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 Postupy…

1. Vložte p edlohu. 
2. Stiskn te tla ítko režimu 

KOPÍROVÁNÍ.
3. P epínáním na 3 obrazovkách 

zvolte požadovanou funkci, 
zadejte možnosti nastavení a 
stiskn te tla ítko Enter.

4. Zadejte po et kopií. 
5. Stiskn te tla ítko SPUSTIT.

Pokud dojde zpráva, bude úloha 
zrušena.  Opravte problém, znovu 
vložte všechny dokumenty a stiskn te
tla ítko SPUSTIT.

Další informace naleznete v uživatelské 
p íru ce. 

http://www.xerox.com/office/support

COPY
1. Vložte p edlohu. 
2. Stiskn te tla ítko režimu FAX.
3. P epínáním na 7 obrazovkách 

zvolte požadovanou funkci, 
zadejte možnosti nastavení a 
stiskn te tla ítko Enter.

4. Pomocí numerické klávesnice na 
ovládacím panelu zadejte íslo 
p íjemce.  Je-li vyžadována 
pauza, stiskn te b hem vytá ení 
ísla tla ítko VYTÁ ECÍ PAUZA.

5. Stiskn te tla ítko SPUSTIT.

Další informace naleznete v uživatelské 
p íru ce. 

http://www.xerox.com/office/support

FAX
1. Vložte p edlohu. 
2. Stiskn te tla ítko režimu  

E-MAIL.
3. P epínáním na 3 obrazovkách 

zvolte požadovanou funkci, 
zadejte možnosti nastavení a 
stiskn te tla ítko Enter.

4. Pomocí alfanumerické klávesnice 
na ovládacím panelu zadejte  
e-mailovou adresu. 

5. Stiskn te tla ítko SPUSTIT.

Chcete-li b hem jedné operace odeslat e-mail na 
více adres, stiskn te tla ítko Zadání adresy/další.

Další informace naleznete v uživatelské 
p íru ce. 

http://www.xerox.com/office/support

E-MAIL
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Na
vi
ga
ce Krok 3 – P ímým stisknutím tla ítka výb ru

m žete použít zobrazenou funkci (nap . Zdroj 
papíru).

3
Krok 1 – Stisknutím tla ítka režimu
Kopírování na ovládacím panelu zobrazte 
obrazovku režimu kopírování.

1

Krok 2 – Stisknutím tla ítek se šipkami m žete 
p echázet mezi obrazovkami. Zobrazí se ísla o 
po et obrazovek (nap . 1 of 3 – 1. ze 3.).  Šipka 
nebo šipky na obrazovce nazna ují možnosti 
dalšího p echodu (nap . vpravo).

2
Krok 4 – Po výb ru funkce již nelze tla ítka se
šipkami použít. Pomocí tla ítek výb ru m žete 
zvolit požadovanou možnost. Chcete-li procházet 
nahoru a dol  sloupcem možností, stiskn te
tla ítko výb ru p ímo pod danou možností  
(nap . t etí tla ítko pro výb r zásobníku 5).  
Stisknutím tla ítka Enter výb r dokon ete.

4
Pomocí tla ítka Enter
potvr te zm nu
nastavení nebo 
zadané hodnoty.
(Viz Krok 4 vpravo)

Pomocí tla ítek výb ru použijte 
funkce a možnosti zobrazené na 
obrazovce.
(Viz Krok 3 a 4 vpravo) 

Pomocí tla ítek se 

šipkami p ejd te z 

jedné obrazovky na další 
ve stejném režimu.
(Viz Krok 2 vpravo)

Pomocí tla ítek režimu
zvolte funkce Kopírování, 
Fax nebo E-mail.
(Viz Krok 1 vpravo) 


