Xerox® ColorQube™ 9301/9302/9303
Základní informace o přístroji
Základní informace o přístroji

Funkce
V závislosti na konﬁguraci může přístroj
poskytovat následující funkce:
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Kopírování

E-mail

Internetový fax

Fax na serveru

Fax

Snímání
v síti
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Podavač předloh

5

Zásobník 5 (volitelný)

2

Zásobníky papíru 1 a 2
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Zásobník 6 (vkladač) (volitelný)
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Zásobník papíru 3

7

Ovládací panel

4

Zásobník 4 (ruční podavač)
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Vysokoobjemový ﬁnišer (volitelný)

Tisk z...

Ovládací panel
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Domovská stránka služeb
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Nápověda

2

Služby

9

Přerušit

3

Stav úloh
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Spustit

4

Stav přístroje

11

Vymazat vše

5

Dotyková obrazovka

12

Zastavit

6

Přihlášení/odhlášení

13

Úspora energie

7

Číselná klávesnice

Další informace
Další informace najdete v následujících zdrojích:
• Uživatelské příručky
• http://www.support.xerox.com

XEROX®, XEROX and Design® a ColorQube® jsou ochrannými známkami společnosti Xerox Corporation ve Spojených státech a dalších zemích.
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Xerox® ColorQube™ 9301/9302/9303
Vložení papíru
Zásobníky 1, 2 a 3

Základní informace o přístroji

1. Otevřete zásobník.
2. Vložte médium do zásobníku
lícovou stranou nahoru. Papír nesmí
přesahovat značku pro naplnění.
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3. Pouze zásobníky 1 a 2. Přesvědčte se,
že se vodítka lehce dotýkají papíru.
4. Zavřete zásobník. Na dotykové
obrazovce se zobrazí nastavení
papíru pro tento zásobník.
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5. Zkontrolujte a potvrďte nebo změňte
nastavení.
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Zásobník 1

4

Zásobník 4 (ruční podavač)
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Zásobník 2
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Zásobník 5

3

Zásobník 3
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Zásobník 6 (vkladač)

Zásobník 4 (ruční podavač)
1. Přesvědčte se, že je zásobník v dolní
poloze.
2. Pro větší média použijte nástavec
zásobníku.
3. Vložte médium do zásobníku lícovou
stranou dolů. Papír nesmí přesahovat
značku pro naplnění.
4. Přesvědčte se, že se vodítka lehce
dotýkají papíru.

Zásobník 5
1. Stisknutím tlačítka otevřete dvířka.
2. Počkejte, než se zásobník papíru
spustí dolů.
3. Vložte médium do zásobníku
lícovou stranou dolů. Papír nesmí
přesahovat značku pro naplnění.
4. Zavřete dvířka. Zásobník se
automaticky zvedne.

Zásobník 6 (vkladač)
1. Vložte médium do zásobníku lícovou
stranou nahoru a zkontrolujte
správnou orientaci média.
2. Papír nesmí přesahovat značku pro
naplnění.
3. Přesvědčte se, že se vodítka lehce
dotýkají papíru. Na dotykové
obrazovce se zobrazí nastavení papíru
pro tento zásobník.
4. Zkontrolujte a potvrďte nebo změňte
nastavení.

5. Na dotykové obrazovce se zobrazí
nastavení papíru pro tento zásobník.
6. Zkontrolujte a potvrďte nebo změňte
nastavení.

Další informace
• Uživatelské příručky
• http://www.support.xerox.com
• Gramáže a formáty papírů jsou
dostupné v uživatelské příručce
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Xerox® ColorQube™ 9301/9302/9303
Vytvoření kopie

2
-!8

Příprava
1. Dvojitým stisknutím tlačítka Vymazat vše (AC) a stisknutím
možnosti Potvrdit zrušte všechny předchozí programovací volby na
obrazovce.
2. Vložte předlohy lícem nahoru do podavače předloh nebo položte
předlohu lícem dolů na sklo pro předlohy.
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Kopírování
3. Stiskněte tlačítko Domovská stránka služeb.
4. Stiskněte možnost Kopírování. Zobrazí se karta Kopírování.
5. Podle potřeby změňte nastavení možností, např. Barva výstupu,
Zmenšení/zvětšení, Zdroj papíru, 2stranné kopírování a Výstup
kopírování.
6. Pomocí číselné klávesnice zadejte počet kopií.
7. Stisknutím tlačítka Spustit spusťte snímání předloh a zpracování
úlohy kopírování.
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Úloha kopírování bude zařazena do fronty úloh připravených ke
zpracování.

