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Pracuje barevně	
	 	 	 	 	 	 i	černobíle

Jak stroj používat
Panel

Dotykový panel (základní zobrazení)

Základní funkce
Vytvoření kopie

1. Stiskněte tlačítko KOPIE.

2. Vložte originál.

3. Zadejte počet kopií.

4. Chcete-li kopírovat barevně, stiskněte tlačítko START (BARVA), 
chcete-li kopírovat černobíle, stiskněte tlačítko START (ČB).

Zastavení kopírování

1. Stiskněte tlačítko STOP.

Smazání hodnoty

1. Stiskněte tlačítko C.

DOTYKOVÝ PANEL 

NULOVÁNÍ nastavení

Přerušení zpracování

Úspora en. 
ZAP/VYP

Slouží k  
zadávání  

hodnot a čísel

Funkce zobrazení 
nápovědy

Zobrazení hlášení

Přechod do 
režimu faxu

Zobrazení  
podrobností úlohy

Zobrazení stavu 
spotřebního  

materiálu a zařízení

Tisk z USB 
zařízení/pevného 

disku

ZASTAVENÍ zpracování

Indikátor SPUŠTĚNÍ

Indikátory zásoby 
toneru

SMAZATIndikátor 
chyby

Indikátor 
dat

Režim faxu

Režim snímání  
do e-mailu

Režim snímání do složky

Režim kopírování

SPUŠTĚNÍ 
černobílého zpracování

SPUŠTĚNÍ barevného 
zpracování

Přechod do režimu 
snímání do e-mailu

Přechod do režimu 
snímání do složky

Aktuální datum/čas

Přihlášení/
odhlášení

Uložení nastavení 
kopírování, faxu 
nebo snímání

Zobrazení 
nastavení 
nástrojů

Přechod do režimu  
kopírování
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Počet kopií

Listování 
nahoru/dolů

Kontrola zadaných  
nastavení pro kopírování

Návrat do základního 
zobrazení

Základní funkce
Počáteční zobrazení režimu kopírování

Volba formátu a typu papíru, 
na který se bude tisknout

Nastavení  
Oboustranně/spojit

Volba faktoru zoom

Zadání formátu 
originálu Oddělené snímání zap/vypZkušební kopie zap/vyp

Volba typu dokumentu 
(text nebo obraz)

Zadání okraje pro vazbuOkopírování přední 
a zadní strany ID karty  

na jednu stránku

Úprava sytosti kopie Úprava kvality obrazu

Nastavení výstupního zpracováníNastavení barvy

Zoom

1. Vložte originál.

2. V zobrazení kopírování se dotkněte ZOOM.

3. Proveďte požadovaná nastavení.

4. Dotkněte se OK.

5. Chcete-li kopírovat barevně, stiskněte 
tlačítko START (BARVA), chcete-li  
kopírovat černobíle, stiskněte tlačítko 
START (ČB).

Automatické zvětšení/
zmenšení formátu originálu 

na formát papíru
Provádění ruční 

změny zoom

Změna přednastaveného  
faktoru zoom nebo programového 

faktoru zoom

Stejný formát 
jako originál

Zadání vlastního faktoru zoom

O málo menší,  
než formát originálu

Přednastavené  
faktory zoom

Kvalita snímání

1. Vložte originál.

2. V zobrazení kopírování se dotkněte  
KVALITA SNÍMÁNÍ.

3. Proveďte požadovaná nastavení.

4. Dotkněte se ZAVŘÍT.

5. Chcete-li snímat barevně, stiskněte  
tlačítko START (BARVA), chcete-li snímat 
černobíle, stiskněte tlačítko START (ČB).

Úprava kontrastu 
obrazuÚprava sytosti pozadí

Seřízení ostrosti 
textu a  

kontur obrazu

Duplex/spojování

1. Vložte originál.

2. V zobrazení kopírování se dotkněte  
OBOUSTRANNĚ/SPOJIT.

3. Proveďte požadovaná nastavení.

4. Dotkněte se ZAVŘÍT.

5. Chcete-li kopírovat barevně, stiskněte  
tlačítko START (BARVA), chcete-li kopírovat 
černobíle, stiskněte tlačítko START (ČB).

