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Návod k obsluze

*hořejší obrázek znázorňuje kopírku s přídavným krytem originálu 
 

Přečtěte si prosím, tento návod k obsluze dříve než začnete s kopírkou pracovat. Položte jej v 
blízkosti kopírky, aby byl rychle k dispozici. 

 



Úvod do tohoto návodu k obsluze

Kapitola 1

Důležité! Nejdříve čtěte

Kapitola 2
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Příprava kopírky
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Správa dokumentů

Kapitola 7
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Volitelné příslušenství

Kapitola 9

Hledání chyb

Kapitola 10

Čištění a provozní informace

Poučení v tomto návodu byla rozdělena do různých kapitol, aby i ty osoby které používají kopírku poprvé, mohly stroj relativně jednoduše 

obsluhovat.

Níže naleznete úvod do každé kapitoly pro urychlenou orientaci. Řiďte se při používání této kopírky odpovídající kapitolou tohoto návodu 

k obsluze.

Například obsahuje pokyny a bezpečnostní opatření pro instalaci a provoz, které se musí přísně dodržovat. Jinak nelze zajistit jistý a správný 

chod stroje.

Tato kapitola obsahuje vysvětlení základů obsluhy, které jsou nutné pro zhotovení jednoduchých kopií.

Tato kapitola obsahuje vysvětlení postupu při vkládání papíru.

Tato kapitola obsahuje vysvětlení částí a funkcí kopírky a ovládacího panelu

Tato kapitola obsahuje vysvětlivky k informacím, které musíte znát, dříve než kopírku po nákupu poprvé uvedete do provozu. 

Tato kapitola obsahuje vysvětlení k udržování kopírky, k výměně tonerové patrony a dále informace k technickým datům kopírky.

Tato kapitola obsahuje vysvětlení k odstranění chyb, které mohou při provozu kopírky nastat, popř. když se objeví chybové hlášení nebo dojde 

k uvíznutí papíru.

Tato kapitola obsahuje vysvětlení k volitelnému příslušenství, které je k dispozici k této kopírce.

Tato kapitola obsahuje vysvětlení k výstupním nastavením, která jsou Vám k dispozici stejně jako vysvětlení způsobu správy kopírovacího 

stroje.

Tato kapitola obsahuje vysvětlení postupu při registraci často používaných obchodních formulářů a dokumentů na pevném disku (zvláštní 

příslušenství), pro vytisknutí těchto dokumentů v daném čase a ke správě tiskových podmínek.

Tato kapitola obsahuje vysvětlení praktických funkcí této kopírky.
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Poukaz na všeobecné nebezpečí

Poukaz na nebezpečí elektrického úrazu

Poukaz na nebezpečí z vysoké teploty

Varování před nedovoleným chováním

Zakázané vyjmutí

Pokyn k zásahu, který má být proveden

Síťovou zástrčku vytáhnout ze zásuvky

Kopírku připojit vždy na uzemněnou zástrčku

Oddíl označený      obsahuje bližší informace o zásazích, které musí být provedeny.

………………………

……………………...

……………………...

 ……………………..

……………………...

……………………..

Oddíl označený      obsahuje bližší informace o chování, kterého se nesmíte dopustit.

……………………...

……………………...

 Nebezpečí: nedostatečné respektování nebo špatné pochopení těchto 

pokynů znamená vážné nebezpečí poranění nebo dokonce smrti.

Pozor: nedostatečné respektování nebo špatné pochopení těchto pokynů 

znamená vážné nebezpečí poranění nebo dokonce smrti.

Opatrně: nedostatečné respektování nebo špatné pochopení těchto pokynů 

znamená nebezpečí poranění nebo škody na kopírce.

Symboly vyznačené oddíly návodu a díly kopírky, slouží k ochraně uživatele a jiných 

osob a objektů v okolí kopírky.

Symboly
Oddíly označené symboly v trojúhelníku obsahují bezpečnostní pokyny.
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1. Automatická volba velikosti kopie 2. Výroba zřetelných kopií z fotografií 3. Různé režimy zvětšování a zmenšování

podle velikosti originálu obrazu na kopiích

■ Zvětšování/ zmenšování v rozmezí ■ Volba standardního zvětšení/ zmenšení ■ Volba neproporcionálního zvětšení/ zmen-

25 - 400% po 1% stisknutím jednoho tlačítka šení (xy - režim)

4. Duplexní kopírování z různých předloh 5. Kopírování oboustranných originálů na dvě 6. Tvorba okrajového prostoru pro vázání,

samostatné jednostranné kopie (dělení stran) děrování atd.

7. Centrování 8. Zhotovení volného prostoru pro poznámky 9. Tvorba výmazu okrajové části

10. Výroba jedné kopie ze dvou nebo čtyř 11. Tisk čísel stran na jednotlivé strany 12. Podtisk

originálů na jednu kopii

Přehled základních funkcí stroje
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13. Výroba brožurky 14. Výroba brožurky z knihy 15. Automatické třídění

16. Rotační kopírování 17. Výroba přední a zadní obálky 18. Kopírování na transparentní fólie s auto-

matickým prokládáním papíru

19. Výroba inverzní kopie 20. Výroba zrcadlově otočené kopie

23. Kopírování vysokého počtu originálů jako 24. Kopírování v ekonomickém režimu

jedna úloha

25. Uložení do paměti nastavení nejčastě- 26. Jednoduché zhotovení krycích obálek 27. Podtisk

ji kopírovaných úloh

Přehled základních funkcí stroje

21. Zhotovení testovací kopie před 

kopírováním velkého objemu

22. Zhotovení další testovací kopií po 

ukončení kopírování
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28. Sdílená datová schránka 30. Kopírování s použitím identifikačních

kódů

31. Volba jazyka 32. Rozsáhlý sortiment příslušenství ● Přídavné kazety na papír

● Podavač originálů

 ■ Velkokapacitní zásobník ■ Finišer ■ Finišer na brožury

■ Vestavěný finišer ■ Separátor prací ■ Pevný disk

■ Klíčové počítadlo ■ Odkladač dokumentů ■ Tiskový modul

Přehled základních funkcí stroje

29. Vytisknutí různých zapamatovaných 

originálů v jednom chodu (synergický tiskový 

blok)
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■ Tiskový (skenový  modul) ■ Faxový  modul

Přehled základních funkcí stroje
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 1. Bezpečnostní etikety

                  

Na kopírce byly připevněny na následujících místech varovné etikety. Dostatečnou opatrnost je třeba věnovat při zablokování 

papíru nebo při výměně tonerové kazety, abyste zabránili ohni nebo elektrickému šoku.

KAPITOLA 1  Důležité! Nejdříve čtěte

Etiketa 3 
Vysoké napětí v přístroji. Dílů v 

této části se nedotýkejte, protože je 

zde nebezpečí popálení……… 

Etiketa 2 
Nikdy nevhodit toner, popř. 

nádobu se starým tonerem do 

spalovacího zařízení, popř. do 

ohně. Létající jiskry mohou 

způsobit požár….. 

Etiketa 1 
Vysoká teplota uvnitř stroje. 

Dílů v této části se 

nedotýkejte, protože je zde 

nebezpečí popálení……... 

Etiketa 2 

Vysoká teplota uvnitř stroje. 

Dílů v této části se nedotýkejte, 

protože je zde nebezpečí 

popálení….   
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2 . Bezpečnostní pokyny pro instalaci stroje

OKOLÍ Napájení

Upozornění! Upozornění!

Postavte kopírku na horizontální plochu.                          Nepoužívejte žádný napěťový zdroj s napětím

Na nerovných nebo šikmých plochách                             vyšším než je udáno (220 V).  Zabraňte 

může stroj spadnout, což může zapříčinit vícenásobnému připojení přístrojů k téže zásuvce 

poranění osob nebo se může stroj poškodit……    (nebezpečí  elektrického šoku)……………….. 

Zabraňte umístění na prašném místě nebo umístění Zástrčku zasuňte zcela do zásuvky.  Jestliže se

ve vysoké vlhkosti  vzduchu. Prach a špínu kovové předměty dotýkají  zásuvky, mohou               

na síťovém kabelu odstraňte, abyste zabránili způsobit požár nebo elektrické šoky………...

nebezpečí požáru nebo elektrického úderu….… Kopírku připojujte k uzemněné zásuvce, aby se         

Zabraňte umístění vedle topení, radiátorů nebo jiných zabránilo při zkratu nebezpečí požáru a                 

tepelných přístrojů zrovna tak, jako v blízkosti elektrického šoku……………………………..

hořlavých předmětů, abyste se vyvarovali

nebezpečí požáru………………………………  

Ponechejte dostatek místa, aby kopírka mohla být Stroj připojujte v souhlasu s platnými normami.

vydatně chlazena a aby bylo umožněno provádění 

servisních prací  nebo výměna dílů (viz. obrázek). Upozornění:

Ponechejte dostatek místa u zadního krytu, Pro připojení k síti použijte zásuvku, která je lehce 

aby vzduch mohl bez odporu proudit z kopírky… přístupná v blízkosti přístroje.

Zacházení s plastovými obaly

Plastové obaly, které jsou užívány k transportu              

např. spotřebního materiálu, držte mimo dosah                 

dětí. Plastové fólie si  mohou přiložit k nosu a             

ústům a  udusit se……………………………

Ostatní bezpečnostní opatření

Nepříznivé místo provozu stroje může ovlivnit jistotu 

provozu i chod kopírky. Nejvhodnější je umístění přístroje 

v klimatizovaném prostoru (doporučená teplota je             

cca. 20
o
C, vlhkost vzduchu 65%).

Následujících umístění stroje byste se měli vyvarovat:

         v blízkosti okna nebo přímého slunečního svitu,

         místa s vibrací,

         špatně větrané prostory.

         místa s drastickými poklesy teploty. Místa, v kterých je 

kopírka přímo vystavena horkému nebo studenému vzduchu.

Důležité! nejdříve čtěte
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1. Tělo stroje

1. Víko originálů

2. Ovládací panel

3. Držadlo levých dvířek

4. Levá dvířka 1

5. Předlohové sklo

6. Poziční měřítka na předlohovém skle

7. Zásobník papíru 1

8. Zásobník papíru 2

9. Levá dvířka 2

KAPITOLA 2 Označení částí stroje
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10. Ruční podavač

11. Vodítka ručního podavače

12. Tonerová patrona

13. Zajišťovací páčka tonerové patrony

14. Odpadní nádoba

15. Čistítko horní korony

16. Přední dvířka

17. Hlavní vypínač

18. Výstupní stůl

19. Vodítko pro nastavení délky papíru

20. Vodítko pro nastavení šířky papíru

21. Transportní držadla

Označení částí stroje
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1. Tlačítko + indikátor "Start" Počáteční mód

2. Tlačítko "Stop/Smazat" (Maže nastavený počet kopií.) Pokud stisknete tlačítko "Reset" nebo pokud se ukončí 

3. Tlačítko "Reset" (Resetuje panel do základního nastavení.) "Energeticky úsporný režim", kopírovací stroj se automaticky 

4. Tlačítko + indikátor "Energeticky úsporný režim" přepne do počátečního módu a na displeji počtu kopií bude 

5. Tlačítko + indikátor "Přerušení kopírování" svítit "1".

6. Tlačítko "Správa kopírování" (Pokud je zapnuta funkce ko-

pírování pod ID-kódy, uzamyká přístup po skončení ko- Funkce automatického vynulování panelu

pírování.) Pokud je stroj určitou, předem nastavenou dobu v nečinnosti,

7. Tlačítko "Základní nastavení" (Vstup do režimu základního automaticky se přepne do počátečního módu.

nastavení stroje.)
8. Číselná klávesnice

9. Dotykový displej Režim automatického přepnutí kazety

10. Tlačítko "Jas dotykového displeje" Pokud je vložen do dvou kazet stejný formát papíru a v první

11. Tlačítko + indikátor "Kopírka" kazetě dojde papír, stroj začne automaticky podávat papír

12. Tlačítko + indikátor "Tiskárna" z druhé kazety. Tato funkce se může vypnout.

13. Tlačítko + indikátor "Skener"

14. Tlačítko + indikátor "Fax"

15. Tlačítko + indikátor "Automatický výběr" (Musí být 

instalován automatický podavač originálů.)

16. Tlačítko + indikátor "Tvorba úlohy"

17. Tlačítko + indikátor "Opakované kopírování"

18. Tlačítko + indikátor "Fronta úloh"
19. Tlačítko + indikátor "Správa dokumentů"

Označení částí stroje

2. Ovládací panel
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3. Dotykový displej

1. Zde jsou zobrazována hlášení o režimu/stroje a poža- 16. Tlačítko "Registrační tlačítka"

    dovaných operací.      (Pod jednotlivými tlačítky mohou být zaregistrovány
2. Zobrazená formátu papíru a poměru zvětšení/zmenše-      libovolné funkce.)
    ní pro daný zásobník papíru. 17. Tlačítko "Výchozí"

3. Zobrazení nastaveného počtu kopií.      Pokud stisknete toto tlačítko, dotykový displej se vrátí

4. Tlačítko "Volba zásobníku"      na základní obrazovku.

5. Tlačítko "AVP"

    (Pokud je tato funkce zapnutá, bude automaticky

    vybrán zásobník s formátem papíru korespondujícím

    s formátem originálu.)

6. Tlačítko "Ruční podavač"

7. Tlačítko " Nastavení sytosti"

8. Tlačítko "Osvitový režim"

    ( Po stlačení tohoto tlačítka se objeví na displeji výběr

      funkcí pro nastavení osvitu)

9. Tlačítko "Automatický osvit"
10. Tlačítko "AMS"

      (Automatická volba zvětšení)

      (Pokud je tato funkce zapnutá, bude automaticky zvolen

       odpovídající poměr zvětšení/zmenšení)

11. Tlačítko "Zvětšení/ zmenšení"

12. Tlačítko "100%"

    (Pokud je toto tlačítko ve funkci, bude vždy nastaven

    poměr zvětšení/ zmenšení na 100%.)

13. Tlačítko "Třídění: VYP"

14. Tlačítko "Třídění: ZAP"

15. Tlačítko "Třídění/Finišování"

Označení částí stroje

10



1. Vložení papíru

1) Opatření při vkládání papíru

5 Než vložíte papír do zásobníku, dokonale ho provětrejte, aby nedošlo 

k zaseknutí.

2) Vkládání papíru do kazety

6 Do každého zásobníku může být vloženo 500 listů standardního 

papíru 75 - 80 g/m2.

Max. formát papíru, který může být vložen do zásobníku, je A3;

min. formát je A5R.

1. Vysuňte zásobník až nadoraz.

2. Vodítka pro nastavení šířky papíru nastavte na požadovaný

rozměr šíře vkládaného média.

7

3. Vodítka pro nastavení délky papíru nastavte na požadovaný 

rozměr délky vkládaného média.

8

4. Do zásobníku vložte papír.

9

KAPITOLA 3 Vložení papíru

11



* Do zásobníku nesmí být vloženo více papíru, než je vyznačeno 
na štítku.

10

6. Na předním panelu zásobníku papíru nastavte odpovídající rozměr

papíru.
11

7. Opatrně zasuňte zásobník zpět do stroje.

3) Vkládání papíru do vícenásobného podavače

12 Do ručního podavače může být vloženo max. 130 listů standardního

papíru (75 - 80 g/m2), 100 listů papíru (120 - 160 g/m2), 25 listů

transparentní fólie nebo 20 obálek.

1. Otevřete ruční podavač.

2. Vodítka ručního podavače nastavte na požadovanou šířku.

13

3. Papír vložte do ručního podavače nadoraz.

14

Vložení papíru
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Vkládání obálek do ručního podavače

Do ručního podavače může být vloženo max. 20 ks obálek typu:

COM-10, Monarch, DL nebo C5.

1. Otevřete ruční podavač.

2. Vodítka ručního podavače nastavte na požadovanou šířku 

vkládaných obálek.

3. Obálky zasuňte nadoraz do ručního podavače potiskovou stranou

nahoru, lepením dozadu tak, jak je znázorněno na obrázku.

Vložení papíru
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2. Výměna tonerové patrony 

18 Pokud se na displeji objeví hlášení "Doplnění toneru umožní 

pokračovat v kopírování", učiňte tak co možná nejdříve. Při výměně
 tonerové patrony vyměňte také odpadní nádobu, která je balena

 společně s tonerovou patronou.

