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POZOR !
NEBEZPEČÍ ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PROUDEM.
NESNÍMEJTE ZE SYSTÉMU
ŽÁDNÉ KRYTY.
SERVISNÍ ZÁSAHY SMÍ
PROVÁDĚT JEN SERVISNÍ
TECHNIK.
V
zájmu vlastní bezpečnosti, prosím dodržujte následující pokyny:

NAPÁJENÍ
Systém je určen pro napájení 220 - 240V, 50Hz. Nikdy jej nepřipojujte do zásuvky s odlišným napětím či frekvencí.

UPOZORNĚNÍ - TOTO ZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT UZEMNĚNO.

PRACOVNÍ TEPLOTA OKOLÍ
Rozsah pracovní teploty okolí je 50-350C při relativní vlhkosti 20-80%, bez kondenzace.
Neumisťujte systém do míst s vysokou vlhkostí, prašností, vyhněte se místům kde působí vibrace nebo se mohou generovat ionty kyselin, sulfidů, olejové výpary, vodní pára. Místa vystavená přímému slunečnímu svitu nebo v blízkosti topných
zařízení mohou dosáhnout extrémních teplot, které mohou zdeformovat plastové kryty nebo se stát primárním zdrojem
poškození přístroje.

PÉČE O ČISTOTU VOZÍKU
Odpojte systém ze sítě a povrch vozíku očistěte měkkým hadříkem lehce navlhčeným mýdlovou vodou, před opětným
zapnutím nechte důkladně vyschnout. Čištění systému nikdy neprovádějte pomocí roztoků na bázi petroleje nebo abrasivních čistících prostředků.

PŘI VZNIKU ABNORMÁLNÍ SITUACE
Používání systému, pokud z něj vychází kouř nebo jsou slyšet neobvyklé zvuky je nebezpečné. Okamžitě odpojte vozík
ze sítě a zavolejte Liberek tel. 485 135 147 nebo 602 410 826.

NIKDY NEVKLÁDEJTE JAKÝKOLIV PŘEDMĚT DO KAMERY, TISKÁRNY, MONITORU ....
Jakékoliv cizí předměty vkládané do přístrojů představují nebezpečný hazard, který může navíc způsobit rozsáhlé škody.

NEPOKLÁDEJTE NIC NA MONITOR SYSTÉMU
Předměty, oděv ... položený na monitor zabraňuje řádné ventilaci a následně vede k poruše monitoru.

NESTAVTE NA VOZÍK ČI DO JEHO BLÍZKOSTI NÁDOBY S VODOU
V zájmu vlastní bezpečnosti vyhněte se manipulaci s kapalinami v blízkosti fotovozíku.
Pokud se z nějakého důvodu dostane do některého z přístrojů voda, odpojte celý systém od sítě (vidlici ze síťové
zásuvky) a kontaktujte Liberek. Další provozování zařízení bez shlédnutí servisním pracovníkem může vést ke zničení
přístroje.

NESNÍMEJTE VNĚJŠÍ KRYTY
Dotýkání se vnitřních částí tiskárny, monitoru je nebezpečné a navíc může vést k poškození funkcí přístroje. Seřízení a
vnitřní kontroly svěřte odborné dílně. Před otevřením krytu tiskárny z důvodu uvolnění zaseknutého papíru apod., odpojte
nejprve přístroj od sítě.

ZACHÁZEJTE OPATRNĚ SE SÍŤOVOU ŠŇŮROU
Poškození síťové šňůry může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem. Při odpojování ze sítě, držte jen vidlici a
opatrně ji vysuňte ze zásuvky.

PŘI DLOUHODOBÉM NEPOUŽÍVÁNÍ ODPOJTE VOZÍK ZE SÍTĚ
Vypněte hlavní vypínač (světelná indikace zhasnutá) na trojnásobné zásuvce a vytáhněte konec síťové šňůry ze zásuvky
při dlouhodobějším nepoužívání.

