tiskárnu zvlášñ. 

Poznámka:
• “Link Properties” (Vlastnosti propojení) jsou vysvětleny níže.

Další informace o Link Mode (Režim propojení) a dalších nastaveních Admin. naleznete v “Link Mode” (Režim 
propojení) ( str.154).
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Seznam nastavení Propojené tiskárny
: Výchozí (tovární) nastavení. 

Funkce Popis Jak zadat

Printer Name
Zadejte název Propojené tiskárny. 

Poznámka:
• Zadaný název se zobrazí na obrazovce 

Link Mode. 

Zadejte nový název pomocí tlačítek se 
znaky. Po zadání názvu jej stisknutím 
tlačítka [OK] uložte jakoPrinter Name. Další 
podrobnosti najdete na “Renameobrazovce 
(Přejmenovat) ”( str.122).

IP Address
Zadejte ID adresu Propojené tiskárny, 
kterou chcete připojit k síti.

Poznámka:
• Stisknutím [Proof Printing] (Zkušební 

tisk) provedete test přenosu dat do Propo-
jené tiskárny. 
Když je přenos dat úspěšný, výsledky 
testu se vytisknou na Propojené tiskárně. 
Pokud se test nepovede, objeví se překry-
vné okno se zprávou.
Stiskněte [Cancel] (Zrušit) a znovu zade-
jte správná nastavení. 

• [Proof Printing] (Zkušební tisk) je nepřís-
tupný, dokud není správně zadaná “Base 
IP Address” (Základní IP adresa) na obra-
zovce Admin..

str.151

• Použijte   nebo hodnotu zadejte 
pomocí tlačítek pro zadání počtu kopií. 

• Chcete-li se přesunout do jiného políčka, 
dotkněte se příslušného políčka nebo na 
něj přejděte stisknutím tlačítka .

CapitalSmal l

Rename Cancel OK

L i n k  P r o p e r t i e s Cancel OK

Offset  Pages OFF

I P  A d d r e s s Cancel OK

( N u m e r i c  k e y p a d  i s  a v a i l a b l e  f o r  i n p u t )

Proof Pr int ing
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Funkce Popis Jak zadat
Total Trays
Zadejte celkový počet zásobníků kromě 
standardního zásobníku.

Důležité!:
• Pokud je číslo nižší než je počet zásob-

níků nastavený v jiných volbách, budou 
ostatní volby znepřístupněny.

• Zadejte skutečný počet zásobníků, které 
jsou k dispozici pro propojenou tiskárnu. 
Zadání nesprávného čísla způsobí chybu 
a propojená tiskárna tisknout nebude.

0-99

• Když tisknete ze standardního zásobníku 
Propojené tiskárny, zadejte “0”.

• Použijte   nebo hodnotu zadejte 
pomocí tlačítek pro zadání počtu kopií. 

Staple
Pokud má zařízení tuto schopnost, nastavte 
“Staple” (Spojka) na Zapnuto. Rovněž zade-
jte číslo zásobníku *1, který funkce “Staple” 
(Offsetové stránky) používá, a zda je pevný/
proměnlivý. 

OFF: Nemá schop-
nost Sponka
(znepřístupněno)
ON: Funkce Spojka 
je k dispozici.
Číslo použitého 
zásobníku, 
neměnný/proměn-
livý

Stisknutím vyberte tlačítko.
K zadání “Tray No.” použijte tlačítka   
nebo tlačítka pro zadání počtu kopií.

Offset Pages
Pokud má zařízení tuto schopnost, nastavte 
“Offset Pages” (Ofsetové stránky) na Zap-
nuto. Rovněž nastavte číslo zásobníku *1, 
který funkce “Offset Pages” (Ofsetové 
stránky) používá.

OFF: Funkce Off-
setové stránky vyp-
nuta
(znepřístupněno)
ON: Offsetové 
stránky jsou 
k dispozici
Číslo použitého 
zásobníku

Stisknutím vyberte tlačítko.
K zadání “Tray No.” použijte tlačítka   
nebo tlačítka pro zadání počtu kopií.
Pomocí podobných kroků lze nakonfigurovat i 
“Offset Pages” (Ofestové stránky) a “Punch” 
(Dírkovač).

L i n k  P r o p e r t i e s Cancel OK

Offset  Pages OFF

To t a l  T r a y s Cancel OK

( N u m e r i c  k e y p a d  i s  a v a i l a b l e  f o r  i n p u t )

S t a n d a r d T r a y

Input the total  number of  t rays
avai lable for  output f rom a Linked
Printer and i ts per ipherals.

L i n k  P r o p e r t i e s Cancel OK

S t a p l e OFF

S t a p l e Cancel OK

( N u m e r i c  k e y p a d  i s  a v a i l a b l e  f o r  i n p u t )

S t a p l e  P o s i t i o n

Tray No.
OFF

Inval iable Val iable

ON

L i n k  P r o p e r t i e s Cancel OK

Offset  Pages OFF

O f f s e t  P a g e s Cancel OK

( N u m e r i c  k e y p a d  i s  a v a i l a b l e  f o r  i n p u t )

Tray No.
OFF

ON
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*1 Číslo zásobníku se může lišit v závislosti na modelu Propojené tiskárny.
*2 Tato funkce je k dispozici, jen pokud je zařízení vybaveno automatickým podavačem dokumentů AF-VI:II. Není 

k dispozici na automatickém podavači dokumentů DX-1.

Punch
Pokud má zařízení tuto schopnost, nastavte 
“Punch” (Dírkovač) na Zapnuto.
Rovněž nastavte číslo zásobníku *1, který 
funkce “Punch” (Dírkovač) používá.

OFF: Nemá funkci 
Dírkovač
ON: Funkce Dírko-
vač je k dispozici.
Číslo použitého 
zásobníku

Stisknutím vyberte tlačítko.
K zadání “Tray No.” použijte tlačítka   
nebo tlačítka pro zadání počtu kopií.
Pomocí podobných kroků lze nakonfigurovat i 
“Offset Pages” (Ofestové stránky) a “Punch” 
(Dírkovač).

Duplex
Pokud má zařízení tuto schopnost, nastavte 
“Duplex” na Zapnuto.

Zapnuto/Vypnuto

Pomocí podobných kroků lze nakonfigurovat i 
“Duplex”, “Printer Collate” (Kompletování) a 
“Mailbox” (Poštovní schránka).
Stisknutím tlačítka přepnete mezi Vypnuto/
Zapnuto.

Printer Collate
Pokud má zařízení tuto schopnost, nastavte 
“Printer Collate” (Kompletování) na Zapnuto.
Output Reversal *2
Pokud má zařízení tuto schopnost, nastavte 
“Output Reversal” (Obrácení výstupu) na 
Zapnuto.
ADF Auto Reversal
Funkce “ADF Auto Reversal” (Automativké 
obrácení ADF) je k dispozici, když je funkce 
“Output Reversal” (Obrázení výstupu) zap-
nutá.
Mailbox
Pokud má zařízení tuto schopnost, nastavte 
“Mailbox” (Poštovní shcránka) na Zapnuto.

Funkce Popis Jak zadat

L i n k  P r o p e r t i e s Cancel OK

Punch OFF

P u n c h Cancel OK

( N u m e r i c  k e y p a d  i s  a v a i l a b l e  f o r  i n p u t )

Tray No.
OFF

ON

L i n k  P r o p e r t i e s Cancel OK

Duplex

Printer Col late

Offset  Pages

Staple

Punch

Output Reversal

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF
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Nastavení propojené tiskárny

1 Na obrazovce Admin. stiskněte [Link 
Mode] (Režim propojení).

2 Stiskněte [Link Properties] 
(Vlastnosti propojení).

3 Vyberte záložku pro Propojenou 
tiskárnu.

Poznámka:
• Lze zadat až 6 Propojených tiskáren.

4 Vyberte tlačítko, u kterého chcete 
zadat informace.

Poznámka:
• Chcete-li zobrazit další funkce, které nejsou na 

obrazovce vidět, stiskněte  nebo .

5 Změňte nastavení.
Informace o změně nastavení najdete v části 
“Seznam nastavení Propojené tiskárny” 
( str.184). 

Poznámka:
• Pokud jsou u funkce další obrazovky 

Nastavení, zadejte potřebná nastavení a pak 
stiskněte [OK]. Následuje návrat na obrazovku 
Link Properties (Vlastnosti propojení). Změny 
jsou aktualizovány. Stisknutím [Cancel] 
(Zrušit) se změny zruší a vrátíte se na 
obrazovku Link Properties (Vlastnosti 
propojení). 

6 Stiskněte .

Následuje návrat na základní obrazovku. 
Nastavení “Admin.” jsou upravena.
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Tisk naskenovaného originálu z Propojené 
tiskárny
[Link Mode] (Režim propojení)
Režim, ve kterém je originál naskenován do zařízení a vytištěn z Propojené tiskárny, se nazývá “Link Mode” (Režim propojení). 
V Link Mode (Režim propojení) se originál tiskne z Propojené tiskárny bez ohledu na počet kopií, které se mají vytisknout. 

1 Přepněte do Link Mode (Režim 
propojení).

Stisknutím tlačítka  na zařízení přejdete do 
režimu Link Mode. 
V režimu Obraz přepnete na Základní obrazovku 
propojení stisknutím [Link Print] (Tisk 
z propojené tiskárny).
Když je “Mode Key Pattern” (Vzor tlačítka pro 
volbu režimu) nastaven na “Loop” (Smyčka), 
stiskněte tlačítko , dokud se nezobrazí 
Základní obrazovka propojení. 

str.26

Poznámka:
• Když je na zařízení zobrazena zpráva “Starting 

Up RISORINC-NET / Acquiring Linked Printer 
Configuration Data Please Wait a Moment”, 
právě se získávají přes síñ informace 
o Propojené tiskárně. Čekejte, dokud zpráva 
nezmizí.

2 Vložte originál.
Vložte originál na předlohové sklo nebo do 
jednotky ADF (doplněk).
Informace o vkládání originálu naleznete v kroku 
4 v části “Tisk z papírového dokumentu nebo 
knihy” ( str.41).

Poznámka:
• Chcete-li skenovat obě strany originálu a tisknout na 

jedné straně, stiskněte [Duplex] na obrazovce 
Functions a potom stiskěte [Duplex -> Simplex].

str.201
• Pokud používáte automatický podavač 

dokumentů DX-1, umístěte originál lícem nahoru.

3 Vyberte tiskový papír.
Pokud je v tiskárně více podavačů, určete podavač 
(velikost papíru) stisknutím [Paper] (Papír). 

1) Na Základní obrazovce propojení stiskněte 
[Paper] (Papír).

2) Vyberte požadovanou velikost papíru.

---

(---)
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3) Stiskněte [OK].

Tip:
Použití univerzálního zásobníku Propojené 
tiskárny
Pokud je podavač papíru Propojené tiskárny 
nastaven na “Universal” (Univerzální), je tlačítko 
“Universal” (Univerzální) zobrazeno na obrazovce 
Feed Tray (Podavač papíru) zařízení. Pomocí 
níže uvedených kroků určete velikost papíru, 
který je zaveden v univerzálním zásobníku 
Propojené tiskárny.

1) Na obrazovce Feed Tray (Podavač papíru) 
stiskněte [Universal] (Univerzální).

2) Stiskněte tlačítko, které odpovídá velikosti 
papíru zavedeného v “Universal” 
(Univerzální) zásobníku.

3) Stiskněte [Portrait] (Na výšku) nebo 
[Landscape] (Na šířku).

Poznámka:
• Když v kroku 2 vyberete “Universal”, “A3”, 

“B4”, “Ledger”, “Foolscap”, “Legal” nebo 
“Folio”, nebudou volby “Portrait”/
“Landscape” zobrazeny.

• Pokud se velikost papíru uvedená 
v “Universal” (Univerzální) liší od skutečně 
nastavené velikosti papíru, nebude možné 
správně tisknout.

4) Stiskněte [OK].
Následuje návrat na obrazovku Feed Tray 
(Podavač papíru). Velikost papíru je 
aktualizována.

4 Vyberte tiskové funkce dle potřeby.
K dispozici jsou následující funkce:

• Režim zpracování obrazu ( str.52)
• Kontrast skenování ( str.54)
• Size ( str.55)
• Dot Process ( str.63)
• Paměñ ( str.125)
• Contrast Adj ( str.65)
• Tone Curve ( str.66)
• Book Shadow ( str.80)
• Top Margin ( str.82)
• Preview ( str.86)
• Overlay ( str.180)

Poznámka:
• Pokud má Propojená tiskárna doplňková 

zařízení, jako je oboustranná jednotka, jsou 
k dispozici též doplňkové funkce.

str.191
• Lze upravit rychlost tisku, kontrast nebo pozici 

tisku.
• Když počítač vyšle výstupní signál do zařízení 

ve chvíli, kdy je zařízení v provozu, mohou mít 
tato rušivá data přednost, čímž se zahájí nová 
tisková úloha místo té stávající. 
Doporučujeme nastavit “Reservation” 
(Rezervace) na obrazovce Admin. tak, aby byla 
stanovena vyšší priorita pro výstupní úlohy 
z Propojených tiskáren. Data přijatá z počítače 
v určité časové době nebudou zpracována.

str.134
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5 Pomocí tlačítek pro zadání počtu 
kopií zadejte počet kopií.

Počet se zobrazí na displeji pro počet kopií.

Poznámka:
• Chcete-li číslo změnit, stiskněte tlačítko  

a znovu zadejte správné číslo.

6 Stiskněte tlačítko .

Začne skenování originálu.
Data naskenovaného originálu se pošlou na 
Propojenou tiskárnu a z ní se vytiskne určený 
počet kopií. 

Poznámka:
• Aktuální nastavení lze uložit do Paměti úkolů a 

později pak stejná nastavení znovu vyvolat.
str.125

7 Když tisková úloha skončí, stiskněte 
tlačítko .

Nastavení se vrátí na výchozí hodnotu.

Tip:
Když je k síti připojeno více Propojených 
tiskáren
Když je k síti připojeno více Propojených tiskáren, 
lze výstupní zařízení vybrat dle potřeby.
Chcete-li výstup poslat na jinou Propojenou 
tiskárnu, postupujte následovně:

1) Stiskněte tlačítko “Printer Name” na základní 
obrazovce propojení.

2) Vyberte Propojenou tiskárnu, ze které chcete 
tisknout.

Poznámka:
• Pokud na Propojené tiskárně došlo 

k chybě, nelze toto zařízení vybrat. 

3) Stiskněte [OK].

Poznámka:
• Pokud na Propojené tiskárně dojde 

k chybě, když je v Link Mode (Režim 
propojení), otevře se obrazovka Link Sw.. 
Vyberte jinou Propojenou tiskárnu, která je 
momentálně připravena k tisku. 
Chcete-li získat informace o nákupu 
dalších Propojených tiskáren, obrañte se 
na svého prodejce (nebo oprávněného 
servisního zástupce).
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Používání doplňkových funkcí na Propojené 
tiskárně
Níže jsou uvedeny kroky k nastavení doplňkových funkcí. Ty jsou k dispozici, když je na Propojené tiskárně 
instalováno doplňkové zařízení, jako je třídič nebo oboustranná jednotka.

Poznámka:
• Další podrobnosti o každé funkci naleznete v uživatelské příručce k Propojené tiskárně.

1 Na Základní obrazovce propojení 
stiskněte [Functions] (Funkce).

2 Vyberte funkci, kterou chcete změnit.

3 Proveďte potřebné změny.
Informace o výběru správných nastavení najdete 
v části “Nastavitelné funkce” ( str.192).
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Nastavitelné funkce
: Výchozí (tovární) nastavení. 

Funkce Popis Obrazovky a kroky Související Admin. nas-
tavení

Counter Display
Zobrazí počet vytištěných 
kopií pro každou Propoje-
nou tiskárnu, kterou 
zařízení rozpoznalo. --- ---

Mailbox
Vybere některý výstupní 
zásobník papíru jako 
Výstupní zásobník.

Tray No. 0 až n (n je 
celkový počet zásobníků 
nastavený v “Total 
Trays” na obrazovce 
Admin..) 