* Prázdnou odpadní nádobu vraťte společně s odpadní nádobou

vašemu servisnímu partnerovi k ekologickému zlikvidování.

1. Otevřete přední dvířka.

2. Odjistěte zajišťovací páčku tonerové patrony směrem doprava.

19

3. Opatrně vysuňte starou odpadní nádobu ze stroje.

20

4. Novou tonerovou patronu důkladně několikrát protřepejte.

21

5. Novou tonerovou patronu zasuňte do stroje.

22

Vložení papíru
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6. Opatrně vyjměte starou odpadní nádobu.

23

7. Starou odpadní nádobu přelepte přiloženou samolepící páskou.

24

8. Odejměte víčko z čistící patronky.

25

9. Čistící patronku nasaďte před horní koronu tak, jak je znázorněno 

na obrázku.

26

10. Několikrát opatrně vysuňte a zasuňte celou horní koronu až

nadoraz. Tímto vyčistíte mřížku horní korony od prachu.

27

Vložení papíru
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11. Čistící patronku odstraňte ze stroje.

28 12. Do stroje vložte novou odpadní nádobu.

13. Opatrně několikrát vysuňte a zasuňte pouze vnitřní čistítko

korony. Tímto zbavíte nabíjecí koronu prachu.

29 14. Zavřete přední dvířka.

15. Vyjměte čistící kartáček z vnitřní strany předních dvířek.

30

16. Otevřete levá dvířka stroje.

17. Vyčistěte oddělovací pásek od papírového prachu.

18. Zavřete levá a přední dvířka stroje.

POZNÁMKA
Pro co možná nejlepší kvalitu kopie proveďte toto vyčištění oddělova-

cího pásku jednou do měsíce a při každé výměně tonerové patrony.

UPOZORNĚNÍ

Prázdnou tonerovou patronu a starou odpadní nádobku vraťte va-

šemu servisnímu partnerovi k ekologickému zlikvidování.

Vložení papíru
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1. Základní kopírování

1) Základní kopírování

31
Zapněte stroj hlavním vypínačem. Jakmile se na displeji objeví

hlášení "Můžete kopírovat", stroj je připraven kopírovat.

2) Vkládání originálů

32 Originály vložte buď do automatického podavače originálů

nebo na předlohové sklo.
Pokud během zahřívací fáze již položíte originál, zahájí se 

kopírování po ukončení zahřívací fáze.

3) Výběr funkce

33 Na dotykovém displeji zadejte požadovanou funkci.

Dbejte na to, aby originál přiléhal k hornímu levému rohu

předlohového skla.

4) Volba formátového papíru

34 Pokud na displeji svítí "AVP", bude automaticky přiřazena

stejný formát papíru jako je formát originálu. Pokud chcete

zvolit jinou výstupní velikost kopie, označte na displeji kazetu

s požadovaným formátem kopie.

5) Nastavení osvitu

35 Sytost kopie může být nastavena buď manuálně, nebo auto-

maticky. Pokud chcete nastavit větší sytost kopie, stiskněte

pravé tl. "Nastavení expozice", pokud chcete sytost ubrat,

stiskněte levé tl. "Osvit kopie". Pokud chcete, aby stroj

nastavil sytost automaticky, stiskněte tl. "Expozice" a potom

na další obrazovce tl. "Automat".

Kapitola 4 Základy obsluhy
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Pokud stisknete tl. "Eco", stroj bude kopírovat v ekonomickém

režimu a spotřeba toneru bude celkově nižší.
36

6) Volba kvality kopírování

Volba kvality kopírování je závislá na originálu. Stiskněte tl.
37 "Uživatelsky" a na další obrazovce tl. "Kvalita obrazu orig.".

Zvolte jeden ze tří režimů:

 - Text + foto

38  - Foto

 - Text  

Určitý režim můžete stanovit jak standardní (u zákl. nastavení)

Osvit může být nastaven ve všech režimech kvality osvitu.

7) Nastavení počtu kopií

Pomocí číselné klávesnice nastavte požadovaný počet

39 kopií. Maximálně může být nastaveno 999 kopií.

Existuje také možnost definování manšího maximálního počtu

kopií.

8) Spuštění kopírování

Pokud na displeji svítí "Můžete kopírovat", stisknutím tl. "Start"

40 spustíte kopírování.

Základy obsluhy
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9) Na konci kopírování

41 Hotové kopie jsou vysunuty na výstupní stůl.

Na výstupní stůl může být uloženo max. 250 kopií, poté vás

stroj vyzve odebrat kopie z výstupního stolu a stisknout tlačítko

"Start" k opětovnému spuštění kopírování.

42

2. Zvětšování, zmenšování

1) Automatický režim zvětšování, zmenšování

43

Obraz na kopii je automaticky zvětšen nebo zmenšen v závis-

losti na zvolené velikosti papíru. Pokud chcete použít tuto

funkci, na displeji musí svítit "AVZ".

1. Vložte originály.

44

Základy obsluhy

! Upozornění 
Pokud bude stroj delší dobu v nečinnosti např. přes noc, 
vypněte jej hlavním vypínačem. Pokud stroj nebude delší 
dobu v provozu, z bezpečnostních důvodů vytáhněte síťovou 
zástrčku ze zásuvky. 
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2. Pokud při zapnuté funkci "AVZ" zvolíte jinou velikost papíru, 

automaticky bude nastaven odpovídající poměr zvětšení, zmenšení.
45

3. Po stisknutí tlačítka "Start" bude kopírování spuštěno.

2) Režim zoom

Výsledný obraz na kopii může být zmenšen nebo zvětšen od 25%
46 do 400% po 1%. Pokud jsou originály vloženy do automatického

podavače originálů, může být použito zvětšení max. 200%.

1. Vložte originály.

47 2. Stiskněte tlačítko "Zmenšení/ Zvětšení". Objeví se obrazovka režimu

"Zoom".

3. Pomocí tlačítek "+" a "-" zvolte požadovaný poměr zvětšení/zmen-

šení.

4. Kopírování bude spuštěno po stisknutí tlačítko "Start".

3) Standardní zoom

48 Pro rychlejší nastavení poměru zvětšení/ zmenšení můžete použít

jeden z přednastavených poměrů:

25%, 50%, 70%, 75%, 90%, 106%, 127%, 141%, 200% a 400%.

1. Vložte originály.

2. Stiskněte tlačítko "Zmenš./ Zvětš.".

3. Stiskněte požadované tlačítko s odpovídajícím poměrem zvětšení/

zmenšení.

4) XY zoom

V tomto režimu je možné nastavit zvětšení/ zmenšení nezávisle

49 jak pro osu "X", tak pro osu"Y". 

1. Vložte originály.

Základy obsluhy
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2. Stiskněte tlačítko "Zvětš./Zmenš.".

50

3. Stiskněte tlačítko "Zoom XY".

51

4. Pomocí tlačítek "+" a "-" zvolte požadovaný poměr pro vertikální 

a horizontální směr. Pokud stisknete tlačítko "#", může být použita 

52 k zadávání požadovaných hodnot také číslicová klávesnice.

5. Na horním okraji dotykového panelu zkontrolujte zadané hodnoty.

6. Kopírování bude spuštěno po stisknutí tlačítka "Start".

3.Přerušení kopírování

53 Režim přerušení kopírování je výhodný tehdy, když potřebujete

v průběhu kopírování kopírovat jinou zakázku.

1. Stiskněte tlačítko "Přerušení kopírování". Indikátor se rozsvítí.

54

Základy obsluhy
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2. Vyjměte originály.

55 3. Vložte nové originály, nastavte požadované funkce a spusťte

kopírování.

4. Po skončení spěšné zakázky stiskněte tlačítko "Přerušení kopírování",

vyměňtete originály a stisknutím tlačítka "Start" dokončete první 
56 rozpracovanou úlohu.

4. Energeticky úsporný režim

57 V tomto režimu stroj odebírá minimální množství elektrické energie

a je rychleji připraven kopírovat, než kdyby byl vypnut hlavním vypí-

načem. Pokud se stroj nachází v energeticky úsporném režimu, 

na displeji svítí pouze indikátor tohoto režimu. 

Automatické vypnutí stroje

58 Pokud je tato funkce aktivována, vypne stroj po určité, předem 

nastavené době, pokud na stroji není pracováno. Tento vypínací

čas může být nastaven od 15 min. do 240 min. Pro opětovné

spuštění stroje zapněte hlavní vypínač.

Základy obsluhy
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4. Rezervování jiné kopírovací úlohy v průběhu 

    kopírování
59

Pokud je stroj v činnosti, je možné do paměti stroje rezervovat

další požadavek pokud svítí tlačítko "Rezerv. Další kopie". Tyto 

rezervované úlohy lze dodatečně pozměnit.

Pro používání této funkce musí být instalován pevný disk (příslušenství).

1. Stiskněte tlačítko "Reserv. další kopie".

60 2. Vložte originál(y).

3. Zvolte požadované kopírovací funkce pro daný požadavek.

61 4. Stiskněte tlačítko "Start". Originály budou nasnímány do paměti stroje

a kopírování bude automaticky spuštěno po dokončení předchozí

práce.

Základy obsluhy
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1. Duplexní kopírování

59 Všechny funkce pro duplexní kopírování je možné použít tehdy, je-li
instalována ve stroji duplexní jednotka. (přídavné zařízení).

1) Duplexní kopírování z oboustranných originálů

Zhotovené kopie vypadají stejně jako originály.

2) Duplexní kopírování z knižních originálů

60 Tento režim slouží pro duplexní kopírování např. z knih nebo časo-

pisů.

3) Duplexní kopírování z jednostranných originálů

61 Jednostranné originály budou kopírovány oboustranně.

Kapitola 5 Jiné praktické funkce

24



* Zadní strana duplexní kopie může být také přetočena o 180°.

62

1. Vložte originály.

63 2. Stiskněte tlačítko "2-stranné/ Dělení".

3. Stiskněte "2-stranné=>2-str." pro oboustranné originály,

"Kniha =>2-str." pro knižní originály nebo "1-stranné =>2-str."
pro 1-stranné originály. Pokud zvolíte "2-stranné=>2-str." nebo

"Kniha =>2-str." pokračujte dalším krokem. Pokud zvolíte

"1-stranné =>2-str.", pokračujte krokem 5.

4. Zvolte orientaci vazby originálů.

64

5. Zvolte orientaci vazby výstupních kopií.

65

6. Zkontrolujte orientaci vložených originálů podle zobrazení

na displeji.

66

Jiné praktické funkce

25



7. Stiskněte tlačítko "Start".

Pokud jsou originály vloženy do podavače, kopírování bude spuštěno
67 po naskenování vložených originálů.

Pokud jsou originály vloženy na předlohové sklo objeví se hlášení, že je

možné skenovat další originál. Pokračujte dalším krokem.

8. Vyměňte originál a stiskněte tlačítko "Start". 

9. Po naskenování všech originálů stiskněte tlačítko "Skenování 
dokončeno". Kopírování bude spuštěno.

2. Kopírování oboustranných originálů na jedno-

    stranné kopie
69

1) Jednostranné kopie z knižních originálů

Knižní originály nebo časopisy budou rozfoceny na jednotlivé

jednostranné kopie.

Důležité

V tomto režimu mohou být použity formáty.

2) Jednostranné kopie z oboustranných originálů

70 Každá strana oboustranného originálu bude kopírována na jednot-

livou samostatnou kopii.

1. Vložte originály.

71

Jiné praktické funkce
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2. Stiskněte tlačítko "Funkce".

72

3. Stiskněte tlačítko "2-Stranné=>Dělení".

73

4. Specifikujte typ originálu.

74 5. Stiskněte "2-stranné=>1-str." nebo "Kniha=>1-str." podle typu

vloženého originálu.

6. Zvolte orientaci vazby originálů.

7. Zkontrolujte orientaci vložených originálů podle zobrazení

na displeji.

75

Důležité

V prípadě, že položení orifinálů je nesprávné, je možné, že nebudou

kopie zhotoveny žádoucím způsobem.

8. Stiskněte tlačítko "Start".

Snímání originálů bude spuštěno.

76 Pokud jsou originály vloženy na předlohové sklo, pokračujte dalším

krokem.

9. Vyměňte originál a stiskněte tlačítko "Start". 

10. Po naskenování všech originálů stiskněte tlačítko "Snímání 

dokončeno". Kopírování bude spuštěno.

Jiné praktické funkce
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3. Odsazení okraje pro vázání

77 1) Okraj

Obraz na kopii může být posunut doprava, doleva, nahoru nebo dolů

oproti originálu. Tento okraj může být nastaven od 0 do 18 mm

po 1 mm.

Pro základní režim může být nastaveno vytváření okraje pro vazbu na

levém okraji.

2) Přední a zadní okraj

78 Pokud je nastaveno duplexní kopírování, okraj může být nastaven

pro každou stranu odděleně.

1. Vložte originály.

79 Důležité

Položte originály tak, aby horní okraj se dotýkal zadní nebo levé strany 

kopírky.

2. Stiskněte tlačítko "Funkce".

3. Stiskněte tlačítko "Okraj".

80

4. Stiskněte tlačítko "Okraj"

81

Jiné praktické funkce
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5. Pomocí tlačítek se šipkami zvolte požadovaný okraj.

82

6. Pokud chcete posunout okraj také na zadní straně kopie, stiskněte

tlačítko "Okraj zadní strany".
83

7. Pokud vytváříte stejný okraj na přední a zadní straně, stiskněte

tlačítko "Auto". Pokud je přední a zadní okraj rozdílný, stiskněte 

84 tlačítko "Před./Zad. okraj".

8. Pomocí tlačítek se šipkami zvolte požadovaný okraj.

85 9. Zkontrolujte orientaci vložených originálů podle zobrazení

na displeji.

10. Po stisku tlačítko "Start" bude kopírování spuštěno.

4. Posun obrazu na kopii

86 Pokud je rozměr originálu menší než rozměr papíru výsledné

kopie, může být obraz na kopii automaticky vystředěn.

1. Vložte originály.

Jiné praktické funkce
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2. Stiskněte tlačítko "Funkce".

91 3. Stiskněte tlačítko "Okraj/ Posun obr.".

4. Stiskněte tlačítko "Posun obrazu".

92

5. Zkontrolujte, zda-li je originál vložen správným směrem.

93 6. Stiskněte tlačítko "Start", kopírování bude spuštěno.

5. Vytvoření volného prostoru pro poznámky

94 Tato funkce umožňuje vytvořit volný prostor vedle obrazu na kopii

pro psaní poznámek. Také dvě kopie mohou být nakopírovány

na jeden list a rovněž vytvořen volný prostor.

● Vytvoření volného prostoru při vložení jednoho originálu (Seskup. A)

● Vytvoření volného prostoru při vložení dvou originálů (Seskup. B)

95

Jiné praktické funkce
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1. Vložte originál(y).

96 2. Stiskněte tlačítko "Funkce".

3. Stiskněte tlačítko "Memo".

4. Stiskněte tlačítko "Seskup A" nebo "Seskup B" podle toho, jaký režim

chcete použít.
97

5. Zvolte požadovaný způsob zhotovení volného prostoru.

98 6. Zvolte způsob oddělení jednotlivých listů.

7. Stiskněte tlačítko "Start".

Pokud jsou originály vloženy do podavače originálů, bude kopírování

automaticky spuštěno, pokud jsou vkládány na předlohové sklo,

pokračujte dalším krokem.

8. Vyměňte originály a stiskněte tlačítko "Start". Nový originál bude 

naskenován.

99

9. Po naskenování všech originálů stiskněte tlačítko "Skenování 

dokončeno". Kopírování bude spuštěno.

Jiné praktické funkce
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6. Výroba kopií s čistými okraji (výmaz okrajů)

87 1) Výmaz okrajů u listového originálu.

V tomto režimu se vymazávají stíny, čáry, atd., které se za určitých 

okolností vyskytují při kopírování originálů na jednotlivých listech.

"a" na obrázku ukazuje šířku výmazu.
Vymazávaný okraj se dá nastavit v rozmezí 0-18 mm po krocích 1mm.

