
www.xerox.com/office/support

5

9

3

2

1

10

11

8 7

4

6

Dostupné aplikace se mohou v různých sestavách tiskárny lišit. Podrobnosti o aplikacích a funkcích najdete 

v uživatelské příručce.

© 2017 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Xerox®, Xerox a obrazová značka® a AltaLink® 
jsou ochranné známky společnosti Xerox Corporation v USA a dalších zemích. BR20193

Ovládací panel

Barevná multifunkční tiskárna  

Xerox® AltaLink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

Stisknutím tlačítka Domovská obrazovka se vrátíte na hlavní obrazovku aplikace. 

Stisknutím tlačítka Napájení/probuzení tiskárnu spustíte nebo zobrazíte nabídku možností úsporného režimu, restartování 

nebo vypnutí tiskárny. 

Stisknutím tlačítka Resetovat obnovíte výchozí hodnoty nastavení všech aplikací. 

Stisknutím tlačítka Jazyk zobrazíte výběr jazyka rozhraní na obrazovce. 

Stisknutím tlačítka Přihlášení získáte speciální přístup k nástrojům a nastavením. 

Aplikace Zařízení poskytuje přístup k informacím o tiskárně a nastavení. 

Stisknutím tlačítka Pozastavit tisk dočasně zastavíte aktivní tiskovou úlohu. 

Stisknutím tlačítka Přerušit tiskovou úlohu přerušíte aktuální úlohu, abyste mohli kopírovat nebo vytisknout jinou úlohu. 

 Stavová hlášení uvádějí informace o stavu tiskárny a varování. 

Stavový indikátor udává stav tiskárny. Podrobné informace najdete v uživatelské příručce. 

Oblast NFC umožňuje spárování s mobilním zařízením za účelem tisku nebo snímání z aplikace.
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Aplikace Zařízení

Informace o účtování a použití přístroje

Aplikace Zařízení poskytuje přístup ke stavu spotřebního materiálu, informacím o tiskárně a nastavením. 

K některým nabídkám a nastavením lze přistupovat jen po přihlášení pomocí uživatelského jména a hesla 

správce.

Stisknutím možnosti Účtování/využití ve funkcích nabídky Zařízení zobrazíte počty vytištěných stran. 

Chcete-li zobrazit podrobný přehled o využití přístroje, stiskněte tlačítko Počitadla použití. Seznam obsahuje 

podrobné kategorie počtů vytištěných stran.

© 2017 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Xerox®, Xerox a obrazová značka® a AltaLink® 
jsou ochranné známky společnosti Xerox Corporation v USA a dalších zemích. BR20193
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Prohlídka tiskárny
Součástí sestavy tiskárny může být volitelné příslušenství. Podrobnosti najdete v uživatelské příručce.

Chcete-li tiskárnu restartovat, stiskněte sekundární vypínač na ovládacím panelu.  

Chcete-li tiskárnu vypnout, stiskněte sekundární vypínač. Stiskněte hlavní vypínač za předním krytem. 

Úsporný režim aktivujete stisknutím sekundárního vypínače. Stiskněte požadovanou možnost na dotykové obrazovce 

ovládacího panelu tiskárny.

Jednoprůchodový automatický duplexní podavač předloh (DADF)

Pracovní plocha

Port USB

Výstupní přihrádky

Levá přihrádka

Zásobníky papíru

Zásobník obálek
Druhý přenosový válec

Čističe tiskové hlavy LED

Páčka pro ovládání napětí pásu

Fixační jednotka

Kazety s tonerem

Tiskové jednotky

Odpadní nádobka

© 2017 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Xerox®, Xerox a obrazová značka® a AltaLink® 
jsou ochranné známky společnosti Xerox Corporation v USA a dalších zemích. BR20193
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Manipulace s papírem

Vložení papíru

Orientace papíru

Úplný seznam typů papíru, které lze používat v tiskárně, najdete v seznamu Recommended Media List 

(Seznam doporučených médií) na adrese:

www.xerox.com/rmlna (USA a Kanada)

www.xerox.com/rmleu (Evropa)

Podrobnosti o zásobnících a papíru najdete v uživatelské příručce.