Stiskněte   nebo hod-
notu zadejte pomocí tlačítek 
pro zadání počtu kopií.

Total Trays: 
Celkový počet zásob-
níků. Nastavte 1 nebo 
více.

Offset Pages
Aktivuje funkci střídavého 
vysunování kopií při tisku 
více stran.

Zapnuto/Vypnuto

---

Offset Pages:
Je k dispozici, pouze 
když je volba “Offset 
Pages” (Ofsetové 
stránky) nastavena na 
Zapnuto.

Staple
Určuje pozici sponek na 
vytištěných kopiích.

Liší se v závislosti na 
tom, jak je “Staple Posi-
tion” (Pozice spojky) nas-
tavena na obrazovce 
Admin., 

• Když je nastavena na 
“Invariable” 
(Neměnné):
ON/OFF

• Když je nastavena na 
“Variable” 
(Proměnné):
OFF /Front/Centre/
Rear

Stisknutím vyberte tlačítko.

Staple:
Je k dispozici, pouze 
když je volba “Staple” 
(Spojka) nastavena na 
Zapnuto.

Punch
Určuje, zda se do 
vytištěných kopií mají 
vyrazit otvory.

Zapnuto/Vypnuto 

---

Punch:
Je k dispozici, pouze 
když je volba “Punch” 
(Dírkovač) nastavena na 
Zapnuto.
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Output Reversal
Tak je možné získat obrá-
cený výstup originálů 
naskenovaných pomocí 
volitelné jednotky ADF.

Zapnuto/Vypnuto

---

Output Reversal:
Je k dispozici, pouze 
když je volba “Output 
Reversal” (Obráení 
výstupu) nastavena na 
Zapnuto.

Printer Collate
Určuje, za se při vysouvání 
do jediného zásobníku má 
zachovat pořadí stránek 
vícestranného tisku.

Zapnuto/Vypnuto 

---

Printer Collate:
Je k dispozici, pouze 
když je volba “Printer 
Collate” nastavena na 
Zapnuto.

Duplex
Tiskne na obě strany 
papíru.
Platí různé obrazovky a 
kroky v závislosti na tom, 
zda je zařízení vybaveno 
volitelnou jednotkou auto-
matického podavače doku-
mentů AF-VI:II, nebo 
jednotkou automatického 
podavače dokumentů DX-1.

Poznámka:
• Pokyny, jak tisknout na 

obě strany, najdete 
v části “Oboustranný 
tisk” ( str.195).

• Když je nainstalován 
automatický podavač 
dokumentů AF-VI:II
OFF/Long Edge/Short 
Edge

Page Total:
Odd/Even

• Když automatický 
podavač dokumentů 
AF-VI:II nainstalován 
není
OFF/Long Edge/Short 
Edge

• Když je nainstalován auto-
matický podavač doku-
mentů AF-VI:II

Stisknutím vyberte tlačítko.
• Když automatický podavač 

dokumentů AF-VI:II nain-
stalován není

---

Funkce Popis Obrazovky a kroky Související Admin. nas-
tavení
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Důležité!:
• V závislosti na modelu a nastavení voleb Propojené tiskárny nemusejí být některé doplňkové funkce k dispozici 

současně.

(Duplex) • Když je nainstalován 
automatický podavač 
dokumentů DX-1
OFF/
 Simplex -> Duplex/ 
Duplex -> Simplex/
Duplex -> Duplex

Setting Direction:
Align Top, Align Side

Paging Direction:
Left / Right, 
 Top / Bottom

• Když je nainstalována jed-
notka automatického 
podavače dokumentů DX-1

Stisknutím vyberte tlačítko.

---

Funkce Popis Obrazovky a kroky Související Admin. nas-
tavení
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Oboustranný tisk
[Duplex] 
Oboustranný tisk je možný, když je na propojenou tiskárnu nainstalována oboustranná jednotka (doplněk). Pokud 
zařízení není vybaveno automatickým podavačem dokumentů nebo je vybaveno automatickým podavačem 
dokumentů AF-VI:II, viz níže “Používání předlohového skla nebo automatického podavače dokumentů AF-VI:II”. 

Poznámka:
• Nastavení “Duplex” lze provést z obrazovky tvorby matrice nebo obrazovky tiskových funkcí (Functions). 

Propojená tiskárna bude tisknout podle specifikací nastavených na kterékoliv z těchto obrazovek.

Používání předlohového skla nebo automatického podavače 
dokumentů AF-VI:II
Toto nastavení je k dispozici, když je připojená propojená tiskárna vybavena volitelnou oboustrannou tiskovou 
jednotkou.

1 Na obrazovce Functions stiskněte 
[Duplex].

2 Nastavte směr vazby oboustranných 
dokumentů.
Nastavte směr vazby, jak je vidět níže. Výsledkem 
kombinace orientace skenování a směru vazby 
budou různé styly. 

Orientace skenování a směry vazby 
oboustranných dokumentů

3 Zvolte počet originálů.
Když skenujete originál z jednotky ADF (doplněk), 
zvolte buď [Even] (sudá) nebo [Odd] (lichá) čísla, 
která budou odpovídat počtu listů originálu.
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Důležité!:
• Tento krok není potřeba pokud nepoužíváte 

jednotku ADF. Pokračujte krokem 4.

4 Stiskněte [OK].

Poznámka:
• Chcete-li oboustranný tisk zrušit, stiskněte 

[OFF] (VYP) a potom [OK].

5 Vložte originál.
Poznámka:
• Informace o vkládání originálu naleznete 

v kroku 4, “Tisk z papírového dokumentu nebo 
knihy” ( str.41).

• Chcete-li skenovat jednotlivý list originálu, 
položte ho na předlohové sklo.

• Při oboustranném tisku od lichých čísel 
originálů, které jsou skenovány v jednotce 
ADF, bude rubová strana poslední stránky 
prázdná.

6 Vyberte tiskové funkce dle potřeby.
K dispozici jsou následující funkce:

• Režim zpracování obrazu ( str.52)
• Kontrast skenování ( str.54)
• Size ( str.55)
• Feed Tray ( str.59)
• Dot Process ( str.63)
• Paměñ ( str.125)
• Contrast Adj ( str.65)
• Tone Curve ( str.66)
• Book Shadow ( str.80)
• Top Margin ( str.82)
• Preview ( str.86)
• Overlay ( str.180)
• Storage Memory ( str.176)

7 Pomocí tlačítek pro zadání počtu 
kopií zadejte počet kopií.

Počet se zobrazí na displeji pro počet kopií.

Poznámka:
• Chcete-li číslo změnit, stiskněte tlačítko  

a znovu zadejte správné číslo.

8 Stiskněte tlačítko .

Následující kroky se liší podle toho, zda se 
originál skenuje z předlohového skla nebo 
z jednotky ADF.
Proveďte jeden z následujících kroků:

Důležité!:
• Lze použít buď předlohové sklo, nebo jednotku 

ADF, ale ne obojí.
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Při použití předlohového skla
Položte na předlohové sklo první originál, 
počkejte, až zmizí zpráva “Duplex Processing 
for Linked Printer”, a potom vložte druhý 
originál a stiskněte tlačítko .

Když se přenesou data pro obě strany papíru, 
vytiskne Propojená tiskárna určený počet 
kopií.
Chcete-li vytisknout více kopií oboustranného 
tisku, opakuje kroky 5-8 postupu 
oboustranného tisku.

Důležité!:
• Když se naskenuje první originál, musí se další 

vložit během doby Dvojintervalu předem 
určené na obrazovce Admin. ( str.154). Pokud 
tak neučiníte, vytiskne Propojená tiskárna 
pouze jednu stranu.

Poznámka:
• Pokud stisknete tlačítko , aniž byste vložili 

druhý originálu, povede to také k tomu, že 
Propojená tiskárna vytiskne pouze jednu 
stranu.

• Po vložení druhého originálu a před započetím 
jeho skenování lze upravit nastavení 
následujících funkcí:

– Režim zpracování obrazu ( str.52)
– Kontrast skenování ( str.54)
– Size ( str.55)
– Dot Process ( str.63)
– Contrast Adj ( str.65)
– Tone Curve ( str.66)

Při použití jednotky ADF
Nejprve se naskenuje svrchní list.
Po naskenování každé strany originálu 
vytiskne Propojená tiskárna určený počet 
kopií.

A4

<Duplex Processing for Linked Pr inter>�
  Reverse-Page Scan->START /  Simplex->STOP
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Když je zařízení vybaveno automatickým podavačem dokumentů DX-1
Oboustranné originály je možné naskenovat, když je stroj vybaven volitelným automatickým podavačem dokumentů DX-1.

Nastavení/směr stránkování originálu a výsledného výstupu
Nastavení směru: Směr originálu, když je uložen tak, jak je vidět zepředu stroje.
Směr stránkování: Směr vazby originálu (nebo výstupu)
Ikony tlačítek na obrazovce ukazují směr, ve kterém je originál nastaven.

Simplex -> Duplex (když je připojená propojená tiskárna vybavena volitelnou 
oboustrannou tiskovou jednotkou)
Toto nastavení vyberte k tisku jednostranných originálů na obě strany papíru na výstupu.
Umístěte originál lícem nahoru do automatického podavače dokumentů DX-1.

Duplex -> Duplex (když je připojená propojená tiskárna vybavena volitelnou 
oboustrannou tiskovou jednotkou)
Toto nastavení vyberte k tisku oboustranných originálů na obě strany papíru na výstupu.
Pokud je stroj vybaven volitelným automatickým podavačem dokumentů DX-1, jsou originály naskenovány 
v následujícím pořadíorder: přední strana originálu 1 → zadní strana originálu 1 → přední strana originálu 2 → 
zadní strana originálu 2 atd.

Select  e i ther one. Select  "Left  /  Right" .

Select  "Top /  Bottom".

Top /  Bottom
Al ign SideAl ign Top

Left  /  Right

Left  /  Right

Top /  Bottom

For "Left  /  Right"  d i rect ion.

For "Top /  Bottom" direct ion.

Select  e i ther one.

Top /  Bottom

Left  /  Right

Al ign SideAl ign Top

Left  /  Right

Top /  Bottom
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1 Na obrazovce Functions stiskněte 
[Duplex].

2 Stiskněte [Simplex -> Duplex], 
[Duplex -> Simplex] nebo [Duplex -> 
Duplex].

3 Zadejte “Setting Direction” a 
“Paging Direction”.

4 Stiskněte [OK].

Poznámka:
• Pokud nepotřebujete oboustranný tisk, 

stiskněte [OFF] (VYP) a potom [OK].

5 Vložte originál.
Umístěte originál na předlohové sklo nebo do 
automatického podavače dokumentů DX-1.
Informace o vkládání originálu naleznete v kroku 
4 v části “Tisk z papírového dokumentu nebo 
knihy” ( str.41).

6 Vyberte tiskové funkce dle potřeby.
K dispozici jsou následující funkce:

• Režim zpracování obrazu ( str.52)
• Kontrast skenování ( str.54)
• Size ( str.55)
• Feed Tray ( str.59)
• Dot Process ( str.63)
• Paměñ ( str.125)
• Contrast Adj ( str.65)
• Tone Curve ( str.66)
• Book Shadow ( str.80)
• Preview ( str.86)
• Overlay ( str.180)
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7 Pomocí tlačítek pro zadání počtu 
kopií zadejte počet kopií.

Počet se zobrazí na displeji pro počet kopií.

Poznámka:
• Chcete-li číslo změnit, stiskněte tlačítko  

a znovu zadejte správné číslo.

8 Stiskněte tlačítko .

Následné postupy se budou lišit podle toho, zda 
umístíte originál na předlohové sklo nebo do 
automatického podavače dokumentů DX-1. 
Postupujte podle následujících postupů pro 
každou z variant.

Důležité!:
• Pro skenování originálu není možné požít 

zároveň předlohové sklo a automatický 
podavač dokumentů DX-1.

Vložte originál na předlohové sklo
Položte na předlohové sklo první originál, 
počkejte, až zmizí zpráva “Duplex Processing 
for Linked Printer”, a potom vložte druhý 
originál a stiskněte tlačítko .

Když se přenesou data pro obě strany papíru, 
vytiskne Propojená tiskárna určený počet 
kopií.
Chcete-li vytisknout více kopií oboustranného 
tisku, opakuje kroky 5-8 postupu 
oboustranného tisku.

Důležité!:
• Když se naskenuje první originál, musí se další 

vložit během doby Dvojintervalu předem 
určené na obrazovce Admin. ( str.154). Pokud 
tak neučiníte, vytiskne Propojená tiskárna 
pouze jednu stranu.

Poznámka:
• Pokud stisknete tlačítko , aniž byste vložili 

druhý originálu, povede to také k tomu, že 
Propojená tiskárna vytiskne pouze jednu 
stranu.

• Po vložení druhého originálu a před započetím 
jeho skenování lze upravit nastavení 
následujících funkcí:

– Režim zpracování obrazu ( str.52)
– Sytost skenování ( str.54)
– Size ( str.55)
– Dot Process ( str.63)
– Contrast Adj ( str.65)
– Tone Curve ( str.66)

Použití automatického podavače 
dokumentů DX-1
Nejprve se naskenuje svrchní list.
Po naskenování každé strany originálu 
vytiskne Propojená tiskárna určený počet 
kopií.

A4

<Duplex Processing for Linked Pr inter>�
  Reverse-Page Scan->START /  Simplex->STOP

Image Contrast Size Feed Tray

Select ionsBasic Funct ions Admin.

LBP1

MP

Idle

Auto Auto

1 2
A4 A3 B4

Line

Book
Shadow

(A4)



Použití Propojené tiskárny (prodává se samostatně)

Oboustranný tisk [Duplex] 201

Tip:
Tisk oboustranných originálů na jednu stranu 
papíru
Pokud je zařízení vybaveno volitelným 
automatickým podavačem dokumentů DX-1, je 
možné na jednu stranu papíru na výstupu 
vytisknout obě strany originálního oboustranného 
dokumentu.
Nastavte [Duplex -> Simplex] na obrazovce 
Duplex pro tisk. 
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Výměna spotřebního materiálu

Zkontrolujte zbývající spotřební materiál
Zařízení zkontroluje a ukáže zbývající množství inkoustu, matric i zbývající místo v koši pro matrice.

Poznámka:
• Pokud se detekce nezdaří, zpráva nemusí být zobrazena.
• Udávané množství je pouze pro orientaci a nemusí být úplně přesné.
• Pokud dojde inkoust nebo se poškodí matrice nebo se zaplní koš na matrice, zobrazí se varovná zpráva a zařízení 

se zastaví.

1 Na Základní obrazovce stiskněte [i Info].

2 Zkontrolujte zbývající množství 
spotřebního materiálu

Když materiál dochází, nezapomeňte ho doplnit.

• Matrice ( str.206)
• Inkoust ( str.209)
• Koš na matrice (použité matrice) ( str.211)

 Údaje na displeji 

Tip:
 Informační tlačítko 
 Ikona  na informačním tlačítku  zobrazuje 
aktuální stav spotřebního materiálu, jak jej 
zařízení zjistilo.
Ikona  se bude měnit v závislosti na 
odpovídajících informacích, které byly ze 
spotřebního materiálu zjištěny.

• Když byly informace ze spotřebního materiálu 
správně získány (běžné zobrazení)

• Když odpovídající informace nejsou k dispozici 
(šedivé zobrazení)

Když je ikona  šedivá, nelze zbývající množství 
matric/inkoustu zobrazit. 

Když dochází materiál na matrice nebo inkoust, 
na pravé straně tlačítka začne blikat ikona 

(matrice) nebo (inkoust), která vás 
upozorní, že je položku brzy třeba vyměnit. 