Kopírování 2 nebo 4 stránek 
dokumentu na jednu stránku

Volba jednostranného nebo 
oboustranného kopírování

Určení pozic vazby  
pro originál a kopie

Volba orientace originálu 
vloženého do ADF nebo 

položeného na osvitové sklo

Výstupní zpracování

1. Vložte originál.

2. V zobrazení kopírování se dotkněte  
VÝSTUPNÍ ZPRACOVÁNÍ.

3. Dotkněte se požadované funkce.

4. Dotkněte se OK.

5. Chcete-li kopírovat barevně, stiskněte  
tlačítko START (BARVA), chcete-li kopírovat 
černobíle, stiskněte tlačítko START (ČB).

Listování nahoru/dolů

1

11

111 1

1
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Operace snímání
Vyhledání cíle (místní adresář)

1. Na panelu stiskněte tlačítko E-MAIL.

2. Dotkněte se .

3. Dotkněte se HLEDÁNÍ.

4. Dotkněte se JMÉNO.

5. Dotkněte se INDEX.

6. Zadejte klíčové slovo.

7. Dotkněte se OK (2x). 
Zobrazí se výsledky hledání.

Registrace adresy (místní adresář)

1. Na panelu stiskněte tlačítko  
NÁSTROJE/POČITADLA.

2. Dotkněte se REGISTRACE ADRESY.

3. Dotkněte se E-MAIL.

4. Dotkněte se NOVÝ.

5. Zadejte údaje o cíli a dotkněte se OK.

6. Dotkněte se OK.

Odeslání dat více cílům

1. Vložte originál.

2. Na panelu stiskněte tlačítko E-MAIL.

3. Dotkněte se OBLÍBENÉ.

4. Zadejte dva nebo více příjemců.

5. Chcete-li snímat barevně, stiskněte tlačítko  
START (BARVA), chcete-li snímat černobíle,  
stiskněte tlačítko START (ČB).

Operace se složkou
Snímání do paměti USB (přímý vstup)

1. Zasuňte paměťové zařízení USB do konektoru USB Host. 

V dolní části zobrazení se objeví . 

2. Vložte originál.

3. Na panelu stiskněte tlačítko SLOŽKA.

4. Dotkněte se PŘÍMÝ VSTUP.

5. Dotkněte se PAMĚŤ USB.

6. Dotkněte se NÁZEV DOKUMENTU.

7. Zadejte název dokumentu.

8. Dotkněte se OK.

9. Chcete-li snímat barevně, stiskněte tlačítko START (BARVA), 
chcete-li snímat černobíle, stiskněte tlačítko START (ČB).

Faxové operace
Odeslání faxu 

1. Vložte originál.

2. Na panelu stiskněte tlačítko FAX.

3. Dotkněte se PŘÍMÝ VSTUP.

4. Dotkněte se FAX.

5. Zadejte faxové číslo.

6. Dotkněte se OK.

7. Stiskněte tlačítko START.*

*Fax bude odeslán černobíle bez ohledu na to, jestli stisknete tlačítko  
Start (Barva) nebo tlačítko Start (ČB).

Snímání do e-mailu (přímý vstup)

1. Vložte originál.

2. Na panelu stiskněte tlačítko E-MAIL.

3. Dotkněte se PŘÍMÝ VSTUP.

4. Dotkněte se E-MAIL.

5. Dotkněte se ADRESA.

6. Zadejte cílovou adresu.

7. Dotkněte se OK (2x).

8. Chcete-li snímat barevně, stiskněte tlačítko START (BARVA), 
chcete-li snímat černobíle, stiskněte tlačítko START (ČB).

Zadání e-mailové 
adresy

Zadání registračního 
jména

Volba znaků 
indexu pro  

vyhledávání cíle

Zap/vyp zobrazení 
jako oblíbené