DÁVEJTE POZOR KOLEM ŠTĚRBINY VÝSTUPU PAPÍRU
Nestrkejte prsty či jiné předměty do štěrbiny kudy vychází papír během tisku, nedotýkejte se pohybujícího se papíru
během tisku. Nedotýkejte se ostří trhátka ve výstupní štěrbině - hrozí poranění prstu.

NEDOTÝKEJTE SE TERMOHLAVY
Při výměně papíru nesahejte na termohlavu umístěnou nahoře uvnitř tiskárny. Termohlava je vyhřívána na vysokou
teplotu. Může dojít k poranění.
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Obecný popis systému
PC START RESET

T10A
CENTRAL

Centrální prosvětlený čtvercový spinač 220V je umístěn zezadu včetně
spinače PC START, tlačítka RESET a 1x systémového HDD a šuplíku.
19" LCD displej

Filmový skener Nikon 5000
(35mm negativy / positivy)
Plochý skener HP-7450C s adapterem na skenování
filmů / folií 12x12 cm (nemá žádný vypínač)

Power LCD
nevypínat !

napájení čtečky

Indikace připravenosti

Madlo
CD

vypalovačk

FDD

PŘIPRAVE
N

ZIP 250

Klávesnice

Tiskárna CP-9500DW
repro

OTEVŘÍT

Indikace READY
Tlačítko DOOR OPEN

R

ER

Indikace POWER
CP-950
0

DW

PC

Klidový stav nesmí blikat LED
myš

Tlačítko POWER

DY
EA
W
PO

Tlačítko POWER
nevypínat !

a

Tiskárna CP-3020DE

repro
(spinač větráku jen pro extrémní
podmínky)

POWER

ALARM SHEET
PAPER S-VIDE
O

Tiskárna CP-900DW
Tlačítko POWER

OTEVŘÍT

Tlačítko POWER
(nevypínat !)

CP-900D
W

Přední kolečka jsou opatřena brzdou
(možnost fixace)

Výsuvná police - koncipováno jako rezerva pro další periferii

PŮDORYS cca 107 x 60 cm
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Zapnutí systému
POSTUP

PC START RESET

T10A
CENTRAL

 Zapněte centrální prosvětlovací vypínač.


Centrální čtvercový vypínač celého systému a všech periferií je úmyslně umístěn zezadu za plochým
skenerem tak, aby při provozu jej nebylo možné náhodně / nechtěně vypnout.
Po jeho zapnutí se musí rozsvítit následující kontrolní indikace (obr. na str. 2) -


 a/ tiskárna CP-9550DW - zelená LED “POWER” (napájení tiskárny OK)

- zelená LED “READY” (tiskárna je připravena k tisku)

 b/ skener HP-7450 - 2x zelené LED (na displeji hlášení “inicializace” )



c/ LCD monitor

- žluto/zelená LED (nesvítí-li, stiskněte tlačítko POWER umístěné v pravém rohu).

d/ reproduktory

- na pravém reproduktoru svítí zelená LED (nesvítí-li, stiskněte talčítko POWER).

Upozornění : Systém je vybaven mechanikou ZIP - nikdy nestrkejte medium do mechaniky ve vypnutém
stavu počítače, zastrčení media do neaktivované mechaniky vede k jejímu zničení !

 Zapněte počítač systému.


PC START RESET

T10A
CENTRAL

Spinač počítače “PC START” je umístěn zezadu.
Po jeho zapnutí se musí rozsvítit červená kontrolka POWER čteček karet, musí začít nabíhat operační systém WIN XP ... včetně blikající
červené LED indikující práci HDD, zelené LED POWER signaluzující zapnutí počítače (indikace
klávesnice, myši CD, ZIP)..... po chvíli naběhne hlavní dialogové okno programu Mitsubishi DIS - systém je
připraven.