Poznámka:
• Pokud zařízení nebylo schopno získat 

odpovídající data ze spotřebního materiálu, 
musíte zadat správnou hodnotu nastavení.

str.241
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Doplnění papíru
Založení papíru do podavačů (pouze u RZ977)
Podavač papíru 1 i podavač papíru 2 by měly být naplněny následovně:

Požadavky pro papír, který je možné založit do podavačů papíru
Velikost: B5-A3 (297 mm × 432 mm) (včetně vlastní velikosti)

Hmotnost (tloušñka): 52-105 g/m2

Důležité!:
V následujících případech založte papír do standardního ručního podavače (ne do podavačů papíru).
• Tisk na prodloužený papír a speciální druhy papíru (např. silnější papíry) 
• Tisk na druhou stranu výstupu (u oboustranného tisku)
• Barevný tisk (přetisk)

1 Vytáhněte podavače papíru.
Vytáhněte podavač, do kterého je založen papír.

2 Uvolněte zajištění vodicích lišt, 
abyste lišty rozšířili.
1) Posuňte zajišñovací páčky vodicích lišt na 

jedu ze stran, abyste “uvolnili” pozici.
2) Rozšiřte vodící lišty co nejvíce.

3 Nastavte zarážku papíru.
Upravte zarážku s ohledem na velikost a orientaci 
papíru v zásobníku.

1) Zvedněte zarážku přímo nahoru, zatímco 
tisknete tlačítko háčku, a zarážku vyjměte.

2) Nadále tiskněte tlačítko háčku a zatlačte 
zarážku přímo dolů tak, aby značka  na 
zarážce odpovídala velikosti papíru. 

Vyjměte zarážku, pokud používáte velikost 
A3. Vložte vyjmutou zarážku do držáku uvnitř 
zásobníku. 
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Poznámka:
• Když vkládáte listy velikosti Ledger (279 mm × 

432 mm), vyjměte (odšroubujte) zarážku A3.

4 Založte papír do zásobníku.
Založet papír tak, aby střed papíru odpovídal 
šipce ( ), která označuje střed.
Když zakládáte papír, který má dva různé 
povrchy, umístěte přední stranu dolů.

Poznámka:
• Pokud byste papír uložili nad značku 

maximálního uložení (  ), mohli byste 
způsobit poruchu zavádění papíru.

• Najednou je možné založit až 1000 listů papíru 
(64 g/m2).

5 Zajistěte vodicí lišty.
1) Upravte vodicí lišty podle šířky (délky) papíru.
2) Posuňte zajišñovací páčky vodicích lišt na 

jednu ze stran, abyste “zajistili” pozici a 
zajistili vodicí lišty.

Důležité!:
• Ujistěte se, že upravíte vodicí lišty tak, že 

budou odpovídat hranám papíru. Pokud je 
neupravíte, můžete způsobit poruchu zavádění 
papíru.

• Použití nevhodného papíru nebo papíru 
o různých velikostech může způsobit zaseknutí 
papíru nebo poruchu.

str.232

Tip:
Feed Tray Relay
Funkce “Feed Tray Relay” (Relé podavače 
papíru) umožňuje nepřetržité zavádění papíru tak, 
že přepne na jiný zásobník, když v původním 
zásobníku papír dojde. Tato funkce je užitečná 
pro vysokoobjemový tisk.
Chcete-li umožnit režim “Feed Tray Relay” (Relé 
podavače papíru), nastavte “Feed Tray Relay” 
(Relé podavače papíru) i “Triple-Tray Source” 
(Třízásobníkový zdroj) na ON (ZAP) v “Admin.”.

str.153

Zakládání papíru při použití Feed 
Tray Relay (Relé podavače papíru)
Založte do podavačů papíru papír stejné 
velikosti, struktury a typu a se stejnou orientací 
(svisle nebo vodorovně).
Nepřetržité zavádění papíru bude probíhat 
v následujícím pořadí: Standardní ruční 
podavač (Standard-T) → podavač papíru 
2→podavač papíru 1.
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Doplnění papíru při použití Feed 
Tray Relay (Relé podavače papíru)
Když používáte “Feed Tray Relay” (Relé 
podavače papíru), založte papír do podavačů 
v následujícím pořadí:

• Když dojde papír ve standardním ručním 
podavači, přepne se zavádění papíru na 
podavač papíru 2 a přitom je možné znovu 
doplnit standardní ruční podavač.

• Když dojde papír v podavači papíru 2, 
přepne se zavádění papíru na podavač 
papíru 1a potom se přepne na standardní 
ruční podavač. Když se ještě používá 
standardní ruční podavač, je možné 
podavač papíru 1 a podavač papíru 2 znovu 
doplnit.

Důležité!:
• Podavače papíru 1 a 2 není možné doplnit 

když se používá podavač papíru 1 nebo 
podavač papíru 2.
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Výměna role s matricí
Když se role s matricí vypotřebuje, zobrazí se zpráva a zařízení se zastaví. Vyměňte ji za novou roli s matricí.

Důležité!:
• Používejte role s matricí doporučené společností RISO.
• Při výměně matrice nechte zařízení zapnuté.

1 Otevřete čelní kryt.

2 Zkontrolujte, zda svítí indikátor 
tlačítka pro uvolnění jednotky pro 
tvorbu matrice.

Pokud indikátor nesvítí, rozsviñte jej stisknutím 
tlačítka pro uvolnění jednotky pro tvorbu matrice. 

Důležité!:
• Když je tiskový válec vyjmutý, nelze jednotku 

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

str.213

3 Vytáhněte jednotku pro tvorbu 
matrice. 

Uchopte rukojeñ jednotky pro tvorbu matrice a 
zatáhněte dopředu. 

Pomalu ji vytáhněte, až se zastaví.

4 Otevřete kryt jednotky pro tvorbu 
matrice.

Uchopte páčku krytu jednotky pro tvorbu matrice a 
otevřete kryt jednotky pro tvorbu matrice. 
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5 Otevřete držák role s matricí.

6 Vyjměte vypotřebované jádro 
matrice.

Poznámka:
• Prázdné jádro matrice zlikvidujte podle 

platných místních předpisů.
str.216

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!:
• Dejte pozor, abyste při sundávání obalu 

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

• Pásek ještě neodstraňujte.

8 Zavřete držák role s matricí.

Po zavření držáku role s matricí odstraňte pásek.

9 Zasuňte zaváděcí hranu matrice pod 
klopu vodicí lišty matrice.

Vložte zaváděcí hranu matrice do otvoru pod 
klopou vodicí lišty matrice a posuňte ji, co nejdále 
to půjde ( ). Pokud je matrice volná, otočte 
přírubu na pravé straně směrem dozadu a 
přetočte ( ). 
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Tip:
Pokud nejde matrici vložit
Vložte zaváděcí hranu matrice pomocí 
následujících kroků.

1) Zvedněte klopu vodicí lišty matrice
Otočte kolečko na kraji klopy vodicí lišty 
matrice směrem dozadu a zvedněte klopu 
vodicí lišty matrice.

2) Vytáhněte matrici k čáře označené šipkou.
3) Spusñte klopu vodicí lišty matrice.

10 Každý díl vrañte do původní pozice.

Zavřete kryt jednotky pro tvorbu matrice. 

Vrañte jednotku pro tvorbu matrice do původní 
pozice a zavřete čelní kryt. 
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Výměna inkoustové kazety 
Když se inkoust vypotřebuje, zobrazí se zpráva a zařízení se zastaví.
Vyměňte prázdnou inkoustovou kazetu za novou.

BUpozornění:
• V oblasti okolo tiskového válce může zůstávat inkoust, tak dejte pozor, abyste si neušpinili ruce nebo oblečení.
• Pokud se vám inkoust dostane na ruce atd., okamžitě se umyjte mýdlem.

Důležité!:
• Používejte inkoustové kazety doporučené společností RISO.
• Při výměně inkoustové kazety nechte zařízení zapnuté.
• Vyměňte za inkoustovou kazetu se stejnou barvou inkoustu. Pokud chcete změnit barvu inkoustu, vyměňte celý 

tiskový válec.
str.213

1 Otevřete čelní kryt.

2 Vytáhněte prázdnou inkoustovou 
kazetu z držáku.

Otočte kazetou proti směru hodinových ručiček 
( ) a vytáhněte ji ven. 

3 Z nové inkoustové kazety sejměte 
víčko.
Víčko sejměte otočením tiskové kazety.

Důležité!:
• Nedotýkejte se výstupní strany inkoustové 

kazety ani ji nevystavujte nárazu.
Neodlupujte etiketu vedle otvoru inkoustové 
kazety. 

Unlock
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Poznámka:
• Víčko inkoustové kazety můžete uložit v levé 

horní části tiskového válce. 

4 Vložte novou inkoustovou kazetu.

Zarovnejte šipku na inkoustové kazetě se 
značkou  na jednotce tiskového válce a vložte 
ji tak, aby zapadla na místo. 

5 Zajistěte inkoustovou kazetu.

Kazetu zajistíte správné poloze otočením po 
směru hodinových ručiček ( ). 

Poznámka:
• Prázdnou inkoustovou kazetu zlikvidujte podle 

platných místních předpisů.
str.216

6 Zavřete čelní kryt.

Lock
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Vyprázdnění koše na matrice
Použité matrice se uchovávají v koši na matrice. Když je odpadní koš na matrice plný, zobrazí se zpráva a zařízení 
se zastaví. Zlikvidujte použité matrice.

BUpozornění:
• Pokud se vám inkoust dostane na ruce atd., okamžitě se umyjte mýdlem.

Důležité!:
• Koš na matrice je možné zamknout visacím zámkem, aby nedošlo k úniku informací, které jsou obsaženy na 

vyhozené matrici. Pokud je koš na matrice zajištěn visacím zámkem, nezapomeňte před likvidací matrice 
kontaktovat správce.

• Když je zapnutá funkce “Protect” (Ochrana), můžete vyjmout koš na matrice, jen když se zobrazí zprávy jako 
“Master Disposal Box is Full” (Koš na matrice je plný) nebo “Master Jammed in Disposal Unit” (Matrice se zasekla 
v odstraňovací jednotce). str.165

1 Vyjměte koš na matrice.
Pokud je Koš na matrice zajištěn, posuňte páčku 
doprava, abyste jej uvolnili. 

Uchopte rukojeñ koše na matrice a vytáhněte ho 
dopředu

Důležité!:
• Pokud je koš na matrice zamknut visacím 

zámkem, kontaktujte správce, aby zámek 
odemkl. 

2 Zlikvidujte použité matrice.

Nakloňte koš na matrice a zlikvidujte použité 
matrice.

3 Vrañte koš na matrice zpět na místo.

Zasuňte koš na matrice dovnitř, dokud se 
nezastaví.
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Poznámka:
• Pokud je to zapotřebí, posuňte páčku doleva, 

abyste koš na matrice zajistili a pro větší 
bezpečnost přidejte visací zámek. 

str.165

• Použité matrice zlikvidujte podle platných 
místních předpisů.

str.216
• Pokud se použité matrice zaseknou, držte koš 

na matrice nakloněný a stisknutím vytlačovací 
páčky zbylé matrice uvolněte.
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Výměna tiskového válce (změna barev)
Když měníte barevný tiskový válec, abyste změnili barvy, nebo když odstraňujete uvízlý papír, postupujte podle 
kroků k vyjmutí tiskového válce. Ujistěte se, že používáte barevný tiskový válec, který je výslovně určen a schválen 
k použití s tímto zařízením.

BUpozornění:
• Nestavte tiskový válec na výšku. Může to způsobit ušpinění podlahy atd.

Důležité!:
• Používejte pouze tiskové válce, které jsou výslovně určeny a schváleny k použití s tímto zařízením.
• Při výměně tiskového válce nechte zařízení zapnuté.
• Vyměněný tiskový válec vložte do obalu a udržujte jej stále ve vodorovné poloze.

Vyjmutí tiskového válce

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. 

Důležité!:
• Když je jednotka pro tvorbu matrice vyjmutá, 

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

str.206

3 Vytáhněte tiskový válec.

Uchopte rukojeñ tiskového válce a pomalu 
táhněte, až bude tiskový válec úplně vytažený.

4 Odeberte tiskový válec.

Oběma rukama tiskový válec zdvihněte, abyste 
ho mohli vyjmout z kolejnice.
Pokračujte výměnou válce, odstraněním 
zaseknutého papíru atd.
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BUpozornění:
• Nedotýkejte se konektoru na tiskovém válci.

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

1 Umístěte tiskový válec na kolejnici.

Vyrovnejte značku  na tiskovém válci se 
značkou  na vodicí liště a položte tiskový válec 
vodorovně na vodicí lištu. 

Poznámka:
• Pokud jste tiskový válec ručně otočili, 

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

2 Vrañte tiskový válec do původní 
pozice.

Zasuňte tiskový válec, co nejdále to půjde, a pak 
zavřete čelní kryt.

Důležité!:
• Když zasunujete tiskový válec, nedotýkejte se 

rukojeti tiskového válce.

Tip:
Změna typu válce
Když instalujete jiný typ tiskového válce, objeví se 
obrazovka Potvrďte typ tiskového válce.

1) Vyberte typ odpovídající instalovanému 
tiskovému válci.

2) Stiskněte [OK].
Typ tiskového válce je potvrzen a je možno 
tisknout.

Důležité!:
• Dokud nebude typ tiskového válce 

potvrzen, nebudete moci tisknout.
• Pokud nainstalujete neschválený barevný 

válec, zobrazí se zpráva “Wrong-Type 
Print Drum
 Installed
 Replace with Correct Type”. Instalujte 
barevný tiskový válec, který je výslovně 
schválen k použití s tímto zařízením.

Ready to Make Master
Select ionsBasic Funct ions Admin.

P.1/3

! !The Pr int  Drum Type
has been Changed!!
Select  the Current
Pr int  Drum Type

F17

OK

A3 Drum A4-R Drum
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Likvidace vypotřebovaného spotřebního 
materiálu
Prázdné inkoustové kazety, role s matricí 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.

Jádro 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.

Díly Materiály

Materiál inkoustové kazety plast (polypropylen/polyetylén)

Materiál štítku plast (s obsahem kovu)

Inkoust Sojový olej, ropné uhlovodíky, voda, barviva

Díly Materiály

Složení jádra Papír

Materiál matrice plast, japonský papír

Materiál odstranitelné části plast (s kovem) a papír
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Použité matrice

Poznámka:
• Je vyroben z uhlovodíkových sloučenin. Pokud je úplně spálen, přemění se na vodu a oxid uhličitý.

Díly Materiály

Materiál matrice plast, japonský papír

Materiál inkoustu Sojový olej, ropné uhlovodíky, voda, barviva
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Údržba

Čištění
Pokud jsou jednotlivé části tiskárny, jako je termální tisková hlava jednotka pro tvorbu matrice, sklo skeneru jednotky 
ADF (doplněk), bílý váleček atd., znečištěny prachem, špínou, inkoustem, bělobou atd., může to nepříznivě ovlivnit 
kvalitu tisku.
Provádějte pravidelné čištění podle následujících kroků.

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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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.

Předlohové sklo a podložka krytu předlohového skla 
Dojde-li ke znečištění předlohového skla a/nebo podložky 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.

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.

BUpozornění:
• Když čistíte přítlačný válec, zařízení vždy vypněte.
• Když zasahujete do vnitřních částí jednotky, nedotýkejte se háčku pro oddělování papíru. Můžete se poranit 

o ostrý hrot háčku.
• V oblasti okolo tiskového válce může zůstávat inkoust, tak dejte pozor, abyste si neušpinili ruce nebo oblečení. 

Pokud se vám inkoust dostane na ruce atd., okamžitě se umyjte mýdlem.
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Vnější plochy
Pravidelně otřete celý povrch tiskárny jemnou látkou, aby se vnější plochy nezašpinily.
Chcete-li použít čisticí prostředek, použijte takový, který doporučuje oprávněný servisní zástupce.

BUpozornění:
• Jelikož jsou vnější plochy zařízení umělohmotné, nikdy při čištění nepoužívejte alkohol nebo ředidlo.
• Displej lze vyčistit opatrným otřením suchou látkou. Navlhčete látku malým množstvím čisticího prostředku a 

opatrně setřete veškerý inkoust.
Čisticí prostředek nestříkejte ani nelijte přímo na displej. Mohlo by to způsobit poškození.
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Řešení potíží

Zobrazení zprávy
Když se zařízení zastaví a zobrazí se nějaká zpráva, můžete pomocí následujících informací určit příčinu a 
podniknout vhodné kroky.