Hlavičkový Děrovaný Obálka

Potvrďte nebo v případě potřeby změňte nastavení 

formátu, typu a barvy.

Při tisku vyberte možnosti v tiskovém ovladači.Nejlepších výsledků dosáhnete promnutím okrajů 

papíru. Nastavte vodítka podle formátu papíru. 

Nevkládejte papír nad značku maximálního naplnění.

© 2017 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Xerox®, Xerox a obrazová značka® a AltaLink® 
jsou ochranné známky společnosti Xerox Corporation v USA a dalších zemích. BR20193
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Kopírování

Stiskněte možnost Kopírování a poté vyberte počet kopií.

Vyberte nastavení funkce ze seznamu a stiskněte tlačítko Spustit.

Vložte předlohy.

38–128 g/m2

(26 lb. text – 34 lb. kancelářský)

≤130 (80 g/m2, 20 lb. kancelářský)

X: 85–432 mm (3,3–17") 

Y: 125–297 mm (4,9–11,7")

X: 432 mm (17") 

Y: 297 mm (11,7")

Podrobnosti najdete v uživatelské příručce.

© 2017 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Xerox®, Xerox a obrazová značka® a AltaLink® 
jsou ochranné známky společnosti Xerox Corporation v USA a dalších zemích. BR20193

Poznámka: Po krátkou dobu zůstane 

aktivní nastavení předchozího uživatele. 

Chcete-li obnovit výchozí nastavení 

aplikace, přejděte na konec seznamu funkcí 

a stiskněte tlačítko Resetovat.

Barevná multifunkční tiskárna  
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Snímání a odesílání e-mailem
Pokud je tiskárna připojena k síti, můžete vybrat cílové umístění nasnímaného obrazu na ovládacím panelu 

tiskárny.

Tento návod definuje postupy snímání předloh bez přípravy zvláštního nastavení:

• snímání předlohy na e-mailovou adresu,

• snímání předlohy do uložené oblíbené položky, do položky adresáře nebo na jednotku USB flash,

• snímání předlohy do výchozí veřejné složky na pevném disku tiskárny a její načtení pomocí webového 

prohlížeče.

Podrobnosti a další nastavení snímání najdete v uživatelské příručce. Další informace najdete v příručce 

System Administrator Guide (Příručka správce systému).

Chcete-li nasnímaný soubor odeslat e-mailem, stiskněte 

tlačítko Domovská obrazovka a poté tlačítko E-mail. Chcete-li 

nasnímaný soubor uložit do výchozí veřejné schránky nebo na 

jednotku USB flash, stiskněte možnost Snímání v síti. Je-li místo 

určení snímání uloženo v adresáři nebo uloženo jako oblíbená 

položka, stiskněte tlačítko Snímání do.

© 2017 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Xerox®, Xerox a obrazová značka® a AltaLink® 
jsou ochranné známky společnosti Xerox Corporation v USA a dalších zemích. BR20193

Vložte předlohy.

38–128 g/m2

(26 lb. text – 34 lb. kancelářský)

≤130 (80 g/m2, 20 lb. kancelářský)

X: 85–432 mm (3,3–17") 

Y: 125–297 mm (4,9–11,7")

X: 432 mm (17") 

Y: 297 mm (11,7")

Barevná multifunkční tiskárna  
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V případě e-mailu stiskněte 

možnost Ruční zadání, zadejte 

e-mailovou adresu pomocí 

klávesnice na dotykové obrazovce 

a stiskněte tlačítko Přidat. Chcete-

li do seznamu přidat více než 

jednu e-mailovou adresu, stiskněte 

tlačítko Přidat příjemce. Chcete-li 

napsat předmět e-mailu, stiskněte 

tlačítko Předmět. Chcete-li vybrat 

uložené e-mailové adresy, použijte 

adresář zařízení nebo vyberte 

oblíbené položky.

Používáte-li funkci Snímání v síti, 

stiskněte možnost Výchozí 
veřejná schránka nebo vložte 

jednotku USB flash. 