2) Potlačení stínů na okrajích a ve středu

Tuto funkci použijte při kopírování např. silných knih, kdy bude

použit také výmaz střední části. Výmaz okrajové části může být

nastaven u této funkce od 0 mm do 18 mm, výmaz střední části

od 0 mm do 36 mm.

88 1. Vložte originály.

2. Stiskněte tlačítko "Funkce".

89

3. Stiskněte tlačítko "Výmaz okolí".

90

4. Zvolte funkci "Režim výmazu" nebo "Výmaz u knihy".

91 5. Pomocí tlačítka "+" a "-" nastavte požadovanou šíři výmazu. Pokud

stisknete "# - kláv.", můžete tento výmaz nastavit pomocí číslicové

klávesnice.

6. Po stisku tlačítka "Start" bude kopírování spuštěno.

Jiné praktické funkce
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7. Výroba jedné kopie ze dvou nebo čtyř originálů
      (přehledová kopie)

92

Dva nebo čtyři originály mohou být sloučeny do jedné kopie. 

Jednotlivé obrazy na sloučené kopii mohou být ohraničené buď

body, nebo přerušovanou čárou.

1) 2 v 1

93 Tento režim použijte při sloučení 2 originálů na 1 kopii. Pokud je 

ve stroji instalována také duplexní jednotka, může být v tomto re-
žimu použito také duplexní kopírování.

2) 4 v 1

Tento režim použijte při sloučení 4 originálů na 1 kopii. Pokud je 

94 ve stroji instalována také duplexní jednotka, může být v tomto re-

žimu použito také duplexní kopírování.

Jiné praktické funkce
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1. Vložte originály.

95 2. Stiskněte tlačítko "Funkce". Objeví se menu k volbě funkce.

3. Stiskněte tlačítko "Kombinování".

96

4. Zvolte požadovaný režim 2 v 1 nebo 4 v 1.

97 5. Stiskněte požadované umístění originálů.

6. Zvolte požadovaný typ ohraničení jednotlivých stran: "Plné", "Tečky",

 "Tečka čárka" nebo "Žádné".

7. Stiskněte tlačítko "Start".

Pokud jsou originály vloženy do podavače originálů, kopírování bude 

98 spuštěno.

Pokud jsou originály vloženy na předlohové sklo, pokračujte dalším

krokem.

8. Vyměňte originál a stiskněte tlačítko "Start". 

9. Po naskenování všech originálů stiskněte tlačítko "Snímání 

dokončeno". Kopírování bude spuštěno.

Jiné praktické funkce
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8. Číslování stran

99 U této funkce můhou být použity 3 způsoby číslování stran, "-1-",

"P.1" a "1/ 5". 

*Číslo strany je tištěno vždy dolů doprostřed, jak je znázorněno 

na obrázku. Šipka znázorňuje směr, kterým jsou originály vtahovány.
100

1. Vložte originály.

101 2. Stiskněte tlačítko "Funkce".

Objeví se obsah tabulky funkcí.

3. Stiskněte tlačítko "Číslování stran".

102

4. Vyberte požadovaný způsob číslování stran: "1", "P.1" nebo "1/ N".

103

Jiné praktické funkce
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5. Pokud s číslováním stran nechcete začít na 1. straně , stiskněte

 tlačítko "1. strana:".
104 Ovjeví se obrazovka 1. strana.

6. Pomocí tlačítek "+" a "-" nastavte od které strany má začít číslování.

7. Stiskněte tlačítka "Zavřít".

8. Pokud první číslo nebude "1", stiskněte tl. "Č. první str.".

105 9. Pomocí tlačítek "+" a "-" nastavte číslo první strany. K nastavení 

můžete použít také číselnou klávesnici, pokud stisknete tlačítko "# - kláv.".

10. Stiskněte tlačítko "Zavřít".

11. Pokud má být číslování stran ukončeno dříve než na poslední 

straně, stiskněte tlačítko "Pos. str.:".

106

12. Stiskněte tlačítko "Ruční".

107 13. Nastavte poslední stranu, která bude číslována.

14. Stiskněte tlačítko "Zavřít".

15. Pokud chcete nastavit ručně počet kopií za lomítkem, stiskněte

tlačítko "Nastavení číslovače."

108

Jiné praktické funkce
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16. Stiskněte tlačítko "Ruční".

109 17. Pomocí tlačítek "+", "-" nebo pomocí číselné klávesnice nastavte 

číslo jmenovatele ve zlomku.

18. Zkontrolujte orientaci vložených originálů podle zobrazení
na displeji.

110

19. Po stisknutí tlačítka "Start" bude kopírování spuštěno.

9. Podtisk doplňku

111 V tomto režimu může být první strana originálu načtena do paměti

stroje a potom dodatečně tištěna ve stanovené intenzitě na všechny

kopie jako doplněk.

1. Stiskněte tlačítko "Funkce".

112

2. Stiskněte tlačítko "Doplněk".

113

Jiné praktické funkce
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3. Zvolte intenzitu tisku doplňku pomocí tlačítek "+" a "-".

127 4. Pokud chcete vložit doplněk uložený v paměti stroje, pokračujte

 dalším krokem.

Pokud chcete snímat nový obraz, pokračujte krokem 9.

5. Stiskněte tlačítko "Nahrát doplněk".

Objeví se seznam doplňků uložených v paměti stroje.
128

6. Zvolte doplněk, který chcete vložit, a stiskněte tlačítko "Zavřít".

7. Vložte originály a pokračujte krokem 9.

8. Pokud jsou originály vloženy do podavače, doplněk vložte jako

první. Pokud jsou originály vkládány na předlohové sklo, vložte

první doplněk.

9. Stiskněte tlačítko "Start". Pokud jsou originály vkládány na předlohové

sklo, pokračujte dalším krokem.

10. Vyměňte originály a stiskněte tlačítko "Start".

11. Po naskenování všech originálů stiskněte tlačítko 

"Skenování dokončeno". Kopírování bude spuštěno.

Jiné praktické funkce
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10. Zhotovení brožury z listových originálů

114 V tomto režimu mohou být jednostranné nebo oboustranné originály

použity tak, že mohou být zfalcovány a sešity do brožury. Můžete 

použít také barevný nebo silnější papír ke zhotovení obálky.

Velikost originálu v tomto režimu je limitována pouze na formát A4,

velikost kopie je limitována na rozměry A3, B4 a A4R.

1 Vložte originály do podavače originálů. Pokud jsou originály vkládány 

na předlohové sklo, vložte první originál.
115

2. Stiskněte tlačítko "Funkce".

3. Stiskněte tlačítko "Brožurka".

116

4. Stiskněte tlačítko "Kniha=>Brožurka".

117 5. Zvolte typ originálu a způsob finišování.

6. Pokud máte instalován finišer s funkcí sitím a falcováním na střed, 

můžete použít také funkci pro sešívání a skládání brožurky.

*Můžete sešít až 10 listů ve středu a zfalcovat.

Jiné praktické funkce
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7. Stiskněte tlačítko "Start".

Pokud jsou originály vloženy do podavače originálů, kopírování bude
119 spuštěno.

Pokud jsou originály položeny na předlohové sklo, pokračujte dalším

krokem.

8. Vyměňte originál a stiskněte tlačítko "Start". 

9. Po naskenování všech originálů stiskněte tlačítko "Skenování 
dokončeno". Kopírování bude spuštěno.

11. Výroba brožury z oboustranných, otevřených

      originálů s krycí přední stranou
120

U této funkce bude k zhotovené brožurce přiložena krycí strana, na

kterou můžete nebo nemusíte kopírovat.

Důležité

● V tomto režimu mohou být používány jen originály formátů A3, B4, 

A4R a B5R a formáty papíru A3, B4,  a B5R.

● Kopie na krycí list 
Originál, který má být kopírován na krycí list je naskenován jako první

a list s touto kopií se objeví po ukončení a falcování jako krycí list.

● Žádná kopie na krycím listu

Když jsou kopie ve středu zfalcovány, jsou jak krycí tak zadní list

prázdné.

122

1. Vložte otevřené, oboustranné originály do podavače.

2. Stiskněte tlačítko "Funkce".

Objeví se obsah tabulky "Funkce".

123 3. Stiskněte tlačítko "Brožurka".

Objeví se obsah obrazovky "Brožura".

Jiné praktické funkce
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4. Stiskněte tlačítko "Kniha -Brožurka"

Objeví se obrazovka pro zadání směru vazby originálu a hotových kopií.
124

5. Zadejte směr vazby jak pro originál, tak pro hotové kopie.

6. Pokud chcete, aby bylo kopírováno na přední krycí stranu, stisk-

něte tlačítko "Kopie na přední obal".
125

7. Na další obrazovce stiskněte tlačítko "Zap".

8. Stiskněte tlačítko "Start".

Pokud jsou originály vloženy do podavače originálů, kopírování bude 

126 spuštěno.

Pokud jsou originály položeny na předlohové sklo, pokračujte dalším

krokem.

9. Vyměňte originály a stiskněte tlařítko "Start".

10. Po naskenování všech originálů stiskněte tlačítko "Skenování 

dokončeno". Kopírování bude spuštěno.

12. Třídění bez finišeru

127 Pokud bude v kazetách vložen papír formátu A4 a A4R, budou

jednotlivé výsledné sady dokumentů přeloženy přes sebe a otočeny

o 90°.

Když v druhé kazetě není papír stejného formátu a pootočený,

není třídící funkce k dispozici.

1. Vložte originály.  

128 2. Stiskněte tlačítko "Funkce".

Jiné praktické funkce

Když je v druhé kazetě vložen papír stejného 
formátu, ale otočený. 
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3. Stiskněte tlačítko "Třídění/ Finišování".

129 4. Stiskněte tlačítko "Třídění:Zap."

5. Stiskněte tlačítko "1 sada".

6. Po stisknutí tlačítka "Start" bude kopírování spuštěno.

13. Rotační kopírování

130  Pokud bude do stroje vložen originál s jinou orientací, než je ori-

entace papíru v zásobníku, stroj automaticky obraz otočí o 90°
a spustí kopírování.

Formát papíru pro tuto funkci je limitován do A4 a A5R.

Pokud nemá být tato funkce použita, proveďte následující kroky.

1. Stiskněte tlačítko "Funkce" a potom tlačítko "▼dolů"

131

2. Stiskněte tlačítko "Aut. otáčení obrazu".

132 3. Stiskněte tlačítko "Neotáčet".

Jiné praktické funkce
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14. Tvorba obalu

V tomto režimu může být vytvořen k sadám krycí obal, např. z barevného papíru nebo relativně silného papíru a výsledný vzhled může

mít  několik podob, jak je znázorněno na obrázku.

Kazetu pro podávání krycích obalů můžete měnit.

Obrázek ukazuje výsledek při zhotovení sad z oboustranných kopií.

Jiné praktické funkce

Můžete volit, zda má být na přední nebo zadní stranu krycího obalu nebo popř. zda jedna nebo obě strany mají zůstat prázdné.

Kromě toho můžete volit, jestli zadní krycí obal má být vůbec použit.

Přední obal Zadní obal 

Oboustranná kopie 

Kopie na přední straně 

Kopie na zadní straně 

Prázdná 

Bez zadního obalu 
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1. Vložte originály.

136 2. Stiskněte tlačítko "Funkce".

3. Stiskněte tlačítko "Režim obalu".

137

4. Stiskněte tlačítko "Obal"

5. Zadejte požadované nastavení pro přední obal.

138

6. Stiskněte "Obal" nebo "Žádný obal" podle toho, zda-li chcete či 

nechcete zadní obal vytvořit.

139 V případě, že jste zvolili "Obal", objeví se obrazovka pro nastavení

zadního obalu.

7. Zvoltepožadované nastavení zadního obalu. 

8. Stiskněte talčítko "Start".

Pokud jsou originály vloženy do podavače originálů, kopírování bude 

spuštěno.

140 Pokud jsou originály vloženy na předlohové sklo, pokračujte dalším

krokem.

9. Vyměňte originál a stiskněte tlačítko "Start". 

10. Po naskenování všech originálů stiskněte tlačítko "Skenování 

dokončeno". Kopírování bude spuštěno.

Jiné praktické funkce
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15. Výběr formátu originálu

141 Pokud zvolíte výběr velikosti originálu ručně, bude snímána pouze

zvolená část bez ohledu na skutečnou velikost originálu.

1. Stiskněte tlačítko "Funkce".

142 2. Stiskněte tlačítko "Zvolte rozměr originálu"

3. Zvolte rozměr originálu stisknutím příslušného tlačítka.

143

4. Pokud chcete zadat velikost originálu ručně, stiskněte tlačítko 

"Vstupní formát".

144

5. Pomocí tlačítek "+", "-" nebo pomocí číselné klávesnice zadejte

hodnoty velikosti originálu.

6. Po stisknutí tlačítka "Start" bude kopírování spuštěno.

16. Prokládání papírů mezi kopírované transparentní

      fólie
145

Pokud je kopírováno na transparentní fólie, statická elektřina 

způsobí lepení jednotlivých fólií k sobě. V tomto režimu bude 

automaticky mezi jednotlivé fólie vložen list papíru a na tento papír 

může být kopírováno, či nikoliv.

Důležité

Transparentní fólie musí být vloženy do ručního podavače.

Jiné praktické funkce

45



1. Vložte originály.

146 2. Vložte transparentní fólie do ručního zásobníku.

Důležité

Provětrejte folie před vložením do podavače alespoň jednou.

Max. 25 ks transparentních fólií může být vloženo.

Ujistěte se, že byl do zásobníku, ze kterého se budou vybírat proklá-

dací listy, vložen stejný formát papíru se stejnou orientací jako je

orientace transparentních fólií.

3. Stiskněte tlačítko "Funkce" a potom tlačítko "▼dolů".

147

4. Stiskněte tlačítko "Prokládané fólie".

148 5. Stiskněte tlačítko "Kopie" nebo "Prázdný list".

6. Kopírování bude spuštěno po stisknutí tlačítko "Start".

17. Inverzní kopírování

149 Barvy černé a bílé na originálu budou na kopii obráceně. 

Když má být zhotoveno více inverzních kopií může se stát, že se 

objeví na displey hlášení "Počkejte, doplňuje se toner"

1. Vložte originály.

150 2. Stiskněte tlačítko "Funkce".

3. Stiskněte tlačítko "▼dolů".

4. Stiskněte tlačítko "Inverzně".

Jiné praktické funkce
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5. Stiskněte tlačítko "Zap.".

151

6. Po stisknutí tlačítka "Start" bude kopírování spuštěno.

152

18. Zrcadlově otočený obraz

153 V tomto režimu bude výsledný obraz zrcadlově otočen.

1. Vložte originály.

154 2. Stiskněte tlačítko "Funkce" a potom tlačítko "▼dolů".

3. Stiskněte tlačítko "Zrcadlově".

4. Stiskněte tlačítko "Zap".

155 5. Po stisknutí tlačítko "Start" bude kopírování spuštěno.

Jiné praktické funkce
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19. Zhotovení testovací kopie

180 Pokud kopírujete velké množství originálů, je možné si zhotovit

testovací kopii a zkontrolovat výslednou kopii. 

1. Vložte originály.

181 2. Stiskněte tlačítko "Funkce" objeví se tabulky.

3. Stiskněte tlačítko "▼dolů" objeví se obsah dalšího oddílu.

4. Stiskněte tlačítko "Testovací kopie".

5. Stiskněte tlačítko "Zap.".

182 6. Stiskněte tlačítko "Start".

Pokud jsou originály vloženy do podavače originálů, kopírování bude 

spuštěno.

Pokud jsou originály vloženy na předlohové sklo, pokračujte dalším

krokem.

7. Vyměňte originál a stiskněte tlačítko "Start". 

8. Po naskenování všech originálů stiskněte tlačítko "Skenování 

dokončeno". Kopírování bude spuštěno.

9. Zkontrolujte první sadu kopií; pokud stisknete tlačítko "Start", budou 

nakopírovány zbývající sady kopií. Pokud chcete provést změnu,

183 stiskněte tlačítko "Změna předvolby", pokud chcete nastavení zrušit, 

stiskněte tlačítko "Zrušit".

20. Opakování kopírování stejných kopií poté, co 
      kopírování bylo ukončeno

V tomto režimu je možné opakovat kopírování, aniž by bylo nutné

znovu snímat originály. Toto je možné pouze tehdy, je-li tato funkce

184 zapnutá.

