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1.1 Vítejte 1

1 Úvod

1.1 Vítejte
Děkujeme, že jste si koupili tento stroj.

Tato příručka popisuje základní postupy potřebné pro použití stroje a provedení počátečních nastavení. 
Podrobné informace o funkcích a provozních postupech naleznete v návodu k použití, který se nachází na 
CD/DVD-ROM s návod k použití.

Před použitím stroje si přečtěte příručku [Bezpečnostní informace], abyste stroj používali bezpečným 
způsobem.

1.2 Návody k použití

Tištěná příručka

Návody k použití na CD/DVD-ROM s návody k použití

Název příručky Přehled

[Bezpečnostní informace] Příručka obsahuje poznámky a upozornění, co je potřeba mít při 
používání stroje na paměti.
Před použitím si stroje si nejprve přečtěte tento návod k použití.

Název příručky Přehled

[Stručný návod] (tato příručka) Tato příručka popisuje způsob provádění základních operací se 
strojem a provedení počátečních nastavení.

[Návod k použití Úvod] Tento návod k použití obsahuje informace, které je dobré znát, 
než začnete stroj používat, jako jsou názvy jednotlivých částí, jak 
stroj zapnout a vypnout, jak používat ovládací panel a vkládat 
originály nebo papír.

[Návod k použití Tisk] Návod popisuje instalaci ovladače tiskárny, základní použití 
a aplikace.

[Návod k použití Kopírování] Návod popisuje různé způsoby vytváření kopií.

[Návod k použití Snímání] Návod popisuje operace přenosu snímaných dat a potřebnou 
přípravu.
Můžete snímat papírový dokument, převést jej na digitální data 
a výsledek odeslat do počítače nebo na server.

[Návod k použití Fax] Návod popisuje postupy faxování a potřebnou přípravu.

[Návod k použití Síťový fax] Návod popisuje postupy faxování (internetovým faxem) pomocí 
sítě a potřebnou přípravu.

[Návod k použití PC-fax] Návod popisuje postupy faxování PC faxem a potřebnou 
přípravu.
Můžete odesílat původní data vytvořená v počítači přímo faxem 
bez vytištění na papír.

[Návod k použití Pokročilé funkce] Tento návod popisuje způsob instalace volitelných licenčních 
sad a funkce, které lze po instalaci licenčních sad používat.

[Návod k použití Údržba/odstraňování 
závad]

Příručka popisuje výměnu spotřebního materiálu, čištění stroje 
a postupy odstraňování závad.

[Návod k použití Popis tlačítek 
nástrojů]

Příručka popisuje nastavení nástrojů stroje, jako [Nastavení 
uživatele] a [Nastavení správce].

[Návod k použití Použité funkce] Návod popisuje zvláštní použití stroje, jako je použití Web 
Connection, ruční instalace ovladače tiskárny, konfigurace 
tiskových nastavení pomocí Linux a použití ověřovací jednotky.
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CD/DVD-ROM s návod k použití1 1.3

1.3 CD/DVD-ROM s návod k použití
CD/DVD-ROM s návod k použití je přibaleno k tomuto stroji. Disk CD/DVD-ROM obsahuje návody 
potřebné k použití stroje.

1.3.1 Operační prostředí

* Musí být povolen JavaScript.

Položka Popis

Podporované operační 
systémy

Microsoft Windows XP (SP3) / Windows Vista (SP2) / Windows 7 (SP1) / 
Windows 8
Apple Mac OS X 10.4/10.5/10.6/10.7/10.8

Podporované 
prohlížeče*

Pro Windows
• Internet Explorer 6.x/7.x/8.x/9.x/10.x
• Firefox 3.5 nebo novější / ESR 10.0 nebo novější
Pro Mac OS
• safari 2.x/3.x/4.x/5.x/6.x

Požadované aplikace Pro Windows
• Adobe Reader 9.x/10.x/11.x
Pro Mac OS
• Adobe Reader 8.x/9.x/10.x/11.x

Rozlišení zobrazení 1024 e 768 obrazových bodů nebo více
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1.4 Značky a značení použité v příručce 1

1.4 Značky a značení použité v příručce

Pokyny k postupu
0 Zatržítko označuje předpoklad postupu.

1 Číslice "1" v tomto formátu představuje první krok.

2 Číslice v tomto formátu představují následující kroky.

% Tato značka označuje doplňkové vysvětlení pokynů k obsluze.

Značky použité v příručce
POZNÁMKA
Tato značka upozorňuje na nebezpečí, které může vést k poškození tohoto stroje nebo dokumentů. 
Postupujte podle pokynů, aby nedošlo k poškození majetku.

Tipy
Tento symbol označuje doplňující informace o tématu a příslušenství potřebné pro danou funkcí.

dOdkaz
Tento symbol označuje odkaz na funkce týkající se tématu.

Související nastavení
Označuje nastavení ke konkrétnímu tématu určené pro všechny uživatele.

Související nastavení (pro správce)
Označuje nastavení ke konkrétnímu tématu určené pouze pro správce.

Názvy výrobků a tlačítek

Názvy aplikací
V této příručce jsou názvy aplikací uváděny následovně.

Označení v této 
příručce

Popis

[ ] Výraz uzavřený do závorek [ ] označuje název tlačítka na dotykovém panelu či 
obrazovce počítače nebo název návodu k použití.

Tučný text Představuje název tlačítka, název části, název výrobku nebo název příslušenství na 
ovládaci panel.

Název aplikace Označení v této příručce

PageScope Web Connection Web Connection
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2.1 O stroji 2

2 Přehled stroje

2.1 O stroji

2.1.1 Názvy jednotlivých částí

Přední strana

Č. Jméno

1 Ovládací panel

2 Automatický podavač originálů (ADF)

2-a Kryt podavače ADF

2-b Vedení dokumentu

2-c Přihrádka podavače dokumentů

2-d Výstupní přihrádka dokumentů

2-e Zarážka dokumentu

3 Port USB

4 Ruční podavač

5 1. zásobník

6 Indikátor dat

4

3

2-e

2
2-c

2-d

5

1

6

2-a

2-b
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O stroji2 2.1

Zadní strana
Tento pohled ukazuje stroj s instalovanou volitelnou soupravou faxu FK-512 a montážní soupravou 
MK-738. Tyto díly jsou standardní výbavou u modelů bizhub C3850 prodávaných v Severní Americe.

Č. Jméno

1 Vypínač napájení

2 Připojení napájení

3 Port USB (typ B)

4 Ethernetový port (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T)

5 Zásuvka TEL (telefon)

6 Zásuvka LINE (telefonní linka)

1

2

3

4

5
6
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2.1 O stroji 2

2.1.2 Uspořádání volitelného příslušenství

Č. Jméno Popis

 1 Ověřovací jednotka 
AU-201

Provádí ověření snímáním údajů uložených na kartě IC.

 2 Pracovní stolek 
WT-P02

Plocha, na kterou lze dočasně odložit originál nebo jiné materiály. 
Používá se také, když je instalována ověřovací jednotka nebo 
finišer.

 3 Finišer FS-P03 Sešívá vytištěné listy.
Pro sešívání používejte sešívací soupravu SK-501.

 4 Klávesnice KP-101 Nachází se po straně ovládací panel.
Umožňuje zadávat čísla pomocí hardwarové Klávesnice.

 5 Jednotka podavače 
papíru PF-P13

Umožňuje vložit až 500 listů.
Jednotku podavače papíru lze instalovat u dvou vstupních štěrbin.

 6 Podstavec DK-P03 Používá se pro instalaci stroje na podlahu.
Tento díl v závislosti na zemi, kde se stroj používá, nemusí být 
možné používat.

Následující volitelné příslušenství je vestavěné do stroje a není zobrazeno na výše uvedeném obrázku.

 7 Souprava faxu FK-512 Umožňuje, aby tento stroj fungoval jako faxové zařízení.
Je standardní výbavou u modelů bizhub C3850 prodávaných 
v Severní Americe.

 8 Montážní souprava 
MK-738

Tato jednotka je zapotřebí pro instalaci soupravy faxu.
Je standardní výbavou u modelů bizhub C3850 prodávaných 
v Severní Americe.

 9 i-Option LK-106 Slouží k přidání písma čárového kódu, což je jedno ze speciálních 
písem.

10 i-Option LK-107 Slouží k přidání písma unicode, což je jedno ze speciálních písem.

11 i-Option LK-108 Slouží k přidání písma OCR, což je jedno ze speciálních písem.

12 i-Option LK-111 Podporuje funkci ThinPrint, která je jednou z řady pokročilých 
funkcí.

56

2

1

3

4
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dOdkaz
Blíže o registraci licenčních sad i-Option viz kapitola 2 v [návodu k použití Pokročilé funkce].
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2.2 O napájení 2

2.2 O napájení

2.2.1 Umístění vypínače napájení a tlačítka napájení
Stroj je vybaven dvěma vypínači: vypínačem napájení na vnější straně stroje a tlačítkem napájení na 
ovládací panel.

POZNÁMKA
Nevypínejte během tisku vypínač napájení ani nemačkejte tlačítko napájení. Mohlo by dojít k záseku papíru.

