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Jak systém používat – Panel

Práce s dotykovým panelem*

Přepnutí
do hlavní nabídky

Oblast mobilního přístupu
(funkce NFC)
1. Klepnutím zvolíte nebo
určíte nabídku.

Přihlášení/odhlášení
Číselnice KP-101
(volitelně)
Hlasová nápověda
(není určeno pro
evropský trh)
Slouží k zadávání
hodnot a čísel

Indikátor stavu

Dotykový panel

Přístup
Nabídka

Smazat hodnotu

2. Poklepáním vyvoláte
podrobné informace
nebo zvětšíte obraz
miniatury.

6. Přetažením přesunete
dokument na zamýšlené
místo.

7. Přesouváním přesunete
zobrazený obraz.

Zap/vyp
energeticky
úsporný režim

Přepínač režimu
zvětšeného zobrazení*
Otevření zobrazení
Nápovědy*

Vytvoření
zkušební
sady kopií*
Zobrazení číselnice*

Nulovat nastavení

3. Tažením přesunete
polohu v zobrazení
aplikace nebo náhledu.

8. Stažením nebo
roztažením prstů
zvětšete nebo zmenšete
obraz náhledu.

Zastavit zpracování
Spustit zpracování

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

Dotykový panel – Hlavní nabídka
Seřiďte dotykový panel /
nastavte činnost
dotykového panelu

Zobrazuje celkový počet
vytištěných stránek

Zobrazení hlášení

Zobrazuje aktivní a čekající úlohy

9. Otáčením dvěma prsty
otočte obraz náhledu.

Indikátor zásoby
toneru

Lze změnit
funkce zástupců
Oblast zástupců*

* V této oblasti lze zobrazit 24 zástupců přiřazených libovolným funkcím.
Ve výchozím nastavení obsahuje hlavní nabídka Kopie, Sním./Fax, Schránka, Nastavení zvuku a Nástroje.
Nástroje se zobrazí vždy.

4. Rychlým pohybem
prstu posunete seznam
adres nebo úloh
a můžete listovat mezi
stránkami zobrazení
miniatur.

Provádění nastavení/
zobrazení stavu využití

5. Podržením zobrazíte
ikonu vztahující se
k dokumentu.

*Dostupné dotykové funkce závisí na konkrétním zobrazení.
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PODPORA

Potřebuji poradit s ovládáním stroje

Jak systém používat – Panel
Přepnutí
do hlavní nabídky

Podrobný popis funkcí najdete v uživatelském manuálu, který je
dodáván ke stroji nebo jej naleznete na našich webových stránkách
www.konicaminolta.cz v sekci Technická podpora či aplikaci eCON
na adrese www.konicaminolta.cz/eCON.

Potřebuji doplnit spotřební materiál
Papír
V aplikaci eCON na adrese www.konicaminolta.cz/eCON je možné
objednat mimořádný závoz papíru nebo navýšit pravidelně zavážené
množství papíru.

Spotřební materiál

Práce s dotykovým panelem*
Oblast mobilního přístupu
(funkce NFC)
Číselnice KP-101
(volitelně)

Indikátor
stavu
Dotykový
panel

Přístup
Nabídka

Používám službu ePRO PLUS: v případě, že využíváte službu ePRO

PLUS, jsou tonery a odpadní nádoby dodávány automaticky.

Používám službu ePRO COMFORT/MAX: v případě, že využíváte
službu ePRO COMFORT/MAX, jsou tonery, odpadní nádoby i ostatní díly
(zobrazovací jednotky, fixace, válce) dodávány automaticky.
Aktuální stav dodávky spotřebního materiálu můžete zkontrolovat
v aplikaci eCON na adrese www.konicaminolta.cz/eCON.

Používám službu ePRO BASIC nebo nemám ePRO vůbec:
požadované množství spotřebního materiálu zadejte u příslušného
stroje v aplikaci eCON na adrese www.konicaminolta.cz/eCON.
Nesmluvní stroj: objednejte na adrese obchod.konicaminolta.cz.

Potřebuji objednat servis
Používám službu ePRO: v případě, že využíváte službu ePRO, jsou

objednávky servisu prováděny automaticky.

Aktuální stav objednávky servisu můžete zkontrolovat v aplikaci eCON
na adrese www.konicaminolta.cz/eCON.

Nepoužívám službu ePRO: požadovanou servisní zakázku zadejte

u příslušného stroje v aplikaci eCON na adrese
www.konicaminolta.cz/eCON.