K provozování tohoto režimu musí být v kopírce instalován pevný disk

(zvláštní příslušenství).

* Všechna data uložená v paměti pro funkci opakování kopírování

budou vymazána po vypnutí stroje hlavním vypínačem.

Jiné praktické funkce
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1) Registrování kopírovací úlohy po opakování kopírování

185 1. Vložte originály.

2. Stiskněte tlačítko "Funkce" a potom tlačítko "▼dolů".

3. Stiskněte tlačítko "Modifikovat kopii".

4. Stiskněte tlačítko "Zap.".

Pokud chcete zaregistrovat bezpečnostní kód, pokračujte dalším krokem.
186 Pokud ne, pokračujte krokem 7.

5. Stiskněte tlačítko "# klávesy" a potom vložte bezpečnostní kód. 

* Bezpečnostní kód může být 1 - 8 místné číslo.

187 V případě, že bezpečnostní kód zapomenete, nemůže být opakované

kopírování použito. Proto je radno si kód zapsat.

6. Stiskněte tlačítko "Start".

Pokud jsou originály vloženy do podavače originálů, kopírování bude 

spuštěno. Pokud jsou originály pokládány na předlohové sklo, 

pokračujte dalším krokem.

7. Vyměňte originál a stiskněte tlačítko "Start". 

8. Po nasnímání všech originálů stiskněte tlačítko "Snímání dokončeno".

Kopírování bude spuštěno.

2) Tisk úlohy v režimu opakování kopírování

188 Po stisknutí tlačítko "Opakování kopírování" se objeví seznam úloh, 

které lze opakovaně tisknout, kontrolovat nastavení nebo zrušit.

a) Opakované kopírování registrované úlohy

1. Stiskněte tlačítko "Opakování kopírování".

2. Vyberte úlohu, kterou chcete opakovaně kopírovat, a stiskněte 

tlačítko "Znovu vytisknout".

189

Pokud jste při registrování úlohy zadali bezpečnostní kód, budete na 

následující obrazovce vyzváni k zadání tohoto kódu; pokud jste kód

nezadali, pokračujte krokem 4.

Jiné praktické funkce
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3. Zadejte bezpečnostní kód a stiskněte tlačítko "Enter".
V případě, že zadaný kód souhlasí s registrovaným kódem, objeví se 

185 obrazovka k volbě počtu kopií nebo volbě sad.

4. Zadejte požadovaný počet kopií stisknutím tlačítek "+" a "-"

186 5. Stiskněte tlačítko "Tisk", kopírování bude spuštěno.

b) Kontrola obsahu zaregistrované úlohy

1. Stiskněte tlačítko "Opakování kopírování".

2. Vyberte úlohu, kterou chcete zkontrolovat, a stiskněte tlačítko 

"Kontrola detailů".

Pokud jste při registrování úlohy zadali přístupový kód, budete na 

následující obrazovce vyzváni k zadání tohoto kódu; pokud jste kód

nezadali, pokračujte krokem 4.

3. Pomocí číslicové klávesnice zadejte přístupový kód a stiskněte

tlačítko "Enter".

Jiné praktické funkce
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4. Zkontrolujte nastavení vybrané úlohy. Po stisknutí tlačítko "Tisk 
hlavičky" můžete také zkontrolovat první stranu vybrané úlohy.

5. Pro ukončení kontroly stiskněte tlačítko "Zavřít".

6. Pokud chcete kontrolovat jiné úlohy, opakujte kroky 2 až 5.

7. Stiskněte tlačítko "Zavřít".

c) Výmaz registrované úlohy

197 1. Stiskněte tlačítko "Opakování kopírování".

2. Vyberte úlohu, kterou chcete smazat, a stiskněte tlačítko "Vymazat".

198

3. Stiskněte tlačítko "Ano". Pokud chcete vymazat, stiskněte tlačítko

"Ne".

199

4. V případě, že chcete vymazat další úlohu, opakujte kroky 2-3.

5. Stiskněte tlačítko "Zavřít".
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21. Kopírování velkého počtu originálů v jednom 

      chodu
156

Tato funkce umožňuje postupně skenovat velký počet originálů

a potom je tisknout najednou jako jednu úlohu.

Naskenujte sadu originálů stejného typu najednou a zaregistrujte

tento pochod jako jediný krok v kopírovací úloze. Potom můžete

v jednom svazku kopírovat velký počet originálů.

1. Vložte originály.

157 2. Stiskněte tlačítko "Funkce". Objeví se obsah tabulky.

3. Stiskněte tlačítko "Vysoký počet orig.".

158

4. Stiskněte tlačítko "Zap.".

159

5. Stiskněte tlačítko "Start".

Pokud jsou originály vloženy do podavače originálů, skenování bude 

spuštěno.

160 Pokud jsou originály pokládány na předlohové sklo, pokračujte dalším

krokem.

6. Vyměňte originál a stiskněte tlačítko "Start". 

7. Po naskenování všech originálů stiskněte tlačítko "Skenování 

dokončeno". Kopírování bude spuštěno.
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22. Ekonomický režim

161 V tomto režimu je snížena spotřeba toneru. Použijte tuto funkci,

pokud vám nebude záležet na vysoké kvalitě obrazu.

1. Vložte originály.

162 2. Stiskněte tlačítko "Funkce".

3. Stiskněte tlačítko "▼dolů".

4. Stiskněte tlačítko "Eco".

5. Stiskněte tlačítko "Zap." nebo "Vyp.", podle toho, jestli chcete tuto 

funkci zapnout nebo vypnout.

163

6. Po stisknutí tlačítko "Start" bude kopírování spuštěno.

164

23. Nastavení orientace originálu

U některých zvolených funkcí je důležité nastavit správnou orientaci

originálu, jedná se o tyto režimy: oboustranné kopírování, dělení stran

165 vytvoření okraje, výmaz okrajů, posun obrazu, vytvoření prostoru pro

poznámky, vkládání do paměti.

1. Stiskněte tlačítko "Funkce".

2. Stiskněte tlačítko "▼dolů".

3. Stiskněte tlačítko "Směru originálu".
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4. Zvolte jeden ze způsobů nastavení směru originálu "Zadní hrana"

nebo "V levém horním rohu".
166

24. Uchování často používaných nastavení

167 Až 8 kombinací nastavení režimu a jiných funkcí je možné zaregistrovat

pod jednotlivé programové klávesy jako jediný program.

1) Vložení programu do paměti

1. Zvolte požadovanou kombinaci funkcí na ovládacím panelu.

2. Stiskněte tlačítko "Výchozí".

3. Stiskněte tlačítko "Program".

168 4. Stiskněte tlačítko "Registrace".

5. Zvolte jedno z  tlačítko (1 - 8), pod které chcete uchovat toto 

nastavení.

169

6. Pomocí zobrazené klávesnice na displeji zadejte jméno programu.

170
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7. Zkontrolujte zadané jméno a potvrďte tlačítkem "Ano" nebo "Ne"

V případě, ze jste zvolili "Ano" je zvolený program zapamatován 
171 a obrazovka se vrací do stavu bodu 3. 

Kopírování může nyní začít s těmi nastaveními, které jste vložili do 

programu.

2) Kopírování pomocí zaregistrovaného programu

172 1. Na základní obrazovce stiskněte tlačítko "Program".

2. Stiskněte tlačítko požadovaného programu.

173 3. Vložte originál a potom stiskněte tlačítko "Start".

3) Změna jména programu

174 1. Na základní obrazovce stiskněte tlačítko "Program".

2. Stiskněte "Změnit jméno".

175
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3. Zvolte program, jehož jméno chcete změnit.

176

4. Pomocí klávesnice na displeji změňte jméno programu a potom
stiskněte tlačítko "Konec".

177

5. Zkontrolujte nové jméno na displeji a potom potvrďte tlačítkem "Ano".

Na programové klávese bude zobrazeno nové jméno programu.

4) Zrušení programu

178 1. Na základní obrazovce stiskněte tlačítko "Program".

2. Stiskněte tlačítko "Smazat".

179 3. Zvolte program, který chcete smazat.

4. Pokud chcete opravdu tento program smazat, stiskněte tlačítko "Ano".

180

Jiné praktické funkce

56



25. Použití tlačítek "Registrace"

1) Vložení funkce nebo režimu pod tlačítka funkcí

186 Tlačítka až tří nejvíce používaných funkcí a nebo režimu mohou být 

nastavena tak, aby se zobrazovala na základní obrazovce a byl k nim 

rychlý přístup.

a) Zadání funkce nebo režimu pod jedno tlačítko (je uveden příklad 

zadání přehledové kopie "4 v jedné").
Důležité

Abyste mohli funkce a režimy uchovat, musíte nejdříve u registračních
tlačítek "Zap./Vyp." zvolit "Zap." (viz. Kapitola 7)

1. Stiskněte tlačítko "Funkce".

2. Stiskněte tlačítko "Slučování kopií".

187

3. Stiskněte tlačítko "4 v 1" a potom tlačítko "Registrace".

188

Zobrazí se obrazovka "Registrace".

4. Stiskněte tlačítko "Registrace" a potom tlačítko "Konec".

189

5. Zvolte jedno ze tří tlačítek, pod které chcete zadat požadovanou

funkci, a potom stiskněte tlačítko "Konec".

190
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6. Pokud chcete zvolenou funkci zadat pod tímto tlačítkem, potvrďte 

 tlačítkem "Ano".
191

7. Požadovaná funkce se zobrazí v pravém rohu dotykového displeje.

192 V případě, že jste v obrazovce pro registraci funkcí a nebo režimů 
zvolili již obsazené tlačítko, objeví se obrazovka z bodu 6.  

Stiskněte "Ano" zadáte novou funkci, jestli stisknete "Ne" přepne se 

obrazovka do bodu 5 a zvolená funkce se neuloží.

2) Smazání tlačítka "Registrace"

192 Postupujte následovně, pokud chcete smazat jedno s tlačítek 

registrace.

1. Stiskněte jedno ze tří tlačítek "Registrace", které chcete smazat,

např. "Slučování kopií".

2. Stiskněte tlačítko "Registrace".

193

3. Stiskněte tlačítko "Smazat".

194
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4. Stiskněte tlačítko "Slučování kopií".

195

5. Potvrďte smazání této registrace stisknutím tlačítka "Ano".

196

Na základní obrazovce zkontrolujte smazání funkce slučování kopií.

197
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26. Jednoduché zhotovení obalu a prokladu 

       u různých sad.
230 Režim tvorby úlohy dovoluje naskenovat v několika krocích různé úlohy,

uložit je do paměti stroje a potom je kopírovat najednou.

Pro každou jednotlivou úlohu můžete navolit rozdílné kopírovací

funkce (zvětšování/změnšování, duplexní kopie, atd.). Můžete také 

vkládat mezi předem určené listy jiné listy papíru nebo přidat obal.

1) Použití režimu tvorby úlohy

231 Následující popis ukazuje způsob použití režimu tvorby úlohy
a vysvětluje obsluhu v uvedeném příkladu.

Výsledná úloha

* listy s hvězdičkou představují prázdné listy.

Originály

232 Tento příklad vychází z toho, že barevný papír, který je použit pro

přední obal a prostřední vložený papír, stejně jako zadní obal jsou 

položeny do vícenásobného ručního podavače a v kazetě je normální

kopírovací papír.

1. Stiskněte tlačítko "Tvorba úlohy".

233

2. Stiskněte tlačítko "1-stranný/ 2-stranný".

234
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3. Stiskněte tlačítko "2-str. kopie" a potom tlačítko "Vázat vlevo".

Potom stiskněte tlačítko "Zavřít".

235

4. Stiskněte tlačítko "Edit", poté stiskněte v následující obrazovce

tlačítko "Modifikace kopií"
236

5. Stiskněte tlačítko "Zap.".

Vícenásobný podavač na obrazovce musí být zadán.

237

6. Stiskněte tlačítko "Zvolte papír".

238

7. Stiskněte tlačítko "Ruční podavač".

239 Stiskněte tlačítko "Zavřít", ovládací panel se vrátí na obrazovku v kroku 6.

8. Položte první originál (A) a stiskněte tlačítko "Start". Skenování 

originálu bude započato.
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9. Stiskněte tlačítko "Tisk z přední strany".

240

10. Stiskněte tlačítko "Zvolte papír".

241

11. Vyberte kazetu, v našem případě č. 1.

242 12. Vložte originál (B) a stiskněte tlačítko "Start". Snímání druhého 

originálu bude započato.

13. Stiskněte tlačítko "Zvolte papír".

243

14. Stiskněte tlačítko "Ruční podavač".

244 Stiskněte tlačítko "Zavřít", ovládací panel se vrátí na obrazovku 

v kroku 13.

15. Položte originál (C) a stiskněte tlačítko "Start". Snímání třetího 

originálu bude započato.
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16. Stiskněte tlačítko "Tisk z přední strany".

245

17. Stiskněte tlačítko "Zvolte papír".

246

18. Vyberte kazetu, v našem případě č. 1, a stiskněte tlačítko "Zavřít".

Ovládací panel se vrátí na obrazovku v bodu 17.

247

19. Vložte originál (D) a stiskněte tlačítko "Start". Snímání originálu bude

započato.

20. Stiskněte tlačítko "Zvolte papír".

248

21. Stiskněte tlačítko "Ruční podavač".

Stiskněte tlačítko "Zavřít", ovládací panel se vrátí na obrazovku 

249 v kroku 20.
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22. Stiskněte tlačítko "Vložit práz. str.".

250

23. Stiskněte tlačítko "Snímání dokončeno", kopírování bude započato.

251 24. Jestliže nejsou žádné problémy se zhotovenou stranou, můžete
použít režim opakovaného kopírování ke zhotovení dalších sad.
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1. Režim správy dokumentů

1) Co je to režim správy dokumentů?

V tomto režimu je možné ukládat skenovaná a tisková data na pevný

disk ve stroji a použít je pro pozdější potřebu.

Každá funkce má svůj vlastní "box" na pevném disku a všechna data

pro tuto funkci jsou uchována v tomto specifickém boxu.

Tyto tři základní funkce jsou dostupné v tomto režimu.

● Registrace formulářů
Zde je možné uložit dokumenty, které lze později použít pro funkci

podtisku.

● Společný datový box

Kopírovací a tiskové dokumenty je možné uložit do společného 

datového boxu a odtud je může vytisknout každý uživatel kdykoliv.

● Synergické tiskové boxy

V případě, že uložíte více sad originálů v jednom synergickém boxu,

můžete najednou vytisknout až 10 takových sad najednou.

2) Režim registrace formulářů

252 Registrování formuláře

1. Vložte do podavače nebo na předlohové sklo dokument, který 

chcete registrovat jako doplněk.

2. Stiskněte tlačítko "Správa dokumentů".

3. Stiskněte tlačítko "Registrace doplňku".

253

4. Stiskněte tlačítko "Změna jména" a potom zadejte jméno doplňku.

Pokud nechcete zadat jméno, pokračujte dalším krokem.

254

5. Pokud chcete použít doplňkové funkce jako např. zvolit osvit,

stiskněte odpovídající tlačítko funkce.

6. Stiskněte tlačítko "Start". skenování dokumentu bude započato.

7. Stiskněte tlačítko "Konec". Panel se vrátí na základní obrazovku.

 Kapitola 6 Správa dokumentů
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Kontrola registrovaných formulářů a změna jejich jmen

255 1. Stiskněte tlačítko "Správa dokumentů".

2. Stiskněte tlačítko "Úprava boxu" pod funkcí "Box doplňků".

256

3. Vyberte požadovaný formulář a potom stiskněte tlačítko 

"Kontrola/Rev.dat.".

257

Můžete také změnit pořadí formulářů, v kterém jsou zobrazovány.

4. Zkontrolujte informace na displeji. Pokud chcete formulář

vytisknout, stiskněte tlačítko "Tisk doplňku", pokud chcete změnit jméno,

258 stiskněte tlačítko "Změna jména doplňku".

5. Stiskněte tlačítko "Zavřít", poté co jste přezkoumali informace pro

tento formulář. Obrazovka se vrátí do bodu 3.

6. Stiskněte tlačítko "Zavřít" ještě jednou. Obrazovka se vrátí do bodu 2. 

Stiskněte tlačítko "Konec".