Pokud dojde k vypnutí vypínače napájení nebo k stisknutí tlačítka napájení v době, kdy stroj běží, systém 
odstraní aktuálně uložená data nebo komunikační data a také úlohy uložené ve frontách.

Č. Jméno Popis

1 Vypínač napájení Stiskněte při zapínání nebo vypínání hlavního napájení stroje nebo při 
restartování stroje.

2 Tlačítko napájení Stisknutím tohoto tlačítka přepnete stroj do režimu úspory energie. 
Tato funkce snižuje spotřebu elektrické energie a má výrazný vliv na 
úsporu energie.
Blíže viz s. 2-9.

2

1
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O napájení2 2.2

2.2.2 Vypínání a zapínání vypínače napájení

1 Při zapínání síťového napájení stiskněte n na vypínači napájení.

Objeví se zobrazení, oznamující, že se stroj nachází v procesu spouštění.

Když se zobrazí ikona hlavní nabídky, je stroj připraven k použití.

2 Při vypínání síťového napájení stiskněte o na vypínači napájení.

POZNÁMKA
Při provádění restartu stroje vypněte vypínač napájení a zapněte jej až po uplynutí nejméně 10 sekund. 
Pokud tak neučiníte, může dojít k závadě.
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2.2 O napájení 2

2.2.3 Použití tlačítka napájení
Stisknutím tlačítka napájení přepnete do režimu úspory energie.

Jako režim úspory energie, který se aktivuje stisknutím tlačítka napájení, můžete zvolit [Úspora energie] nebo 
[VYP pomocný vypínač].

Provedení nastavení: [Nástroje] - [Nastavení správce] - [Nastavení systému] - [Nastavení napájení / Režim 
úspory energie] - [Nastavení vypínače] (Výchozí nastavení závisí na zemi použití stroje.)

Když používáte tlačítko napájení jako tlačítko úsporného režimu
Po stisknutí tlačítka napájení se níže uvedeným způsobem změní stav stroje. Stav aktivovaného režimu 
úspory energie závisí na tom, jak dlouho je tlačítko napájení stisknuto.

Související nastavení (pro správce)
Stisknutím tlačítka napájení zvolte, jestli přepnout do režimu sníženého příkonu nebo do pohotovostního 
režimu. 
Provedení nastavení: [Nástroje] - [Nastavení správce] - [Nastavení systému] - [Nastavení napájení / Režim 
úspory energie] - [Režim úspory energie] (výchozí: [Snížený příkon])

Tlačítko 
napájení

Stav stroje Stav LED Popis

Krátké 
stisknutí

Režim 
sníženého 
příkonu
(výchozí)

Bliká:
modře

Vypnutím displeje dotykového panelu se sníží spotřeba 
energie.
Stroj se vrátí do normálního režimu, když přijímá data či 
faxy nebo když obsluha použije dotykový panel.

Pohotovostní 
režim

Bliká:
modře

Přináší vyšší úsporu energie než režim sníženého 
příkonu. Doba potřebná pro návrat do normálního režimu 
je delší než z režimu sníženého příkonu.
Stroj se vrátí do normálního režimu, když přijímá data či 
faxy nebo když obsluha použije dotykový panel.

Přidržení VYP 
pomocný 
vypínač

Rozsvítí se:
oranžově

Přináší vyšší úsporu energie než pohotovostní režim.
Při částečném vypnutí může stroj přijímat data nebo 
faxy, nemůže však snímat nebo tisknout.
Pokud jsou při částečném vypnutí přijata data nebo faxy, 
vytisknou se, až se stroj vrátí do normálního režimu.
Chcete-li stroj vrátit ze stavu částečného vypnutí do 
normálního režimu, stiskněte znovu tlačítko vypínač.
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Když používáte tlačítko napájení jako tlačítko VYP pomocný vypínač
Po stisknutí tlačítka napájení se níže uvedeným způsobem změní stav stroje. Stav aktivovaného režimu 
úspory energie závisí na tom, jak dlouho je tlačítko napájení stisknuto.

Tlačítko 
napájení

Stav stroje Stav LED Popis

Krátké 
stisknutí

VYP 
pomocný 
vypínač

Rozsvítí se:
oranžově

Přináší vyšší úsporu energie než pohotovostní režim.
Při částečném vypnutí může stroj přijímat data nebo 
faxy, nemůže však snímat nebo tisknout.
Pokud jsou při částečném vypnutí přijata data nebo faxy, 
vytisknou se, až se stroj vrátí do normálního režimu.
Chcete-li stroj vrátit ze stavu částečného vypnutí do 
normálního režimu, stiskněte znovu tlačítko vypínač.

Přidržení Aut. VYP 
ErP

Bliká:
oranžově

Tato funkce poskytuje mnohem významnější úsporu 
energie než režim částečného vypnutí, který se blíží 
stavu vypnutí hlavního vypínače.
V režimu automatického vypnutí ErP stroj nemůže 
přijímat data nebo faxy a nemůže ani snímat nebo 
tisknout.
Chcete-li stroj vrátit ze stavu automatického vypnutí ErP 
do normálního režimu, stiskněte znovu tlačítko vypínač.
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2.3 Ovládací panel

Tipy
Na tomto obrázku je ovládací panel s instalovanou klávesnice.

Č. Jméno Popis

1 Dotykový panel Ukazuje různá zobrazení a hlášení.
Operace provádějte přímým stisknutím panelu.

2 [Nabídka] Klepnutím na toto tlačítko se zobrazí hlavní nabídka. Když se zobrazí 
hlavní nabídka, rozsvítí se [Nabídka] modře.
Blíže o hlavní nabídce viz s. 2-15.

[Pomoc] Po klepnutí na toto tlačítko se zobrazí nápověda. Když se zobrazí 
nabídka nápovědy, rozsvítí se [Pomoc] modře.
Tato funkce zobrazuje vysvětlení a pracovní postupy funkcí na 
dotykovém panelu, kde si je můžete přečíst.

[Přístup] Po klepnutí na toto tlačítko provedete ověření v zobrazení ověření, 
pokud je na stroji instalováno ověření uživatele nebo sledování účtů.
Chcete-li se odhlásit, klepněte na [Přístup].

[Přerušení] Klepnutím na toto tlačítko přerušíte aktivní úlohy stroje a můžete 
rychle provést naléhavou úlohu.
Během práce v přerušení svítí [Přerušení] modře.

3 Klávesnice Číselnice slouží k zadávání číselných hodnot, jako jsou počet kopií 
nebo faktor zoom. Číselnice slouží také k volbě číslovaných tlačítek 
nastavení.

C (smazat) Všechny číselné hodnoty (počet kopií, zvětšení, formát atd.) zadané 
pomocí číselnice budou zrušeny.

4 Nulování Stisknutím tohoto tlačítka se vynuluje zadané nebo změněné 
nastavení z ovládacího panelu.

5 Stop Stisknutím tohoto tlačítka se dočasně zastaví probíhající úloha 
kopírování, snímání nebo tisku.
Stisknutím tlačítka Start se proces obnoví.
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6 Start Stisknutím se spouští operace, jako jsou kopírování, snímání, faxování 
nebo tisk.
• Svítí modře: stroj je připraven zahájit činnost.
• Svítí oranžově: stroj není připraven zahájit činnost.

Poznámka
Pokud tento indikátor svítí oranžově, zkontrolujte, jestli není na 
dotykovém panelu zobrazena výstraha nebo hlášení.

7 Tl. registru 1 až Tl. 
registru 3

Stisknutím jednotlivých tlačítek se na dotykovém panelu zobrazí 
funkce přiřazená registračnímu tlačítku.
• Výchozí funkce přiřazená registračnímu tlačítku závisí na zemi, ve 

které je stroj používán.
• Funkce přiřazené registračnímu tlačítku lze podle potřeby změnit. 

Blíže viz kapitola 7 v [návodu k použití Úvod].

8 Tlačítko napájení Stisknutím tohoto tlačítka přepnete stroj do režimu úspory energie.
Blíže viz s. 2-9.

9 Výstražný indikátor Označuje stav stroje barvou, blikáním nebo rozsvícením indikátoru.
• Bliká oranžově: výstraha
• Svítí oranžově: stroj se zastavil.

Č. Jméno Popis
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2.4 Práce s dotykovým panelem

Klepnutí
Lehce se prstem dotkněte obrazovky, poté ihned prst od obrazovky odtáhněte. Tato činnost se používá pro 
výběr nebo určení nabídky.

Mávnutí
Proveďte rychlý pohyb prstem po ploše obrazovky.

Zobrazení Klávesnice
Klepnutím na číslice nebo do vstupního pole se zobrazí klávesnice.

Slouží k zadávání číselných hodnot.
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Přepnutí do zobrazení pro zadávání nebo výběr
Klepnutím do vstupního pole nebo na ikonu přepnete do zobrazení pro zadávání nebo výběr.

Slouží k přepnutí do zobrazení pro výběr, ve kterém lze zadávat text nebo zvolit registrovanou položku.

Pokyny pro používání dotykového panelu
Stroj je vybaven kapacitním dotykovým panelem. Při práci s dotykovým panelem mějte na paměti 
následující body.

- Používejte prst nebo dotykové pero. Uvědomte si, že dotykový panel nebude správně reagovat, 
pokud na něj namísto bříška prstu nebo dotykového pera používáte nehet nebo hrot obyčejného pera.