 Zapněte dle potřeby další periferie (zapnutí i vypnutí je možné provést kdykoliv)




Dokladová tiskárna CP-900DW - zapněte tiskárnu tlačítkem POWER (rozsvítí se LED POWER)
A4 tiskárna CP-3020DE - zapněte tiskárnu tlačítkem POWER (rozsvítí se 2x LED POWER / READY)
Filmový skener Nikon - zapněte stiskem síťového tlačítka a po zapnutí chvíli počkejte až přestane blikat
zelená indikace, teprve následně můžete vsunout filmový adapter či adapter na diapozitivy v rámečku.
Vsunování filmu apod., provádějte vždy až LED přestane blikat, což označuje, že skener je připraven k
práci (viz. originální český návod ke skeneru).

3

Vypnutí systému
POSTUP
 Ukončete hlavní program


Klikněte na tlačítko UKONČIT PROGRAM.

 Vypněte počítač systému


V levém dolním rohu klikněte na tlačítko START,
následně Vypnout počítač (viz. obr).
Potřebujete-li z nějakého důvodu (např. přestane
fungovat některá periferie) restartovat počítač - ve
vypínací menu místo “Vypnout” zvolte “Restartovat”

 Vypněte filmový skener, tiskárny 900/3020
 Pokud máte ještě ve skeneru film, vypnutím a opětným zapnutím skeneru se film automaticky vysune.
OBECNĚ



Doporučujeme ponechat síťové tlačítko LCD monitoru zapnuté z důvodů bezproblémového znovu-zapnutí,
film.skener + tiskárnu CP-900/3020 zapínat dle potřeby (výchozí tiskárnu CP-9550 ponechat zapnutou,
skener HP vypnout nelze)

 Vypněte centrální prosvětlené tlačítko umístěné na zadní straně systému.

PC START RESET

T10A
CENTRAL






Při dlouhodobějším nepoužívání systému jej odpojte od sítě - vytáhněte konec síťové šňůry ze zásuvky.
Zařízení je určeno výhradně pro napájení 220-230V / 50 Hz.
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Popis hlavního programu Mitsubishi DIS
Hlavní program se skládá z jednotlivých modulů, které jsou specializovány na určitou aplikaci viz. - Studiové
foto , Foto z Fota, Foto-montáže, Archivace na CD. Tyto 4 moduly jsou aktivovány, všechny ostatní (kromě
pomocných) jsou přístupné v demo režimu. Podle potřeby otevřete vždy modul, který právě potřebujete :

modul STUDIOVÉ FOTO

modul FOTO Z FOTA (skeneru)
Klikněte myší na toto okno chcete-li :
umožňuje tisk volně nastavitelných
- vytisknout dokladové foto
velikostí snímků na volitelný formát
- vytisknout portrétní foto (či s rámečkem)
papíru.
- retušovat či barevně upravit foto
- naskenovat snímek z plochého či film. skeneru
- uložit snímek či data na FDD, HDD ...

modul FOTO-MONTÁŽE
Klikněte myší na toto okno chcete-li :
- nabídnout pozdrav, specifické přání ....
integrované s portrétním snímkem.

ARCHIVACE NA CD
Klikněte na "Speciální moduly"
chcete-li vypálit snímky
(otevřené v kterémkoliv modulu)
na CD-R či CD-RW.

UKONČIT PROGRAM
Klikněte myší sem, chcete-li
ukončit program Mitsubishi DIS.

INDEXPRINTS
Klikněte na "Packages", chcete-li
vytisknout indexové foto (z otevřených souborů v kterémkoliv modulu).
Delete

Klávesnice PC
M
Ctrl

Alt

MINIMALIZACE OKNA hlavního programu stiskněte klávesu WIN a M, program
se minimalizuje a můžete okamžitě
pracovat s ostatními PC programy.