Kontakty
V případě, že vám žádná z výše uvedených rad nepomohla,
kontaktujte zákaznické centrum Konica Minolta.
Konica Minolta
Business Solutions Czech spol. s r. o.
www.konicaminolta.cz
Zákaznické centrum
Tel.: 841 777 777

1. Klepnutím zvolíte nebo
určíte nabídku.

Přihlášení/odhlášení

Hlasová nápověda
(není určeno pro
evropský trh)
Slouží k zadávání
hodnot a čísel
Smazat hodnotu

2. Poklepáním vyvoláte
podrobné informace
nebo zvětšíte obraz
miniatury.

6. Přetažením přesunete
dokument na zamýšlené
místo.

7. Přesouváním přesunete
zobrazený obraz.

Zap/vyp
energeticky
úsporný
režim

Přepínač režimu
zvětšeného zobrazení*
Otevření zobrazení
Nápovědy*

Vytvoření
zkušební
sady kopií*
Zobrazení číselnice*

Nulovat nastavení

3. Tažením přesunete
polohu v zobrazení
aplikace nebo náhledu.

8. Stažením nebo
roztažením prstů
zvětšete nebo zmenšete
obraz náhledu.

Zastavit zpracování
Spustit zpracování

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

Dotykový panel – Hlavní nabídka
Seřiďte dotykový
panel /
nastavte činnost
dotykového panelu

Zobrazuje celkový počet
vytištěných stránek

Zobrazení hlášení

Zobrazuje aktivní a čekající úlohy

4. Rychlým pohybem
prstu posunete seznam
adres nebo úloh
a můžete listovat mezi
stránkami zobrazení
miniatur.

9. Otáčením dvěma prsty
otočte obraz náhledu.

Indikátor zásoby
toneru

Lze změnit funkce
zástupců
Oblast zástupců*

5. Podržením zobrazíte
ikonu vztahující se
k dokumentu.

Webová aplikace eCON
www.konicaminolta.cz/econ
eShop Konica Minolta
www.konicaminolta.cz/eshop

* V této oblasti lze zobrazit 24 zástupců přiřazených libovolným funkcím.
Ve výchozím nastavení obsahuje hlavní nabídka Kopie, Sním./Fax, Schránka, Nastavení zvuku a Nástroje.
Nástroje se zobrazí vždy.

Provádění nastavení/
zobrazení stavu využití

*Dostupné dotykové funkce závisí na konkrétním zobrazení.
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Použití číselnice*

Základní kopírovací funkce – Vytvoření kopie

1. Klepnutím na číslice nebo
do pole pro zadávání se zobrazí
číselnice.

Registrace programu
kopírování

1. Vložte originály.

Zobrazení rychlého
kopírování

Počet sad kopií
Zobrazení seznamu
úloh
Kontrola nastavení
kopírování
Kontrola nastavení
výstupního zpracování

Vstupní/výstupní obraz
(viditelné jen při pokládání
originálů na osvitové sklo nebo
do podavače originálů)

2. V hlavní nabídce klepněte na
Kopie.
2. Je-li třeba, dotkněte se horní
strany číselnice a přetáhněte ji
na jiné místo.

Kopírování – Základní zobrazení kopírování

Zadání dalších nastavení
pro kopírování
Nastavení faktoru zoom

Zadání typu originálu
3. Klepnutím na vstupní pole
zobrazte číselnici.

Upravení sytosti kopie

Volba formátu papíru a typu
originálu/změna formátu a typu
papíru v zásobnících papíru

4. Zadejte počet kopií.
Úprava sytosti pozadí
5. Stiskněte tlačítko Start.
*Pokud je systém vybaven volitelnou fyzickou klávesnicí KP-101,
můžete ji k tomuto účelu použít.

Duplex/spojování

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

Automatické zvětšení/
zmenšení formátu
originálu na formát papíru

Provádění ruční Různé hodnoty pro X a Y
změny zoom
(zkreslení)

Uživatelský zoom
(hodnoty lze měnit)

Kopie celého originálu
včetně okrajů díky
malému zmenšení
formátu originálu

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

Kopírování 2 - 8 stránek
dokumentu na jednu
stránku

Volba orientace
originálu vloženého
do ADF nebo
položeného na osvitové
sklo

Volba jednostranného
nebo oboustranného
kopírování

Změna uživatelsky
nastavených hodnot
zoom
Určení pozic vazby
pro originál a kopie
Přednastavení zvětšení (hodnot zoom)
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Výstupní zpracování
1. Vložte originály.
2. V zobrazení kopírování
klepněte na >.
3. Klepněte na Výstupní
zpracování.
4. Proveďte potřebná
nastavení*.
5. Klepněte na .
6. Stiskněte tlačítko Start.