- Vyvinutím příliš velké síly na dotykový panel způsobí poškození dotykového panelu, možná i rozbití.

- Používáte-li dotykový panel, netlačte na něj příliš velkou silou nebo špičatými předměty, jako je 
mikrotužka.

- Neobsluhujte dotykový panel mokrými prsty. Dotykový panel by mohl reagovat nečekaným 
způsobem. 

- Pokud byste používali dotykový panel v rukavicích, nebude dotykový panel správně reagovat. 
Dotykový panel musíte používat holým prstem nebo dotykovým perem.

- Mějte na paměti, že dotykový panel nemusí normálně reagovat, pokud bude při obsluze dotykového 
panelu vzdálenost mezi uživatelem a zářivkou menší než 500 mm.

- Dotykový panel nesmíte používat vedle zařízení, které vytváří elektrický šum, jako je elektrický generátor 
nebo klimatizační jednotka. Vlivem elektrického šumu by mohlo dojít k závadě.
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2.5 Hlavní nabídka
Klepnutím na tlačítko [Nabídka] na ovládacím panelu se zobrazí hlavní nabídka.

Hlavní nabídka je základní zobrazení pro práci s tímto strojem. Přepnutím do hlavní nabídky naleznete 
všechny funkční režimy.

Položka Popis

[Seznam úloh] Klepnutím na toto tlačítko zkontrolujete aktivní úlohy a protokoly úloh. 
V případě potřeby můžete provádět operace s úlohami, jako je odstranění 
nečinné úlohy.

Poznámka
Úlohou se myslí jednotlivá pracovní jednotka, např. tisk, odesílání, příjem nebo 
ukládání.

[Počitadlo] Po dotyku tohoto tlačítka se podle funkce nebo barvy zobrazí celkový počet 
stránek vytištěných na tomto stroji.
Tato informace vám pomůže orientovat se ve stavu použití stroje.

[Kopie] Klepnutím na toto tlačítko se objeví hlavní zobrazení režimu kopírování.
Blíže o režimu kopírování viz s. 5-15.

[Snímat do e-mailu] Klepnutím na toto tlačítko se objeví hlavní zobrazení režimu snímání do e-
mailu.
Blíže o režimu snímání do e-mailu viz s. 5-8.

[Snímat do složky] Klepnutím na toto tlačítko se objeví hlavní zobrazení režimu snímání do složky.
Blíže o režimu snímání do složky viz s. 5-8.

[Fax] Klepnutím na toto tlačítko se objeví hlavní zobrazení režimu faxu.
Blíže o režimu faxu viz s. 5-11.

[Vytisknout / odstranit 
dok.]

Po klepnutí na toto tlačítko můžete pracovat se soubory uloženými na pevném 
disku stroje nebo v paměti USB připojené ke stroji.
Blíže o způsobu tisku souboru z paměťového zařízení USB viz s. 5-18.

[Nástroje] Po klepnutí na toto tlačítko můžete konfigurovat nastavení stroje, registrovat 
cíle a zkontrolovat stav spotřebního materiálu.
Blíže o Nástroje viz [návod k použití Popis tlačítek nástrojů].

[APP] Zobrazí se, když je na stroji registrována aplikace podporovaná technologií 
OpenAPI.
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2.6 Zadávání znaků
Pro zadávání znaků při registraci adresy nebo programu používejte klávesnici zobrazenou na dotykovém 
panelu.

Položka Popis

Klávesnice Klepněte na tlačítka se znaky, které chcete zadat.

[Smazat] Klepnutím smažete zadaný znak nebo hodnotu.

[ ]/[ ] Klepnutím na toto tlačítko se posouvá kurzor.

[e] Klepnutím na toto tlačítko se po jednom odstraňují zadané znaky.

[Storno] Zadávání textu se přeruší a stránka se vrátí k předchozímu zobrazení.
Zadaný znak nebo hodnota se smaže.

[OK] Potvrdí se zadané znaky nebo číselné hodnoty. 



3 Vkládání papíru





bizhub C3850/C3350 3-3

3.1 Papír 3

3 Vkládání papíru

3.1 Papír

3.1.1 Kontrola dostupných typů papíru

*1 Papír, na který nebudete tisknout po obou stranách (například, když je na přední straně již něco vytištěno).
*2 Jemný a jiný zvláštní papír.
*3 Papír, na kterém je již předtištěný název firmy, textový předtisk a jiné texty.
*4 Barevný papír.
*5 Papír registrovaný jako často používaný typ papíru.
*6 1. zásobník podporuje pouze obálky #10 a obálky #3 s otvíráním na konci.

POZNÁMKA
Jiným papírem než obyčejným je myšlen zvláštní papír. Při vkládání zvláštního papíru do zásobníku zadejte 
správný typ papíru. Pokud tak neučiníte, může docházet k zásekům papíru nebo k chybám v obrazu.

Typ papíru Gramáž papíru Kapacita

Obyčejný papír
Recyklovaný papír
Pouze jednostranné*1

Zvláštní papír*2
Hlavičkový*3

Barevný papír*4
Uživatelský papír 1*5

Uživatelský papír 2*5

15-15/16 lb až 23-15/16 lb
(60 g/m2 až 90 g/m2)

Ruční podavač: 100 listů
1. zásobník: 550 listů

Silné 1
Uživatelský papír 3*5

24-3/16 lb až 31-15/16 lb
(91 g/m2 až 120 g/m2)

Ruční podavač: 20 listů
1. zásobník: 20 listů

Silný 1+
Uživatelský papír 4*5

32-3/16 lb až 41-3/4 lb
(121 g/m2 až 157 g/m2)

Ruční podavač: 20 listů
1. zásobník: 20 listů

Silné 2
Uživatelský papír 5*5

42 lb až 55-7/8 lb
(158 g/m2 až 210 g/m2)

Ruční podavač: 20 listů
1. zásobník: 20 listů

Potahovaný papír 1 26-5/8 lb až 31-15/16 lb
(100 g/m2 až 120 g/m2)

Ruční podavač: 20 listů
1. zásobník: 20 listů

Potahovaný papír 1+ 32-3/16 lb až 41-3/4 lb
(121 g/m2 až 157 g/m2)

Ruční podavač: 20 listů
1. zásobník: 20 listů

Potahovaný papír 2 42 lb (158 g/m2) Ruční podavač: 20 listů
1. zásobník: 20 listů

Pohlednice – Ruční podavač: 20 listů
1. zásobník: 20 listů

Obálky *6 – Ruční podavač: 10 listů
1. zásobník: 30 listů

Samolepkové archy – Ruční podavač: 20 listů
1. zásobník: 20 listů
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3.1.2 Kontrola dostupných formátů papíru

Tipy
- Pro všechny formáty papíru platí, že celá plocha vyjma 3/16" (4,2 mm) od okraje papíru při tisku a 3/16" 

(4 mm) od okraje papíru při kopírování je považována za tisknutelnou. Při konfiguraci uživatelských 
nastavení formátu papíru pomocí aplikace zadejte formát papíru v tisknutelné oblasti, aby mohlo být 
dosaženo optimálního výsledku tisku.

- Na obálku lze tisknout pouze na přední stranu (adresu). Také výsledek tisku na přeložené chlopně na 
přední straně nelze zaručit. Oblast, na které nelze tisk zaručit, závisí na typu obálky.

- Nastavení okraje stránky závisí na použité aplikaci. Pokud je zvolen formát papíru nebo okraj, může se 
stát, že nebude možné na určitou část plochy papíru tisknout. Chcete-li získat optimální výsledky, 
vytvořte si vlastní nastavení tak, aby se obraz nacházel na oblasti tisknutelné strojem.

Vstup podavače 
papíru

Povolené formáty

Ruční podavač A4, A5, A6, B5 (JIS), B6
Legal (8-1/2 e 14), Letter (8-1/2 e 11), SP Folio (8-1/2 e 12-11/16), 
Executive (7-1/4 e 10-1/2), Statement/Invoice (5-1/2 e 8-1/2)
Foolscap (8 e 13), 8-1/8 e 13-1/4, Folio (8-1/4 e 13), 
Government Legal (8-1/2 e 13), 8-1/2 e 13-1/2, 16K, Kai 16, Kai 32
Pohlednice (100 mm e 148 mm), pohlednice (148 mm e 200 mm)
Fotografie 4 e 6, fotografie 10 e 15
Obálka #10, obálka Western #6, obálka DL, obálka Western #2, 
obálka s otvíráním na konci #3, obálka s otvíráním na konci #4
B5 (ISO), UK Quarto (8 e 10), Government letter (8 e 10-1/2)
Šířka: 3-5/8 e 8-1/2 (92 mm e 215,9 mm), 
délka: 5-13/16 e 14 (148 mm e 355,6 mm)

1. zásobník A4, A5, A6, B5 (JIS), B6
Legal (8-1/2 e 14), Letter (8-1/2 e 11), SP Folio (8-1/2 e 12-11/16), 
Executive (7-1/4 e 10-1/2), Statement/Invoice (5-1/2 e 8-1/2)
Foolscap (8 e 13), 8-1/8 e 13-1/4, Folio (8-1/4 e 13), 
Government Legal (8-1/2 e 13), 8-1/2 e 13-1/2
Pohlednice (100 mm e 148 mm), pohlednice (148 mm e 200 mm)
Fotografie 4 e 6, fotografie 10 e 15
Obálka #10, obálka s otvíráním na konci #3
Government letter (8 e 10-1/2)
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3.1.3 Pokyny pro správné použití

Nevhodný papír
Nevkládejte do žádného zásobníku papír následujících typů. Pokud nebudete tyto pokyny dodržovat, může 
dojít ke zhoršení kvality tisku, zásekům papíru nebo poškození stroje.