ZRUŠENÍ ZAMRZLÉHO PROGRAMU ve WIN XP není většinou potřebné restartovat / resetovat PC
jen stisknout klávesy CTRL + ALT a DEL. Po stisku se objeví
SPRÁVCE ÚLOH, klikněte na UKONČIT ÚLOHU.
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Rychlý start - popis modulu studiové foto
Programová stavba všech modulů je shodná - uživatel postupuie po několika krocích, přičemž nakonec se
vždy vrátí do původního prvního kroku, kde začal. Jednotlivé moduly se liší jen specifickými rysy, které
obohacují daný krok o něco navíc, či jsou jen modifikací již známého kroku z jiného modulu - obecně platí,
naučíte-li se modul jeden, umíte v postatě již všechny.
Základaní a nejvíce využívaný modul STUDIOVÉ FOTO se skládá ze 4 kroků 1. Načtení (naskenování) snímků (zobrazení snímků v levé polovině programu)
2. Volba předlohy (formát tisku)
3. Tisk snímku (nastavení počtu kopií, eventuelně úpravy před tiskem či výběr formátu větší folie)
4. Uložení snímku (na disketu, do databáze na HDD či jen můžete přeskočit do prvního kroku)

1. KROK = Načtení / naskenování snímku do levého okna

Pomocí 4 tlačítek (Z diskety, paměťové kartry / PC-card, ze skeneru / TWAIN driver či obecně z celého
adresáře PC / Otevřít soubor - otevřete požadovaný snímek (snímky), které chcete dále upravovat - načtou se
do levého okna. Vidíte-li již požadované snímky na obrazovce, vyberte jeden myší (kolem se utvoří modrý
rámeček) a postupte s vybraným snímkem do druhého kroku stiskem tlačítka DALŠÍ.

2. KROK = Volba předlohy / formát tisku
Na dolní liště pomocí šipek doleva / doprava vyberte požadovaný formát snímku který chcete vytisknout (tučně
jsou znázorněny formáty, které odpovídají nainstalovnému papíru v tiskárnách).
Ck9046ořez = 9x13 (9x13 s rámečkem)
Ck9046plný = celý motiv 10x15 (10x15 s
rámečkem)
Ck9046 rámečky = průkazkové foto
Ck9046usa .. spec. formáty USA
Ck9057 = 13x18 nutno přehodit obojí
Ck9069ořez = 13x18 (13x18 s rámečkem)nutno
přehodit folii
Ck9069plný = 15x23 (15x23 s rámečkem)
Cp3020L = A4 .. nutno přehodit obojí folii+papír
Cp3020LL = 20x30
Nastavte požadovaný výřez snímku buď přímo
myší za rámeček (rohem se zvětšuje či změnšuje)
či pomocí příslušných tlačítek / šipek.
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Rychlý start - popis modulu studiové foto
3. KROK = Určení snímku k tisku / spuštění tisku
Klikněte na požadovaný typ fota myší (s rámečkem, bez rámečku, dvou-foto apod.)
! Klikněte jen jednou, neboť počtem kliknutí se nastavujete počet kopií, které se bodou následně tisknnout.
Pokud se splete, můžete samozřejmě nastavenou hodnotu počtu kopií anulovat stiskem tlačítka Vynulovat.
Spusťte tisk kliknutím na tlačítko Tisknout.
Nechcete-li tisknout, ale např. jen uložit naskenovaný snímek apod. stiskněte Dále.

4. KROK = Uložení snímku / návrat do prvního kroku
Závěrečný krok umožňuje uložit snímek na disketu nebo do databáze na HDD. Stisknete-li na harddisk
ukládáte snímek do ARCHIVu, kde je možné ještě roztřídit uložení do podadresářů : na foto dokladové,
portrétní, svatební, fotomontáže, ostatní, skenované snímky pro přenos na keramiku, indexprinty .....
Daný snímek se ukládá pod názvem FOTO 0001 (pořadové číslo), prosím změňte si název např. u
dokladového fota na jméno zákazníka a rok narození apod.
Stiskem tlačítka Další se vracíte do prvního kroku a můžete začít znovu celý cyklus s dalším snímkem.
Důležité : Pokud stisknete PŘERUŠIT,
program se Vás zeptá chcete-li asistenta
uzavřít - nicméně nejdná se o celý program,
ale jen modul Studiové foto.
I po uzavření tohoto modulu zůstávají v
paměti všechny snímky načtené v 1.
kroku !!! - s výhodou můžete otevřít
všechny další moduly ať již pro rychlou
nabídku pohlednicového přání (modul
Foto-montáže), popř. vypálení všech snímků
na CD (modul Archivace na CD), tisk
indexprintu .... všechny snímky z 1. kroku
zůstávají načtené dokud neukončíte celý
program DIS.
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1/ Studiové foto - Načtení snímku