Používáte-li funkci Snímání do, 

stiskněte možnost Oblíbené 
položky nebo Adresář zařízení 
a zadejte uložená sdílená 

umístění. 

Snímání a odesílání e-mailem

Změňte nastavení podle potřeby a stiskněte tlačítko Snímání 
nebo v případě e-mailu tlačítko Odeslat.

Poznámka: Po krátkou dobu zůstane 

aktivní nastavení předchozího uživatele. 

Chcete-li obnovit výchozí nastavení 

aplikace, přejděte na konec seznamu funkcí 

a stiskněte tlačítko Resetovat.
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Načtení nasnímaných souborů
Chcete-li stáhnout nasnímané obrazy z výchozí veřejné schránky na tiskárně, použijte Integrovaný webový 

server. Integrovaný webový server umožňuje vytváření osobních schránek a šablon pracovních postupů 

snímání. Podrobnosti najdete v uživatelské příručce.

Snímání a odesílání e-mailem

Poznačte si adresu IP tiskárny uvedenou na dotykové obrazovce. Není-li adresa IP uvedena v levém horním 

rohu dotykové obrazovky, stiskněte tlačítko Domovská obrazovka, poté možnosti Zařízení > O produktu 

a zkontrolujte adresu IP.

Ve webovém prohlížeči zadejte adresu IP tiskárny 

a stiskněte klávesu Enter nebo Return.

Klikněte na kartu Scan (Snímání).
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Snímání a odesílání e-mailem

Vyberte možnost Default Public Mailbox (Výchozí veřejná schránka) a vyhledejte nasnímaný soubor 

v seznamu. Chcete-li nasnímaný soubor stáhnout, klikněte na tlačítko Go (Přejít).

Chcete-li seznam obnovit, 

klikněte na tlačítko Update View 

(Aktualizovat zobrazení).

Chcete-li soubor uložit do počítače, vyberte možnost Download (Stáhnout).

Chcete-li uložený soubor znovu vytisknout, vyberte možnost Reprint (Znovu 

vytisknout).

Chcete-li uloženou úlohu trvale odstranit, vyberte možnost Delete (Vymazat).

Chcete-li otevřít adresář, vyberte možnost Open (Otevřít).
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Vložte předlohu.

Chcete-li odeslat fax do faxového přístroje, stiskněte tlačítko 

Domovská obrazovka a poté Fax nebo Fax na serveru.

Chcete-li odeslat fax jako přílohu e-mailu, stiskněte tlačítko 

Domovská obrazovka a poté Internetový fax.

38–128 g/m2

(26 lb. text – 34 lb. kancelářský)

≤130 (80 g/m2, 20 lb. kancelářský)

X: 85–432 mm (3,3–17") 

Y: 125–297 mm (4,9–11,7")

X: 432 mm (17") 

Y: 297 mm (11,7")

Faxování
Fax lze odeslat jedním ze čtyř způsobů:

• Možnost Fax nasnímá dokument a odešle jej přímo do faxového přístroje.

• Možnost Fax na serveru nasnímá dokument a odešle ho na faxový server, který jej odešle do faxového 

přístroje.

• Možnost Internetový fax nasnímá dokument a odešle jej příjemci e-mailem.

• Možnost Fax pro sítě LAN odešle aktuální tiskovou úlohu jako fax.

Podrobnosti najdete v uživatelské příručce. Podrobnosti o faxu pro sítě LAN najdete v softwarovém tiskovém 

ovladači. Podrobnosti o nastavení faxu a pokročilých nastaveních najdete v příručce System Administrator 
Guide (Příručka správce systému).

© 2017 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Xerox®, Xerox a obrazová značka® a AltaLink® 
jsou ochranné známky společnosti Xerox Corporation v USA a dalších zemích. BR20193
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V případě faxových čísel stiskněte možnost Ruční zadání a zadejte faxové číslo pomocí alfanumerických 

kláves a speciálních znaků na dotykové obrazovce. Stiskněte tlačítko Přidat. Chcete-li do seznamu přidat více 

než jedno faxové číslo, stiskněte tlačítko Přidat příjemce.