Snímání – Zobrazení snímání/faxu*
Nastavení
skupinkování/třídění

Volba dvoubodového nebo
čtyřbodového děrování

Registrace programu snímání/faxu

Počet sad
Zobrazení seznamu
úloh

Volba cíle
z adresáře
Volba způsobu
skládání nebo
vytvoření vazby

Kontrola nastavení
snímání
Zobrazení cílů
jako tlačítek nebo
tříděného seznamu

Ruční zadání cíle
Zobrazení historie úloh

Volba umístění
vazby a směru
vkládání originálu

Volba typu
cíle

Hledání cíle

Zadávání dalších
nastavení snímání/
faxu
Volba formátu
originálu

Registrace cíle

*Dostupnost funkcí závisí na konfiguraci systému.

Snímání do paměti USB (přímý vstup)
1. Vložte originály.
2. Zasuňte paměťové zařízení USB
do hostitelského portu USB*.

3. Klepněte na Uložte dokument
do externí paměti.

Volba rohového nebo
dvoubodového sešívání

Snímání do e-mailu (přímý vstup)
1. Vložte originály.
2. V hlavní nabídce klepněte na Sním./Fax.
3. Klepněte na Přímý vstup.

4. Klepněte na E-mail.
5. Zadejte cílovou adresu.

Nastavení simplexu nebo duplexu
Nastavení rozlišení snímání
Volba barevného režimu
pro snímání
*Dostupnost funkcí závisí na konfiguraci systému.

Zadání typu souboru
pro ukládání snímaných dat

Hledání cíle
1. V hlavní nabídce klepněte na Sním./Fax.
Zobrazí se cíle zařazené do Oblíb..
2. Klepněte na Hledání adresy > Hledání.
3. Klepněte na Hledání názvu nebo Hledání adresy.
4. Zadejte hledaný text a klepněte na Zahájit hledání.
5. Vyberte cíl z výsledků hledání.
6. Stiskněte tlačítko Start.

Odeslání dat více cílům

4. Proveďte potřebná nastavení.
5. Stiskněte tlačítko Start.
* Nevkládejte paměťové zařízení USB do zadního portu USB stroje.

6. Klepněte na .
7. Stiskněte tlačítko Start.

1. Vložte originály.
2. V hlavní nabídce klepněte na Sním./Fax.
Zobrazí se cíle zařazené do Oblíb..
3. Klepněte na Adresa.
4. Zvolte požadovaný typ cíle.
5. Zadejte dva nebo více cílů.
6. Stiskněte tlačítko Start.
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*Funkce je dostupná pouze s volitelným příslušenstvím.

Okamžitý tisk

Snímání do vašeho e-mailu

2. Vytisknou se všechny dokumenty ve frontě stroje.
1. Vložte předlohu pro snímání do podavače.

2. Přiložte identifikační kartu ke čtečce
umístěné pod displejem multifunkce.

3. Klepněte na tlačítko
Sním./Fax.

1. Přiložte identifikační kartu ke čtečce
umístěné pod displejem multifunkce.

3. Po ukončení tisku se odhlaste tlačítkem Přístup.

4. Z adresáře Čekající
zvolte tiskovou úlohu.

5. Stiskněte tlačítko Start
pro zahájení snímání.

6. Po dokončení snímání se
odhlašte tlačítkem Přístup.

Kopírování

Volba tiskové úlohy

1. Na úvodní obrazovce vyberte Ne
u položky Vytisknout vše.

4. Klepněte na ikonu E-mail Me, případně
upravte Nastavení parametrů snímání.

2. Přiložte identifikační kartu ke čtečce
umístěné pod displejem multifunkce.

5. Stiskněte tlačítko Start
pro zahájení tisku.

3. Klepněte na tlačítko
SafeQ Print.

6. Po dokončení tiskové úlohy
se odhlašte tlačítkem Přístup.

1. Vložte předlohu pro kopírování do podavače. 2. Přiložte identifikační kartu ke čtečce
umístěné pod displejem multifunkce.

4. V dolní části displeje můžete upravit
Nastavení parametrů kopírování.

5. Stiskněte tlačítko Start
pro zahájení kopírování.

3. Klepněte na tlačítko
Kopie.

6. Po dokončení
kopírování se odhlašte
tlačítkem Přístup.
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