Uspořádání chybové zprávy
Podle typu zprávy bude zobrazena zpráva a obrázek, jak problém vyřešit.

1) Číslo chyby
typ chyby a identifikační číslo chyby

2) Chybové zprávy
popis chyby a kroků, které povedou k odstranění prob-
lému

3) Obrázek
názorně ukazuje, jak problém vyřešit

4) Digital Copy Count
Stisknutím tlačítka na displeji zobrazíte okno “Digital 
Copy Count”

Číslo chyby Typy chyb Popis Odkaz

T00-000 Chyba vyžadující 
volání do servisu

Chyby, které vyžadují, aby zařízení opravil nebo 
zkontroloval oprávněný servisní zástupce.
Abyste vyřešili chybu vyžadující volání do servisu, 
obrañte se na svého prodejce (nebo oprávněného 
servisního zástupce) a sdělte mu číslo chyby. 

str.223

A00-000 Chyba zaseknutí Zobrazí se, když uvízne matrice atd. str.223

B00-000 Chyba volitelného 
zařízení

Zobrazí se, když dojde k chybě ve volitelném 
zařízení nebo Propojené tiskárně. str.224

C00-000 Chyba spotřebního 
materiálu

Zobrazí se, když dojde spotřební materiál, jako je 
inkoust nebo role matrice. str.225

D00-000 Chyba instalace Zobrazí se, když nějaká část nebo jednotka není 
správně nainstalována. str.226

J00-000 Chyba zaseknutí 
papíru

Zobrazí se, když uvízne originální dokument nebo 
tiskový papír. str.228

A34
Master Not Set in Place
Insert  Lead Edge of  Master into Master
Entrance and Close Master Making Unit

Digi ta l  Copy Count

1

2

3

4
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T00-000:Chyba vyžadující volání do servisu (v abecedním pořadí)

A00-000:Chyba zaseknutí matrice (v abecedním pořadí)

Zpráva Možná příčina Opatření

!!Battery Replacement!!
 Call Service

Baterie je slabá nebo vybitá Obrañte se na svého prodejce (nebo 
oprávněného servisního zástupce) a 
nechte baterii vyměnit.
Zobrazení chybové zprávy vymažete 
stisknutím tlačítka  nebo tlačítka . 

!!System Error!!
 Press Reset Key
 If Recovery has Failed, Call Service

Došlo k systémové chybě. Stiskněte tlačítko .
Pokud problém přetrvává, obrañte se na 
svého prodejce (nebo oprávněného 
servisního zástupce).

!!System Error!!
 Turn Main Power SW OFF Then ON
 If Recovery has Failed, Call Service

Vypněte napájení a potom restartujte.
Pokud problém přetrvává, obrañte se na 
svého prodejce (nebo oprávněného 
servisního zástupce).

Zpráva Možná příčina Opatření

Master Disposal Error
 Pull Out Print Drum and
 Discard Master

Matrice nebyla správně zlikvi-
dována.

1) Vytáhněte tiskový válec a odstraňte 
z něj matrici. 

str.213
2) Vrañte tiskový válec na místo.
3) Stiskněte tlačítko .

Master Jammed in Disposal Unit
 Pull Out Master Disposal Box and
 Remove Jammed Master

Matrice uvízla v odstraňovací 
jednotce matric.

Vytáhněte koš na matrice a odstraňte uví-
zlou matrici.

str.211
Pokud chyba přetrvává, obrañte se na 
svého prodejce (nebo oprávněného 
servisního zástupce).

Master Loading Error
 Pull Out Print Drum and
 Discard Master

Matrice se správně nepřichytila 
na tiskový válec.

1) Vytáhněte tiskový válec a odstraňte 
z něj matrici. 

str.213
2) Vrañte tiskový válec na místo.
3) Stiskněte tlačítko .

Master Mis-Feed
 Pull Out Master Making Unit and
 Rewind Master Roll, then
 Reset Master in Place

Matrice je nesprávně insta-
lována. 

Vytáhněte jednotku pro tvorbu matrice, 
přetočte matrici a znovu ji vložte. 

str.206

Master Not Set in Place
 Insert Lead Edge of Master into 
Master
 Entrance and Close Master Making 
Unit

Matrice je nesprávně vložena 
nebo chybí. 

Vytáhněte jednotku pro tvorbu matrice a 
znovu matrici instalujte. 

str.206

Důležité!:
• Pokud je zaváděcí hrana matrice 

pomačkaná nebo potrhaná, zařízněte ji 
do roviny a znovu instalujte.
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B00-000:Chyba volitelného zařízení (v abecedním pořadí)

Master Remains on Print Drum
 Pull Out Print Drum and
 Remove Master

Na tiskovém válci zůstala 
zbytečná matrice.

1) Vytáhněte tiskový válec a odstraňte 
z něj matrici. 

str.213
2) Vrañte tiskový válec na místo.

Safety SW on Standard Feed Tray
 is Activated
 Reset paper on Standard Feed Tray

Byl aktivován bezpečnostní 
spínač standardního ručního 
podavače.

Zkontrolujte, zda na spodní straně stand-
ardního ručního podavače nebo na vrchní 
straně tiskového papíru nejsou nějaké 
překážky. Pokud ano, odstraňte je. 

System Error in Master Making Unit
 Take Out Master and then
 Close Master Making Unit Cover

Řezací mechanismus matric 
selhal.

Vytáhněte jednotku pro tvorbu matrice a 
matrici odstraňte. 

str.206
Zavřením krytu jednotky pro tvorbu 
matrice se chyba vynuluje. Znovu instalu-
jte matrici.

Zpráva Možná příčina Opatření

Close Feed Joint Passage Cover Kryt přívodního spojení je 
otevřen nebo nesprávně nas-
taven.

Otevřte přední kryt, pevně zavřete páčku 
kryt přívodního spojení a potom zavřete 
přední kryt.

Close Multi-Tray Transfer Unit Vícezásobníková přenosová 
jednotka podavače papíru je 
otevřena nebo nesprávně nas-
tavena. 

Zkontrolujte vícezásobníkovou přenos-
ovou jednotku a pevně ji zavřete.

str.20
 

Insert Card in Key/Card Counter V počítadle kódových karet 
(doplněk) není žádná karta.

Vložte magnetickou kartu do snímače 
počitadla.

!! Job Separator is OFF !!
 Turn On Power Switch of it

Oddělovač tisku (doplněk) je 
vypnutý.

Zapněte oddělovač tisku. 

Linked Printer in Error Na Propojené tiskárně se 
vyskytla chyba vyžadující 
volání do servisu. 

Zkontrolujte Propojenou tiskárnu a chybu 
vyřešte. 

No IP Address Assigned to This
 Printer
 Contact Your Network Administrator

IP adresa zařízení není 
správně nastavena.

Obrañte se na správce systému a nastavte 
IP zařízení správně.

str.151

!! No Linked Printer Detected !!
 Check Cable Connection and 
Power
 Supply for Linked Printer

Propojená tiskárna není zap-
nuta; kabel není správně připo-
jen; spojení se přerušilo.

Zkontrolujte, zda je Propojená tiskárna 
zapnutá. 
Zkontrolujte, zda jsou všechny kabely 
správně zapojeny. Pokud jsou zapojeny 
správně, zkontrolujte, zda nejsou 
poškozeny.

Zpráva Možná příčina Opatření



Řešení potíží

Zobrazení zprávy 225

C00-000:Chyby spotřebního materiálu (v abecedním pořadí)

No Paper Tape in Job Separator
 Replace Tape Roll

V oddělovači tisku (doplněk) 
není páska. 

Založte do oddělovače tisku novou pásku. 

No Toner in Linked Printer V Propojené tiskárně došel 
toner. 

Vyměňte toner v Propojené tiskárně. 

Paper Tape Jam in Job Separator
 Remove Paper Tape

V oddělovači tisku (doplněk) 
uvízla páska.

Zkontrolujte oddělovač tisku a odstraňte 
uvíznutou pásku.

Set Feed Tray 1 in Place Podavač papíru 1 je otevřen 
nebo nesprávně nastaven.

Zkontrolujte podavač papíru 1 a znovu jej 
správně zavřete. 

Set Feed Tray 2 in Place Podavač papíru 2 je otevřen 
nebo nesprávně nastaven.

Zkontrolujte podavač papíru 2 a znovu jej 
správně zavřete.

Zpráva Možná příčina Opatření

Load Interposal Paper
 in Interposer Tray

V zařízení došel oddělovací 
papír.

Zaveďte oddělovací papír do zásobníku 
označeného jako podavač papíru.

str.100

Load Paper in Feed Tray 1 V podavači papíru 1 došel 
papír.

Zaveďte papír do podavače papíru 1. 

Load Paper in Feed Tray 2 V podavači papíru 2 došel 
papír.

Zaveďte papír do podavače papíru 2. 

Load Paper in Standard Feed Tray Ve standardním ručním 
podavači není tiskový papír.

Vložte papír do standardního ručního 
podavače.

str.34

Master Disposal Box is Full
 Empty Master Disposal Box

Koš na matrice je plný. Vyprázdněte koš na matrice.
str.211

No Ink
 Replace Ink Cartridge

Došel inkoust. Vyměňte prázdnou inkoustovou kazetu za 
novou.
Používejte pouze inkoustové kazety, které 
jsou výslovně určeny a schváleny k použití 
s tímto zařízením.

str.209

Důležité!:
• Pokud chyba přetrvává i po výměně ink-

oustové kazety, zkontrolujte, zda je ink-
oustová kazeta správně instalována.

No Master
 Replace Master Roll

Došla role s matricí. Vložte novou roli s matricí.
Používejte pouze takové role s matricí, 
které jsou výslovně určeny a schváleny 
k použití s tímto zařízením.

str.206

Zpráva Možná příčina Opatření



Řešení potíží

Zobrazení zprávy226

D00-000:Chyba instalace (v abecedním pořadí)

Zpráva Možná příčina Opatření

Close Front Cover Čelní kryt je otevřený nebo 
špatně zavřený.

Zkontrolujte magnet pod čelním krytem a 
pevně kryt zavřete.

Close Master Making Unit Cover Kryt jednotky pro tvorbu matrice 
je otevřený nebo nesprávně 
instalovaný. 

Vytáhněte jednotku pro tvorbu matrice, 
zkontrolujte ji a pevně zavřete její víko. 

Close the ADF Cover Kryt volitelného automatického 
podavače dokumentů DX-1 je 
otevřený nebo nesprávně nas-
tavený.

Zkontrolujte kryt ADF a pevně jej zavřete. 

Install Ink Cartridge Inkoustová kazeta je nesprávně 
instalována nebo chybí. 

Správně instalujte inkoustovou kazetu.
str.209

Master Making Unit has been 
Unlocked

Jednotka pro tvorbu matrice je 
připravena k vytažení. 

Vytáhněte jednotku pro tvorbu matrice.

Print Drum has been Unlocked Tiskový válec je připraven 
k vytažení.

Vytáhněte tiskový válec.

Print Drum Not Set in Place
 Press Drum Release Button and
 Pull Out Print Drum
 after the Button Lights

Tiskový válec je zajištěn, ale 
není správně zastrčen.

Stiskněte tlačítko pro uvolnění tiskového 
válce. Když se tlačítko rozsvítí, vyjměte 
tiskový válec a znovu ho instalujte.

Rear Cover of Main Body is Off
 Call Service

Byl odstraněn zadní kryt 
zařízení.

Obrañte se na svého prodejce (nebo 
oprávněného servisního zástupce).

Set Master Disposal Box in Place Koš na matrice je nesprávně 
nastaven nebo chybí.

Nastavte koš na matrice správně.
str.211

Set Master in Place Není vložena žádná matrice. Vložte roli s matricí.
str.206

Set Master Making Unit in Place Jednotka pro tvorbu matrice 
chybí nebo je nesprávně 
vložena. 

Správně vložte jednotku pro tvorbu 
matrice. 

str.206

Set Print Drum in Place Tiskový válec je nesprávně 
instalován nebo chybí.

Správně vložte tiskový válec.
str.213



Řešení potíží

Zobrazení zprávy 227

Wrong-type Ink Cartridge Installed
 or Cannot Read Ink Info
 Replace Ink Cartridge
 or Contact dealer/Riso office

Je instalována nevhodná inkou-
stová kazeta.

Správně instalujte vhodnou inkoustovou 
kazetu.

str.209

Důležité!:
• Používejte pouze inkoustové kazety, 

které jsou výslovně určeny a schváleny 
k použití s tímto zařízením. Pokud tak 
neučiníte, může to způsobit problémy 
nebo poškodit zařízení.

Štítek na výstupní straně inkou-
stové 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.

Je použit tiskový válec (černý) 
pro jiný model než RZ977/970.

Použijte tiskový válec (černý) určený pro 
RZ977/970. 

Wrong-type Master Installed
 or Cannot Read Master Info
 Replace Master Roll
 or Contact dealer/Riso office

Je vložena nesprávná matrice. Vložte správnou roli s matricí. 
str.206

Důležité!:
• Používejte pouze takové role s matricí, 

které jsou výslovně určeny a schváleny 
k použití s tímto zařízením. Pokud tak 
neučiníte, může to způsobit problémy 
nebo poškodit zařízení.

Část  na jádru matrice, je 
opotřebovaná nebo je nak-
loněná.

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.

Wrong-Type Print Drum
 Installed
 Replace with Correct Type

Je instalován nesprávný tiskový 
válec.

Instalujte správný tiskový válec.
str.213

Důležité!:
• Použijte tiskový válec, který je výslovně 

určen a schválen k použití s tímto 
zařízením. Pokud tak neučiníte, může 
to způsobit problémy nebo poškodit 
zařízení.

Zpráva Možná příčina Opatření
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Zobrazení zprávy228

J00-000:Chyba zaseknutí papíru
Zobrazí se, když originální dokument nebo tiskový papír uvízne 
uvnitř zařízení nebo jednotky ADF (doplněk).
Místo, kde se papír zasekl, je na obrázku označeno blikající ikonou 
( - ). Podívejte se do níže uvedené tabulky ( - ) a problém 
vyřešte tak, jak je tam popsáno. 

Poznámka:
• Abyste předešli zaseknutí papíru, používejte vhodný tiskový 

papír. Rovněž vyberte vhodný originální dokument, který se hodí 
pro jednotku ADF.

str.15
str.17

Označené/
blikající místo

Možná příčina Opatření

Papír uvízl v oblasti podavače papíru. 1) Zkontrolujte stranu, ze které se podává papír, a 
odstraňte uvíznutý papír.

2) Znovu zaveďte tiskový papír.
3) Pokud zobrazení chyby nezmizí, stiskněte tlačítko .

Pokud používáte speciální papír, nastavte páčku 
pro nastavení přítlaku na zaváděný papír podle 
vlastností papíru. str.34

Originál uvízl v jednotce ADF 
(doplněk).

U automatického podavače dokumentů 
AF-VI:II
Vyjmutí ve směru založení dokumentu
Zatáhněte páčku pro uvolnění originálu z ADF dop-
rava a vytáhněte originál.

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

OK

J08

Paper Jam
Remove Paper in Indicated Areas
and Press [OK] Button



Řešení potíží

Zobrazení zprávy 229

Originál uvízl v jednotce ADF 
(doplněk).

U automatického podavače dokumentů 
DX-1
Důležité!:
• Dejte pozor, abyste se nedotknuli válečku uvnitř 

jednotky. Mohlo by to způsobit šmouhy na orig-
inálu a nebo zaseknutí papíru.

Vyjmutí originálů, které se zasekly v podavači 
dokumentů
Otevřte kryt ADF ( ) a vysuňte originál ( ). 

Vyjmutí originálů, které se zasekly v nosiči doku-
mentů
Otevřte kryt ADF ( ), a zvedněte naváděcí váleček 
podle obrázku ( ). 
Otevřte vnitřní kryt ( ) a vysuňte originál ( ).

Označené/
blikající místo

Možná příčina Opatření
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Zobrazení zprávy230

Originál uvízl v jednotce ADF 
(doplněk).