V případě e-mailových adres pro internetový fax stiskněte možnost Ruční zadání a zadejte adresu pomocí 

klávesnice na dotykové obrazovce. Stiskněte tlačítko Přidat. Chcete-li do seznamu přidat více e-mailových 

adres, stiskněte tlačítko Přidat příjemce.

Chcete-li vybrat uložená čísla, použijte funkce Adresář zařízení nebo Oblíbené položky. Chcete-li vybrat 

umístění uložených faxů, použijte funkce Schránka nebo Polling.

Změňte nastavení podle potřeby a poté stiskněte tlačítko Odeslat.

Faxování

Poznámka: Po krátkou dobu zůstane 

aktivní nastavení předchozího uživatele. 

Chcete-li obnovit výchozí nastavení 

aplikace, přejděte na konec seznamu funkcí 

a stiskněte tlačítko Resetovat.



www.xerox.com/office/support

1

11

1

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

1

1

2

4

3

Tisk z jednotky USB flash
Soubory formátu PDF, TIFF, PS, XPS a další typy souborů lze tisknout přímo z jednotky USB flash. Další 

informace najdete v uživatelské příručce.

Stiskněte možnost Přidat dokument a vyhledejte 

a vyberte soubory.

Chcete-li vybrat počet kopií, stiskněte tlačítko plus 

(+) nebo minus (-). Chcete-li zadat větší počet, 

stiskněte možnost Počet a zadejte číslo.

Vyberte nastavení podle potřeby a poté stiskněte tlačítko Tisk.

Stiskněte možnost Tisk z nebo vložte jednotku USB flash a vyberte možnost Tisk ze zařízení USB.

Během čtení jednotku USB flash 

neodpojujte. Mohlo by dojít 

k poškození souborů.

Poznámka: Po krátkou dobu zůstane 

aktivní nastavení předchozího uživatele. 

Chcete-li obnovit výchozí nastavení 

aplikace, přejděte na konec seznamu funkcí 

a stiskněte tlačítko Resetovat.

Barevná multifunkční tiskárna  
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Tisk úloh uložených v tiskárně

Tiskovou úlohu můžete uložit v tiskárně a později ji vybrat na ovládacím panelu tiskárny a vytisknout. Úlohy 

lze ukládat do veřejné složky nebo chránit heslem. V ovladači tiskárny Xerox® vyberte možnost Vlastnosti 
(Windows) nebo Funkce Xerox (Mac OS) a poté Typ úlohy. Vyberte možnost Uložená úloha nebo 

Zabezpečený tisk. Pokud jste vybrali možnost Zabezpečený tisk, zadejte přístupový kód. Klikněte na tlačítko 

OK a vytiskněte úlohu.

Stiskněte možnost Tisk z a poté Uložené úlohy. Vyberte možnost Výchozí veřejná složka a vyberte tiskovou úlohu.

Vyberte nastavení ze seznamu. Chcete-li vybrat počet kopií, stiskněte tlačítko plus (+) nebo minus (-). Chcete-

li zadat větší počet, stiskněte možnost Počet a zadejte číslo. Stiskněte tlačítko Tisk. Chcete-li úlohu odstranit, 

stiskněte tlačítko Vymazat na obrazovce tisku i na potvrzovací obrazovce.

Barevná multifunkční tiskárna  

Xerox® AltaLink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /UseDeviceIndependentColor
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU <FFFE5B004200610073006500640020006F006E002000270053006D0061006C006C006500730074002000460069006C0065002000530069007A00650027005D0020005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006E0067007300200074006F0020006300720065006100740065002000410064006F00620065002000500044004600200064006F00630075006D0065006E0074007300200062006500730074002000730075006900740065006400200066006F00720020006F006E002D00730063007200650065006E00200064006900730070006C00610079002C00200065002D006D00610069006C002C00200061006E0064002000740068006500200049006E007400650072006E00650074002E002000200043007200650061007400650064002000500044004600200064006F00630075006D0065006E00740073002000630061006E0020006200650020006F00700065006E00650064002000770069007400680020004100630072006F00620061007400200061006E0064002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E003000200061006E00640020006C0061007400650072002E00>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


