Struèný prùvodce skenerem

cUpevnìte

prosím tohoto prùvodce nad vaše zaøízeníg
Jak skenovat na Dokumentový server...

(kapitola 3)

1. Tlaèítko { Uôivatelské
}
nástroje / Poèitadlo}
2. Panel displeje
2.1 Pole pøíjemce
2.2 Ikona pro e-mail
2.3 E-mail/skenování do sloôky
2.4 [Stav nasnímaných
souborù]
2.5 [Zkontrolovat reôimy]
2.6 Seznam pøíjemcù

2.7 [Text] [Pøedmìt] [Jméno odesílatele]
[Oznámení pøíjmu]
2.8 [Reg. è.]
2.9 [Název/Typ souboru]
}
3. Tlaèítko { Zrušit reôimy}
}
4. Tlaèítko { Program}
}
5. Tlaèítko { Pøerušit}
}
6. Tlaèítko { Úspora energie}
Stisknìte, aby se zaøízení
zahøálo

7. Indikátor zapnutí
8. Provozní spínaè
pro vypnutí/zapnutí zaøízení
}
9. Tlaèítko { Pøihlásit/Odhlásit}
10. { Tlaèítko zjednodušeného
}
displeje}
}
11. Tlaèítko { Start}
Pouôijte toto tlaèítko pro zahájení
skenování, uloôení souborù nebo
doruèení.

} (tlaèítko Enter)
12. Tlaèítko { #}
}
13. Tlaèítko { Vymazat/Stop}
- vymaôe zadanou èíselnou hodnotu
- zastaví skenování
14. Èíselná tlaèítka
15. Tlaèítka funkcí
Pro jejich aktivaci stisknìte tlaèítko
{Skener}.
16. Indikátor výstrahy
17. Indikátor Pøíjem dat
18. Indikátory

A Stisknìte tlaèítko {Skener}.
B Stisknìte tlaèítko {Zrušit reôimy}.
C Proveïte nastavení pro uloôení skenovaných datových
souborù:
- Stisknìte [Uloôit soubor] a [Pouze uloôit].
D Zadejte údaje o souboru: uôivatelský název, název souboru
a heslo.
Stisknìte [OK].
E Vloôte originály a proveïte poôadované nastavení (formát
a orientace originálu).
F Proveïte základní nastavení (typ skenování, rozlišení,
apod.) pomocí [Nastavení skenování].
G Stisknìte tlaèítko {Start}.

Standardnì k dispozici:

Proè tohle pouôít?
Pro uloôení nasnímaných souborù na pevném disku
zaøízení pro pozdìjší (sdílené) pouôití. (Viz. Referenèní
pøíruèka pro skenování.).

Kopírka:
Dokumentový server:

Pro pouôití funkce skeneru musí být
provedena pøedem nìkterá nastavení.
Podívejte se na pøiloôené CD; Prùvodce
obecnými nastaveními, kapitola 6.

Fax:
Tiskárna:
Skener:

Zobrazení seznamu uloôených
souborù na Dokumentovém
serveru...

Jak skenovat...
Zpùsoby skenování:

▼

Z tohoto zaøízení
mùôete rovnìô faxovat.
Další informace o
tìchto moônostech
získáte u prodejního
zástupce.

A Skenování do e-mailu.
B Skenování do SMB/FTP.
C Skenování na Dokumentový server.
D Skenování pøes ovladaè Twain.
(Informace o skenování pøes Twain získáte v
provozních pokynech na CD: Referenèní
pøíruèka pro skenování).

Jak pouôívat Skenování-do
emailu /Skenování do sloôky...

(kapitola 1)
(kapitola 2)

A Stisknìte tlaèítko {Skener}.
B Stisknìte tlaèítko {Zrušit reôimy}.
C Vloôte originály a proveïte poôadovaná nastavení (formát
a orientace originálu).
D Pokud se objeví doruèovací skener/skenování do e-mailu:
• Stisknìte [E-mail] nebo [Sloôka].

☺

Jako první krok je nutné
zvolit toto tlaèítko

CS CZ

D0427777

A Stisknìte tlaèítko {Skener}.
B • Stisknìte [Vybrat uloôený
soubor].
Zobrazí se seznam
uloôených souborù.
• Stisknìte [Správa/Mazání
souboru].

Programování
pøíjemce e-mailu...

(Prùvodce obecnými nastaveními
kapitola 7)

A Stisknìte tlaèítko {Nástroje uôivatele / Poèitadlo}.
E Zvolte pøíjemce.
•

Celkovì lze zadat více neô 500 pøíjemcù.
Pro e-mail:
Pøed zvolením pøíjemce se ujistìte, ôe jste zvolili [Komu].
Pokud je to nutné, zvolte [Kop.] nebo [Sl.k.] a pøíjemce.
F Stisknìte [Název/Typ souboru], je-li zapotøebí zadat
nastavení, jako název a formát souboru.
G Pouze pro skenování do e-mailu
Zadání odesílatele (e-mailu).
V závislosti na nastavení zabezpeèení je moôné pouôít
pøihlášeného uôivatele
jako [Jméno odesíl.].

•
•
•

Chcete-li zadat odesílatele e-mailu, stisknìte [Jméno
odesíl.].
Zvolte odesílatele.
Stisknìte [OK].
Pro zadání e-mailu
o potvrzení doruèení,
stisknìte
[Oznámení pøíjmu].

H Pouze pro skenování do e-mailu
Mùôete zadat pøedmìt.
• Stisknìte [Pøedmìt].
• Zadejte pøedmìt.
• Stisknìte [OK].
I Stisknìte tlaèítko {Start}.
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(kapitola 3)

B Stisknìte [Systémová nastavení].
C Stisknìte [Nástroje operátora].
D Stisknìte [Správa adresáøe].
E Zkontrolujte, zda je vybráno [Progr./zmìnit].
F Stisknìte [Nový program].
G Zadejte údaje uôivatele.
H Stisknìte [E-mail].
I Stisknìte [Zmìna] pod e-mailovou adresou.
J Zadejte e-mailovou adresu a stisknìte [OK].
K Stisknìte [OK].
Podrobnosti k registraci sloôek naleznete v Prùvodci
obecnými nastaveními (kapitola 7).

Odkazy na kapitoly v tìchto pokynech se vztahují k pøiloôenému CD s provozními pokyny; Referenèní pøíruèka pro skenování a Prùvodce obecnými nastaveními.