U automatického podavače dokumentů DX-1
Vyjmutí originálů, které se zasekly 
v oboustranné nosiči dokumentů
Otevřte kryt ADF ( ), a vysuňte originál ( ). 
Vysuňte originál ( ).

Vyjmutí originálů, které se zasekly ve výstupní 
jednotce originálů 
Zvedněte podložky krytu předlohového skla ( ), 
zatáhněte páčku pro uvolnění k sobě ( ), a vynde-
jte originál ( ).

Označené/
blikající místo

Možná příčina Opatření
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Zobrazení zprávy 231

Papír uvízl v oblasti tiskového válce. 1) Vytáhněte tiskový válec.
str.213

2) Odstraňte uvíznutý papír.

BUpozornění:
• Když zasahujete do vnitřních částí jednotky, dejte 

pozor, abyste se nedotkli háčku pro oddělování 
papíru. Okraj oddělovacího háčku je ostrý a může 
způsobit poranění.

Papír nebyl vysunut správně. Zkontrolujte, zda papír neuvízl v oblasti výstupu papíru.
Pokud používáte speciální papír, upravte pořadač 
papíru na lištách výstupního zásobníku papíru podle 
vlastností papíru.

str.37

Označené/
blikající místo

Možná příčina Opatření
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Zobrazení zprávy232

Zaseknutí papíru v nosiči podavače 
papíru. 

1) Otevřte čelní kryt a potom kryt přívodního spojení.
2) Uvolněte zajišñovací páčku nosiče.
3) Otevřete kryt nosiče.

4) Vyjměte papír.
5) Umístěte kryt nosiče zpět.
6) Zajistěte zajišñovací páčku nosiče.
7) Zavřete kryt přívodního spojení a čelní kryt.

Zaseknutý papír ve vícezásobníkové 
přenosové jednotce.

Otevřte vícezásobníkovou přenosovou jednotku a 
vyjměte papír.

Zaseknutý papír v podavači papíru 1. Vytáhněte podavač papíru 1 a vyjměte papír.

Zaseknutý papír v podavači papíru 2. Vytáhněte podavač papíru 2 a vyjměte papír.

Označené/
blikající místo

Možná příčina Opatření



Řešení potíží

Zobrazení zprávy 233

Rozvržení překryvných oken se zprávou
Zprávy v překryvných oknech sdělují různé provozní stavy.
U některých z nich můžete pokračovat v činnosti, ale v závislosti na okolnostech bude u jiných potřeba, abyste před 
pokračováním činnosti zasáhli.

E00-000:Výzva k provedení údržby (v abecedním pořadí)

1) Číslo chyby
Referenční písmeno (E/F) a identifikační číslo.

2) zprávy v překryvných oknech
Obsah zprávy.

Číslo chyby Typy chyb Popis Odkaz

E00-000 Výzva k provedení údržby
Objeví se, když je potřeba, aby pracovníci servisu 
vyměnili baterii nebo provedli pravidelnou 
prohlídku.

str.233

F00-000 Varovná hlášení
Objeví se, když tisková úloha nemůže pokračovat 
kvůli konfliktu mezi nastavením ovládacího panelu 
a stavem zařízení nebo Propojené tiskárny.

str.234

Zpráva Symptom/Opatření Smazání překryvného okna se zprávou

!!Low Battery!!
 Call Service

(Symptom)
Slabá baterie.

(Opatření)
Obrañte se na svého prodejce (nebo 
oprávněného servisního zástupce) a 
nechte baterii vyměnit.

Stiskněte [Close] (Zavřít).
(Případně okno smažte stisknutím 
tlačítka  nebo tlačítka .)

!!Maintenance!!
 Call Service

(Symptom)
Informuje uživatele, že je potřeba provést 
pravidelnou údržbu.

(Opatření)
Obrañte se na svého prodejce (nebo 
oprávněného servisního zástupce).

Stiskněte [Close] (Zavřít).
(Případně okno smažte stisknutím 
tlačítka  nebo tlačítka .)

Cont inue

Page Format is Larger
than Paper Size
! !  Possible Ink Smudges
on Pr ints ! !

Cancel

F02
1

2



Řešení potíží

Zobrazení zprávy234

F00-000:Varovná hlášení (v abecedním pořadí)

Zpráva Symptom/Opatření Smazání překryvného okna se 
zprávou

Acquiring Linked Printer
 Configuration Data
 Please Wait a Moment

(Symptom)
Systém zařízení získává informace 
z Propojené tiskárny. Když probíhá 
získávání informací, není režim Link 
Mode k dispozici.

(Opatření)
Spusñte tiskovou úlohu po získání infor-
mací z Propojené tiskárny.
Případně tiskněte ze zařízení.

Stisknutím [Close] (Zavřít) smažete 
překryvné okno a vrátíte se na před-
chozí obrazovku.

• Při tisku ze zařízení:
Stiskněte tlačítko  nebo tlačítko 

.
• Při tisku z Propojené tiskárny:
Čekejte, dokud nebudou informace 
získány. (To může trvat několik 
minut.)

!!Auto-Link Operation is
 Not Available!!
 Specified Linked Printer
 may be in Error or
 Turned OFF

(Symptom)
Propojená tiskárna vysílá chybový 
signál. Vzhledem k nízkému objemu 
tisku byl aktivován režim Link Mode, 
protože “Link-Free Volume” je aktuálně 
zapnuto.

(Opatření)
Nejprve vyřešte chybu v Propojené 
tiskárně, potom tiskněte.
Případně můžete přepnout na jinou Pro-
pojenou tiskárnu nebo tisknout ze 
zařízení.

str.154

• Při návratu na obrazovku matrice:
Stiskněte [Cancel] (Zrušit).
(Případně okno smažte stisknutím 
tlačítka  nebo tlačítka .)

• Při změně na jinou dostupnou Pro-
pojenou tiskárnu:
Stiskněte [Link Switch] (Přepínač 
propojení) a vyberte jinou Propojenou 
tiskárnu na obrazovce Link Sw..
([Link Switch] (Přepínač propojení) 
se nezobrazí, pokud není k dispozici 
žádná jiná Propojená tiskárna.)

str.190

Auto Page Size Selection
 is Not Available for
 Irregular-Size Original
 Select Format Size to Store
 and then Restart

(Příčina 1)
Pokus skenovat neobvyklou velikost 
originálu pomocí skenovacího režimu 
“Auto”.

(Opatření)
Zvolte velikost originálu ručně. 

(Příčina 2)
Originál běžné velikosti byl zaveden do 
špatné pozice.

(Opatření)
Zvedněte podložku krytu předlohového 
skla a umístěte originál správně.

• Specifikovat formát pro uložení
Stiskněte [Saving Format] (Ukládání 
formátu).

• Zrušit skenování 
Stiskněte [Cancel] (Zrušit).
(Případně okno smažte stisknutím 
tlačítka  nebo tlačítka .)



Řešení potíží

Zobrazení zprávy 235

Auto Paper Size Selection
 is Not Available
 for Irregular-Size Original
 Select Paper Size Manually
 and then Press START Key

(Příčina 1)
Pokud kopírovat neobvyklou velikost 
originálu pomocí “Auto”.

(Opatření)
Vyberte podavač papíru s papírem 
správné velikosti.

(Příčina 2)
Originál běžné velikosti byl zaveden do 
špatné pozice.

(Opatření)
Zvedněte podložku krytu předlohového 
skla a umístěte originál správně.

• Vybrat podavač papíru
Stiskněte tlačítko podavače papíru, 
který chcete využít.

• Pro zastavení tiskové úlohy:
Stiskněte [Cancel] (Zrušit).
(Případně okno smažte stisknutím 
tlačítka  nebo tlačítka .)

!! Book Shadow Editor
 is Not Available
 with ADF !!
 Place Original on
 Platen Glass

(Symptom)
Automatický podavač dokumentů je 
zakázán, zatímco funkce Stín.knihy je 
aktivní.

(Opatření)
Vložte originál na předlohové sklo.

str.80

Stiskněte [Close] (Zavřít).
(Případně okno smažte stisknutím 
tlačítka  nebo tlačítka .)

Check Paper Receiving
 Tray

(Symptom)
Vodicí lišty výstupního zásobníku na 
automatickém štosovacím zásobníku 
jsou nesprávně nastaveny.

(Opatření)
Zkontrolujte vodicí lišty výstupního 
zásobníku na automatickém štosovacím 
zásobníku.

• Při obnovení tiskové úlohy:
Stiskněte [Continue] (Pokračovat).
(Případně spusñte tisk tlačítkem 

.)
• Při zastavení tiskové úlohy:

Stiskněte [Cancel] (Zrušit).
(Případně okno smažte stisknutím 
tlačítka  nebo tlačítka .)

Check Stock of
 Required Ink and
 Please Order If Needed

(Symptom)
Zbývající množství materiálu 
v inkoustové kazetě nebo roli matrice je 
nižší, než je uvedeno v “Stock Manage-
ment” (Řízení zásob).

str.153

(Opatření)
Dle potřeby objednejte inkoustové 
kazety nebo role s matricí.

Stiskněte [Close] (Zavřít).
(Případně okno smažte stisknutím 
tlačítka  nebo tlačítka .)

Check Stock of
 Required Master and
 Please Order If Needed

Stiskněte [Close] (Zavřít).
(Případně okno smažte stisknutím 
tlačítka  nebo tlačítka .)

Check the Original Size
 The Original Size is larger
 than Max. Printing Area

(Symptom)
Vzhledem k tomu, že originál je větší 
než maximální tisková plocha, přesahu-
jící oblasti se nemusí vytisknout.

(Opatření)
Upravte reprodukční velikost.

• Pro změnění nastavení“Size” 
(Velikost);
Stiskněte [Size Setting] (Nastavení 
velikosti).

• Při obnovení tiskové úlohy:
Stiskněte [Continue] (Pokračovat).
(Případně spusñte tisk tlačítkem .)

• Při zastavení tiskové úlohy:
Stiskněte [Cancel] (Zrušit).
(Případně okno smažte stisknutím 
tlačítka  nebo tlačítka .)

Zpráva Symptom/Opatření Smazání překryvného okna se 
zprávou
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Check the Settings
 The Sellected Reproduction
 Ratio will not fit the
 Max. Printing Area

(Symptom)
Reprodukční velikost je příliš velká pro 
detekovanou velikost originálu a přesa-
huje maximální tiskovou oblast.

(Opatření)
Upravte reprodukční velikost.

• Při změně nastavení “Size” 
(Velikost);
Stiskněte [Size Setting] (Nastavení 
velikosti).

• Při obnovení tiskové úlohy:
Stiskněte [Continue] (Pokračovat).
(Případně spusñte tisk tlačítkem 

.)
• Při zastavení tiskové úlohy:

Stiskněte [Cancel] (Zrušit).
(Případně okno smažte stisknutím 
tlačítka  nebo tlačítka .)

Close Stage Cover
 
 If original moves
 you may not get
 desired result

(Symptom)
Kryt předlohového skla byl otevřen při 
editovacím procesu v RISO Editoru.

(Opatření)
Jemně kryt předlohového skla zavřete. 

Stiskněte [Close] (Zavřít).
(Problém můžete také vyřešit zavřením 
krytu předlohového skla.)

Enter Print Quantity Over [N],
 Programmed Minimum 
Value

(Symptom)
Snažíte se vytisknout méně kopií, než 
bylo předem stanoveno v “Minimum 
Print Quantity”.

(Opatření)
Zadejte větší počet kopií k vytištění nebo 
změňte “Minimum Print Quantity” (Minimální 
počet tisku) na obrazovce Admin..

str.152

Stiskněte [Close] (Zavřít) a zadejte 
počet kopií, který je vyšší než číslo 
uvedené na obrazovce.

!! Images may not fit
 in Frame of Paper with
 This Reproduction Size !!
 Check Current Selection

(Symptom)
Reprodukční velikost pro detekovanou 
velikost originálu je větší než velikost 
papíru.

(Opatření)
Upravte reprodukční velikost. 

str.55

• Při obnovení tiskové úlohy:
Stiskněte [Continue] (Pokračovat).
(Případně spusñte tisk tlačítkem 

.)
• Při zastavení tiskové úlohy:

Stiskněte [Cancel] (Zrušit).
(Případně okno smažte stisknutím 
tlačítka  nebo tlačítka .)

Invalid Print Drum
 has been Selected
 Change Drum, or
 Reselect Drum Size

(Symptom)
Vybrali jste jiný tiskový válec než ten 
aktuálně instalovaný, jak bylo při insta-
laci potvrzeno na obrazovce Potvrďte 
typ tiskového válce.

(Opatření)
Vyberte ten typ tiskového válce, který je 
aktuálně instalován.
Případně můžete tiskový válec změnit.

str.213

• Při změně nastavení:
Na obrazovce Potvrďte typ tiskového 
válce vyberte ten typ tiskového válce, 
který je aktuálně instalován, a 
stiskněte [OK].

• Při instalaci jiného tiskového 
válce:
Vytáhněte tiskový válec a vyměňte ho 
za správný.

Když je tiskový válec přeinstalován, var-
ovné hlášení zmizí.

Zpráva Symptom/Opatření Smazání překryvného okna se 
zprávou
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Load Paper in Standard Feed 
Tray  (Podavač papíru 1/ 
Podavač papíru 2)

(Symptom)
V podavači papíru došel papír. 

(Opatření)
Založte papír do podavače papíru.

str.203

Stiskněte [Close] (Zavřít).
(Případně okno smažte stisknutím 
tlačítka  nebo tlačítka .)

!! Multi-Up is Not Available
 with This Paper Size !!
 Replace with Proper Paper
 of Standard Size

(Symptom)
Funkce Multi-up nelze použít, když je 
v podavači papíru zaveden papír vlastní 
velikosti.

(Opatření)
Zaveďte do podavače papír standardní 
velikosti.

Stiskněte [Close] (Zavřít).
(Případně okno smažte stisknutím 
tlačítka  nebo tlačítka .)

!! No Auto Paper Size
 Selection with Irregular
 Size Original !!
 Select Paper Size
 and then Restart

(Příčina 1)
Pokus založit originál neobvyklé veliko-
sti do připojené Propojené tiskárny 
s použitím funkce “Auto”.

(Opatření)
Vyberte podavač papíru pro připojenou 
propojenou tiskárnu s papírem správné 
velikosti.

(Příčina 2)
Originál běžné velikosti byl zaveden do 
špatné pozice.

(Opatření)
Zvedněte podložku krytu předlohového 
skla a umístěte originál správně.

• Pro výběr podavače papíru
Stiskněte [Paper Select] (Výběr 
papíru).

• Při zastavení tiskové úlohy:
Stiskněte [Cancel] (Zrušit).
(Případně okno smažte stisknutím 
tlačítka  nebo tlačítka .)

!! No Auto Reproduction
 Size Selection with This
 Combination of Original
 and Printing Paper !!
 Select Size Manually

(Symptom)
Velikost automatické reprodukce je 
méně než 50% nebo více než 200%. 

(Opatření)
Upravte reprodukční velikost.

• Při změně nastavení “Size” 
(Velikost);
Stiskněte [Size Setting] (Nastavení 
velikosti).

• Při zastavení tiskové úlohy:
Stiskněte [Cancel] (Zrušit).
(Případně okno smažte stisknutím 
tlačítka  nebo tlačítka .)

!! No Auto Reproduction
 with This Original
 and Printing Paper !!
 Select Size Manually

(Symptom)
Automatická reprodukce není 
k dispozici, protože velikost originálu 
není možné detekovat.

(Opatření)
Nastavte velikost reprodukce ručně.

• Při změně nastavení “Size” 
(Velikost);
Stiskněte [Size Setting] (Nastavení 
velikosti).

• Při zastavení tiskové úlohy:
Stiskněte [Cancel] (Zrušit).
(Případně okno smažte stisknutím 
tlačítka  nebo tlačítka .)

Zpráva Symptom/Opatření Smazání překryvného okna se 
zprávou
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No Master on Print Drum
 Make a New Master

(Symptom)
Pokoušíte se tisknout, ale na tiskovém 
válci není žádná matrice.