Další informace
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Další informace najdete v následujících zdrojích:
• Uživatelské příručky
• http://www.support.xerox.com

XEROX®, XEROX and Design® a ColorQube® jsou ochrannými známkami společnosti Xerox Corporation ve Spojených státech a dalších zemích.
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Xerox® ColorQube™ 9301/9302/9303
Odeslání faxu
2
-!8

Příprava
1. Dvojitým stisknutím tlačítka Vymazat vše (AC) a stisknutím
možnosti Potvrdit zrušte všechny předchozí programovací volby na
obrazovce.
2. Vložte předlohy lícem nahoru do podavače předloh nebo položte
předlohu lícem dolů na sklo pro předlohy.
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Fax
3. Stiskněte tlačítko Domovská stránka služeb.
4. Stiskněte možnost Fax. Zobrazí se karta Fax.
5. Vyberte vstupní pole a zadejte faxové číslo. Stisknutím možnosti
Přidat přidejte číslo do seznamu příjemců. Zadejte případná další
čísla.
6. Podle potřeby změňte nastavení.
7. Stisknutím tlačítka Spustit spusťte snímání předloh a zpracování
faxové úlohy.
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Faxová úloha bude zařazena do fronty úloh připravených ke zpracování.

Další informace

7

Další informace najdete v následujících zdrojích:
• Uživatelské příručky
• http://www.support.xerox.com

XEROX®, XEROX and Design® a ColorQube® jsou ochrannými známkami společnosti Xerox Corporation ve Spojených státech a dalších zemích.
© 2010 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena.

Xerox® ColorQube™ 9301/9302/9303
Odeslání serverového faxu
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Příprava
1. Dvojitým stisknutím tlačítka Vymazat vše (AC) a stisknutím
možnosti Potvrdit zrušte všechny předchozí programovací volby na
obrazovce.
2. Vložte předlohy lícem nahoru do podavače předloh nebo položte
předlohu lícem dolů na sklo pro předlohy.
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Fax
3. Stiskněte tlačítko Domovská stránka služeb.
4. Stiskněte možnost Fax na serveru. Zobrazí se karta Fax na serveru.
5. Vyberte vstupní pole a zadejte faxové číslo. Stisknutím možnosti
Přidat přidejte číslo do seznamu příjemců. Zadejte případná další
čísla.
6. Podle potřeby změňte nastavení.
7. Stisknutím tlačítka Spustit spusťte snímání předloh a zpracování
faxové úlohy.
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Faxová úloha bude zařazena do fronty úloh připravených ke zpracování.

Další informace
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Další informace najdete v následujících zdrojích:
• Uživatelské příručky
• http://www.support.xerox.com

XEROX®, XEROX and Design® a ColorQube® jsou ochrannými známkami společnosti Xerox Corporation ve Spojených státech a dalších zemích.
© 2010 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena.
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Odeslání internetového faxu
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Příprava
1. Dvojitým stisknutím tlačítka Vymazat vše (AC) a stisknutím
možnosti Potvrdit zrušte všechny předchozí programovací volby na
obrazovce.
2. Vložte předlohy lícem nahoru do podavače předloh nebo položte
předlohu lícem dolů na sklo pro předlohy.
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Fax
3. Stiskněte tlačítko Domovská stránka služeb.
4. Stiskněte možnost Internetový fax. Zobrazí se karta Internetový fax.
5. Stiskněte možnost Nový příjemce. Zkontrolujte, jestli je v rozevírací
nabídce zobrazena položka Komu. Zadejte e-mailovou adresu
a stiskněte možnost Přidat. Přidejte případné další příjemce a
stiskněte možnost Zavřít.
6. Podle potřeby změňte nastavení.
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7. Stisknutím tlačítka Spustit spusťte snímání předloh a zpracování
faxové úlohy.
Faxová úloha bude zařazena do fronty úloh připravených ke zpracování.