Smazání registrovaného formuláře

1. Stiskněte tlačítko "Správa dokumentů".

2. Stiskněte tlačítko "Úprava boxu" pod funkcí "Box doplňků".

3. Vyberte požadovaný doplněk a potom stiskněte tlačítko "Vymazat".

259

4. Na následující obrazovce stiskněte tlačítko "Ano". Požadovaný 

formulář bude smazán.

5. V případě, že chcete vymazat další registrovaný formulář, opakujte

kroky 3 a 4.

6. Stiskněte tlačítko "Zavřít" a v další obrazovce "Konec".
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3) Společný datový box

260 a) Ukládání dokumentů do boxu

1. Vložte dokumenty, které chcete uložit. Pokud je instalován také

tiskový modul, můžete ukládat také tisková data.

2. Stiskněte tlačítko "Správa dokumentů".

3. Stiskněte tlačítko "Registrace dokumentu".

261

4. Stiskněte tlačítko "Změna jména" a potom zadejte jméno dokumentu.

Pokud nechcete zadat jméno, pokračujte dalším krokem.

262

5. Pokud chcete použít doplňkové funkce jako např. zvolit jinou

sytost, stiskněte odpovídající tlačítko funkce.

6. Stiskněte tlačítko "Start". Snímání dokumentu bude započato.

7. Stiskněte tlačítko "Konec". Panel se vrátí na základní obrazovku.

Do společného boxu lze uložit až 100 sad dokumentů ze společného 

datového boxu.

b) Tisk uložených dokumentů ze společného boxu

263 1. Stiskněte tlačítko "Správa dokumentů".

2. Stiskněte tlačítko "Tisk dokumentu" pod funkcí "Sdílený datový box".

264
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3. Vyberte dokumenty, které chcete tisknout, a stiskněte tlačítko 

"Dokončení výběru".

265
4. Stiskněte tlačítko pro volbu papíru, třídění, duplex, abyste zajistili

požadované zpracování.

4. Stiskněte tlačítko "Start", dokument bude vytištěn.

c) Smazání uložených dokumentů

266 1. Stiskněte tlačítko "Správa dokumentů".

2. Stiskněte tlačítko "Úprava boxu" pod funkcí "Sdílený datový box".

267

3. Vyberte požadovaný dokument a potom stiskněte tlačítko "Vymazat".

268

4. Stiskněte tlačítko "Ano". Požadovaný dokument bude smazán.

269 5. V případě, že chcete smazat další uložené dokumenty, opakujte 

kroky 3 a 4. 

6. Stiskněte tlačítko "Zavřít", obrazovka se vrátí do bodu 2. Stiskněte 

tlačítko "Konec".
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4) Synergické tiskové boxy

270 a) Ukládání dokumentů do boxu

1. Vložte dokumenty, které chcete uložit. 

2. Stiskněte tlačítko "Správa dokumentů".

3. Stiskněte tlačítko "Registrace dokumentu".

271

4. Zvolte box, pod který chcete uložit dokumenty, a stiskněte tlačítko 

"Enter".

272

5. Stiskněte tlačítko "Změna jména" a potom zadejte jméno dokumentu.

Pokud nechcete zadat jméno, pokračujte dalším krokem.

273

6. Pokud chcete použít doplňkové funkce jako např. zvolit jinou

sytost, stiskněte odpovídající tlačítko funkce.

7. Stiskněte tlačítko "Start". Skenování dokumentu bude započato.

8. Stiskněte tlačítko "Konec".Panel se vrátí na základní obrazovku.

b) Kombinování a tisk uložených dokumentů

274 1. Stiskněte tlačítko "Správa dokumentů".
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2. Stiskněte tlačítko "Tisk dokumentu" pod funkcí "Kombinovaný datový
box".

275

3. Vyberte požadovaný box a stisknutím příslušného synergického boxu

nebo zadejte jeho číslo číslicovou klávesnicí.
276

Pokud byl box registrován s heslem, zadejte správné heslo

a stiskněte tlačítko "Enter".

277

4. Zvolte sady dokumentů, které chcete tisknout. Max. může být 

vybráno 10 dokumentů.

278 Pokud zvolíte jeden dokument, pokračujte dalším krokem, pokud

zvolíte více dokumentů, pokračujte krokem 6.

* Pokud chcete tisknout všechny dokumenty v boxu, stiskněte 

tlačítko "Tisk 1x vše. data".

5. Pokud chcete použít doplňkové funkce jako např. způsob finišo-

vání, volba papíru, stiskněte odpovídající tlačítko funkce.

6. Stiskněte tlačítko "Start". Dokumenty budou vytištěny.

c) Kontrola uložených dokumentů a změna jména

279 1. Stiskněte tlačítko "Správa dokumentů".
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2. Stiskněte tlačítko "Tisk dokumentu" nebo "Úprava boxu" pod funkcí

"Kombinovaný datový box".

280

3. Vyberte požadovaný box a stiskněte tlačítko "Enter".

281

Pokud byl box registrován s heslem, zadejte správné heslo

a stiskněte tlačítko "Enter".

282

4. Zvolte dokument, který chcete zkontrolovat a potom stiskněte 

tlačítko "Kontrola/Revize detailů".

283

5. Zkontrolujte údaje na displeji.

Pokud chcete vytisknout první stranu zvoleného dokumentu, stiskněte

284 "Tisk hlavičky", pokud chcete změnit jméno, stiskněte tlačítko "Změna

jména dokumentu".

6. Stiskněte tlačítko "Zavřít" a na následující obrazovce tlačítko "Konec".
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d) Registrování hesla boxu

1. Stiskněte tlačítko "Správa dokumentů".

2. Stiskněte tlačítko "Úprava boxu" pod funkcí "Kombinovaný datový 

box".

  

3. Vyberte požadovaný box a stiskněte tlačítko "Enter".

Pokud byl box registrován s heslem, zadejte správné heslo

a stiskněte tlačítko "Enter".

4. Stiskněte tlačítko "Heslo boxu".
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5. Pomocí číslicové klávesnice zadejte nové heslo boxu a stiskněte

tlačítko "Enter".

296

* Heslo může být 1 - 8 místné číslo.

Pokud chcete zrušit heslo boxu, stiskněte tlačítko "Vymazat" a potom 

tlačítko "Enter".

e) Smazání uložených dokumentů z boxu

285 1. Stiskněte tlačítko "Správa dokumentů".

2. Stiskněte tlačítko "Úprava boxu" pod funkcí "Kombinovaný datový 

box".

286

3. Vyberte požadovaný box a stiskněte tlačítko "Enter".

287

Pokud byl box registrován s heslem, zadejte správné heslo

a stiskněte tlačítko "Enter".

4. Vyberte požadovaný dokument a potom stiskněte tlačítko "Vymazat".

* Pokud chcete smazat všechny dokumenty v boxu, stiskněte 

tlačítko "Smazání dat v boxu".
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2. Režim správy výstupu 

1) Co jsou výstupní správcovské funkce

Tento režim použijte, pokud chcete vědět, jak je naplánován tisk

výstupních dokumentů nebo pokud chcete provést ve výstupních

297 dokumentech nějakou změnu.

2) Hlášení výstupních správcovských funkcí

Zobrazení režimu správy výstupu

Stiskněte tlačítko "Fronta úloh".

1. Fronta úloh - informace o jednotlivých úlohách, které se tisknou

nebo budou tisknout.

2. Přemístit nahoru - pomocí tohoto tlačítka může být vyznačená
 úloha ve frontě přesunuta dopředu.

3. Přemístit dolů - pomocí tohoto tlačítka může být vyznačená úloha

ve frontě přesunuta dozadu.

4. Přerušení - po stisknutí tohoto tlačítka bude tisknutá úloha přeru-

šena a místo ní bude tisknuta vyznačená úloha.

5. Smazat - tímto tlačítkem bude vyznačená úloha smazána.

6. Kontrola detailů - pomocí tohoto tlačítka můžete zkontrolovat

nastavení vyznačené úlohy.

7. Kurzory - pomocí šipek se pohybujete ve frontě úloh.

8. Konec - po stisknutí tohoto tlačítka se displej vrátí na základní

obrazovku.
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1. Režim správy kopírování

Registrací pod 1 - 8 místným kódem je možné přidělit jednotlivcům nebo skupinám počty kopií, které mohou nakopírovat např.

za určité období. Je možné zaregistrovat až 100 identifikačních kódů a pokud je instalován pevný disk, až 1000 ID-kódů.

1) Režimy správy kopírování

198

• Registrace nových ID-kódů

• Změna limitů

• Vymazání počtu kopií V tomto režimu může být provedeno vynulování všech počítadel kopií pro

všechny ID-kódy. 

• Prohlížení počtu kopií

• Tisk zprávy o všech ID-kódech V tomto režimu může být vytisknuta souhrnná zpráva o stavu kopírování a tisku

všech ID-kódů. 

• Zapnutí funkce kopírování pod ID-kódem V tomto režimu může být režim kopírování pod ID-kódem zapnut nebo vypnut.

• Zapnutí funkce tisku pod ID-kódem

• Tlačítko "Zavřít" Slouží k uzavření režimu "Správce". Obrazovka se vrátí do režimu "Menu

základního nastavení".

V tomto režimu může být provedeno vynulování všech počítadel kopií pro všechny ID-

kódy. Jednotlivé ID-kódy nulovat nelze.

V tomto režimu může být režim správy kopírování zapnut nebo vypnut. (Funkční 

pouze, je-li instalována přídavná tisková karta).

Kapitola 7 Správa kopírovacího stroje

Můžete kontrolovat používání všech přídavných zařízení (tiskárna, skener a fax) pod jednotlivými kódy.

Můžete kontrolovat celkový počet kopií, které byly pod jednotlivými kódy zhotoveny. Můžete stanovit maximální počet kopií.

Správce systému může přiřadit jednotlivým uživatelům až 8-místný identifikační kód a 

tomuto kódů přiřadit určitý počet kopií. Může být zadáno max. 500 ID-kódů.

V tomto režimu může být provedena změna v přiřazeném počtu kopií, aniž by se ID-

kód musel mazat nebo měnit.
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2) Vstup do menu pro správu kopírování

199 1. Stiskněte tlačítko "" (Výchozí nastavení) na ovládacím panelu.

2. Objeví se obrazovka "Menu základního nastavení".

200 3. Stiskněte tlačítko "Správa".

4. Vložte přístupový kód správce kopírovacího stroje. Základní kód

je "3000" pro stroj UTAX CD 1030, "4000" pro stroj UTAX CD 1040 

201 a "5000" pro stroj UTAX CD 1050.

5. Zvolte požadovanou položku z menu základního nastavení.

202 Čtyřmístný přístupový kód správce může být změněn (viz dále Kap. 7)

3) Zpracování různých informací správy kopírovacího stroje

203 ● Registrování nových ID kódů

Zaregistrován může být max. 8-místný ID kód.

1. Vstupte do režimu "Správy kopírování".

2. Stiskněte tlačítko "Management edit".
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3. Stiskněte tlačítko "Registrace".

204

4. Stiskněte tlačítko ID-kód a potom tlačítko "Změna".

205

5. Pomocí číslicové klávesnice zadejte ID-kód, který chcete

registrovat.

206 * Zadaný kód může být číslo od "0" do "99999999".

6. Stiskněte tlačítko "Zavřít".

7. Zvolte položku "Jméno na displeji" na levé straně displeje a stiskněte 

tlačítko "Změna".

207

8. Vložte jméno, které chcete zaregistrovat, a potom stiskněte 

tlačítko "Konec". Obrazovka se vrátí do bodu 4.

208
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9. Po zaregistrování ID kódu jména stiskněte tlačítko "Další".

209 Dbejte na to, abyste vždy provedli obě nastavení. Jinak vznikne chyba.

V případě, že se pokusíte registrovat ID kód, který už byl zaregistrován,

vznikne chyba a nemůžete pokračovat dalším krokem.

10. Pro jednotlivé ID-kódy nastavte omezení nebo nechte bez omezení.

210

11. Po nastavení všech omezení stiskněte tlačítko "Registr".

Obrazovka se vrátí do bodu 3.

211

12. Stiskněte tlačítko "Zavřít".

Obrazovka se vrátí do bodu 2.

Pokud chcete registrovat ID kód pro nové oddělení, stiskněte tlačítko

"Registrace"a opakujte kroky 4-12.

13. Stiskněte tlačítko "Zavřít".
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4) Nastavení limitů pro jednotlivé ID-kódy

Jednotlivým ID-kódům můžete přiřadit limity kopií pro jednotlivé 
operace.

1. Vstupte do režimu "Správa kopírování".

2. Zadejte příslušný ID kód.

3. Stiskněte tlačítko "Limit aktivován".

4. Zvolte položku "Limit kopií" a nebo "Limit výstupu", "Limit

kopií", atd. a stiskněte tlačítko "Změna".

5. Zvolte mezi režimem "Bez omezení" a "Limit počitadla".

* Pokud zvolíte "Limit počitadla", pokračujte dalším krokem.

V případě, že nechcete zobrazené nastavení změnit, stiskněte tlačítko

"Zavřít".

6. Pomocí číslicové klávesnice zadejte požadovaný limit kopií.

* Limit může být zadán od 1 do 999999 kopií. 
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5) Smazání ID-kódu

Použijte následující postup, pokud chcete vymazat daný ID-kód.

1. Stiskněte tlačítko "" (Výchozí nastavení) na ovládacím panelu.

2. Stiskněte tlačítko "Správa".

3. Stiskněte tlačítko "Editace správy".

4. Vyberte ID-kód, který chcete smazat, a potom stiskněte tlačítko 

"Smazat".

5. Ujistěte se, že vybraný ID-kód chcete smazat a stiskněte tlačítko 

"Ano".

6. Stiskněte tlačítko "Zavřít".
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6) Kontrola stavu počitadla

Kontrola všech počítadel

Použijte tento postup pro kontrolu počítadel všech ID-kódů

1. Stiskněte tlačítko "" (Výchozí nastavení) na ovládacím panelu.

2. Stiskněte tlačítko "Správa".

3. Stiskněte tlačítko "Správa úplná".

4. Na displeji se zobrazí celkový stav počítadel všech ID-kódů. Pokud

chcete vytisknout zprávu, stiskněte tlačítko "Tisk hlášení".

5. Pokud chcete vymazat všechna počítadla všech ID-kódů, stiskněte

tlačítko "Vymazat počitadlo".

6. Pro potvrzení smazání všech počítadel stiskněte tlačítko "Ano".

7. Stiskněte tlačítko "Zavřít" a potom na další obrazovce opět tlačítko

"Zavřít".
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Kontrola počítadel jednotlivých ID-kódů

Použijte tento postup pro kontrolu počítadel jednotlivých ID-kódů

1. Stiskněte tlačítko "" (Výchozí nastavení) na ovládacím panelu.

2. Stiskněte tlačítko "Správa".

3. Stiskněte tlačítko "Každá spr. úplná".

4. Vyberte požadovaný ID-kód a stiskněte tlačítko "Celkem".

5. Na displeji se zobrazí počítadla jednotlivých ID-kódů.

6. Pokud chcete počítadla vynulovat, stiskněte tlačítko "Vymazat 

počitadlo".

Správa kopírovacího stroje

82



7. Pro potvrzení smazání počítadel stiskněte tlačítko "Ano".

8. Stiskněte tlačítko "Zavřít" na další obrazovce ještě jednou tlačítko 

"Zavřít" a na další obrazovce opět tlačítko "Zavřít".

7) Zapnutí a vypnutí režimu správy kopírovacího stroje

1. Stiskněte tlačítko "" (Výchozí nastavení) na ovládacím panelu.

2. Stiskněte tlačítko "Správa".

3. Pro zapnutí režimu správy ID-kódů stiskněte tlačítko "Zapnout", pro 

vypnutí tlačítko "Vypnout".

4. Stiskněte tlačítko "Zavřít".

8) Změna základního nastavení správy kopírovacího stroje

Použijte tento postup pro základní nastavení správy 

1. Stiskněte tlačítko "" (Výchozí nastavení) na ovládacím panelu.

2. Stiskněte tlačítko "Správa".

3. Stiskněte tlačítko "Správa def. nast.".
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4. Zvolte položku, kterou chcete nastavit, a potom stiskněte 

tlačítko "Změna".