(Opatření)
Nastavte originál a vytvořte matrici.

Stiskněte [Close] (Zavřít).

Důležité!:
• Nenechávejte tiskový válec bez 

matrice. Tím se válec vysuší a 
poškodí. Aby se okolo tiskového 
válce obalila matrice, musíte buď 
vytvořit matrici, nebo provést operaci 
“Confidential” (Důvěrné).

!! Number of Copies
 is set to "0"!!
 Printing Operation will
 Start on this Printer

(Symptom)
Když je připojena Propojená tiskárna, je 
počet kopií nastaven na "0", ale “Link-
Free Volume” je nastaveno na Zapnuto.

(Opatření)
Zadejte počet kopií.

str.154

• Při tisku ze zařízení:
Stiskněte [Continue] (Pokračovat).
(Případně spusñte tisk tlačítkem 

.)
• Při zastavení tiskové úlohy:

Stiskněte [Cancel] (Zrušit).
(Případně okno smažte stisknutím 
tlačítka  nebo tlačítka .)

Original Size Exceeds
 Limitation of Multi-Up
 Specify Original Size

(Symptom)
“Multi-Up” není k dispozici pro velikost 
originálu.

(Opatření)
Určete velikost originálu.

str.69

• Při změně nastavení “Original 
Size” (Velikost originálu);
Stiskněte [Original Size] (Velikost 
originálu).

• Při obnovení tiskové úlohy:
Stiskněte [Continue] (Pokračovat).
(Případně spusñte tisk tlačítkem 

.)
• Při zastavení tiskové úlohy:

Stiskněte [Cancel] (Zrušit).
(Případně okno smažte stisknutím 
tlačítka  nebo tlačítka .)

Original Undetected
 Reset Original

(Symptom)
Zařízení nedetekovalo originální doku-
ment. Možná není originální dokument 
vložen.

(Opatření)
Upravte pozici originálu.

Překryvné okno se zprávou vymažete 
opětovným umístěním originálu.

• Při obnovení tiskové úlohy:
Stiskněte [Continue] (Pokračovat).
(Případně spusñte tisk tlačítkem 

.)
• Při zastavení tiskové úlohy:

Stiskněte [Cancel] (Zrušit).
(Případně okno smažte stisknutím 
tlačítka  nebo tlačítka .)

Page Format is Larger
 than Paper Size
 !! Possible Ink Smudges
 on Prints !!

(Symptom)
Tiskový papír je menší než matrice.

(Opatření)
Použijte tiskový papír správné velikosti.

• Při tisku ze zařízení:
Stiskněte [Continue] (Pokračovat).
(Můžete rovněž tisknout stisknutím 
tlačítka  nebo tlačítka .)

• Při zastavení tiskové úlohy:
Stiskněte [Cancel] (Zrušit).
(Můžete rovněž úlohu zastavit stisk-
nutím tlačítka  nebo tlačítka .)

Zpráva Symptom/Opatření Smazání překryvného okna se 
zprávou
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Page Format is Larger
 than Paper Size
 !! Possible Ink Smudges
 on Prints !!
 (Continue->PROOF Key)

(Symptom)
Tiskový papír je menší než matrice.

(Opatření)
Použijte tiskový papír správné velikosti.

• Při tisku ze zařízení:
Stiskněte tlačítko .

• Při zastavení tiskové úlohy:
Stiskněte [Cancel] (Zrušit).
(Můžete rovněž úlohu zastavit stisk-
nutím tlačítka  nebo tlačítka .)

Paper Size cannot be
 Defined by Specified
 Reproduction Size
 Select Paper Size Manually

(Symptom)
V připojené propojené tiskárně není 
k dispozici žádný podavač papíru 
s vhodnou velikostí pro originál.

(Opatření)
Podavač papíru v připojené propojené 
tiskárně vyberte ručně.

• Při tisku z ručního podavače 
papíru
Stiskněte [Manual Feed] (Ruční 
podavač). (výstup ve formátu A3)

• Při tisku s výběrem velikosti papíru
Stiskněte [Paper Select] (Výběr 
papíru).

• Při zastavení tiskové úlohy:
Stiskněte [Cancel] (Zrušit).
(Případně okno smažte stisknutím 
tlačítka  nebo tlačítka .)

!! Possible Multiple
 Paper Feed !!
 Check Printed Copies

Zkontrolujte vytištěné kopie. Stiskněte [Cancel] (Zrušit).
(Případně okno smažte stisknutím 
tlačítka  nebo tlačítka .)

• Pro zrušení  “D-Feed Check”
Stiskněte [D-Check OFF] (Kontrola 
D-podávání).

Processing Print Data
 from PC
 This Function is Not
 Available while Process-
 ing Current Data

Zařízení získává data dokumentu 
z počítače.
Při přenosu dat nelze tisknout v režimu 
Link Mode ani pracovat v režimu sken.

Stiskněte [Close] (Zavřít).

Zahajte tiskovou úlohu po dokončení 
přenosu nebo tiskněte ze zařízení.

Receiving Tray Paper Guides
 can Not Move
 Remove Paper 
 from Receiving Tray

(Symptom)
Papír zbývající v automatickém štoso-
vacím zásobníku je větší než velikost 
určená pro tisk, a vodicí lišty nemohou 
fungovat řádně.

(Opatření)
Zkontrolujte automatický štosovací 
zásobník a papír vyjměte.

• Při obnovení tiskové úlohy:
Stiskněte [Continue] (Pokračovat).
(Případně spusñte tisk tlačítkem 

.)
• Při zastavení tiskové úlohy:

Stiskněte [Cancel] (Zrušit).
(Případně okno smažte stisknutím 
tlačítka  nebo tlačítka .)

! Scanning is Not Possible !
 External CI is not Connected
 or Processing Connection
 Check Cable Connection

(Symptom)
Skenování není k dispozici kvůli ztrátě 
spojení s vnější řídicí jednotkou nebo 
kvůli tomu, že nebylo dokončeno 
provedení spojení.

(Opatření)
Zkontrolujte spojení s vnější řídicí jed-
notkou.

Stiskněte [Close] (Zavřít).
(Případně okno smažte stisknutím 
tlačítka  nebo tlačítka .)

Zpráva Symptom/Opatření Smazání překryvného okna se 
zprávou
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Select Paper Tray
 and Press Start Key

(Symptom)
Velikost papíru není vhodná pro "2 Up".

(Opatření)
Založte papír vhodné velikosti nebo 
vyberte správný podavač papíru.

• Pro výběr podavače papíru
Stiskněte tlačítko podavače papíru, 
který chcete využít.

• Při zastavení tiskové úlohy:
Stiskněte [Cancel] (Zrušit).
(Případně okno smažte stisknutím 
tlačítka  nebo tlačítka .)

Set Original
 and Press Start Key
 Re-scanning will be Started
 to Add Image Processing

(Symptom)
Na zařízení nebyl umístěn žádný orig-
inál pro opětovné naskenování pro zpra-
cování v RISO Editoru. 

(Opatření)
Umístěte originál a znovu naskenujte.

Stiskněte [Close] (Zavřít).
(Případně okno smažte stisknutím 
tlačítka  nebo tlačítka .)

Starting Up RISORINC-NET
 
 Please Wait a Moment

(Symptom)
Spouští se RISORINC-NET.

(Opatření)
Počkejte prosím.
Případně tiskněte ze zařízení.

Stiskněte [Close] (Zavřít).
(Případně okno smažte stisknutím 
tlačítka  nebo tlačítka .)

!! The Data Storage Area
 has Become Full !!
 Clear Old Storage Data

(Symptom)
Nedostatečná kapacita pro uložení.

(Opatření)
Zkontrolujte uložená data a vymažte 
nepotřebné úlohy.

Stiskněte [Cancel] (Zrušit).
(Případně okno smažte stisknutím 
tlačítka  nebo tlačítka .)

• Pro kontrolu ukládací paměti
Stiskněte [Storage Memory] (Uklá-
dací paměñ).

!!The Print Drum Type
  has been Changed!!
 Select the Current
 Print Drum Type

(Symptom)
Je instalován jiný typ tiskového válce.

(Opatření)
Vyberte ten typ tiskového válce, který je 
aktuálně instalován.
Případně vyměňte tiskový válec za 
válec stejného typu, který byl v zařízení 
předtím.

str.213

• Při změně nastavení:
Na obrazovce Potvrďte typ tiskového 
válce vyberte ten typ tiskového válce, 
který je aktuálně instalován, a 
stiskněte [OK].

• Při instalaci jiného tiskového válce:
Vytáhněte tiskový válec a vyměňte ho za 
stejný válec, jaký byl v zařízení předtím.

Když je tiskový válec přeinstalován, var-
ovné hlášení zmizí.

!! Unmatched Paper Size !!
 Interposal Paper is Smaller
 than Printing Paper
 Check Interposal Paper Size

(Symptom)
Oddělovací papíry jsou menší než 
velikost papíru.

(Opatření)
Založte do zásobníku oddělovací papíry 
vhodné velikosti. 

Stiskněte [Close] (Zavřít).
(Případně okno smažte stisknutím 
tlačítka  nebo tlačítka .)

!! Unmatched Size-- 
 Current Page and 
 Printing Paper !! 
 Check Paper Size

(Symptom)
Data originálu zaslaná z počítače neod-
povídají velikosti tiskového papíru.

(Opatření)
Zkontrolujte velikost tiskového papíru a 
dle potřeby změňte papír nebo velikost.

• Při obnovení tiskové úlohy:
Stiskněte [Continue] (Pokračovat).
(Případně spusñte tisk tlačítkem 

.)
• Při zastavení tiskové úlohy:

Stiskněte [Cancel] (Zrušit).
(Případně okno smažte stisknutím 
tlačítka  nebo tlačítka .)

Zpráva Symptom/Opatření Smazání překryvného okna se 
zprávou
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Obrazovka informací o spotřebním materiálu
Aby byly výsledky tisku co nejlepší, potřebuje zařízení ohledně spotřebních materiálů získat určité informace.
Pokud odpovídající získané informace nejsou správné, zobrazí se obrazovka informací o spotřebním materiálu.
Zadejte příslušné hodnoty.
Když k tomuhle dojde, bude ikona  na informačním tlačítku šedivá.

str.202

Poznámka:
• Zadání nesprávné hodnoty neovlivní obvyklý provoz zařízení, ale může mít za následek špatnou kvalitu tisku.
• Když provedete následující operace, hodnoty nastavené na obrazovce “Consumables Information Input Wizard” 

zmizí a budete je muset nastavit 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.
Riso nepřebírá žádnou odpovědnost a nemůže poskytovat žádné informace o nejlepším nastavení pro konkrétní 
spotřební materiál, který Riso nevyrábí ani neprodává.

Obrazovka Informační vstup inkoustu
Tato obrazovka se objeví, když se nepodaří získat data z inkoustové kazety.

Stiskněte [OK] a zadejte hodnoty, jak je uvedeno níže.

Obrazovka na displeji Popis Hodnoty

[H1] Ink Colour Setting
Vyberte stejnou barvu, jako je aktuálně 
používaný tiskový válec.

1: Black 2: Colour

Ready to Make Master

Page (A4) Feed Tray

Info

Basic Admin.

READY

Line

Black Idle

Cannot Get Consumables Info
Input Values Required

Ink

OK
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Po dokončení se zobrazí obrazovka s potvrzením.

Výběr schválíte stisknutím tlačítka .
Následuje návrat na základní obrazovku.

Poznámka:
• Může se rovněž zobrazit obrazovka Informační vstup matrice Pokud se tak stane, zadejte také informace o matrici.

str.242

Obrazovka Informační vstup matrice
Tato obrazovka se objeví, když se nepodaří získat data z role s matricí.
Stiskněte [OK] a zadejte hodnoty, jak je uvedeno níže.

[H2] Print Density Fine Adjustment
Chcete-li doladit výsledky tisku, vyberte tako-
vou úroveň sytosti tisku, která odpovídá ink-
oustu.

1 (světlá) - 5 (tmavá)

[H3] First Print Density Adjustment
Vyberte úroveň sytosti prvního tisku tak, aby 
odpovídala inkoustu.
Tu lze vybrat nezávisle na nastavení [H2] 
Jemné nastavení hustoty tisku.

1 (světlá) - 5 (tmavá)

Obrazovka na displeji Popis Hodnoty

Ready to Make Master

Page (A4) Feed Tray

Info

Basic Admin.

READY

Line

Black Idle

Cannot Get Consumables Info
Input Values Required

Master

OK
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Po dokončení se zobrazí obrazovka s potvrzením.

Výběr schválíte stisknutím tlačítka .
Následuje návrat na základní obrazovku.

Obrazovka na displeji Popis Hodnoty

[H4] Master Density
Vyberte standardní hustotu, která se má 
použít při tvorbě matrice.

1 (světlá) - 10 (tmavá)

[H5] Print Density Fine Adjustment
Chcete-li doladit výsledky tisku, vyberte tako-
vou úroveň sytosti tisku, která odpovídá 
matrici.

1 (světlá) - 5 (tmavá)

[H6] First Print Density Adjustment
Vyberte úroveň sytosti prvního tisku tak, aby 
odpovídala matrici.
Tu lze vybrat nezávisle na [H5] Jemné nas-
tavení hustoty tisku.

1 (světlá) - 5 (tmavá)

2 3 4 51

7 8 9 106

Consumables Informat ion Input Wizard
Master Informat ion Input

Next>

H4 Master Densi ty

2 3 4 51

Consumables Informat ion Input Wizard

<Back

Master Informat ion Input

Next>

H5 Print  Densi ty Fine Adjustment

2 3 4 51

Consumables Informat ion Input Wizard

<Back

Master Informat ion Input

Next>

H6 First  Pr int  Densi ty Adjustment

Conf i rm the input data shown below.
Press the START key i f  those set values are OK.

1

1

1

Item Value

Consumables Informat ion Input Wizard

<Back

Master Informat ion Input

H4 Master Densi ty

H5 Print  Densi ty Fine Adjustment

H6 First  Pr int  Densi ty Adjustment
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Řešení potíží
Pokud narazíte na problém, nejprve se pokuste najít odpovědi v následující tabulce, a teprve pak zavolejte opraváře.

Problém Možná příčina Opatření

Zařízení se po stisknutí 
vypínače nespustí.

Možná jste stiskli vypínač, když bylo 
zařízení v režimu spánku.

Zkuste stisknout vypínač znovu.
Předtím, než znovu stisknete vypínač, 
můžete zkontrolovat, zda se zařízení 
opravdu nachází v režimu spánku. 
Podívejte se na indikátor  na ovlá-
dacím panelu. Pokud svítí tlačítko , je 
zařízení v režimu spánku. Stisknutím 
tlačítka  režim spánku ukončíte a 
zařízení aktivujete. 

Došlo k přerušení napájení. • Zkontrolujte, zda je napájecí šňůra 
správně připojena k zařízení i do sítě.

• Zkontrolujte jistič.

Čelní kryt je zavřený, ale chy-
bové hlášení nemizí.

Čelní kryt nebyl zavřen pevně. Zavřete čelní kryt úplně. Magnetická 
západka by měla náležitě zapadnout.

Podavač papíru nelze zavřít. Vodicí lišty podavače papíru nejsou 
rozšířeny na maximum.

Zapněte napájení zařízení a snižte stand-
ardní ruční podavač dolů. Nastavte 
zajišñovací páčku vodicích lišt podavače 
papíru na , rozšiřte vodicí lišty 
podavače papíru na maximum a zavřete 
standardní ruční podavač.

Napájení bylo vypnuto před snížením 
standardního ručního podavače.

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 vodicí lištu.

Nainstalujte válec na lištu správně.
str.215
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Zobrazení chyby nezmizí ani 
po instalaci spotřebního 
materiálu (inkoustové 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 nainstalujte inkous-
tovou kazetu znovu.

str.209

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

tvorbu matrice.
str.206

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.209

Na roli matrice chybí informace 
o tiskové matrici.

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

str.206

Koš na matrice není možné 
vyjmout.

Je zapnuto nastavení “Protect” 
(Ochrana).