- Papír, na který bylo tištěno termotiskárnou nebo inkoustovou tiskárnou

- Přeložený, zvlněný, pomačkaný nebo roztržený papír

- Papír, který ležel dlouhou dobu rozbalený

- Vlhký, perforovaný nebo děrovaný papír

- Mimořádně hladký či hrubý papír nebo papír s nerovným povrchem

- Chemicky upravený papír, jako např. papír s uhlíkovou vrstvou, teplocitlivý papír, papír citlivý na tlak 
nebo nažehlovací papír

- Papír zdobený fólií nebo reliéfem

- Papír nestandardního tvaru (nepravoúhlý)

- Papír pospojovaný lepidlem, sešívacími svorkami nebo kancelářskými sponkami 

- Papír s nalepenými samolepkami

- Papír s připojenými stuhami, háčky, pečetěmi atp.

- Papír s rozdílnou povrchovou kvalitou (hrubostí) na přední a zadní straně

- Příliš tenký nebo příliš silný papír

- Papír nesoucí elektrický náboj

- Kyselý papír

- Jiné typy nevhodného papíru

Uskladnění papíru
Chcete-li uskladnit papír, mějte na paměti následující body.

- Papír skladujte na rovném, vodorovném povrchu a nevyjímejte papír z obalu, dokud jej nebudete 
vkládat do zásobníku. Pokud necháte papír po dlouhou dobu rozbalený, může způsobovat záseky 
papíru.

- Když nepoužíváte papír, který je již vybalený, vraťte jej do původního obalu a uskladněte ve vodorovné 
poloze na chladném a tmavém místě.

- Neskladujte papír na místě nebo v prostředí, které je:

- příliš vlhké
- vystaveno přímému slunečnímu záření
- vystaveno vysokým teplotám (95°F (35°C) a vyšším)
- příliš prašné

- Neopírejte svazky papíru o sebe a neskladujte je ve svislé poloze.

Tipy
Když zakoupíte větší množství papíru nebo zvláštní papír, udělejte si předem zkušební tisk pro ověření kvality 
papíru.
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3.2 Vkládání papíru do ručního podavače
Když chcete použít papír jiného formátu, než je v zásobnících, použijte ruční podavač.

Při práci s ručním podavačem vložte papír a zadejte typ papíru.

0 Blíže o dostupných formátech a typech papíru viz s. 3-3.

1 Otevřete ruční podavač.

2 Roztáhněte vedení papíru.

3 Zatlačte na střed přepínací lišty, až zapadnou vlevo a vpravo blokovací západky (bílé).
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3.2 Vkládání papíru do ručního podavače 3
4 Vložte papír tiskovou stranou dolů co nejdále do štěrbiny podavače. 

POZNÁMKA
Vložte papír mezi vedení s označením nejvyššího množství.

Pokud je papír zvlněný, před vložením jej vyrovnejte.

5 Srovnejte vedení papíru podle formátu papíru.

6 Na ovládací panel změňte typ papíru a formát papíru. Při vkládání papíru vlastního formátu zadejte 
také formát papíru.

% Provedení nastavení: [Nástroje] - [Nastavení uživatele] - [Nastavení tiskárny] - [Nastavení papíru] - 
[Zásobník papíru] - [Ruční podávání]
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3.3 Vkládání originálu do 1. zásobníku
0 Blíže o dostupných formátech a typech papíru viz s. 3-3.

0 2. a 3. zásobník je dostupný, když je instalována volitelná jednotka podavače papíru. Blíže o vkládání 
papíru do 2. a 3. zásobníku viz kapitola 6 v [návod k použití Úvod].

1 Vysuňte 1. zásobník.

2 Stiskněte přepínací lištu dolů, až zapadne do blokované polohy.

3 Roztáhněte vedení papíru.
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3.3 Vkládání originálu do 1. zásobníku 3
4 Papír vkládejte do zásobníku tiskovou stranou nahoru.

% Pohlednice vložte otočené kratší stranou k pravé straně zásobníku.

POZNÁMKA
Nevkládejte svazek listů větší výšky, než ukazuje značka ,.

Pokud je papír zvlněný, před vložením jej vyrovnejte.

5 Srovnejte vedení papíru podle formátu papíru.

6 Zavřete 1. zásobník.

7 Na ovládací panel změňte typ papíru a formát papíru.

% Provedení nastavení: [Nástroje] - [Nastavení uživatele] - [Nastavení tiskárny] - [Nastavení papíru] - 
[Zásobník papíru] - [1. zásobník]
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4 Počáteční nastavení stroje

4.1 Příprava pro připojení k síti (pro správce)

Kontrola připojení kabelu LAN
Zkontrolujte, jestli je kabel LAN připojený k síti a zároveň zapojený do zásuvky LAN stroje.

Blíže o zásuvce pro zapojení kabelu viz s. 2-4.

Přiřazení adresy IP
Pokud má stroj pevnou adresu IP, zadejte ručně adresu IP, masku podsítě a adresu výchozí brány.

Na ovládací panel zvolte [Nástroje] - [Nastavení správce] - [Síťová nastavení] - [Nastavení TCP/IP] - 
[Nastavení IPv4], potom konfigurujte následující nastavení.

Tipy
- Jestliže se změní adresa IP stroje a provedou se síťová nastavení, stroj se restartuje.

- Chcete-li zjistit adresu IP přiřazenou stroji, vytiskněte si konfigurační stránku. Chcete-li vytisknout 
konfigurační stránku, zvolte [Nástroje] - [Nastavení uživatele] - [Nastavení tiskárny] - [Tisk zpráv] - 
[Konfigurační stránka].

Nastavení Popis

[Adresa IP] Při ručním zadávání adresy IP zadejte pevnou adresu IP přiřazenou stroji.

[Maska podsítě] Při ručním zadávání adresy IP zadejte masku podsítě.

[Výchozí brána] Při ručním zadávání adresy IP zadejte výchozí bránu.

[Způs.aut.nast. 
IP adresy]

Při automatickém zadávání adresy IP zvolte metodu pro automatické 
vyhledání.
• [Nastavení DHCP]: výchozím nastavením je [ZAP].
• [Nastavení BOOTP]: výchozím nastavením je [VYP].
• [Nastavení ARP/PING]: výchozím nastavením je [VYP].
• [Nastavení AUTO IP]: pevně nastaveno na [Povolit].
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4.2 Příprava pro fax (pro správce)

Tipy
Pro použití funkce faxu je zapotřebí volitelná souprava faxu FK-512 a montážní souprava MK-738. Tyto 
jednotky jsou standardní výbavou u modelů prodávaných v Severní Americe.

Kontrola modulárního kabelového propojení
Zkontrolujte, jestli je zapojen modulární kabel mezi zásuvkou LINE a příslušnou telefonní linkou.

Blíže o zásuvce pro zapojení kabelu viz s. 2-4.

Zadání typu telefonní linky
Zadejte typ (způsob volby) telefonní linky, ke které má být stroj připojen. Aby mohla být uskutečněna 
komunikace, musí být správně zadán způsob volby.

Provedení nastavení: [Nástroje] - [Nastavení správce] - [Nastavení faxu] - [Nastavení parametru linky] - 
[Způsob volby]

Příprava na použití stroje v prostředí pobočkové ústředny (PBX)
Když používáte stroj v prostředí PBX, registrujte vnější telefonní číslo.

Provedení nastavení: [Nástroje] - [Nastavení správce] - [Nastavení faxu] - [Nastav. přip. pob. ústředny]

Volba způsobu příjmu
Způsoby příjmu faxů: stroj přijímá faxy automaticky a uživatel přijímá faxy ručně. Nastavte způsob příjmu, 
který bude vyhovovat vašemu prostředí.

Provedení nastavení: [Nástroje] - [Nastavení správce] - [Nastavení faxu] - [Nastavení parametru linky] - 
[Režim PŘ]

Registrace údajů o odesilateli
Registrujte název stroje a název společnosti (jméno odesilatele) i faxové číslo stroje.

Registrované údaje budou vloženy do odesílaných faxů a ve faxech se při tisku na přijímajícím stroji objeví 
jako záznam o odesilateli.

Provedení nastavení: [Nástroje] - [Nastavení správce] - [Nastavení faxu] - [Informace záhlaví]

Nastavení data a času stroje
Nastavte datum a čas stroje, které se vytisknou na odesílaných nebo přijímaných faxech. Nastavené datum 
a čas budou řídicím časem pro časované vysílání, což umožní komunikaci v přednastavenou dobu.

Provedení nastavení: [Nástroje] - [Nastavení správce] - [Nastavení systému] - [Nastavení data/času]
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4.3 Nastavení pevného disku (pro správce)
Chcete-li z důvodu ochrany šifrovat data na pevném disku stroje, proveďte nastavení šifrování pevného 
disku.

