STRUČNÝ PRŮVODCE KOPÍROVÁNÍM

cUpevněte
Rady

prosím tohoto průvodce nad vaše zařízeníg

1. Ovladač kontrastu displeje
2. Barevný kotouč
3. Tlačítko {Nástroje uživatele/
Počitadlo}
4. Displej
5. Tlačítko {Zrušit režimy}
Stisknutím zrušíte aktuální
nastavení.

Formát papíru pro kopie

Formát papíru pro kopie
Pomocí stupnice na expozičním skle můžete
zkontrolovat formát papíru pro kopie.

6. Tlačítko {Program}
Toto tlačítko zvolte pro navolení
režimu programování.
7. Tlačítko {Přerušení}
8. Tlačítko {Úspora energie}
9. Indikátor Hlavní vypínač
10. Provozní spínač
11. Tlačítko {Přihlásit/Odhlásit}

12. Tlačítko {Zjednodušený displej}
13. Tlačítko {Zkušební kopie}
14. Tlačítko {Start}
Stisknutím tohoto tlačítka zahájíte
kopírování, skenování nebo tisk ve
funkci Dokumentového serveru.
15. Tlačítko {#}

16. Tlačítko {Vymazat/Stop}
• Vymazat: Stisknutím smažete zadané
číslo.
• Stop: Stisknutím zrušíte probíhající úlohu.
17. Číselná tlačítka
18. Tlačítka funkcí
19. Indikátory

• Automatická sytost obrazu
Automaticky nastaví sytost obrazu (tmavší/
světlejší) pro kopírování.

C Stiskněte [OK].

Dokumentový server:

D Vložte originály.

Fax:

A Umístění originálu.
• Expoziční sklo
(Lícem dolů)

Tiskárna:

E Proveďte vybraná nastavení.

Skener:

F Stiskněte tlačítko {Start} (14).

▼
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B Stiskněte {Zrušit režimy} (5).

Jak ušetřit papír...

Volba barevného režimu...

(kapitola 2)

A Zvolte typ barvy.

Originály jsou nasnímány a uloženy
v paměti. Pro nalezení vašeho
dokumentu stiskněte tlačítko
{Dokumentový server} (viz panel).

☺

Na tomto zařízení lze
i faxovat!
Podrobnosti získáte od
místního prodejce.

C Zadejte počet kopií.
D Stiskněte tlačítko {Start} (14).

Více o funkcích dokumentového serveru, viz kapitola 3.

Zjednodušený displej

(kapitola 2)

A Zjistěte, zda je originál 1-stranný nebo
2-stranný (oboustranný).

Pro oboustranné

B Stiskněte jednu z přednastavených ikon.

Pro kombinaci

→

(kapitola 2)

Automatické zmenšení/zvětšení
A Toto tlačítko stiskněte pro
automatické zmenšení/zvětšení.

1

2

C Zadejte počet kopií.

→

2-stranný
2-stranný
Zkopíruje jednu 2-strannou
stranu na oboustranný list.

D Vložte originály.
E Stiskněte tlačítko {Start}
(14).
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Pokud chcete děrovat
• Kombinace kopií

A Stiskněte ‘Děrování’. Strany budou proděrovány.

C Vložte originál a stiskněte tlačítko {Start} (14).
Přednastavené zmenšení/zvětšení
A • Toto tlačítko stiskněte pro
[Zmenšení].

Zkopíruje několik 1-stranných
originálů na jednu stranu
kopie.

Zkopíruje několik 1-stranných
originálů na obě strany
kopie.

Zkopíruje několik 2-stranných
originálů na obě strany
kopie.

tlačítko stiskněte pro
[Zvětšení].

B Vložte originál a stiskněte tlačítko {Start} (14)
(Zásobník papíru je zvolen automaticky).
CS CZ
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B Zadejte počet kopií.
C Vložte originály.
D Stiskněte tlačítko {Start} (14).

• Toto

Sešívání a děrování může být provedeno najednou.
GCSHVY9E

Více možností kombinace najdete v rozšířených funkcích.

Zjednodušený displej je možno prohlédnout z inicializační
obrazovky kopírky stiskem klávesy {Zjednodušený displej}.
Zjednodušený displej obsahuje jen hlavní funkce.
Znaky a tlačítka jsou na této obrazovce zvětšené, takže je lze
snadněji ovládat.

A Stiskněte tlačítko [Dokončení].
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B Zvolte zásobník papíru.

Copyright © 2005-2007

(kapitola 2)

B Zvolte pozici pro ‘Sešívání’ (strany budou tříděny
automaticky).

• Oboustranné kopie
1-stranný
2-stranný
Zkopíruje dvě 1-stranné
strany na oboustranný list.

Jak dále zpracovat váš dokument...
Pokud chcete sešívat

C Vložte originál a stiskněte tlačítko {Start} (14).

Jak zmenšovat/zvětšovat...

• Pro centrální uložení často používaných dokumentů a tisk na
přání.
• Pro snížení zatížení sítě.

B Pojmenujte soubor.

Standardně k dispozici:

(kapitola 1)
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Proč jej použít...

A Stiskněte [Uložit soubor].

Kopírka:

• Podavač dokumentů
(Lícem nahoru)

(kapitola 2)

Použití v režimu kopírování...

• Automatický výběr papíru
Automaticky zvolí odpovídající formát papíru.

Jak kopírovat...

Dokumentový server

Rozšířené funkce
Zmenšení/Zvětšení
• Zoom: lze měnit po 1%
krocích.
• Směrový poměr: zmenšení/
zvětšení horizontálně a
vertikálně.

Editace/Razítko
• Opakování obrazu/Dvojité
kopie
• Centrování: posun obrazu do
středu
• Výmaz: střed a okraje jsou
vymazány
• Razítka: číslování pozadí atd.

Série kopií
• Orientace: horní na horní
Krycí/Prokládací listy
nebo dolní na dolní.
• Série kopií: kopíruje přední a • Přední/Zadní krycí listy kopírované nebo čisté
zadní stranu oboustranného
• Označení: určité strany jsou
originálu na 2 listy.
zkopírovány na prokládací
• Brožura/časopis: kopie podle
listy.
pořadí stran

Možnosti dalšího zpracování závisí na konfiguraci vašeho
zařízení.

Odkazy na kapitoly v těchto pokynech se vztahují k přiloženému CD s provozními pokyny; Referenční příručka pro kopírování/dokumentový server.

