
bizhub C3850/C3350 PŘEHLEDNÝ NÁVOD 1/3

 Jak systém používat – panel  Práce s dotykovým panelem*

 Dotykový panel – hlavní nabídka

1. Klepnutím vyberete nebo určíte nabídku.

2. Rychlým potažením můžete posouvat zobrazení nabídek.

3. Klepnutím na číslice nebo na vstupní pole zobrazíte číselnici. 

4. Klepnutím na vstupní pole nebo na ikonu přejdete do 
 zobrazení pro zadávání nebo výběr.

Zobrazení nápovědy

Přihlášení/odhlášení

Dotykový panel

Vynulování nastavení

Přerušení 
kopírovací úlohy

Režim úspory energie
zapnutí/vypnutí

Smazání hodnoty

Výstražný indikátor

Přepnutí do hlavní 
nabídky

Slouží k zadávání 
hodnot a čísel.

Oblast zástupců

Konfigurace nastavení /
kontrola životnosti 
 spotřebního materiálu

Přepnutí na funkci snímání/faxu*

Zastavení zpracování

Spuštění zpracování

Přepnutí na funkci kopírování* Zobrazení číselnice

* Toto je tlačítko pro registraci. V nastaveních správce mu lze přiřadit libovolnou funkci.

Zobrazení hlášení

Přepnutí na funkci 
zástupce

Indikátory zásoby toneru
Zobrazení aktivních a čekajících úloh

Zobrazení celkového počtu vytištěných stránek

Číselnice (volitelně)

* Dostupné dotykové funkce závisí na konkrétním zobrazení.

Oblast pro zobrazení ikon
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 Kopírování – základní obrazovka kopírování

 Oboustranné kopírování / spojování

 Zoom

Kontrola nastavení 
kopírování

Registrace programu kopírování

Vstupní/výstupní obraz

Počet sad kopií

Zadání dalších nastavení 
kopírování

Zadání typu originálu

Výběr barevného režimu pro kopírování

Výběr formátu a typu papíru 
pro kopírování

Výběr formátu snímaného 
origináluÚprava sytosti kopie

Ruční změna 
faktoru zoom

Uživatelský zoom  
(hodnoty lze měnit)

Přednastavení zvětšení (hodnoty zoom)

Automatické zmenšení/zvětšení 
formátu originálu na formát papíru

Změna uživatelsky nastavených 
hodnot zoom

Kopie celého originálu včetně 
okrajů díky malému zmen-
šení formátu originálu

1. Vložte originály.
2. V zobrazení kopírování klepněte na .
3. Klepněte na Zoom.
4. Proveďte požadovaná nastavení.
5. Klepněte na OK.
6. Stiskněte tlačítko Start.

Výběr jednostranného nebo 
oboustranného kopírování

Určení pozic vazby pro 
originál a kopie

Kopírování 2 nebo 4 stránek 
dokumentu na jednu stránku

Výběr orientace originálu 
vloženého do ADF nebo 
položeného na osvitové sklo

1. Vložte originály.
2. V zobrazení kopírování klepněte na .
3. Klepněte na Oboustr./spojit.
4. Proveďte požadovaná nastavení.
5. Klepněte na OK.
6. Stiskněte tlačítko Start.

1. Vložte originály. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. V hlavní nabídce klepněte na Kopie. 
 
 
 
 

3. Klepnutím na vstupní pole zobrazte 
číselnici. 

4. Zadejte počet kopií. 
 
 
 

5. Stiskněte tlačítko Start.

 Základní kopírovací funkce – vytvoření kopie

Tisk přední a zadní strany 
osobního dokladu na jednu 
stránku

Tisk zkušební kopie

1. Vložte originály.
2. V zobrazení kopírování klepněte na .
3. Klepněte na Výstupní zprac. 
4. Vyberte požadované nastavení skupin-

kování/třídění.
5. Klepněte na OK.
6. Stiskněte tlačítko Start.

 Výstupní zpracování

Nastavení sku-
pinkování/třídění

Zobrazení dalších funkcí
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 Vyhledání cíle

 Odeslání dat do více cílů

 Snímání do e-mailu (přímý vstup)

 Snímání do složky (přímý vstup)

1. V hlavní nabídce klepněte na Snímat do e-mailu /  
Snímat do složky / Fax.

2. Klepněte na Adresář.
3. Klepněte na Hledat název.
4. Klepnutím na vstupní pole přejděte do zobrazení pro zadání textu.
5. Zadejte hledaný text a klepněte na OK.
6. Klepněte na Zahájit hledání.
7. Z výsledků hledání vyberte cíl a klepněte na Zavřít.

1. Vložte originály.
2. V hlavní nabídce klepněte na Snímat do e-mailu /  

Snímat do složky / Fax.
3. Klepněte na Adresář.
4. Zadejte dva nebo více cílů.
5. Stiskněte tlačítko Start.

1. Vložte originály.
2. V hlavní nabídce klepněte na Snímat do e-mailu.

3. Klepněte na Přímý vstup.
4. Klepněte na E-mail.

5. Zadejte cílovou adresu.
6. Klepněte na OK.
7. Stiskněte tlačítko Start.

1. Vložte originály.
2. Zasuňte paměťové zařízení USB  

do portu USB. 
 
 
 
 
 
 

3. V hlavní nabídce klepněte na 
Snímat do složky. 
 
 
 

4. Klepněte na Přímý vstup.
5. Klepněte na Externí paměť.
6. Klepněte na vstupní pole pro zadá-

ní názvu souboru a podle potřeby 
jej upravte.

7. Klepněte na OK.
8. Stiskněte tlačítko Start.

1. Vložte originály.
2. V hlavní nabídce klepněte na Snímat do složky.
3. Klepněte na Přímý vstup.

4. Vyberte požadovaný cíl.
5. Zadejte údaje o cíli.
6. Klepněte na OK.
7. Stiskněte tlačítko Start.

 Snímání do USB

 Odeslání na pevný disk

1. Vložte originály.
2. V hlavní nabídce klepněte na Snímat do 

složky.
3. Klepněte na Přímý vstup.
4. Klepněte na Pevný disk. 

 
 
 
 
 
 

5. Klepněte na vstupní pole pro zadání názvu 
souboru a podle potřeby jej upravte.

6. Klepněte na OK.
7. Stiskněte tlačítko Start. 

Soubor je uložen.

 Faxování (pouze s volitelným faxem) – odesílání faxu

1. Vložte originály.

2. V hlavní nabídce klepněte na Fax.

3. Klepněte na Přímý vstup.

4. Klepněte na Fax.

5. Zadejte číslo faxu.

6. Stiskněte tlačítko Start.