Pokud je nastaveno šifrování pevného disku, provede se formátování pevného disku a budou vymazána data 
uložená na pevném disku. Proto doporučujeme provést nastavení šifrování pevného disku dříve, než začnete 
stroj používat.

Provedení nastavení: [Nástroje] - [Nastavení správce] - [Nastavení zabezpečení] - [Nastavení disku] - 
[Nastavení šifrování disku]

Související nastavení (pro správce)
Když povolujete pro použití stroje režim zvýšeného zabezpečení, musíte nastavit šifrování pevného disku. 
Blíže o režimu zvýšeného zabezpečení viz [Režim zvýš. zabezpečení] v kapitole 5 "Nastavení správce" 
v [návodu k použití Popis tlačítek nástrojů].
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5 Základní použití

5.1 Použití tiskové funkce (prostředí Windows)
Tato část popisuje, jak vytvořit nastavení tisku v prostředí Windows.

dOdkaz
Podrobnosti týkající se konfigurace tiskových nastavení v prostředí Mac OS viz kapitola 3 v [návod k použití 
Tisk].

Podrobnosti týkající se konfigurace tiskových nastavení v prostředí Linux viz kapitola 5 v [návod k použití 
Použité funkce].

5.1.1 Ovladač tiskárny
Před použitím stroje jako tiskárny musíte na počítači instalovat ovladač tiskárny.

K dispozici jsou následující typy ovladačů tiskárny. Vyberte ovladač tiskárny, který vyhovuje vašim tiskovým 
záměrům.

Ovladač tiskárny Jazyk popisu stránky Popis

Ovladač PCL PCL6 Standardní ovladač pro tisk běžných 
kancelářských dokumentů.
Mezi všemi třemi ovladači nabízí tento ovladač 
nejrychlejší tisk.

Ovladač PS Emulace PostScript 3 Tento ovladač je vhodný pro tisk dat s vysokým 
rozlišením, vytvořených v softwarové aplikaci 
s podporou PostScriptu od Adobe a jiných 
výrobců.
Ovladač se často používá v grafických a lehčích 
tiskových aplikacích, kde je důležitá dobrá 
reprodukce barev.

Ovladač XPS XPS Ovladač vyvinutý po Windows Vista, podporující 
specifikaci papíru XML (XPS).
Ovladač má několik výhod, včetně vysoce kvalitní 
reprodukce průsvitnosti.
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5.1.2 Příprava pro tisk (síťové připojení)

Kontrola připojení kabelu LAN
Zkontrolujte, jestli je do zásuvky LAN stroje zapojen kabel LAN.

Blíže o zásuvce pro zapojení kabelu viz s. 2-4.

Kontrola síťových nastavení
Vytiskněte si konfigurační stránku a zjistěte adresu IP přiřazenou stroji.

Chcete-li vytisknout konfigurační stránku, zvolte [Nástroje] - [Nastavení uživatele] - [Nastavení tiskárny] - 
[Tisk zpráv] - [Konfigurační stránka].

dOdkaz
Pokud není žádná adresa IP zobrazena, musíte provést síťová nastavení. Blíže viz s. 4-3.

Instalace ovladače tiskárny
Pro instalaci ovladače tiskárny na počítači použijte instalační program.

0 Tento úkon vyžaduje oprávnění správce.

0 Použijte Drivers & Utilities CD/DVD-ROM.

1 Vložte CD/DVD-ROM s ovladačem tiskárny do jednotky CD/DVD-ROM v počítači.

% Zkontrolujte, jestli se spustí instalační program, poté pokračujte krokem 2.

% Pokud se instalační program nespustí, otevřete složku s ovladačem tiskárny na CD/DVD-ROM, 
klepněte dvakrát na [Setup.exe] a přejděte na krok 3.

% Jestliže se objeví okno [Řízení uživatelských účtů], klepněte na [Pokračovat] nebo [Ano].

2 Klepněte na [Tiskárna/FAX].

3 Přečtěte si licenční smlouvu a klepněte na [Souhlasím].

4 Přečtěte si obsah okna [Soubor Readme] a klepněte na [Další].

5 Zvolte [Install Tiskárna/MFPs] a klepněte na [Další].

Budou rozpoznány připojené tiskárny.

% Ve Windows Vista/7/8 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 můžete zvolit [Upřednostnit 
IPv4] nebo [Upřednostnit IPv6]. Tato adresa má přednost při detekci v IPv4 i IPv6.

6 Vyberte tento stroj a klepněte na [Další].

% Pokud není tento stroj rozpoznán, restartujte jej.

% Nemusíte měnit způsob tisku z [Normální tisk] (Port 9100), pokud neprovede správce jiné nastavení. 
Tento návod popisuje, jak konfigurovat nastavení [Normální tisk] (Port 9100).

% Jako způsob tisku můžete zvolit [Normální tisk], [Internet tisk] (IPP) nebo [Zabezpečený tisk] (IPPS). 
Blíže o způsobech tisku viz kapitola 2 v [návodu k použití Tisk].

% Z připojených tiskáren je automaticky rozpoznán a zobrazen pouze cílový model. Pokud se zobrazí 
více cílových modelů, zkontrolujte adresy IP.

% Pokud nelze připojení k tomuto stroji rozpoznat, v seznamu se nezobrazí. V takovém případě zvolte 
[Zadejte tiskárnu/MFP s výjimkou výše uvedeného. (Adresa IP, Název hostitele...)], poté ručně 
zadejte adresu IP a název hostitele stroje.

7 Zaškrtněte políčko u ovladače tiskárny, který chcete instalovat, poté klepněte na [Další].

% Vlastnosti jednotlivých ovladačů tiskárny viz s. 5-3.

8 Zkontrolujte součásti, které se mají instalovat, a klepněte na [Instalovat].
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9 Je-li třeba, změňte název tiskárny nebo vytiskněte zkušební výtisk, poté klepněte na [Dokončit].

Proces instalace ovladače tiskárny je tím dokončen.

dOdkaz
Když dokončíte instalaci ovladače tiskárny, vytvořte výchozí nastavení ovladače tiskárny. Blíže viz s. 5-7.

5.1.3 Příprava pro tisk (připojení USB)

Změna instalačních nastavení (Windows 7/8 / Server 2008 R2 / Server 2012)
Pokud používáte Windows 7/8 / Server 2008 R2 / Server 2012, změňte před instalací ovladače tiskárny 
nastavení počítače.

1 Otevřete okno [Ovládací panely].

% Ve Windows 8 klepněte pravým tlačítkem do okna Start, poté klepněte na [Všechny aplikace] - 
[Ovládací panely].

% Ve Windows Server 2012 klepněte v okně Start na [Ovládací panely].

% Ve Windows 7 / Server 2008 R2 otevřete nabídku Start, poté klepněte na [Ovládací panely].

2 Klepněte na [Systém a zabezpečení] - [Systém].

3 V nabídce v levém podokně klepněte na [Upřesnit nastavení systému].

Objeví se okno [Vlastnosti systému].

4 Na kartě [Hardware] klepněte na [Nastavení instalace zařízení].

5 Zvolte [Ručně zvolit další akci], zvolte [Nikdy neinstalovat software ovladače z webu Windows Update.], 
poté klepněte na [Uložit změny].

% Po instalaci ovladače tiskárny změňte nastavení zpět na [Provádět automaticky (doporučeno)].

6 Klepnutím na [OK] zavřete okno [Vlastnosti systému].

Nastavení Popis

[Zkontrolovat] Zobrazí pro kontrolu instalované součásti.

[Přejmen. Tiskárna] Je-li třeba, změní název tiskárny.

[Vlastnosti] Nastavuje volitelné pracovní prostředí stroje.

[Tisk Nastavení] Je-li třeba, změní výchozí tiskové nastavení stroje.

[Tisk Test Stránka] V případě potřeby vytiskne zkušební stránku pro kontrolu správnosti 
tiskového procesu.
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Instalace ovladače tiskárny
Pro instalaci ovladače tiskárny na počítači použijte instalační program.

0 Tento úkon vyžaduje oprávnění správce.

0 Použijte Drivers & Utilities CD/DVD-ROM.

1 Zapojte kabel USB do zásuvky USB na tomto stroji.

% Blíže o zásuvce pro zapojení kabelu viz s. 2-4.

% Pokud se otevře okno průvodce pro přidání nového hardwaru, klepněte na [Storno].

2 Vložte CD/DVD-ROM s ovladačem tiskárny do jednotky CD/DVD-ROM v počítači.

% Zkontrolujte, jestli se spustí instalační program, poté přejděte na krok 3.

% Pokud se instalační program nespustí, otevřete složku s ovladačem tiskárny na CD/DVD-ROM, 
klepněte dvakrát na [Setup.exe] a přejděte na krok 4.

% Jestliže se objeví okno [Řízení uživatelských účtů], klepněte na [Pokračovat] nebo [Ano].

3 Klepněte na [Tiskárna/FAX].

4 Přečtěte si licenční smlouvu a klepněte na [Souhlasím].

5 Přečtěte si obsah okna [Soubor Readme] a klepněte na [Další].

6 Zvolte [Install Tiskárna/MFPs] a klepněte na [Další].

Budou rozpoznány tiskárny připojené přes porty USB.