Zapnutí/vypnutí režimu správy kopírování

Použijte tuto funkci pro zapnutí nebo vypnutí režimu kopírování pod
ID-kódy pro tento stroj.

1. Zvolte položku "Správa kopií" a stiskněte tlačítko "Změna#".

2. Zapněte "Zapnout" nebo vypněte "Vypnout" tento režim.

3. Stiskněte tlačítko "Zavřít".

Zapnutí/vypnutí režimu správy tisku

Použijte tuto funkci pro zapnutí nebo vypnutí režimu tisku pod

ID-kódy pro tento stroj.

1. Zvolte položku "Správa tisku" a stiskněte tlačítko "Změna #".

2. Zapněte "Zapnout" nebo vypněte "Vypnout" tento režim.

3. Stiskněte tlačítko "Zavřít".
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Tisk zprávy o chybách

Použijte toto nastavení, pokud chcete tisknout zprávu o chybně

zadaných ID-kódech vždy, pokud je zapnut režim účtování.

1. Zvolte položku "Hlášení chyby tisku" a stiskněte tlačítko "Změna #".

2. Zapněte "Zapnout" nebo vypněte "Vypnout" tento režim.

Pokud chcete zobrazené nastavení ponechat beze změny, stiskněte

tlačítko "Zpět".

3. Stiskněte tlačítko "Zavřít".

Nestandardní přístup uživatelů

Použijte tento režim, pokud je zapnuto účtování pro tiskárnu a chcete

povolit tisk jiným uživatelům než těm, kteří jsou zaregistrování pod

režimem správy kopírování.

1. Zvolte položku "Správa ost. registrů" a stiskněte tlačítko "Změna #".

2. Zapněte "Zapnout" nebo vypněte "Vypnout" tento režim.

3. Stiskněte tlačítko "Zavřít".

Správa kopírka/tiskárna

Použijte tuto funkci, pokud chcete sloučit nebo rozdělit správu pro

kopírku a tiskárnu.

1. Zvolte položku "Správa výst. Kopír./tisk." a stiskněte tlačítko 

 "Změna #".
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2. Pokud chcete správu spojit, stiskněte tlačítko "Všechny", pokud ne,

stiskněte tlačítko "Každý".

3. Stiskněte tlačítko "Zavřít".

Správa v režimu skeneru zap./vyp.

Použijte tuto funkci pro zapnutí nebo vypnutí účtování v režimu ske-
neru.

1. Zvolte položku "Správa scanneru" a stiskněte tlačítko "Změna #".

2. Zapněte "Zapnout" nebo vypněte "Vypnout" tento režim.

3. Stiskněte tlačítko "Zavřít".

Správa v režimu faxu

Použijte tuto funkci pro zapnutí nebo vypnutí správy v režimu faxu.

1. Zvolte položku "Správa faxu" a stiskněte tlačítko "Změna #".

2. Zapněte "Zapnout" nebo vypněte "Vypnout" tento režim.

3. Stiskněte tlačítko "Zavřít".
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Odpověď na nadlimitní použití

V této funkci můžete nastavit to, jak se stroj bude chovat při překroče-

ní limitu kopírování. Zda nebude možné další kopírování nebo zda

se pouze zobrazí hlášení o překročení přiděleného limitu.

1. Zvolte položku "Překročení nastveného limitu" a stiskněte tlačítko

 "Změna #".

2. Pokud zvolíte položku "Není povoleno", po vyčerpání přiděleného

limitu nebude možné kopírovat, pokud zvolíte položku "Pouze varování",

zobrazí se pouze hlášení o překročení přiděleného limitu.

3. Stiskněte tlačítko "Zavřít".

Základní limit kopií

Použijte tuto funkci pro nastavení základního limitu kopií ID-kódů.

1. Zvolte položku "Vých. Hodn. Omez. počtu" a stiskněte tlačítko 

"Změna #".

2. Pomocí číslicové klávesnice nastavte základní limit kopií.

3. Stiskněte tlačítko "Zavřít".

Celkový počet kopií pro požadovaný formát papíru (1 - 5)

Použijte toto nastavení pro kontrolu počtu kopií daného formátu nebo

daného typu.

* Můžete zaregistrovat až 5 formátů papíru.

1. Zvolte položku "Celková velikost 1-5" a stiskněte tlačítko "Změna #".
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2. Stiskněte tlačítko "Zapnout".

3. Stiskněte tlačítko "Zvolte formát".

4. Zvolte požadovaný formát papíru.

5. Pokud chcete specifikovat typ papíru, stiskněte tlačítko Zvolte druh

papíru".

6. Vyberte požadovaný typ papíru.

7. Stiskněte tlačítko "Zavřít".
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9) Zhotovení kopie při zapnutém účtování

Pokud je zapnuto účtování kopií, je možné kopírovat pouze po zadání

platného ID-kódu.

Důležité

Pokud ukončíte kopírování, vždy stiskněte tlačítko "Správa kopírování" 

aby se na obrazovce objevila výzva "Vložit ID kód"

1. Pomocí číslicové klávesnice zadejte ID-kód a stiskněte

tlačítko "Enter". Na obrazovce se objeví základní nastavení.

Pokud zadáte chybný kód, stiskněte tlačítko "Výmaz" a zadejte

správný kód.

● Pokud po zadání platného ID-kódu stisknete tlačítko "Každ. spr.

úplná", zobrazí se stav vašeho účtu.

2. Proveďte potřebný kopírovací pochod jako obvykle.

3. Po skončení kopírování stiskněte tlačítko "Správa kopírování".
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Po zapnutí stroje nebo po stisknutí tlačítka "Nulovat" se stroj automaticky nastaví do výchozího nastavení. Tento režim lze nastavit ve 
dvou režimech - "Kopírka výchozí" a "Stroj výchozí". 

1) Nastavení "Stroj výchozí"

Následující nastavení je možné provádět v režimu "Stroj výchozí".

Automat. Přepínání kazet Zapnutí nebo vynutí funkce automatického přepnutí kazety, pokud ve 

stávající kazetě dojde papír.
Zap./Vyp. Zap.

Speciální papír Možnost označení kazety se speciálním papírem, jako je barevný nebo 

recyklovaný.

1 až 4 kazeta nenastaveno

AVP pro speciální papír Volba, zda-li bude kazeta se speciálním papírem zahrnuta do režimu 

„Automatická volba papíru“.

Zap./Vyp. Vyp.

Formát papíru                        

(4. kazeta) Výběr formátu papíru, který bude zobrazen na displeji.

AUTO/A4Y/A4T/11x8.5 

8.5x11
Auto

Zap./Vyp. Vyp.

Normální

Potisknutý 

Recyklovaný

Hlavičkový, Barevný

Perforovaný

Vrstvený

1 strana kopírována

Nast. formátu v boč. 

podavači

Zobrazení a kontrola nastavení velikosti papíru a typu papíru pro boční 

podavač.

Zap./Vyp. Vyp.

Zákaznicky specifický papír 

pro duplex. kopírování

Volí, jestli zákaznický papír (1-8) je k dispozici Zap./Vyp. Zap.

Automatické vypnutí stroje Nastavení času, po kterém se stroj automaticky vypne. Pro opětovné 

spuštění je nutné stroj zapnout hlavním vypínačem (kroky po 15 min.).

15 až 240 (min.) 60 (min.)

Automat pro úsporný režim Nastavení času od posledního kopírování, po kterém se stroj automaticky 

přepne do energeticky úsporného režimu (kroky po 5 min.)

1 až 45 (min.) 15 (min.)

Vnitřní stůl 

Finišer

Separátor úloh

Výstup pro fix Vnitřní stůl finišer, vnější 

stůl

Vnitřní stůl

Tlač. zvuku Zap./Vyp. Volba, zda-li bude každé stlačení dotykového displeje provázet zvukový 

signál nebo ne.

Zap./Vyp. Zap.

Tichý režim Pokud je tento režim zapnutý, motor stroje se zastaví okamžitě po 

skončení kopírování.

Zap./Vyp. Zap.

2500 (pro CD 1025)

3500 (pro CD 1035)

Volba hlavního režimu

Zde se nastavuje, které základní nastavení zobrazí, když je přístroj zapnut. Kopírovací režim  Faxovací 

režim Kopírovací režim

Zapnutí/Vypnutí sign. Tónu 

dotykového displaye Volí, jestli při stisknutí dotykového display zazní sign. tón

Zap./Vyp. Vyp.

Rok: 2001-2049 Rok: 2001

Měsíc: 1-12 Měsíc: 01

Den: 1-31 Den: 01

Čas: 00:00

        23:59

Druh papíru                           

(1-4. kazeta)

Volba umístění výstupních kopií.Nast. výst. režimu kopír. 

(volitelné)

Normální

Vnitřní stůl

Volba změny přístupového kódu správce.

Označení druhu papíru (standardní nebo speciální) vloženého do první 

kazety.

Zap.

K nastavení data a časuDatum a čas

Čas: 00:00

Změna kódu správce

Automatické vypnutí 

Zap./Vyp.

Zapnutí nebo vypnutí funkce automatického vypnutí stroje. Zap./Vyp.

Správa kopírovacího stroje

  2. Výchozí nastavení
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2) Vstup do režimu "Stroj výchozí"

228 1. Stiskněte tlačítko "" (Výchozí nastavení) na ovládacím panelu.

2. Stiskněte tlačítko "Stroj výchozí".

229

3. Vložte čtyřmístný přístupový kód pro správu kopírovacího stroje.

230 Tovární nastavení kódu pro CD 1030 je "3000", pro CD 1040 je "4000" 

a pro CD 1050 je "5000".

4. Na dotykovém displeji se zobrazí obrazovka "Stroj výchozí", pokud

je kód zadán správně.

231

5. Vyberte položku, kterou chcete nastavovat, a stiskněte tlačítko

"Změna#".

Po provedení nastavení v určitém položce "Stroj výchozí" stiskněte

tlačítko "Zavřít". Displej se vrátí na základní obrazovku "Stroj výchozí".

Takto můžete provést změny v libovolné položce nastavení

"Stroj výchozí". Po provedení všech změn stiskněte tlačítko "Zavřít" 

a displej se vrátí na základní obrazovku "Výchozí nastavení".

Správa kopírovacího stroje
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Následující nastavení je možné provádět v režimu "Výchozí nastavení kopírky".

Nastavení osvitu Volba režimu expozice po zapnutí stroje nebo po resetaci Ruční/ Automatický Ruční
ovládacího panelu.

Osvitové kroky Výběr počtu osvitových kroků, které budou zobrazeny na 1 krok/ 0,5 kroku 1 krok
dotykovém displeji při ručním osvitu.

Kvalita originálu Volba kvality originálu, která bude přednastavena po zapnu- Text+foto/ Text/ Foto Text+foto

tí stroje.

Režim "Eco print" Volba, zda-li bude přednastaveno kopírování v ekonomickém Vyp./ Zap. Vyp.
režimu nebo ne.

Osvit pro pozadí Nastavení barvy pozadí kopírovacího papíru. -2 - +2 0

Volba zdroje papíru Výběr mezi automatickým přiřazením stejné velikosti papíru AVP/ Výchozí zásobník AVP
jako je originál nebo ručním nastavením.

Standard. Kazeta Nastavení nejvíce používané kazety, jako standardní. 1. kazeta až 1. kazeta

4. kazeta

AVZ Výběr mezi automatickým poměrem zvětšení/zmenšení nebo Ruční/AVZ Ruční

mezi ruční volbou.

Nastavení automat. osvitu Nastavení sytosti tisku v režimu automatického osvitu. -3 až +3 0

Nastavení ruč. osvitu (mix) Nastavení sytosti tisku v režimu mix -3 až +3 0

Nast. ruč. osvitu (text) Nastavení sytosti tisku v režimu text -3 až +3 0

Nast. ruč. osvitu (foto) Nastavení sytosti tisku v režimu foto. -3 až +3 0

Základní šíře okraje Nastavení základní šíře okraje v režimu posunutí okraje. 0 mm až 18 mm 6 mm leva str.

0 mm hor. str.

Základní šíře pro výmaz Nastavení základní šíře ve funkci výmazu okraje 0 mm až 18 mm 6 mm

Předvolit limit Nastavení max. limitu kopií zhotovených najednou. 1 až 999 999

Zobrazit reg. Tlačítko Volba zobrazení reg. Tlačítka na dotykovém displeji. Zap./Vyp. Zap.

Uživatel. Formáty Volba rozložení hlavních funkcí na dotykovém displeji.       Režim ZOOM 2

(hlavní funkce)       Expozice kop. 1

      Poloviční str. 4

      Dokončuje se 3

      Kvalita orig. 6

Formát orig 5

7. Okraj

Uživatel. Formáty Volba rozložení doplňkových funkci na dotykovém displeji. Ostatní funkce než hlavní 8. Výmaz

(dopl. funkce) funkce. 9. Kombin.

10. Žádný

11. Žádný

12. Žádný

Správa kopírovacího stroje
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Automatické otáčení Nastavení režimu třídění jako zákl. režim. Zap./Vyp. Zap.

Automatické otáčení Určuje, jestli rotační otáčení se zapne, či vypne v zákl. režimu. Otáčení/Neotáčení Otáčení

Pokud je rotační otáčení zapnuto, může se lišit položení 

originálu a papíru v kazetě.

Nejvyšší počet kopií Slouží k volbě nejvyššího počtu kopií nebo sad, které mohou 1-999 999

být zhotoveny najednou.

Opakované kopírování Umožňuje použít funkce opakovaného kopírování. Zap./Vyp. Zap.

Nastavení funkce jako výchozí. Zap./Vyp. Vyp.

Zobrazit registr tlačítko Volba zobrazení registr. tlačítek na obraz. displeji. Zap./Vyp. Zap.

Uživatelské formáty

(hlavní funkce)

● Osvit 1

Uživatelské zobrazení Mění zobrazení hlavních funkcí a režimů na displeji. ● Zoom 2

na displeji ● Třídění/finiš. 3

● 1/2 strana 4

● Formát originálu 5

● Kvalita originálu 6

Uživatelské připojení Volba rozložení doplňkových funkcí na dotykovém displeji. Všechny funkce, které 7. Okraj

funkcí nejsou v zákl. menu. 8. Výmaz

9. Slučování

10. žádné

11. žádné

12. žádné

13. žádné

Správa kopírovacího stroje
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4) Vstup do režimu "Výchozí nastavení kopírky".

232 Postupujte následovně, pokud chcete přivolat na obrazovku všechny

výchozí funkce kopírky.

1. Stiskněte tlačítko "" (Výchozí nastavení) na ovládacím panelu.

2. Stiskněte tlačítko "Výchozí nast. kop.".

233

3. Vložte čtyřmístný přístupový kód pro správce kopírovacího stroje.

234

4. V případě, že uložený kód souhlasí, na dotykovém displeji se zobrazí 

obrazovka "Výchozí nastavení kopírky".

235

5. Vyberte položku, kterou chcete nastavovat, a stiskněte tlačítko 

"Změna #".

Po provedení nastavení v určitém podrežimu stiskněte tlačítko "Zavřít".

Displej se vrátí na základní obrazovku "Výchozí nastavení kopírky".

Takto můžete provést změny v libovolném podrežimu "Výchozí 

nastavení kopírky". Po provedení všech změn stiskněte tlačítko "Zavřít" 

a displej se vrátí na základní obrazovku "Výchozí nastavení".

Správa kopírovacího stroje
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3. Nastavení ručního podavače

564 1) Velikost papíru a typ

1. Stiskněte tlačítko "" (Výchozí nastavení) na ovládacím panelu.

2. Stiskněte tlačítko "Nastavení ruč. podavače".

565

3. Zvolte metodu výběru velikosti papíru pro ruční podavač.

Pokud zvolíte "Automat detekce", pokračujte krokem 5. Pokud zvolíte

566 "Vstupní formát", pokračujte dalším krokem.

4. Pomocí tlačítek "+" a "-" zadejte velikost papíru vloženého 

do ručního podavače.

567

5. Stiskněte tlačítko "Zvolte druh papíru" pro nastavení typu vloženého 

papíru.

6. Zvolte požadovaný typ papíru a potom stiskněte tlačítko "Zavřít".

Ovladací panel se vrátí na obrazovku v kroku 4.

568

7. Stiskněte tlačítko "Zavřít", ovládací panel se vrátí na 

obrazovku  v kroku 2.