Pokud je zapnuto nastavení “Protect”, koš 
na matrice obvykle není možné vyjmout.

str.165

Páčka koše na matrice je zajištěna. Posuňte páčku doprava, abyste ji uvolnili.
Pokud je koš na matrice zamknut visacím 
zámkem, kontaktujte správce, aby zámek 
odemkl.

str.211

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

Matrice je instalována tak, že směřuje 
nesprávnou stranou ven.

Nainstalujte roli matrice správně.
str.206

Na vytištěné kopií chybí něk-
terá místa.

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

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

str.219

Na matrici je pravděpodobně cizí 
předmět.

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

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

• Vodicí lišty podavače papíru nebyly 
v okamžiku výroby matrice přizpů-
sobeny šířce papíru.

Matrice se vytváří podle velikosti papíru 
vloženého do podavače papíru, resp. 
podle šířky vodicích lišt 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 pos-
tup tvorby matrice. 

Problém Možná příčina Opatření
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Na vytištěných kopiích se 
nachází svislé prázdné linky.

Termální tisková hlava jednotky pro 
tvorbu matrice nebo sklo skeneru 
automatického podavače dokumentů 
byly znečištěny špínou, bělobou atd.

Termální tiskovou hlavu nebo sklo 
skeneru opatrně otřete jemnou látkou.

str.219

Na kopiích se vytisklo 
nežádoucí pozadí originálu.

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

Zesvětlete “Contrast” (Kontrast) a vytvořte 
novou matrici. 

str.54

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

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

str.219

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 rozměrů, 
které jsou větší než originál, okraje orig-
inálu se na kopích zobrazí jako stíny. 
Založte papíru o velikosti, která se 
shoduje s originálem, a proveďte postup 
tvorby matrice znovu. Nebo problém 
vyřešte připevněním pásky podle níže 
uvedených pokynů.

Použili jste při tvorbě matrice nas-
tavení [Max. skenování]?

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 pásku řádně odeslat do koše 
na matrice.

Problém Možná příčina Opatření
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Zadní strana potištěného 
papíru je znečištěná ink-
oustem.

Přítlačný válec je znečištěný ink-
oustem.

Vyjměte tiskový válec a vyčistěte přítlačný 
válec.

str.220
Pokud je 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.

Vodicí lišty podavače papíru nebyly 
v okamžiku výroby matrice přizpůso-
beny šířce papíru.

Přizpůsobte vodicí lišty podavače papíru 
šířce papíru.
Pokud jsou vodicí lišty podavače papíru 
nastaveny na větší šířku, než je šířka 
papíru, bude matrice širší, než je potřeba.

str.34

Používáte papír, který účinně neab-
sorbuje inkoust?

Inkoust neuschl dost rychle a obtiskl se na 
rubovou stranu dalšího papíru.
Buď změňte papír nebo zkuste funkce “Ink 
Saving” (Úspora inkoustu) či “Interval”.

str.68
str.98

Vytištěné obrázky jsou bledé.
Vytištěné texty jsou rozma-
zané.

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.

Když se zařízení delší dobu nepoužívá, 
inkoust na tiskovém válci zaschne. Při 
tisku se zaschlým inkoustem jsou kopie 
světlé nebo bledé.
Stiskněte tlačítko  a před 
vytištěním kopií, které posléze použijete, 
vytiskněte několik zkušebních kopií. Nebo 
použijte “Idling Action” (Zabarvování).

str.135

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

str.54
Při kopírování originálů napsaných tužkou 
vyberte režim Tužka. 

str.52

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.10

Byl nastaven režim úspory inkoustu. Když je nastaven režim “Ink Saving” 
(Úspora inkoustu), je inkoust na 
vytištěných kopiích slabší než obvykle.

str.68

Pozice vytištěného textu je 
posunuta vlevo nebo vpravo.

Ovládání pozice vlevo/vpravo nebylo 
nastaveno na “Centre” (střed), když 
byl dokument tisknut.

Nejprve snižte standardní ruční podavač, 
potom upravte pozici a vytiskněte 
zkušební kopii, abyste zkontrolovali novou 
pozici.

str.94

Problém Možná příčina Opatření
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Papír se přichytává k povrchu 
tiskového válce.

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.

str.55

Papír pro tisk není vhodný. Používejte doporučený papír.
str.15

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 vodor-
ovném směru vlákna papíru.

Založte papír pro tisk ve svislém směru 
vlákna papíru.

Papír se zasekává 
v automatickém podavači 
dokumentů AF-VI:II (doplněk).

Nějaký papír se zachytil 
v automatickém podavači dokumentů 
AF-VI:II.

Zatáhněte páčku pro uvolnění originálů 
z jednotky ADF nebo otočte kolečko pro 
uvolnění originálů a vyjměte uvízlý papír.

Problém Možná příčina Opatření
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Papír se zasekává 
v automatickém podavači 
dokumentů DX-1 (doplněk).

Papír se zachytil v automatickém 
podavači dokumentů DX-1.

Při odstraňování zaseklého papíru postu-
pujte podle kroků níže.

Důležité!:
• Dejte pozor, abyste se nedotknuli 

válečku uvnitř jednotky. Mohlo by to 
způsobit šmouhy na originálu a nebo 
zaseknutí papíru.

Vyjmutí originálů, které se zasekly 
v nosiči dokumentů
Otevřete kryt automatického podavače 
dokumentů ( ), a zvedněte naváděcí 
váleček podle obrázku ( ).

Vyjmutí originálů, které se zasekly 
v nosiči dokumentů
Otevřete kryt automatického podavače 
dokumentů ( ), a zvedněte naváděcí 
váleček podle obrázku ( ). 
Otevřte vnitřní kryt ( ) a vysuňte originál 
( ). 

Problém Možná příčina Opatření
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Papír se zasekává 
v automatickém podavači 
dokumentů DX-1 (doplněk).

Papír se zachytil v automatickém 
podavači dokumentů DX-1.

Vyjmutí originálů, které se zasekly ve 
otáčecí jednotce originálů 
Otevřete kryt automatického podavače 
dokumentů ( ), a zvedněte zásobník 
dokumentu podle obrázku ( ). 
Vysuňte originál ( ). 

Vyjmutí originálů, které se zasekly ve 
výstupní jednotce originálů 
Zvedněte podložky krytu předlohového 
skla ( ), zatáhněte páčku pro uvolnění 
k sobě ( ), a vyndejte originál ( ).

Vytištěné kopie se ve výstup-
ním zásobníku papíru 
nezarovnávají.

Pozice vodicích lišt ve výstupním 
zásobníku papíru a zarážky papíru 
není správná.
(U RZ970)

Upravte pozici vodicích lišt ve výstupním 
zásobníku papíru a pozici zarážky papíru 
podle velikosti papíru. U silnějších papírů 
vodicí lišty v případě potřeby mírně 
rozšiřte.
Pokud jste upravili vodorovnou pozici na 
standardním ručním podavači, posuňte 
stejným směrem vodicí lišty ve výstupním 
zásobníku papíru.

str.37

Pořadače papírů nejsou správně nas-
taveny. 

Nastavte pořadače papírů správně. 
str.37

Páčka pro nastavení přítlaku na 
zaváděný papír je umístěna nep-
srávně.

Pokud je páčka pro nastavení přítlaku na 
zaváděný papír nastavena na “Thick 
Paper” (silný papír), vytištěné kopie 
možná nebudou správně zavedeny, 
pokud použijete standardní papír.
Nastavte páčku pro nastavení přítlaku na 
zaváděný papír na “Standard”. 

str.34

Problém Možná příčina Opatření
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Papír jde přes zarážku výstup-
ního zásobníku.

--- Postupujte následovně podle kroků tak, 
abyste zarovnali výstupní zásobník:

1) Složte vodicí lišty výstupního zásob-
níku/zarážku.

2) Oběma rukama zvedněte strany 
výstupního zásobníku a posuňte osu 
výstupního zásobníku do pozice B.
Ve většině případů doporučujeme 
pozici A.

A: Běžná pozice
B: Přemístěte do této pozice, když jde 
papír přes zásobník.

Papír není z podavače papíru 
zaváděn správně.
(vynechaný papír nebo 
zavedení více listů)

Papír pro tisk není vhodný. Použijte papír, který odpovídá 
doporučenému rozpětí.

str.15

Pozice páčky pro nastavení přítlaku 
není správná.

Pokud používáte silný nebo kluzký papír, 
nastavte páčku pro nastavení přítlaku na 
zaváděný papír do pozice “Silný papír”.

str.34

Problém Možná příčina Opatření
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Papír není z standardního 
ručního podavače zaváděn 
správně.
(Vynechaný papír nebo 
zavedení více listů)

Úhel protahovací desky není správný. Otočte kolečkem pro nastavení úhlu pro-
tahovací desky následovně:

• Pokud podávání papíru vynechává
Otočte kolečkem doleva.

• Když se zavádí více listů najednou
Otočte kolečkem doprava.

Důležité!:
• Před provedením tohoto nastavení vždy 

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

Problém Možná příčina Opatření
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Papír není z podavače papíru 
zaváděn správně.
(Vynechaný papír nebo 
zavedení více listů)

Tlak pro zacházení s papírem není 
správně nastaven.

• U papíru, ze kterého se práší, který 
přeskakuje, nebo u zadní strany 
pohlednic, které jsou otočeny lícem 
nahoru:
Otočte kolečkem doleva.

• Pokud se zavede více listů papíru:
Otočte kolečkem doprava.

Důležité!:
• Před provedením tohoto nastavení vždy 

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

Nastavení podavače papíru na obra-
zovce Funkce není nastaveno 
správně.

Upravte “Paper Feed Adj.” (Nast. vysunutí 
papíru). Obrañte se na svého prodejce 
(nebo oprávněného servisního zástupce), 
který vám poskytne podrobné informace 
o provedení nastavení.

Časté zavedení více listů Funkce “D-Feed Check” (Kontrola D-
podávání) je vypnuta.

Tento problém se ve většině případů 
vyřeší, když zapnete funkci “D-Feed 
Check”.

str.97

Zadní strana potištěné karty 
se odlupuje nebo se zaváděcí 
hrana mačká.

Úhel protahovací desky není správný. Otočením kolečka pro nastavení úhlu pro-
tahovací desky úhel upravte.

Je zobrazeno chybové 
hlášení, i když se žádný papír 
nezasekl.

Vysunuje se zdvižený papír při 
druhém otočení tiskového válce?

Zkontrolujte vytištěnou kopii a v případě, 
že je horní okraj menší než 5 mm, mírně 
snižte pozici tisku.

Svítí na zařízení přímé slunce? Čidlo je ovlivněno přímým sluncem.
Instalujte zástěnu nebo závěs nebo 
zařízení přesuňte mimo přímé sluneční 
světlo.

Problém Možná příčina Opatření
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Když tisknete více stran 
z počítačového souboru, 
zařízení opakuje postup 
tvorby matrice vždy pro jednu 
stranu.

Je v ovladači tiskárny vybrána volba 
“Tisknout po jednotkách”?

Vymažte aktuální tiskovou úlohu. Zrušte 
výběr “Tisknout po jednotkách”, a data 
znovu pošlete do zařízení.
 Viz str.46, krok 3.

str.49

Počítač soubor odeslal, ale 
zařízení jej neobdrželo.

Ukazuje se právě na displeji obra-
zovka Admin.?

Stiskněte  a z obrazovky Admin. přep-
něte na Základní obrazovku.

Tlačítko  bliká. Čekají přijatá data na výstup? Stiskněte tlačítko  a pokračujte 
tiskem. 

Problém Možná příčina Opatření
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Příslušenství256

Dodatek

Příslušenství
K vylepšení schopností tohoto zařízení je k dispozici široká škála doplňků.
Podrobnosti o doplňkovém příslušenství vám poskytne prodejce (nebo oprávněný servisní zástupce).

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

Automatický podavač dokumentů DX-1
Automaticky podá až 50 listů originálů. Je možné automaticky naskenovat obě strany originálu.

Barevný tiskový válec
Chcete-li tisknout ve více barvách, jednoduše válec vyměňte. (Dodává se včetně pouzdra)

A4 Drum W (A4 válec W)
Speciální válec pro papír velikosti A4 na šířku. (Dodává se včetně pouzdra)

Automatický štosovací zásobník II (u RZ970)
Vodicí lišty ve výstupním zásobníku/zarážka se automaticky upraví podle papíru a reprodukční velikosti.

Široký štosovací zásobník
Tato jednotka pojme papír o velikosti až 340 mm × 555 mm.

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

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

Karta pro ukládání dokumentů DM-128CF

Naváděcí sada pro speciální papír (pro RZ970)
Tato jednotka umožní podávání silnějších papírů, jako jsou karty a obálky.

Inkoust/držák matrice
Stojan ke skladování zásob, jako je inkoust a matrice.

RISO Controller PS7R
Uživatelská řídicí jednotka, která umožňuje použít zařízení jako tiskárnu PostScript 3 zapojenou do sítě.

Podstavec
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Technické údaje
RISO RZ977

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 - 297 mm × 432 mm
S automatickým podavačem dokumentů AF-VI:II (doplněk): 
100 mm × 148 mm - 297 mm × 432 mm
S automatickým podavačem dokumentů DX-1 (doplněk): 
105 mm × 128 mm - 297 mm × 432 mm

Hmotnost originálu Při použití předlohového skla: max.10 kg
S automatickým podavačem dokumentů AF-VI:II (doplněk): 50 g/m2 - 128 g/m2

S automatickým podavačem dokumentů DX-1 (doplněk): 40 g/m2 - 128 g/m2

(Když je “Scanning Side -ADF” nastavena na “Back Side → Simplex” nebo 
“Duplex → Simplex”: 52 g/m2 - 105 g/m2)

Velikost papíru pro tisk (max./min.) Se standardním ručním podavačem: 100 mm × 148 mm - 320 mm × 432 mm
S vícezásobníkovým podavačem papíru: 182 mm × 257 mm - 297 mm × 
432 mm

Kapacita zdroje papíru 1000 listů (64 g/m2)

Hmotnost papíru pro tisk Se standardním ručním podavačem: 46g/m2 - 210g/m2

S vícezásobníkovým podavačem papíru: 52g/m2 - 105g/m2

Režim zpracování tisku Line (čára), Photo (foto), Duo, Pencil (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): 163%, 141%, 122%, 116%
Standardní reprodukční poměr (zmenšení): 87%, 82%, 71%, 61%
Okraj+: 90 - 99 %

Rychlost tisku Přibližně 60 - 180 listů za minutu (šest různých 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 LCD dotykový displej s indikátory průběhu, ovládání z čelní strany

Příslušenství Automatický podavač dokumentů AF-VI:II, automatický podavač doku-
mentů DX-1, barevný válec, A4 válec W, široký štosovací zásobník, karta 
do snímače počitadla, oddělovač tisku, karta pro ukládání dokumentů DM-
128CF, držák inkoustu/matrice, RISO Controller PS7R, PODSTAVEC

Zdroj napájení RZ977E: 220 - 240 V AC, 50/60 Hz <2,6 A>

Rozměry Při používání: 1405 mm (š) × 700 mm (h) × 1080 mm (v)
Při skladování: 775 mm (š) × 700 mm (h) × 1080 mm (v)

Hmotnost Přibližně 184 kg
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Poznámka:
• Mějte prosím na paměti, že vzhledem k vylepšování a změnám zařízení nemusí některé obrázky a vysvětlení 

v této příručce odpovídat vašemu zařízení. 
• Technické údaje mohou být změněny bez předchozího upozornění.
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RISO RZ970

Poznámka:
• Mějte prosím na paměti, že vzhledem k vylepšování a změnám zařízení nemusí některé obrázky a vysvětlení 

v této příručce odpovídat vašemu zařízení. 
• 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 - 297 mm × 432 mm

S automatickým podavačem dokumentů AF-VI:II (doplněk): 
100 mm × 148 mm - 297 mm × 432 mm
S automatickým podavačem dokumentů DX-1 (doplněk): 
105 mm × 128 mm - 297 mm × 432 mm

Hmotnost originálu Při použití předlohového skla: max.10 kg
S automatickým podavačem dokumentů AF-VI:II (doplněk): 50 g/m2 - 128 g/m2