Další informace
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Další informace najdete v následujících zdrojích:
• Uživatelské příručky
• http://www.support.xerox.com

XEROX®, XEROX and Design® a ColorQube® jsou ochrannými známkami společnosti Xerox Corporation ve Spojených státech a dalších zemích.
© 2010 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena.

Xerox® ColorQube™ 9301/9302/9303
Použití možnosti Tisk z...

Příprava
1. Dvojitým stisknutím tlačítka Vymazat vše (AC) a stisknutím
možnosti Potvrdit zrušte všechny předchozí programovací volby na
obrazovce.
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Tisk
3. Stiskněte tlačítko Domovská stránka služeb.
4. Stiskněte tlačítko Tisk z.... Zobrazí se uložené úlohy připravené k
tisku.
5. Pomocí šipek nahoru a dolů projděte seznam a vyberte
požadovanou složku nebo úlohu.
6. Podle potřeby změňte nastavení.
7. Zadejte požadovaný počet kopií a stisknutím možnosti Tisk úlohu
vytiskněte.
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Tisková úloha bude zařazena do fronty úloh připravených ke zpracování.

Další informace
Další informace najdete v následujících zdrojích:
• Uživatelské příručky
• http://www.support.xerox.com

XEROX®, XEROX and Design® a ColorQube® jsou ochrannými známkami společnosti Xerox Corporation ve Spojených státech a dalších zemích.
© 2010 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena.

Xerox® ColorQube™ 9301/9302/9303
Odeslání e-mailu
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Příprava
1. Dvojitým stisknutím tlačítka Vymazat vše (AC) a stisknutím
možnosti Potvrdit zrušte všechny předchozí programovací volby na
obrazovce.
2. Vložte předlohy lícem nahoru do podavače předloh nebo položte
předlohu lícem dolů na sklo pro předlohy.
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E-mail
3. Stiskněte tlačítko Domovská stránka služeb.
4. Stiskněte možnost E-mail. Zobrazí se karta E-mail.
5. Stiskněte možnost Nový příjemce. Zkontrolujte, jestli je v rozevírací
nabídce zobrazena položka Komu. Zadejte e-mailovou adresu
a stiskněte možnost Přidat. Přidejte případné další příjemce a
stiskněte možnost Zavřít.
6. Podle potřeby změňte nastavení.
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7. Stisknutím tlačítka Spustit spusťte snímání předloh a zpracování
e-mailové úlohy.
E-mailová úloha bude zařazena do fronty úloh připravených ke
zpracování.

Další informace
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Další informace najdete v následujících zdrojích:
• Uživatelské příručky
• http://www.support.xerox.com

XEROX®, XEROX and Design® a ColorQube® jsou ochrannými známkami společnosti Xerox Corporation ve Spojených státech a dalších zemích.
© 2010 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena.

Xerox® ColorQube™ 9301/9302/9303
Snímání v síti
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Příprava
1. Dvojitým stisknutím tlačítka Vymazat vše (AC) a stisknutím
možnosti Potvrdit zrušte všechny předchozí programovací volby na
obrazovce.
2. Vložte předlohy lícem nahoru do podavače předloh nebo položte
předlohu lícem dolů na sklo pro předlohy.
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Snímání
3. Stiskněte tlačítko Domovská stránka služeb.
4. Stiskněte možnost Snímání v síti. Zobrazí se karta Snímání v síti.
5. Ze seznamu šablon vyberte šablonu pro úlohu.
6. Podle potřeby změňte nastavení.
7. Stisknutím tlačítka Spustit spusťte snímání předloh a zpracování
úlohy snímání.

4

Nasnímané obrazy budou uloženy na místo určené v šabloně a budou
uživatelům k dispozici k pozdějšímu načtení.

Další informace
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Další informace najdete v následujících zdrojích:
• Uživatelské příručky
• http://www.support.xerox.com

XEROX®, XEROX and Design® a ColorQube® jsou ochrannými známkami společnosti Xerox Corporation ve Spojených státech a dalších zemích.
© 2010 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena.