Nakonec stiskněte tlačítko "Konec".

Správa kopírovacího stroje
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2) Volba standardních formátů

569 1. Stiskněte tlačítko "" (Výchozí nastavení) na ovládacím panelu.

2. Stiskněte tlačítko "Nastavení ruč. podavače".

570

3. Stiskněte tlačítko "Ostatní standardní".

571

4. Stiskněte tlačítko "Zvolte formát".

572

5. Stiskněte tlačítko, které odpovídá velikosti papíru, kterou chcete

zvolit, a potom stiskněte tlačítko "Zavřít".

573
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6. Stiskněte tlačítko "Zvolte druh papíru" pro nastavení typu vloženého 

papíru.
574

7. Zvolte požadovaný typ papíru a potom stiskněte tlačítko "Zavřít".
Ovladací panel se vrátí na obrazovku v kroku 4.

8. Stiskněte tlačítko "Zavřít", ovládací panel se vrátí na obrazovku 

v kroku 2. Nakonec stiskněte tlačítko "Konec".

4. Registrování formátu originálů

V tomto režimu je možné zaregistrovat 4 uživatelské formáty
originálů.

1. Stiskněte tlačítko "" (Výchozí nastavení) na ovládacím panelu.

2. Stiskněte tlačítko "Register orig. size".

3. Vyberte jednu z uživatelských velikostí a stiskněte tlačítko "Změna".

4. Pomocí tlačítek "+" a "-" nastavte požadovaný formát každého

zobrazeného originálu.

5. Stiskněte tlačítko "Zavřít", obrazovka se vrátí do kroku 3.

6. Stiskněte opětovně tlačítko "Zavřít", obrazovka se vrátí do kroku 2. 

Stiskněte tlačítko "Konec".
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5. Osvěžení fotovodivého válce

569 Tuto funkci použijte, pokud najdete na kopii nějaké nečistoty, které
nejsou na originálu. Obnova fotovodivého válce trvá asi 5 minut a stroj

se snaží tyto nečistoty odstranit.

1. Stiskněte tlačítko "" (Výchozí nastavení) na ovládacím panelu.

2. Do ručního podavače vložte papír formátu A4 nebo A3.

3. Stiskněte tlačítko "User adjustment".

4. Pomocí číslicové klávesnice vložte přístupový kód pro správce

stroje. Základní kód je "3000" pro stroj UTAX CD 1030, "4000" pro stroj

UTAX CD 1040 a "5000" pro stroj UTAX CD 1050.

5. Stiskněte tlačítko "Osvěžení válce".

572 6. Na další obrazovce stiskněte tlačítko "Zap.".

K přerušení osvěžování fotovodivého válce stiskněte tlačítko "Přerušit".

7. Jakmile bude osvěžení fotovodivého válce ukončeno, bude papír

automaticky vytisknut a obrazovka se vrátí do kroku 6.

8. Stiskněte tlačítko "Zavřít".

Obrazovka se vrátí do kroku 5.

8. Stiskněte tlačítko "Zavřít".

Obrazovka se vrátí do kroku 3.

9. Stiskněte tlačítko "Konec".

Správa kopírovacího stroje
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6. Kontrola celkového počtu kopií/ tisků a tisk zprávy

Tuto funkci použijte, pokud chcete zkontrolovat celkový počet 

kopií, atd. nebo vytisknout zprávu o celkovém stavu počítadel na 
tomto přístroji.

Můžete kontrolovat také celkový počet výtisků, které byly zhotoveny 

přídavnou tiskárnou, skenerem a faxem.

1. Stiskněte tlačítko "" (Výchozí nastavení) na ovládacím panelu.

2. Stiskněte tlačítko "Kontrola počtu".

3. Na obrazovce se objeví přehled kopií a tisků. 

Pokud chcete vytisknout zprávu o stavu počítadel, stiskněte tlačítko 

"Tisk zprávy". 

Ujistěte se, že je ve stroji založen papír formátu A4.

4. Stiskněte tlačítko "Zavřít".

5. Stiskněte tlačítko "Konec".

Správa kopírovacího stroje
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7. Základní nastavení boxu pro správu dokumentů

1) Vstup do režimu základního nastavení boxu pro správu doku-
mentů

1. Stiskněte tlačítko "" (Výchozí nastavení) na ovládacím panelu.

2. Stiskněte tlačítko "Správa dokumentů".

575

3. Pomocí číslicové klávesnice vložte čtyřmístný přístupový ID kód 

pro správce kopírovacího stroje.

576 V případě, že zadaný kód souhlasí, objeví  se obrazovka " Správa 

dokumentů".

4. Stiskněte požadované tlačítko boxu, se kterým chcete pracovat.

577
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2) Nastavení boxu pro správu dokumentu

579 ● Tisk seznamu dokumentů

1. Stiskněte tlačítko "Tisknout seznam" pod boxy "Box doplňků", 

"Kombinovaný datový box" nebo "Sdílený datový box" podle toho, jaky 

seznam chcete tisknout.

2. Po vytisknutí příslušného seznamu dokumentů se dotykový

displej vrátí na obrazovku v kroku 1.

3. Stiskněte tlačítko "Zavřít" a potom tlačítko "Konec".

● Nulování boxu

580 1. Stiskněte tlačítko "Nulování boxu" pod boxy "Box doplňků", "Kombino-

vaný datový box" nebo "Sdílený datový box" podle toho, jaký seznam

 chcete nulovat.

2. Pokud jste si jistí, že chcete vymazat požadovaný box, stiskněte

tlačítko "Ano". V případě, že zvolíte "Ne", vrátí se obrazovka do kroku 1,

581 aniž by se data vymazala.

3. Stiskněte tlačítko "Zavřít" a potom tlačítko "Konec".

● Jméno a heslo boxu/ vymazání dat z boxu

582 1. Stiskněte tlačítko "Úprava boxu" pod "Kombinovaný datový box".

2. Zvolte box, se kterým chcete pracovat, a potom stiskněte tlačítko 

"Enter".

583
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3. Pokud chcete změnit jméno boxu, vyberte "Jméno boxu" a potom

stiskněte tlačítko "Změna". 
584 Pomocí klávesnice na displeji můžete změnit jméno boxu.

4. Pokud chcete změnit heslo boxu, stiskněte tlačítko "Heslo" a potom

tlačítko "Změna".

5. Pomocí číslicové klávesnice zadejte nové heslo a potom stiskněte 

tlačítko "Zavřít". Heslo může být 1 - 8 místné číslo.
585

6. Pokud chcete vymazat všechna data z boxu, stiskněte tlačítko 

"Nulování boxu" a na následující obrazovce stiskněte tlačítko "Ano".

586

7. Stiskněte tlačítko "Zavřít", dotykový displej se vrátí na obrazovku 

v kroku 2.

8. Stiskněte tlačítko "Zavřít", dotykový displej se vrátí na obrazovku 

v kroku 1.

9. Stiskněte tlačítko "Zavřít" a potom tlačítko "Konec".

● Nastavení času pro uchování dokumentů 

587 1. Stiskněte tlačítko "Uložení dokumentu" pod tlačítkem "Kombinovaný 

datový box".

2. Stiskněte tlačítko "Nast. per. ukládání". Pomocí tlačítek "+" a "-"

nastavte počet dní, po kterých se začnou data automaticky mazat.

588

* Pokud stisknete tlačítko "Bez čas.limitu", data v boxu se nebudou

periodicky vymazávat. 

3. Stiskněte tlačítko "Zavřít", dotykový displej se vrátí na obrazovku 

v kroku 1.

4. Stiskněte tlačítko "Zavřít" a potom tlačítko "Konec".
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8. Správa pevného disku

589 Následující postup použijte, pokud chcete vyvolat obrazovku 

"Správa harddisku" a zjistit velikost volného místa na pevném disku 

nebo pokud chcete smazat všechna data.

1. Stiskněte tlačítko "" (Výchozí nastavení) na ovládacím panelu.

2. Stiskněte tlačítko "Správa hard disku".

590

3. Pomocí číslicové klávesnice vložte přístupový ID kód pro správce

kopírovacího stroje.

591

4. Na displeji se objeví hodnoty celkové kapacity a volného místa

na pevném disku.

592

5. Pokud stisknete tlačítko "Zap.", vymažou se veškerá data na pevném

disku.

6. Stiskněte tlačítko "Zavřít" a potom tlačítko "Konec".
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9. Tisk zprávy

593 Pod tímto režimem je možné tisknout následující zprávy:

"Zpráva o kop.", "Zpráva o stroji" a "Zpráva o počítadle".

1. Stiskněte tlačítko "" (Výchozí nastavení) na ovládacím panelu.

 -Zpráva o kopírce (obsahuje všechna výchozí nastavení kopírky)

 -Zpráva o stroji (obsahuje všechny výchozí nastavení stroje)

 -Zpráva o pokrytí tonerem (pro každý formát papíru, který byl použit 

   v kopírce, faxu a tiskárně).

2. Stiskněte tlačítko "Tisk hlášení".

594

3. Pomocí číslicové klávesnice vložte přístupový ID kód pro správce

kopírovacího stroje.

595

4. Vyberte jednu ze zpráv, kterou chcete tisknout.

596

5. Tisk požadované zprávy bude započat. 

597 6. Stiskněte tlačítko "Zavřít" a potom tlačítko "Konec".
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10. Volba jazyka

598 Následujícím způsobem si můžete dotykový displej přepnout 

do několika světových jazyků.

1. Stiskněte tlačítko "" (Výchozí nastavení) na ovládacím panelu.

2. Stiskněte tlačítko "Jazyk".

599

3. Vyberte požadovaný jazyk a stiskněte příslušné tlačítko.

600 4. Dotykový displej se vrátí na základní obrazovku již ve vámi poža-

dovaném jazyce.
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1) RADF (automatický reverzní podavač originálů)

240 Originály vložené do podavače jsou automaticky podávány a snímány.

Oboustranné originály jsou snímány z obou stran pro duplexní

kopírování nebo pro rozfocení na jednotlivé listy.

Originály, které mohou být vloženy do DF:
• Hmotnost originálů: jednostranné orig. od 35 g/m2 do 160 g/m2

  oboustranné originály od 50 g/m2 do 120 g/m2

• Kapacita: 100 listů formát A4 nebo menší

  70 listů formát fólio nebo větší
  30 listů v režimu automatického výběru

• Nevkládejte do podavače žádný z dále uvedených orifinálů

Nepoužívejte žádné originály, které by měly vyraženy díry nebo 

oddělovací pásky na přední hraně nebo:

 -transparentní folie

 -průklepový papír
 -nepravoúhlé nebo vlhké materiály

 -originály spojené sponkami

 -originály s výřezy nebo extrémně hladké

 -originály s vlhkou korekční kapalinou
 -přeložené originály

Vkládání originálů do RADF

1. Nastavte vodítka na šířku vkládaného originálu.

Dříve než vložíte originál do podavače, zkontrolujte pro jistotu, že 

výstupní stůl je prázdný. Jinak může dojít k uvíznutí originálu.

2. Vložte originály do podavače nadoraz. Dbejte na správnou orientaci 

vložených originálů v závislosti na zvolené funkci.

*Při vložení větších originálů jako  A4R nebo větších musí být napřed

vytažena podpěrka.

Důležité
Vložený stoh nesmí být větší než hraniční značka na zadním vodítku 

originálu. Příliš mnoho originálů způsobí uvíznutí.

Kapitola 8 Volitelné příslušenství
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Vkládání originálů na předlohové sklo

Takových, které není možné vložit do podavače (kniha, noviny).

1. Otevřete víko nebo podavač originálů.

Před vložením zkontrolujte, zda na podávacím stole nebo výstupní

přihrádce nezůstaly originály, jinak spadnou za kopírku.

2. Originály vkládejte nadoraz do levého zadního rohu.

3. Zavřete víko nebo podavač originálů.

Důležité

Netlačte na podavač příliš velkou silou, předlohové sklo by se mohlo 

poškodit.

2) ADF (automatický podavač originálů)

Jednostranný podavač originálů je možné nainstalovat pouze pro stroj 

UTAX CD 1030.

Volitelné příslušenství
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Režim automatického výběru

Pokud jsou do podavače originálů vloženy originály různých formátů

se stejnou šířkou a není ručně přiřazena velikost kopie, stroj

automaticky změří každý originál a k němu přiřadí stejný formát
papíru kopie. Může být také ručně zvolen formát kopie a výsledný
obraz bude zmenšen nebo zvětšen na tuto velikost.

Originály v tomto režimu jsou limitovány na formáty A3 a A4, B5 a B4

nebo A4R a Folio.

Automatický výběr

Každý originál bude kopírován na stejný formát papíru jako je 
originál.

Elektronický výběr

Všechny originály budou kopírovány na stejný formát papíru.

1. Vložte originály do DF.

2. Stiskněte tlačítko "Automat. výběr".

3. Stiskněte tlačítko "Automat. výběr" nebo "Elektron. výběr".

Pokud zvolíte "Automat. výběr", pokračujte krokem 6, pokud zvolíte

"Elektron. výběr", pokračujte dalším krokem.

Volitelné příslušenství
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4. Zadejte formát prvního snímaného originálu a stiskněte 
tlačítko "Zavřít".

5. Zvolte zásobník s požadovaným formátem kopie.

6. Stiskněte tlačítko "Start". Kopírování bude spuštěno.

3) Kazety

246 Dvě další kazety na papír je možné doinstalovat jako volitelné

příslušenství. Do každé kazety je možné založit 500 listů
standardního papíru.

4) Velkokapacitní kazeta

247 Do velkokapacitní kazety je možné vložit 3000 listů standard-

ního papíru formátu A4.

5) Finišer na brožury

248 Jeden ze tří finišerů, který lze doinstalovat k tomuto stroji.

Tento finišer kromě sešívání a děrování dokáže také zhotovit 

kompletní brožurku, tzn. se sešitím uprostřed a zfalcováním.

Kopírování v režimu třídění

249 1. Stiskněte tlačítko "Třídění/finišování"

2. Stiskněte tlačítko "Tříd.:Zap."

3. Stiskněte tlačítko "1 sada".

4. Stiskněte tlačítko "Zavřít".

5. Položte originály.

6. Stiskněte tlačítko "Start". Skenování originálů bude započato.

Volitelné příslušenství
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Kopírování v režimu sešívání

250 1. Stiskněte tlačítko "Třídění/finišování".

2. Stiskněte tlačítko "Režim sešívání".

3. Stiskněte tlačítko, které odpovídá požadovanému sešívacímu

režimu.
251

4. Vložte originály a zkontrolujte jejich správnou orientaci.

5. Stiskněte tlačítko "Start".

Pokud kopírujete předlohy z předlohového skla, postupně nasnímej-

te všechny originály. 

6. Po nasnímání všech originálů stiskněte tlačítko "Snímání dokončeno".

7. Vyjměte všechny hotové kopie z přihrádky.

Kopírování v režimu děrování

Kopie mohou být automaticky děrovány.

252

1. Stiskněte tlačítko "Třídění/ Finišování".

2. Stiskněte tlačítko "Děrovací režim".

Pokud není instalována děrovací jednotka (volitelné příslušenství), tento 

režim se neobjeví na dotykovém displeji.

3. Stiskněte tlačítko "2 otvory".

253

Volitelné příslušenství
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4. Stiskněte požadovaný děrovací režim.

253 5. Vložte originály.

6. Stiskněte tlačítko "Start". Snímání originálů bude započato.

Pokud kopírujete předlohy z předlohového skla, postupně nasnímej-

te všechny originály. 

7. Po nasnímání všech originálů stiskněte tlačítko "Snímání dokončeno".

Důležité

Umístění děr na jednotlivých listech může být nepatrně rozdílné,

protože každý list se děruje jednotlivě.

6) Finišer 

Typ finišeru, který pojme vysoký počet kopií (3000 listů). Tento finišer je 

254 vybaven automatickou sešívačkou, která sešije najednou až 50 

listů, automatickou děrovačkou se 2 nebo 4 otvory. 

Kopie mohou být v režimu třídění překládány přes sebe.

Podrobnější popis naleznete v návodu na obsluhu finišeru.

7) Finišer 

Tento finišer dokáže sešívat max. 30 listů a jeho výstupní kapacita

255 je max. 500 listů papíru.