7 Vyberte tento stroj a klepněte na [Další].

8 Zaškrtněte políčko u ovladače tiskárny, který chcete instalovat, poté klepněte na [Další].

% Vlastnosti jednotlivých ovladačů tiskárny viz s. 5-3.

9 Zkontrolujte součásti, které se mají instalovat, a klepněte na [Instalovat].

10 Je-li třeba, změňte název tiskárny nebo vytiskněte zkušební výtisk, poté klepněte na [Dokončit].

Proces instalace ovladače tiskárny je tím dokončen.

dOdkaz
Když dokončíte instalaci ovladače tiskárny, vytvořte výchozí nastavení ovladače tiskárny. Blíže viz s. 5-7.

Nastavení Popis

[Zkontrolovat] Zobrazí pro kontrolu instalované součásti.

[Přejmen. Tiskárnar] Je-li třeba, změní název tiskárny.

[Vlastnosti] Nastavuje volitelné pracovní prostředí stroje.

[Tisk Nastavení] Je-li třeba, změní výchozí tiskové nastavení stroje.

[Tisk Test Stránka] V případě potřeby vytiskne zkušební stránku pro kontrolu správnosti 
tiskového procesu.
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5.1.4 Počáteční nastavení ovladače tiskárny
Když používáte tento stroj poprvé, nastavte ovladač tiskárny tak, aby obsahoval informace, jako např. které 
příslušenství je na stroji instalováno a jestli byla provedena nastavení pro ověřování.

1 Zobrazte okno tiskárny.

% Ve Windows 8 klepněte pravým tlačítkem v okně Start, poté klepněte na [Všechny aplikace] - 
[Ovládací panely] - [Hardware a zvuk] - [Zobrazit zařízení a tiskárny].

% Ve Windows Server 2012 otevřete okno Start, poté klepněte na [Ovládací panely] - [Hardware] - 
[Zobrazit zařízení a tiskárny].

% Ve Windows 7 / Server 2008 R2 otevřete nabídku Start, poté klepněte na [Zařízení a tiskárny].

% Ve Windows Vista / Server 2008 klepněte na nabídku Start a zvolte [Ovládací panely] - [Hardware 
a zvuk] - [Tiskárny].

% Ve Windows XP / Server 2003 klepněte na nabídku Start, poté zvolte [Tiskárny a faxy].

2 Otevřete vlastnosti tiskárny.

% Ve Windows 7/8 / Server 2008 R2 / Server 2012 klepněte pravým tlačítkem na ikonu instalované 
tiskárny a v nabídce [Vlastnosti tiskárny] klepněte na zobrazený název tiskárny.

% Ve Windows XP/ Vista / Server 2003 / Server 2008 klepněte pravým tlačítkem na ikonu instalované 
tiskárny, poté klepněte na [Vlastnosti].

Objeví se okno [Vlastnosti].

3 Na kartě [Konfigurovat] nastavte informace typu, jaké příslušenství je na stroji instalováno a jestli bylo 
provedeno nastavení pro ověřování.

% Ve výchozím nastavení je povoleno [Auto] v [Načíst nastavení...]. Je automaticky získána informace 
o stroji a promítne se v [Možnosti zařízení].

% Když je zakázáno [Auto] v [Načíst nastavení...], klepnutím na [Načíst informace o zařízení] se získají 
a promítnou informace o stroji do [Možnosti zařízení].

% Pokud nemůžete komunikovat se strojem nebo používáte připojení USB v prostředí Windows XP či 
Server 2003, proveďte ručně nastavení v [Možnosti zařízení]. V seznamu zvolte položku, kterou 
chcete změnit, a nastavte hodnotu v [nastavení].

4 Klepněte na [OK].

5.1.5 Jak tisknout

1 Pomocí softwarové aplikace otevřete originální data. V nabídce [Soubor] zvolte [Tisk].

2 V [Název tiskárny] (nebo [Vybrat tiskárnu]) zvolte požadovanou tiskárnu.

% Dialogové okno [Tisk] se liší v závislosti na softwarové aplikaci.

3 Zadejte rozsah tisku a počet kopií.

4 Klepnutím na [Vlastnosti] (nebo [Předvolby]) můžete podle potřeby změnit nastavení ovladače tiskárny.

% Nastavení tisku, která zde změníte, se po návratu do softwarové aplikace vrátí do výchozích hodnot.

% Blíže o nastavení tisku z tiskového ovladače viz kapitola 2 v [návodu k použití Tisk].

5 Klepněte na [Tisk].

Bude proveden tisk.
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5.2 Použití funkce snímání

5.2.1 Dostupné operace ve funkci snímání
Původní data snímaná strojem lze odeslat do počítače či na server nebo je uložit na pevný disk stroje.

Funkce snímání nabízí následující odvozené funkce.

dOdkaz
Před použitím funkce snímání může být zapotřebí vytvořit následující nastavení. Blíže o použití jednotlivých 
funkcí viz [návod k požití Snímání].

Funkce Popis

Snímání do e-mailu Odešle se převedený soubor na libovolnou e-mailovou adresu jako příloha e-
mailu.

Odeslání do SMB Odešle se převedený soubor do sdílené složky v počítači. Pro použití této 
funkce musíte zadat jako cíl svůj počítač nebo souborový server.

Přenos FTP Odešle se převedený soubor na server FTP. Tato funkce je užitečná při 
přenášení souborů přes server FTP.

Odeslání WebDAV Odešle se převedený soubor na server WebDAV. Tato funkce je užitečná při 
přenášení souborů přes server WebDAV.

Uložení na pevný disk Data originálu snímaného tímto strojem se uloží na vestavěný pevný disk.
Data originálu uložená na pevném disku lze prostřednictvím webového 
prohlížeče stáhnout do počítače.

Uložení do paměti USB Uloží data originálu snímaná strojem na paměťové zařízení USB připojené ke 
stroji.

Snímání WS Importuje data originálu vysláním příkazu z počítače bez konfigurace 
komplikovaných systémových nastavení nebo posílá data originálu snímaného 
strojem do počítače.
Tuto funkci podporuje Windows od verze Vista.

Snímání TWAIN/WIA Převádí data originálu snímaného strojem do souboru a importuje je z počítače 
v počítačové síti pomocí aplikací kompatibilních s TWAIN/WIA.
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5.2.2 Jak provést odeslání

1 Vložte originál.

2 Klepněte na tlačítko požadované funkce.

% Chcete-li použít snímání do e-mailu, klepněte na [Snímat do e-mailu].

% Chcete-li použít odeslání SMB, odeslání FTP, odeslání WebDAV, uložení na pevný disk, uložení do 
paměti USB nebo snímání WS, klepněte na [Snímat do složky].

3 Zadejte cíl.

% Požadovaný cíl můžete zvolit ze seznamu předem registrovaných cílů nebo můžete údaje o cíli 
zadat přímo. Blíže o způsobu registrace cíle viz s. 5-20.

% Můžete zadat více cílů.
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4 Klepněte na [Aplikace], poté proveďte nastavení možností snímání.

% Před snímáním originálu strojem musíte zadat formát snímaného originálu. Před snímáním originálu 
zvolte [Aplikace] - [Základní] - [Formát snímání], poté zadejte formát originálu. Pokud nezadáte 
formát originálu správně, může být obraz oříznutý.

5 Stiskněte tlačítko Start.

% Před odesláním dat klepněte na [Kontrola nastavení] a podle potřeby zkontrolujte zadaný cíl 
a nastavení.

% Chcete-li operaci zadání cílů nebo nastavení možností provést znovu, stiskněte Nulování.

% Pokud stisknete během snímání originálu tlačítko Stop, snímání se zastaví. Chcete-li zrušit snímání 
originálu, odstraňte v zobrazení úloh neaktivní úlohy.

Bude zahájeno odesílání.
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5.3 Použití funkce faxu

5.3.1 Funkce faxu
Fax je komunikační funkce, která využívá telefonní linku k odeslání snímaných originálů (na papíru) nebo 
k příjmu dat odeslaných vzdálenými stroji. Tento stroj nabízí pro práci s faxem různé funkce včetně těch, 
které umožňují uživateli změnit nastavení snímání podle originálu a ukládat příchozí faxy do paměti.

Následující text obsahuje pokyny, které byste měli při používání funkcí faxu dodržovat.

- Chcete-li používat funkce faxu, musí se ve většině zemí instalovat volitelné jednotky.

- Pro bizhub C3850: je zapotřebí volitelná souprava faxu FK-512 a montážní souprava MK-738, vyjma 
modelů prodávaných v Severní Americe.

- Pro bizhub C3350: je zapotřebí volitelná souprava faxu FK-512 a montážní souprava MK-738.

- Stroj lze připojit k následujícím typům telefonních linek.

- Veřejná telefonní síť (včetně faxových komunikačních linek)
- PBX (pobočková telefonní ústředna, dvouvodičová)

- Data faxu nelze odesílat nebo přijímat v barvě.

- Kancelářský telefon nelze připojit jako externí telefon.

- Funkci čekání hovoru nelze používat simultánně.

- Pokud je vyhrazená digitální telefonní linka v podnikové telefonní síti multiplexní, může se snížit 
přenosová rychlost faxu nebo nebude možné použít fax Super G3.