Xerox® ColorQube™ 9301/9302/9303
Použití portu USB
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Příprava
1. Dvojitým stisknutím tlačítka Vymazat vše (AC) a stisknutím
možnosti Potvrdit zrušte všechny předchozí programovací volby na
obrazovce.
2. Vložte jednotku USB Flash do portu USB umístěného na levé straně
zařízení.
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Snímání
3. Vložte předlohy lícem nahoru do podavače předloh nebo položte
předlohu lícem dolů na sklo pro předlohy.
4. Stiskněte tlačítko Snímání do USB. Zobrazí se karta Snímání v síti.
5. Podle potřeby změňte nastavení.
6. Stisknutím tlačítka Spustit spusťte snímání předloh a zpracování
úlohy snímání.
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Nasnímané obrazy se uloží do kořenového adresáře jednotky USB
Flash.

Tisk

7

7. Stiskněte tlačítko Tisk z USB. Zobrazí se možnosti Tisk z...
8. Pomocí šipek nahoru/dolů vyberte požadovanou složku nebo úlohu
připravenou k tisku.
9. Podle potřeby změňte nastavení.
10. Zadejte požadovaný počet a stiskem tlačítka Spustit úlohu vytiskněte.
Tisková úloha bude zařazena do fronty úloh připravených ke zpracování.
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Další informace
Další informace najdete v následujících zdrojích:
• Uživatelské příručky
• http://www.support.xerox.com

XEROX®, XEROX and Design® a ColorQube® jsou ochrannými známkami společnosti Xerox Corporation ve Spojených státech a dalších zemích.
© 2010 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena.

Xerox® ColorQube™ 9301/9302/9303
Údržba a spotřební materiál

Inkoustové kostky

1

1. Vložte tuhé inkoustové kostky do oblasti pro vkládání inkoustu. Je-li
zařízení spuštěno, lze vložit až 6 tuhých inkoustových kostek pro
každou barvu.
2. Při vkládání tuhých inkoustových kostek zkontrolujte, zda vkládáte
správnou barvu do správného otvoru pro vkládání inkoustu.

3

Zásobník na odpadní inkoust
3. V zásobníku na odpadní inkoust se zachytávají úlomky inkoustu
vzniklé při údržbě tiskové hlavy.
4. Je-li zásobník na odpadní inkoust plný, je třeba jej vyprázdnit.
Odpadní inkoust není toxický a lze jej vyhodit do běžného odpadu.

Čisticí jednotka

5

5. Čisticí jednotka aplikuje na tiskový válec prostředek uvolňující
silikonový olej.
6. Při výměně této jednotky postupujte podle pokynů uvedených na
dotykové obrazovce a starou jednotku zrecyklujte podle pokynů na
obalu nebo prostřednictvím místního zastoupení společnosti Xerox.

Zásobníky svorek a odpad po
děrování

Údržba kvality
tisku

7. Je-li zařízení vybaveno kancelářským nebo vysokoobjemovým
ﬁnišerem, bude nutné po zobrazení hlášení s příslušnými pokyny
vyměnit zásobník či zásobníky svorek.

Zařízení automaticky provádí řadu činností, kterými
udržuje kvalitu tisku.

8. Je-li součástí ﬁnišeru volitelná děrovací jednotka, bude také po
zobrazení výzvy na zařízení nutné vyprázdnit nádobku s odpadem
po děrování.

Pokud nastane problém, zařízení může také vyčistit
systém protažením prázdných listů dráhou papíru.
Tyto listy budou vysunuty do horní přihrádky a je
třeba je zlikvidovat.

9. Na dotykové obrazovce se zobrazí podrobné pokyny.
Další možnosti týkající se opravy kvality obrazu
naleznete v části Nástroje.

Další informace
Další informace najdete v následujících zdrojích:
• Uživatelské příručky

10. Stiskněte tlačítko Stav přístroje. Vyberte kartu
Nástroje.
11. Stiskněte tlačítko Řešení problémů.
12. Stiskněte tlačítko Oprava kvality obrazu.
13. Opravte problémy stisknutím tlačítka Světlé
řádky, Skvrny nebo Upřesnit.

• http://www.support.xerox.com
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