8) Vestavěný finišer

Další typ finišeru je finišer vestavěný. Tento finišer je vybaven

256 automatickou sešívačkou a max. výstupní kapacita je 500 listů.

1 - třídící stůl

2 - výstupní stůl finišeru

Volitelné příslušenství
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doplnění sešívacích spon

257 1. Vyklopte přední dvířka sešívačky.

2. Opatrně vysuňte držák spon.

258

3. Vyjměte prázdný sešívací zásobník.

259

4. Do držáku nasuňte nový zásobník spon.

Ujistěte se, že nový zásobník spon byl zasunut až na doraz.

260

5. Odstraňte papírový pásek ze zásobníku spon.

261

Volitelné příslušenství
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6. Držák spon nasuňte zpět do sešívačky, až do zaklapnutí.

262

9) Oddělovač úloh

263 Tento oddělovač úloh může být použit např. pro oddělení tiskových
a kopírovaných úloh, pokud je instalována tisková jednotka.

Výstupní odkladač pojme najednou max. 100 listů. Když se zhotoví

101 a více kopií, tiskne se. Zastaví a je automaticky spuštěn po vyjmutí

všech listů z výstupního odlučovače.

10) Klíčové počitadlo

264 Použití tohoto zařízení umožňuje kontrolu počtu vyrobených kopií. Pokud je klíč

používán, je nemožné kopírovat bez vložení tohoto zařízení do stroje.

Klíčové počitadlo počítá i strany, které jsou tisknuty z PC a dále 

vytisknuté faxy. 

Vložení elektronického klíče

Pokud je elektronický klíč používán, na displeji je zobrazeno hlášení

"Vložte key counter".

265

11) Tiskový modul

Pokud je nainstalován tiskový modul, stává se z kopírovacího stroje

také digitální tiskárna. Tento tiskový modul obsahuje již síťovou

kartu.

266 Podrobnosti najdete v návodu k obsluze tiskového modulu.

12) Tiskový a skenový modul

Pokud je instalován tento tiskový modul, stává se ze stroje zároveň

síťový skener.

Podrobnosti najdete v návodu k obsluze tiskového a skenového modulu.

Volitelné příslušenství
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13) Interní pevný disk

Pokud je instalován interní pevný disk, je možné spustit následující

funkce:

- Rezervování úlohy

- Podtisk doplňku z pevného disku

- Opakované kopírování

- Tisk z boxů pro správu dokumentů

Rozšíří se možnost registrování ID-kódů na 1000.

14) Faxový modul

Pokud je instalován faxový modul, stroj je možné využívat také jako
faximilní zařízení. 

Pokud je faxový modul instalovaný dohromady se skenovým modu-

lem, zařízení je možné využívat jako síťový fax, tzn. faxy je možné vy-

sílat a přijímat z libovolného počítače v síti.

15) Odkladač originálů

Tento odkladač se používá k odkladání originálů během kopírování.

Volitelné příslušenství
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Pokud se na displeji objeví hlášení uvedená v tabulce, proveďte doporučená opatření.

"Zavřete xxx dvířka" Udaná dvířka nejsou dobře dovřena. Dovřete je.

"Doplňte papír do zásobníku" Kazeta, která je zobrazena na displeji, je prázdná. Doplňte ji.

"Zasuňte zásobník" Některá kazeta na papír není dobře dovřena. Dovřete ji.

"Tato kazeta je mimo provoz. Zvolená kazeta je mimo provoz. Kontaktujte vašeho servisního partnera. 

Zvolte jiný zásobník" Kopírování z jiné kazety je možné.

"Zkontrolujte formát papíru" V kazetách není formát papíru pro danou funkci. Zkontrolujte formáty

papíru.

"Přetočte originál o 90 stupňů" Orientace předlohy oproti zvolenému zdroji papíru je jiná. Přetočte

originál o 90 stupňů nebo zvolte jinou kazetu.

"Překročen povolený limit tisků" Limit kopií přiřazených pro tento ID-kód byl vyčerpán. Vyhledejte správce

kopírovacího stroje.

"Můžete kopírovat. Doplňte toner" Ve stroji není žádný toner. Vyměňte tonerovou patronu.

"Volejte servis" Otevřete a zavřete přední dvířka. Pokud toto hlášení nezmizí, volejte

vašeho servisního partnera a nahlaste kód, který bliká na displeji.

"Čas pro pravidelnou údržbu" Je třeba provést pravidelnou údržbu. Volejte vašeho servisního 

partnera. Situace není kritická, je možné dál kopírovat.

"Paměť je plná" Vnitřní paměť stroje je zaplněna. Není možné nasnímat další originály.

Zvolte postupné kopírování nebo nastavte jiný režim kopírování.

"Zaseklý papír v xxx" Ve stroji se zasekl papír. Jeho poloha je indikována na displeji.

Odstraňte jej. Vždy nechte stroj zapnutý.

"Zaseklý papír v podavači originálů" Originál se zasekl v DF. Opatrně ho vyjměte. Hlavní vypínač nechte vždy

zapnutý.

"Duplexní jednotka je mimo provoz. Duplexní jednotka je mimo provoz. Kontaktujte vašeho servisního partne- 

Volejte servis" ra.

"Limit papíru překročen. Vyjměte Počet listů v oddělovači úloh překročil kapacitu. Vyjměte je.

papír z oddělovače úloh"

"Odstraňte papír z vnitřního stolu Papír se zasekl na vnitřním stolu finišeru. Odstraňte jej.

finišeru"

"Sešívačka je prázdná. Doplňte sešívací spony do sešívačky.

Doplňte sešívací spony"

"Nelze sešívat tento formát papíru" Tento rozměr papíru není možné sešívat. Zvolte větší rozměr.

"Vyměňte odpadní nádobu" Odpadní nádoba je plná zbytkového toneru. Nahraďte ji novou

nácobou.

"Doplnit toner pro vícenásobné kopie" Toner nedostačuje. Nahraďte novou tonerovou patronou.

"Systémová chyba. Hlavní vypínač" Nastala systémová chyba. Zapněte a zase vypněte hlavní vypínač.

"Systémová chyba. Vytáhnout síťovou Nastala systémová chyba. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky

zástrčku" a zase ji zasuňte.

Kapitola 9 V případě problémů
1. Chybová hlášení
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Pokud dojde k uvíznutí papíru, kopírovací stroj se zastaví             Nevytrhávejte zaseklý papír násilím.

a na displeji se zobrazí místo, kde se papír zasekl. Při 

odstrańování papíru postupujte podle instrukcí v této pří-             Pokud dojde při odstraňování k roztržení papíru, je nutné vyjmout

ručce a vždy nechte hlavní vypínač zapnutý.             všechny jeho útržky. Zapomenuté zbytky útržků jsou příčinou

            dalšího zasekávání papíru. 

Varování a doporučení             Po odstranění uvízlých papírů se začne stroj zahřívat a indikace

! Fixační jednotka je horká. Při práci v její blízkosti dejte             uvízlých papírů zmizí. Kopírovací stroj se vrátí do předchozího 

pozor, abyste se nepopálili.             nastavení.

      Odstraňování uvízlého papíru

268             • Zaseklý papír v zásobníku (kód 10 až 13, 15 až 17)

Když se objevgí následující hlášení, uvízl papír v kazetě. Odstraňtě

uvízlý papír následovně.

            1. Otevřete kazetu

269

Když uvízne papír, kopírovací pochod se azstaví. Dislej ukazuje příslušné hlášení. Identifikujte odpovídající místo, kde papír uvízl.

Ostraňte uvízlý papír podle pokynů v bodu (2) - Odstraňování uvízlých papírů, přičemž necháte zapnutý hlavní vypínač.

V případě problémů

2. Když indikátor svítí oranžově nebo bliká.

Když indikátro pro kopírku, tiskárnu, skener nebo fax oranžově svítí nebo bliká, postupujte podle pokynů na displeji.

3. Uvízlý papír
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2. Odstraňte opatrně zaseklý papír. 

* Jestliže se papír přesto roztrhne, odstraňte veškeré kousky papíru 

270 z kopírky.
3. Zasuňte kazetu zpět do stroje.

*Dbejte na to, aby stoh papíru ležel podnosem v kazetě. Jestliže ne, 

založte jej znovu.

• Uvízlý papír za levými dvířky 1 (kód 30, 40-44, 46, 47, 50-53, 60, 

61)
271

1. Otevřete levá dvířka 1.

272

2. Odstraňte uvízlý papír.

273

3. Pokud je instalována duplexní jednotka, odklopte ji a odstraňte

uvízlý papír.

274 4. Odstraňte uvízlý papír ve výstupní části.

*Fixační jednotka kopírky je extrémně horká. Hrozí nebezpečí popálení.

V případě problémů
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5. Zavřete levá dvířka 1.

275

• Uvízlý papír za levými dvířky 2

276

1. Otevřete levá dvířka 2.

277

2. Odstraňte zaseklý papír.

278 3. Zavřete levá dvířka.

• Uvízlý papír ve vícenásobném podavači (kód 14,20,21,23)

279

V případě problémů
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1. Vyjměte všechny papíry z bočního podavače.

280

2. Nadzvedněte zelenou uvolňovací páčku a odstraňte uvízlý papír.

281 * V případě, že uvízlý papír nemůže být odstraněn, pokračujte dalším 
krokem.

3. Otevřete levá dvířka 1.

282

4. Opatrně odstraňte uvízlý papír.

283

5. Pokud je instalována duplexní jednotka, odklopte ji a odstraňte

uvízlý papír.

284 Pokud uvízlý papír nejde odstranit, pokračujte dalším krokem.

V případě problémů
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6. Otevřete přední dvířka.

285

7. Otáčejte zeleným knoflíkem ve směru hodinových ručiček tak

dlouho, až dojde k vysunutí uvízlého papíru.
286

8. Odstraňte uvízlý papír.

287

9. Vysuňte vnitřní kazetu.

288

10. Nadzvedněte víko vnitřního stolu a odstraňte uvízlý papír.

289

V případě problémů
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11. Pokud se papír přetrhne, vyjměte vnitřní kazetu, jak je znázorněno

na obrázku.
290

12. Odstraňte zbytek přetrženého papíru.

291 13. Vnitřní stůl instalujte zpět do stroje.

14. Zavřete přední dvířka.

• Uvízlý papír v reverzním podavači originálů (kód 70 až 76)

(příslušenství)

292

1. Vyjměte všechny originály z podavače.

293

2. Otevřete kryt podavače originálu.

294

V případě problémů
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3. Pokud je uvízlý originál zde, opatrně jej vyjměte.

295 * Když se papír při odstraňování roztrhne, musí být veškeré kousky 

z kopírky odstraněny, poněvadž by mohly způsobit další uvíznutí

papíru.

4. Nadzvedněte otáčecí jednotku.

5. Pokud je zaseklý originál zde, opatrně jej vyjměte.

296

6. Otáčejte zeleným kolečkem tak dlouho, až dojde k uvolnění

uvízlého originálu.

297

7. Zavřete dvířka podavače.

Uvízlý papír ve vestavěném finišeru  (kód 80-84)

298

V případě problémů
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1. Vyjměte všechny papíry z finišeru.

300 2. Uvolněte vnitřní přihrádku finišeru poklesnutím.

3. Odstraňte uvízlý papír.

301

4. Vnitřní přihrádku pohybem směrem nahoru vraťte zpět.

302

5. Vyjměte výstupní stůl finišeru.

303

6. Otevřete levá dvířka 1.

304

V případě problémů
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7. Odstraňte uvízlý papír.

305

8. Výstupní stůl nainstalujte zpět.

306 9. Zavřete levá dvířka 1.

• Uvízlý papír ve finišeru (zvláštní příslušenství) (kód 80-89)

Když se objeví následující hlášení, uvízl papír ve finišeru. Odstraňte

papír podle návodu k obsluze dodávanému s finišerem.

V případě problémů
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V případě problémů při kopírování sledujte následující instrukce. Pokud problémy přetrvávají, volejte vašeho servisního

partnera.

PORUCHA KONTROLA OPATŘENÍ

Na ovládacím panelu Je přívodní síťová šňůra zastrčená Připojte přívodní síťovou šňůru do el. zásuvky.

nesvítí žádný indikátor v el. zásuvce?

a hlavní vypínač je zapnutý.

Stroj nekopíruje, pokud Svítí na displeji ovládacího panelu nějaké Přečtěte si hlášení na displeji a postupujte 

stisknete tlačítko "Start". hlášení? podle instrukcí v této příručce.

Kopie je bílá. Je originál správně položen na předlohovém Položte originál tiskem dolů na předlohové sklo.

skle?

Kopie je příliš světlá. Je kopírovací stroj v režimu automatického Změňte úroveň automatického osvitu.

osvitu?

Je kopírovací stroj v režimu manuální Dostavte osvit pravým tlačítkem "Osvit".

osvitu?

Svítí hlášení "Doplňte toner"? Doplňte toner.

Papír je vlhký? Vyměňte papír.

Kopie je příliš tmavá. Je kopírovací stroj v režimu automatické Změňte úroveň automatického osvitu.

osvitu?

Je kopírovací stroj v režimu manuální Změňte úroveň levým talčítkem "Osvit".

osvitu?

Kopie je špinavá. Předlohové sklo je špinavé? Vyčistěte předlohové sklo.

Obraz na kopii je nakřivo. Je originál na předlohovém skle správně Položte originál na předlohové sklo na doraz 

položen? k předlohovému pravítku.

Papír často uvízne Je papír správně vložen v kazetě nebo Vložte papír správně.

ve stroji. v ručním podavači?

Není papír ohnutý nebo pokrčený? Vyměňte papír.

Nejsou uvnitř stroje útržky papíru? Odstraňte ze stroje útržky papíru.

Na kopii je černý Je levé kontaktní sklo čisté? Vyčistěte levé kontaktní sklo.

podélný proužek při 

kopírování z podavače.

Kopie jsou pokrčené Není separátor v oblasti podávání papíru Vyčistěte separátor.

zašpiněný?

Černé nebo bílé čáry na Není elektrostatická část špinavá? Otevřete přední kryt, vytáhněte čistící tyčinku

kopii. a zase ji zasuňte.

V případě problémů

4. Tabulka pro hledání chyb
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1. Čištění

Pozor
Z bezpečtnostních důvodů vytáhněte vždy síťovou zástrčku ze zásuvky,

než začnete čistit.

● Čištění krytu originálů

Otevřete kryt. Zadní stranu krytu čistěte jemnou látkou, která byla 

zvlhčena alkoholem nebo mírným čistícím prostředkem.

●Čištění předlohového skla

Otevřete kryt originálu. Předlohové sklo čistěte jemnou látkou, která 

byla zvlhčena alkoholem nebo mírným čistícím prostředkem.
* Nepoužívejte nikdy ředidlo nebo organická rozpouštědla pro tento

účel.

* Když se při používání přídavného podavače originálu objevují fleky

na kopii, jako např. černé čáry, je zašpiněné štěrbinové sklo. Vyčistěte

sklo měkkým hadříkem, trochu zvlhčeným alkoholem nebo mírným 

čistícím prostředkem.

● Čištění separátoru

1. Otevřete přední dvířka.

2. Vytáhněte čistící kartáč.

Kapitola 10 Čištění a technická data
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3. K otevření levých dvířek vytáhněte nahoru aretovací páku.

4. Vyčistěte separátor čistícím kartáčkem.

5. Zavřete levá dvířka.

● Čištění přenosového válce

1. Otevřete přední dvířka.

2. Vytáhněte čistící kartáč.

3. K otevření levých dvířek vytáhněte nahoru aretovací páku.

4. Čistěte přenosový válec (zatímco otáčíte ozubeným kolem jak je

ukázáno) tak, že čistíte kartáčkem a s přenosovým válcem pohybujete

zleva do prava.

5. Zavřete dvířka

Čištění a technická data
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2. Technická data

Do stroje může být instalováno následující příslušenství

Instalace příslušenství stroje

Podavač originálů Víko originálů 
Klíčové  

počítadlo Odkladač originálů 
Tiskový, skenový 

Tiskový modul 

Pevný disk 

Faxový modul 

Finišer 

Finišer Finišer 

Kazety 

Velkokapacitní 

kazeta Vnitřní finišer Oddělovač úloh 
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