- Výchozí nastavení z výroby mohou ve vzácných případech způsobit komunikační chyby. To je 
způsobeno tím, že větší počet zařízení omezuje šířku pásma linky až na samou mez na základě 
předpokladu, že je linka určena pro hlasovou komunikaci. Tato omezení se také liší v závislosti na 
zařízeních, která jsou připojena do sítě. Podrobnosti vám sdělí správce sítě.

dOdkaz
Chcete-li používat funkci faxu, musíte na stroji předem nastavit operační prostředí. Blíže viz s. 4-4.
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5.3.2 Jak provést odeslání

1 Vložte originál.

2 Klepněte na [Fax].

3 Zadejte číslo faxu.

% Požadovaný cíl můžete zvolit ze seznamu předem registrovaných cílů nebo můžete údaje o cíli 
zadat přímo. Blíže o způsobu registrace cíle viz s. 5-20.

% Po zadání více cílů lze vytvořit oběžníkový fax.
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4 Klepněte na [Aplikace], poté proveďte nastavení možností faxu.

% Před snímáním originálu strojem musíte zadat formát snímaného originálu. Před snímáním originálu 
zvolte [Aplikace] - [Základní] - [Formát snímání], poté zadejte formát originálu. Pokud nezadáte 
formát originálu správně, může být obraz oříznutý.

5 Stiskněte tlačítko Start.

% Před odesláním dat klepněte na [Kontrola nastavení] a podle potřeby zkontrolujte zadaný cíl 
a nastavení.

% Chcete-li operaci zadání cílů nebo nastavení možností provést znovu, stiskněte Nulování.

% Pokud stisknete během snímání originálu tlačítko Stop, snímání se zastaví. Chcete-li zrušit snímání 
originálu, odstraňte v zobrazení úloh neaktivní úlohy.

Bude zahájeno odesílání.
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5.3.3 Úvod do funkcí odesílání faxu
Tato část popisuje užitečné funkce pro odesílání faxů. Blíže o použití jednotlivých funkcí viz kapitola 4 
v [návod k použití Fax].

5.3.4 Úvod do funkcí přijímání faxu
Tato část popisuje užitečné funkce pro příjem faxů. Blíže o použití jednotlivých funkcí viz kapitola 6 v [návod 
k použití Fax].

5.3.5 Úvod do funkce internetového faxu
Internetový fax je funkce používaná k odeslání a příjmu faxu přes podnikovou počítačovou síť nebo Internet.

K přenosu faxů se používá stejná síť, jakou používají počítače. Můžete proto přijímat a odesílat faxy na 
vzdálená místa bez obav z komunikačních nákladů nebo z odesílání příliš velkého počtu stránek.

Blíže o funkci internetového faxu viz [návod k použití Síťový fax].

Funkce Přehled

Časované VY S časovaným odesláním se odesílání zahájí automaticky v zadanou dobu, 
pokud byla nastavena.

Kontrola cíle a odeslání Kontrola cíle a odeslání zkontroluje zadané číslo faxu pro přenos podle čísla 
faxu cíle (CSI) a odešle fax jen v případě shody.

VY s F kódem Přenos s F kódem nastavuje pro odeslání faxu F kód (podadresa a ID 
odeslání). Lze používat důvěrný přenos a požadavek na zprostředkovaný 
přenos.
• Funkce důvěrného přenosu je určena ke komunikaci s konkrétními lidmi 

pomocí schránky důvěrného příjmu, což vyžaduje registrované číslo 
a heslo.

• Požadavek na zprostředkovaný přenos je funkce, která z předávací 
stanice, která přijala nějaký fax, distribuuje přijatý fax předem registrované 
skupině adresátů.

Rychlé VY z paměti Přenos faxu začíná souběžně se snímáním stránky. V záznamu odesilatele lze 
zadat celkový počet odesílaných stránek.

VY s heslem VY s heslem odešle fax s heslem. Slouží k odesílání faxů do zařízení, ve kterém 
jsou příjemci faxů omezeni heslem (zařízení s povoleným příjmem uzavřené 
sítě).

VY pollingem VY pollingem uloží soubor předem na vnitřní pevný disk a odešle jej až na 
základě požadavku (požadavek pollingu) ze strany příjemce.

Funkce Přehled

Náhradní příjem do 
paměti

Když stroj nemůže vytisknout přijatý fax kvůli záseku papíru nebo když dojde 
spotřební materiál, tato funkce uloží přijatý fax do paměti do doby, než bude 
stroj opět moci tisknout.

Směrování TSI Směrování TSI automaticky předává přijatý fax do předem zadaného cíle (cíl 
SMB, FTP nebo e-mail /internetový fax/) podle faxového čísla odesilatele (TSI).

VY předávání VY předávání přenáší přijatý fax do předem zadaného cíle (cíl faxu, e-mailu 
nebo internetového faxu).

PŘ do paměti Při příjmu do paměti se přijatý fax uloží v paměti stroje a nevytiskne se. Obsah 
přijatého faxu si můžete prohlédnout a fax vytisknout, jen když to bude třeba.

Důvěrný PŘ Důvěrný příjem je určen ke komunikaci s konkrétními lidmi pomocí schránky 
důvěrného příjmu, což vyžaduje registraci čísla a heslo.

PŘ uzavřené sítě Příjem uzavřené sítě omezuje příjemce heslem.

PŘ pollingem Při příjmu pollingem se přijímá soubor z odesílajícího stroje na základě pokynů 
z tohoto stroje.

PŘ PC faxu Při příjmu PC faxu se uloží přijatý fax do paměti. V případě potřeby lze přijatý 
fax vytisknout nebo stáhnout.

Noční PŘ Noční příjem zakazuje tisk přijatých faxů v předem stanoveném časovém 
pásmu.
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5.4 Použití funkce kopírování

5.4.1 Jak kopírovat

1 Vložte originál.

2 Klepněte na [Kopie].

3 Podle potřeby proveďte nastavení pro kopírování.

% Před snímáním originálu strojem musíte zadat formát snímaného originálu. Před snímáním originálu 
zadejte v [Formát originálu] formát originálu. Pokud nezadáte formát originálu správně, může být 
obraz oříznutý.

% Blíže o různých nastaveních pro kopírování viz s. 5-17.

% Změna nastavení se projeví na obrazu ve [Výstup]. Můžete tak provádět nastavení a přitom sledovat 
výstupní obraz.
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4 Je-li třeba, zadejte pomocí klávesnice počet kopií.

% Klepnutím na [Počet sad] se zobrazí klávesnice.

% Pokud je [Číselnice] přiřazena registračnímu tlačítku, můžete stisknutím registračního tlačítka na 
dotykovém panelu zobrazit klávesnice a zadat data.

% Chcete-li znovu zadat počet kopií, klepněte na [C] (smazat).

5 Stiskněte tlačítko Start.

% V případě potřeby klepněte před spuštěním kopírování na [Kontrola nastavení] a zkontrolujte 
nastavení.

% Pokud stisknete během snímání originálu tlačítko Stop, snímání se zastaví. Chcete-li zrušit snímání 
originálu, odstraňte v zobrazení úloh neaktivní úlohy.

Originál bude snímán a bude zahájeno kopírování.
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5.4.2 Úvod do funkcí kopírování
Tato část popisuje užitečné funkce pro kopírování. Blíže o použití jednotlivých funkcí viz [návod k požití 
Kopírování].

Funkce Přehled

[Přerušení] Pokud potřebujete naléhavě vytvořit kopii, přestože stroj právě tiskne originál, 
můžete aktivní úlohu přerušit a provést vložené kopírování.

[Zkušební kopie] Před zahájením vlastního kopírování vytvořte jeden zkušební výtisk 
a zkontrolujte jeho správnost.
Při vytváření velkého množství kopií můžete pomocí funkce zkušebního 
kopírování předejít vytvoření velikého počtu chybných kopií.

[ID kopírování] Když chcete kopírovat kartičky, jako např. průkaz pojištěnce nebo řidičský 
průkaz, můžete nastavit, aby se přední i zadní strana průkazu kopírovaly na 
jeden list a aby byly kopírované obrazy na téže straně listu. Takto lze snížit 
množství použitého papíru.

[Barva] Zvolte barvu pro kopírování.

[Sytost] Upravte sytost kopírovaného obrazu.

[Typ originálu] Zvolte optimální nastavení obrazu originálu, aby byl kopírován na optimální 
úrovni kvality.

[Formát originálu] Zvolte formát snímaného originálu.

[Papír] Zvolte formát a typ papíru pro kopírování. Můžete také změnit nastavení 
formátu a typu papíru vloženého v zásobnících papíru.

[Zoom] Obraz kopie můžete kopírovat zvětšený nebo zmenšený libovolným faktorem 
zoom.

[Oboustr./spojit] Originál se kopíruje na obě strany papíru. Vícestránkový originál lze zmenšit 
a kopírovat na stejnou stranu jednoho listu papíru.

[Výst. zprac.] Při tisku více sad kopií můžete zvolit, jestli kopie na výstupu třídit, nebo 
skupinkovat.

[Oddělené snímání] Pokud je počet listů originálu tak velký, že je nelze současně vložit do ADF, 
můžete je vložit v několika dávkách a zacházet s nimi jako s jedinou úlohou.