S automatickým podavačem dokumentů DX-1 (doplněk): 40 g/m2 - 128 g/m2

(Když je “Scanning Side -ADF” nastavena na “Back Side → Simplex” nebo 
“Duplex → Simplex”: 52 g/m2 - 105 g/m2)

Velikost papíru pro tisk (max./min.) 100 mm × 148 mm - 320 mm × 432 mm
Kapacita zdroje papíru 1000 listů (64 g/m2)
Hmotnost papíru pro tisk 46 g/m2 - 210 g/m2

Režim zpracování tisku Line (čára), Photo (foto), Duo, Pencil (tužka)
Doba tvorby matrice Přibližně 20 sekund (pro A4/na výšku/100% reprodukční poměr)
Tisková oblast (max.) 291 mm × 413 mm
Reprodukční poměr tisku Zoom: 50 - 200%

Standardní reprodukční poměr (zvětšení): 163%, 141%, 122%, 116%
Standardní reprodukční poměr (zmenšení): 87%, 82%, 71%, 61%
Okraj+: 90 - 99%

Rychlost tisku Přibližně 60 - 180 listů za minutu (šest různých 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 LCD dotykový displej s indikátory průběhu, ovládání z čelní strany
Příslušenství Automatický podavač dokumentů AF-VI:II, automatický podavač doku-

mentů DX-1, barevný válec, A4 válec W, automatický štosovací zásobník 
II, široký štosovací zásobník, karta do snímače počitadla, oddělovač tisku, 
karta pro ukládání dokumentů DM-128CF, naváděcí sada pro speciální 
papír, držák inkoustu/matrice, RISO Controller PS7R, PODSTAVEC

Zdroj napájení RZ970E: 220 - 240 V AC, 50/60 Hz <2,6 A>
Rozměry Při používání: 1405 mm (š) × 700 mm (h) × 1050 mm*(v)

Při skladování: 775 mm (š) × 700 mm (h) × 1050 mm*(v)
*: S volitelným podstavcem

Hmotnost Přibližně 115 kg
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Numerics
180ppm (180 stránek za minutu) .........................91
2 Up ..................................................................69, 74

A
A4 Drum W (A4 válec W) ....................................256
ADF Semi-Auto (Poloautom. ADF) ............140, 149
Admin. ..................................................................148
Admin. Obrazovka .................................................30
Auto 90°Rotation ................................................. 151
Auto Clear ............................................................151
Auto Idling (Automatické zabarvování) ...........135, 152
Auto Page Renewal 
(Automatické obnovení stránky) .........................136
Auto Page Renewal (Zabarvování) ....................152
Auto Print ...............................................................50
Auto Process Mode .............................................149
Auto Process OFF .................................................50
Auto tisk .................................................................32
Auto-Link ........................................................43, 182
automatické vypnutí ............................................152
Automatické zabarvování .....................................44
automatický podavač dokumentů AF-VI:II .......23, 256
automatický podavač dokumentů DX-1 ............23, 256
automatický štosovací zásobník .......... 21, 37, 38, 256
Auto-Process (automatický proces) ...............46, 62

B
barevný tiskový válec ..................................213, 256
Base IP Address .................................................. 151
Beep Sound .........................................................153
bezpečnostní příručka ...........................................10
bílá část ................................................................220
Book Shadow (Stín. knihy) ...................................80

C
CI Select ...............................................................150
Clear All (Smazat vše) ..........................................49
Clock/Calendar ....................................................151
Confidential (Důvěrné) ........................................112
Contrast Adj (nastavení kontrastu) ......................65
Custom Paper Entry 
(Zadání uživatelského papíru) ....................150, 161

Č
časové rozvržení zastávek .............................46, 50
čelní kryt .................................................................21
čištění ...................................................................218

D
Data-Map (Mapovat data) .....................................31
Default Folder ......................................................150
detekce zavedení více papírů ..............................97
D-Feed Check (Kontrola D-podávání) .................97
Digital Copy Count 
(Počítadlo digitálních kopií) ................................146

Direct Print (přímý tisk) ..........................................46
displej ................................................... 20, 24, 26, 32
displej pro počet kopií ..................................... 24, 96
dodatek .................................................................256
doplnění papíru ....................................................203
doplňkové funkce (propojená tiskárna) ..............191
doplňky .................................................................256
doporučený papír ...................................................15
Dot Process (Zpracování bodů) ............................63
Double Feed Check .............................................149
držák role matrice ......................................... 21, 207
držák uzávěru inkoustové kazety ................ 21, 210
Duo .........................................................................52
Duplex Interval .....................................................154

E
Eject Wing Control 
(Ovládání křídla pro vysunutí papíru) .... 101, 102, 150
Energy Saving Mode ...........................................152
Ex. Reserve Period ..............................................151

F
Feed Tray Relay ..................................................153
Folder Renaming .................................................150
Format ..................................................................175
Free (Volné) ............................................................57
funkce a název každé části ...................................20
funkce Link Mode .................................................182
funkce Multi-Up ............................................... 69, 75
funkční poruchy ....................................................244

Ch
chyba instalace ........................................... 222, 226
chyba spotřebního materiálu ...................... 222, 225
chyba volitelného zařízení .......................... 222, 224
chyba vyžadující volání do servisu ............ 222, 223
chyba zaseknutí ...................................................222
chyba zaseknutí matrice ......................................223
chyba zaseknutí papíru .............................. 222, 228
chybové zprávy ....................................................222

I
Idling Action ..........................................................135
ikony použité v této příručce ...................................8
Image Processing ................................................149
indikátor automatického procesu ..........................62
Indikátor nastavení rychlosti tisku .........................24
indikátor nastavení sytosti tisku ..................... 24, 93
Indikátor průběhu ...................................................25
indikátor původní pozice ................................ 24, 94
Indikátor rychlosti tisku ..........................................24
indikátor rychlosti tisku ..........................................90
indikátor sytosti tisku .............................................93
Informace i ..................................................... 31, 202
informace o datech ..............................................173
informační vstup inkoustu ...................................241
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Informační vstup matrice ....................................242
Ink Saving (Úspora inkoustu) ...............................68
inkoust ..........................................................209, 216
inkoust/držák matrice ..........................................256
inkoustová kazeta ..................................21, 209, 216
inkoustové šmouhy na rubové straně ..................98
Instalace .................................................................10
Interval ....................................................................98
Irregular Fitter ......................................................150

J
jádro matrice ................................................207, 216
jednotka ADF ...................................................23, 42
jednotka pro tvorbu matrice ..........................21, 206
Job Memory 
(Paměñ úkolů) ......................125, 126, 128, 130, 132
Job Separation ....................................................150

K
karta pro ukládání dokumentů DM-128CF ........ 256
klopa vodicí lišty matrice ...............................21, 207
Kolečko pro uvolnění originálu z ADF ................228
kontrast skenování ................................................54
kontrastu fotografie ................................................65
kontrola zbývajícího spotřebního materiálu ....... 202
koš na matrice ...............................................20, 211
kryt ADF .......................................................229, 230
kryt automatického podavače dokumentů ...........23
kryt jednotky pro tvorbu matrice ...................21, 206
kryt přívodního spojení ........................................232
kryt skenovací plochy ............................................20
křídlo pro vysunutí papíru .............................21, 101

L
likvidace spotřebního materiálu ..........................216
Line (Čára) .............................................................52
Link Info Refresh ................................................. 154
Link Properties (Vlastnosti propojení) ........154, 183
Link Scanning Mode ............................................154
Linked Printer .......................................................154
Link-Free Volume ................................................ 154

M
Margin+ (Okraj+) .............................................55, 56
Margin-Plus Rate ................................................. 151
materiály, na které se nesmí tisknout ...................18
matrice ..................................................................217
Max. Scan (Max. skenování) ..............................139
Minimum Print Q’ty ..............................................152
Multi-Page Mode 
(Více stránek) ............. 114, 117, 118, 119, 121, 123
Multi-Up Print (Vícenásobný tisk) ...................69, 75
Multi-Up Tickets ...............................................72, 78

N
Nastavení automatického štosovacího 
zásobníku ...............................................................37
nastavení tiskového papíru ...................................34
Nastavení výstupního zásobníku ..........................39
nastavitelné funkce ..............................................192
nastavovací kryt .....................................................42
naváděcí sada pro speciální papír .....................256
náhled .....................................................................32

O
oblast funkcí ...........................................................31
oblast úlohy ............................................................32
oblast vlastností úloh .............................................32
oblast volitelného zařízení .....................................32
oblast záložek ................................................. 31, 32
obnovit stránku .......................................................32
oboustranný tisk ...................................................195
Obrazovka funkce ..................................................30
obrazovka potvrzení nastavení .......... 126, 130, 132
obrazovka Přejmenovat .......................................122
obrazovky a jejich různé stavy ..............................26
obsluha zařízení .....................................................11
oddělovací háček ........................................ 220, 231
oddělovač tisku ........................................... 115, 256
okraj originálu .........................................................18
okraje ......................................................................18
Online Auto-Link ..................................................154
OP Auto Process .................................................149
originál ....................................................................17
otevírací tlačítko pro vodicí lišty výstupního 
zásobníku ........................................................ 21, 22
Overlay (Překrytí) .................................................180
ovládací panel ........................................................24

P
Paper Ejection Adj ...............................................150
Paper Interposal (Oddělovací papír) ......... 100, 153
Paper (Papír) ..........................................................60
Paper Size (Velikost papíru) .................................60
papírový dokument ................................................41
páčka krytu jednotky pro tvorbu matrice ............206
páčka pro nastavení přítlaku na 
zaváděný papír ............................................... 20, 36
páčka pro uvolnění originálu z ADF ............ 23, 228
Pencil (Tužka) ........................................................52
Photo (Foto) ...........................................................52
Photo (Group) (Skupina) .......................................52
Photo (Portrait) (Na výšku) ....................................52
Photo (Standard) (Standardní) .............................52
počítadlo .................................................................21
počítadlo kódových karet ....................................256
podavač papíru 1 ...................................................20
podavač papíru 2 ...................................................20
podložka krytu skenovací plochy ................. 20, 219
Podstavec .............................................................256
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pokročilé funkce ................................................... 112
pokyny pro změnu výstupu ...................................49
pořadač papíru ..........................................21, 37, 39
postup tiskové úlohy ..............................................33
povolená velikost a povolená gramáž ............15, 17
povolené originály .................................................18
Power-OFF Schedule ..........................................152
Preview (Náhled) .............................................49, 86
Print Density ........................................................149
Print Position Adjustment 
(nastavení pozice tisku) ........................................94
Print Speed ..........................................................149
prodl. rezervní doba ............................................134
prodloužený papír ................................................ 163
Programme (Program) ................................113, 116
Proof (Zkušební kopie) ....................................44, 96
Propojená tiskárna ..............................................182
prostředí pro skladování .......................................16
Protect ..........................................................152, 165
provozní prostředí .................................................11
předlohové sklo .......................................20, 41, 219
překryvné okno se zprávou ................................233
Přeskočit ................................................................32
připojení k počítači ................................................13
připojení napájení .................................................. 10
přímý přístup ..................................................31, 158
příruby ..................................................................207
příručka pro bezpečný provoz ..............................11
přítlačný válec ......................................................220
PS7R Information ................................................ 151

R
Receive Tray (Přijímací zásobník) .....................103
Renew Page ........................................................136
Renew Page (Obnovit stránku) ............................49
Reproduction Size ...............................................149
Reservation (Rezervace) ....................................134
Reserve Period ....................................................151
Režim Obraz ..........................................................27
režim Prodloužený papír .....................................163
režim Sken ...........................................................170
režim Zpracování obrazu ......................................52
RISO Controller PS7R ........................................256
role matrice ............................................................21
Rotate (Otočit) .....................................................147
rozmezí teplot ........................................................11
rozmezí vlhkosti ..................................................... 11
rukojeñ jednotky tvorby matrice ....................21, 206
rukojeñ koše na matrice ......................................211
rukojeñ tiskového válce .................................21, 213
rychlost (rychlost tisku) .........................................90
rychlost tisku ....................................................24, 90

Ř
řešení potíží .........................................................222

S
Scanning Contrast ...............................................149
Scanning Side -ADF 
(Skenovací strana -ADF) ............................ 142, 149
Semi-Auto(Master) .......................................... 46, 50
Semi-Auto(Print) ............................................. 46, 50
seznam nastavení propojené tiskárny ................184
Side Margin (Postranní okraj) ...............................84
Silent (Tichý) ..........................................................92
Single Page Mode 
(Jedna stránka) ........... 113, 116, 118, 119, 121, 123
Skip Page (Přeskočit) ............................................49
sklo skeneru .........................................................220
skupina .................................................................113
smazat vše .............................................................32
Special Paper Ctrl 
(Ovl. speciálního papíru) .....................................101
spotřební materiál ......................................... 12, 202
Stack Guide Ctrl ...................................................153
Standard Ratio (Standardní poměr) .............. 55, 56
standardní ruční podavač ......................... 20, 34, 36
stav využití ............................................................146
stavová oblast ................................................. 31, 32
stínování fotografie ................................................66
Stock Management ..............................................153
Storage Memory (Ukládací paměñ) ....................176
sytost skenování originálu .....................................54
sytost (sytost tisku) ................................................93
sytost tisku ....................................................... 24, 93

Š
široký štosovací zásobník ...................................256

T
technické údaje ....................................................257
termální tisková hlava ..........................................219
Text a Foto (režim Zpracování obrazu) ................52
Text (režim Zpracování obrazu) ............................52
tipy pro lepší podávání papíru ..............................16
tisk z papírového dokumentu ......................... 31, 41
tisk z počítače ................................................. 32, 46
tiskový papír .................................................... 15, 36
tiskový válec .................................................. 21, 213
tlačítka pro nastavení rychlosti tisku .............. 24, 90
tlačítka pro nastavení svislé pozice tisku .............24
tlačítka pro nastavení sytosti tisku ................. 24, 93
tlačítka pro zadání počtu kopií 
(tlačítka 0 až 9) ............................................... 24, 44
tlačítko * ................................................. 24, 116, 125
tlačítko + ........................................................ 24, 116
tlačítko × ........................................................ 24, 116
tlačítko Automatický proces ..................................25
tlačítko C .................................. 24, 58, 116, 117, 141
tlačítko P .................................................................24
Tlačítko pro středovou pozici tisku .......................94
tlačítko pro tisk .......................................................25
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tlačítko pro tvorbu matrice ....................................25
tlačítko pro ukončení režimu spánku ...................25
tlačítko pro uvolnění jednotky 
pro tvorbu matrice .........................................21, 206
tlačítko pro uvolnění tiskového válce ...........21, 213
tlačítko pro zvýšení/snížení 
podavače papíru ..............................................20, 36
tlačítko Reset .........................................................25
tlačítko Start ...........................................................25
tlačítko Stop ...........................................................25
tlačítko volby režimu ..............................................24
tlačítko Zkušební kopie ...................................25, 96
Tone Curve (Tónová křivka) .................................66
Top Margin (Horní okraj) .......................................82
Triple-Tray Source ...............................................153

U
ukládací paměñ .................................................168
umístění při instalaci .............................................10
upozornění pro tisk ................................................18
uživatelská velikost papíru ..................................164
uživatelský papír .................................................. 161

Ú
údržba ..................................................................218
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Pro správce

Zrušení nastavení Protect
Zrušení nastavení “Protect” by měl provádět vždy správce.

Důležité!:
• Pro zdůraznění zabezpečení odstřihněte tuto stránku; uložit by si ji měl správce.

1 Stiskněte tlačítko [Admin.] na 
základní obrazovce každého režimu.

2 Stiskněte [OK].

3 Stiskněte šedivé [Protect] 
(Ochrana). 

4 Vyjměte koš na matrice.
str.211

5 Stiskněte [Protect] (Ochrana) znovu 
po vyjmutí koše na matrice.
Nastavení “Protect” (Ochrana) je zrušeno.

Když se ujistíte, že displej ukazuje “OFF” (VYP), 
vrañte koš na matrice na původní místo.
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