[Odstranění pozadí] Můžete seřídit sytost pozadí originálu s barevným pozadím, jako jsou noviny 
nebo originál vytvořený na recyklovaném papíru.

[Lesklé] Obrazy jsou vytvářeny s lesklou úpravou.

[Kvalita obrazu] Můžete seřídit pro kopírování úroveň barevné kvality originálu.

[Okraj stránky] Pokud chcete na kopírovaných listech přidat okraj pro vazbu, můžete seřídit 
velikost okraje.
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5.5 Tisk souboru uloženého v paměti USB

Podporovaná paměťová zařízení USB
Ke stroji lze připojit paměťová zařízení USB s následujícími parametry.

Tipy
Při připojování paměťového zařízení USB ke stroji mějte na paměti následující body.

- Používejte zásuvku USB na straně ovládací panel.

- Neodpojujte paměťové zařízení USB během ukládání souboru do paměti USB nebo během tisku 
souboru z paměti USB.

- Používejte na stroji pouze paměťová zařízení USB. Nepoužívejte jiný zařízení USB (jako jsou jednotky 
pevného disku nebo přepínací rozbočovač USB).

- Paměťové zařízení USB nepřipojujte a neodpojujte, když jsou na ovládací panel zobrazené přesýpací 
hodiny v době, kdy je stroj aktivní.

- Neodpojujte paměťové zařízení USB bezprostředně po připojení.

Jak tisknout

1 Zapojte paměťové zařízení USB do zásuvky USB na tomto stroji.

2 Klepněte na [Vytisknout / odstranit dok.].

3 Klepněte na [Vnější paměť].

Položka Technické údaje

Podporovaná média Paměťové zařízení USB (podporován standard USB 2.0)

Souborový systém FAT32 

Typ souboru PDF, Compact PDF, JPEG, TIFF, XPS, Compact XPS, OpenXPS, OOXML 
(.docx/.xlsx/.pptx) a PPML (.ppml/.vdx/.zip) 
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4 Zvolte soubor, který chcete tisknout, a klepněte na [Tisk].

% Klepnutím na [Nahoře] se pohybujte nahoru.

% Klepnutím na [Otevřít] otevřete složku a přesuňte se dolů.

5 Je-li třeba, změňte nastavení tisku a klepněte na [Tisk].

Nastavení Popis

[Formát papíru] Zvolte pro tisk formát papíru. Když je zvoleným typem souboru TIFF nebo 
JPEG, lze zadat formát papíru.

[Oboustranně] Zvolte, jestli tisknout data na jednu stranu nebo po obou stranách listu 
papíru. Chcete-li tisknout data oboustranně, vyberte pozici vazby. 

[Výstupní zprac.] - 
[Třídění]

Při tisku ve větším počtu kopií zvolte, jestli kopie vysouvat odděleně po 
jedné jako "12345", "12345" a "12345". 
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5.6 Registrace cíle

Adresář
Registrace často používaných cílů na stroji vám ušetří čas a námahu spojenou s jejich zadáváním při každém 
přenosu dat. Seznam cílů registrovaných na tomto stroji se nazývá adresář.

Lze registrovat 2 000 položek adresáře. Typy cílů, které lze v závislosti na přenosovém režimu registrovat, 
jsou e-mailové adresy, názvy počítačů atd.

dOdkaz
Cíle pro odeslání FTP, WebDAV a internetovým faxem lze registrovat pouze pomocí Web Connection. Blíže 
o postupu registrace viz kapitola 2 v [návodu k použití Použité funkce].

Registrace cílů v adresáři
Cíle pro odeslání faxu, e-mailu a SMB lze registrovat z ovládací panel.

1 Klepněte na [Nástroje] - [Registrace jednotlač. / schránky uživatele].

2 Zvolte typ cílů, které chcete registrovat.

3 Zadejte informace o cíli a klepněte na [OK].

[Fax]

Nastavení Popis

[Č.] Registrační číslo cíle. Automaticky se přiřadí nejmenší nepoužité číslo.

[Jméno] Zadejte název cíle (v délce do 72 znaků).

[Oblíbené] Zvolte při registraci často používaného cíle. Registrovaný cíl se zobrazí 
v [Oblíbené], což vám usnadní zadání cíle.

[Index] Zvolte odpovídající znak, aby mohl být cíl vyhledán v rejstříku podle názvu.

[Číslo faxu] Zadejte číslo cílového faxu.
• Když používáte tento stroj v prostředí PBX, klepněte na [Vnější] (objeví se 

[E]). Automaticky bude vloženo registrované číslo vnější linky.
• Když používáte tento stroj v prostředí PBX, klepněte po zadání čísla vnější 

linky na [Prodleva] (objeví se [P]), aby probíhala volba úspěšně.
• Pokud chcete telefonní linkou vyslat signál stisknutí, klepněte na [Tón] 

(objeví se [T]).
• Zadáním [–] oddělte volené číslo. Volba čísla tím nebude ovlivněna.

[Nastavení linky] Je-li třeba, zadejte, jak odeslat fax do cíle, který chcete registrovat. Nastavení, 
která zde provedete, můžete před odesláním faxu změnit.
• [ECM Vyp]: ECM je režim opravy chyb stanovený ITU-T (Mezinárodní 

telekomunikační unie - Obor telekomunikační standardizace). Faxová 
zařízení vybavená funkcí ECM navzájem komunikují a přitom kontrolují, 
jestli v přenášených datech nejsou chyby. Tím se zabrání rozmazání obrazu 
vlivem šumu na telefonní lince. 
Pokud pošlete fax pomocí telefonní linky v prostředí se statickou 
elektřinou, může komunikace trvat delší dobu. V takovém případě lze 
komunikační dobu zkrátit nastavením ECM při přenosu na Vyp. Může však 
docházet k vzniku chyb obrazu nebo komunikace na zadané hodnotě 
komunikační rychlosti, změňte proto tuto hodnotu podle daných 
podmínek.

• [Vyp v34]: V34 je komunikační režim používaný pro faxovou komunikaci 
super G3. Jestliže je však vzdálený stroj nebo tento stroj připojen 
k telefonní lince přes PBX, nemusí se v závislosti na stavu telefonní linky 
v režimu super G3 podařit navázat spojení. V takovém případě se 
doporučuje režim V34 při odesílání dat vypnout.

• [Kontrola cíle a odeslání]: Při použití funkce kontroly cíle a odeslání zvolte 
[Ano]. Zadané číslo faxu bude porovnáno s číslem faxu cíle (CSI) a fax bude 
odeslán jen v případě shody.
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[E-mail]

[SMB]

Tipy
- Chcete-li zkontrolovat nastavení registrovaného cíle, zvolte registrovaný název a klepněte na [Kontrola 

nastavení].

- Chcete-li změnit nastavení registrovaného cíle, zvolte registrovaný název a klepněte na [Upravit].

- Chcete-li odstranit registrovaný cíl, zvolte jeho registrovaný název a klepněte na [Odstranit].

Nastavení Popis

[Č.] Registrační číslo cíle. Automaticky se přiřadí nejmenší nepoužité číslo.

[Jméno] Zadejte název cíle (v délce do 72 znaků).

[Oblíbené] Zvolte při registraci často používaného cíle. Registrovaný cíl se zobrazí 
v [Oblíbené], což vám usnadní zadání cíle.

[Index] Zvolte odpovídající znak, aby mohl být cíl vyhledán v rejstříku podle názvu.

[E-mail] Zadejte e-mailovou adresu jako cíl (ASCII znaky v délce do 320 bytů).

Nastavení Popis

[Č.] Registrační číslo cíle. Automaticky se přiřadí nejmenší nepoužité číslo.

[Jméno] Zadejte název cíle (v délce do 72 znaků).

[Oblíbené] Zvolte při registraci často používaného cíle. Registrovaný cíl se zobrazí 
v [Oblíbené], což vám usnadní zadání cíle.

[Index] Zvolte odpovídající znak, aby mohl být cíl vyhledán v rejstříku podle názvu.

[Připojení] Registrujte informaci pro cílový počítač.

[Název hostitele] Zadejte název hostitele nebo adresu IP cílového počítače.
• Příklad názvu počítače (název hostitele): "DOMACI-PC"
• Příklad adresy IP (IPv4): "192.168.1.1"
• Příklad adresy IP (IPv6): "fe80::220:6bff:fe10:2f16"

[Cesta k souboru] Zadejte název sdílené složky v počítači nastavené v [Název hostitele] (v délce 
do 255 bytů).
• Příklad: "snimani"
Když zadáváte složku ve sdílené složce, vložte mezi názvy složek symbol "\".
• Příklad: "snimani\dokument"

[ID uživatele] Zadejte jméno uživatele, který má oprávnění přístupu do složky zadané 
v [Cesta k souboru] (v délce do 255 bytů).
• Pro uživatele pracovní skupiny zadejte pouze jméno uživatele. Příklad: 

"Uzivatel01"
• Pro uživatele domény zadejte jmeno_uzivatele@nazev_domeny. Příklad: 

"Uzivatel01@abc.local"

[Heslo] Zadejte heslo (v délce do 127 bytů).

[Procházet] Vyhledejte cílový počítač v síti, poté zvolte sdílenou složku.
Informace o zvolené složce je registrována.
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