podrobně

Pokud jste se naučili základní funkci modulu STUDIOVÉ FOTO, prosím přečtěte si následující kapitolu, která
popisuje tento modul se všemi podrobnostmi a možnostmi který tento modul poskytuje. Jednotlivě budou
popsány následující kroky 1. Načtení / naskenování snímků - zobrazení snímků v levém okně - výběr jednoho snímku
2. Volba předlohy - zvolení formátu tisku, výřez, event. barevné korekce a úprava snímku
3. Tisk snímku - nastavení počtu kopií, event. nastavení tiskárny při výběru formátu větší folie
4. Uložení snímku - na disketu, do databáze na HDD či jen návrat do prvního kroku.

1.1 Načtení / naskenování snímku (1. krok)

DVD-RW(E)

Kliknutím na STUDIOVÉ FOTO se dostáváte do 1. kroku, který je u všech programových modulů shodný umožňuje otevření souboru ze všech dostupných periferií, paměťových medií.
Čtyři tlačítka umístěná v pravém dolním rohu umožňují otevření souboru - Z diskety, PC-karta, z
kteréhokoliv adresáře (“Otevřít soubor”) a současně naskenovat snímek z obou skenerů (tzv.” TWAIN
driver”)

Z diskety - je-li soubor uložený na disketě, zasuňte disketu do slotu a následně klikněte na tlačítko
“ Z diskety” ... automaticky se začnou načítat do programu všechny grafické soubory, které máte uložené na
disketě. Po načtení se soubory zobrazí v levé části okna. Disketu (chcete-li) můžete vyjmout.
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1/ Studiové foto - Načtení snímku
PC-karta - po zasunutí kterékoliv ze současně existujících
paměťových karet do příslušného slotu může být karta automaticky
detekována - zobrazí se dialog. okno kde je uveden počet snímků (v
tomto případě 71), které karta obsahuje a současně jste požádáni o
povolení načítání všech souborů na kartě uložených (pokud okno jen
problikne, na kartě není žádný soubor !). Po potvrzení se začnou
postupně načítat všechny soubory uložené na kartě (viz. obr).
Vzhledem k tomu, že se nejčastěji používá jeden typ paměťové karty
(který má např. Váš fotoaparát) během instalace systému může být tato
karta nastavena jak výchozí (default), čímž se celý proces urychlí okamžitě po zasunutí karty do slotu se spustí načítání snímků z karty.

Pro názornost jsou vyobrazeny všechny typy karet v měřítku 1:1.
SMART (J:) - karta SmartMedia (Olympus, prosím nečistěte kontakty karty tím,
že ji zasouváte a vysouváte během pokusu o čtení dat - může dojít
k jejich ztrátě, popř. zamrznutí programu / PC).
xD Card (X:) - karta firem Olympus / Fujifilm.
(ve čtečce pouze na čtení !)
Zasuňte kartu nadoraz všechny karty jsou aretovány
v koncové poloze !
COMPACT (F:) - karta Compact Flash ( fotoaparáty Nikon, Canon ..).
Přesvědčte se, že jste kartu zasunuli až nadoraz, po
zasunutí drží pevně v konektoru. Slot je kompatibilní i s kartou
IBM microdrive.
MEMSTICK (M:) - karta Memory Stick ( Sony).
Karta je v zasunuté poloze aretována. Jelikož tato karta má
miniaturní zámek (Lock) na ochranu dat, přesvědčte se před
zápisem na tuto kartu, že není uzamčena (ochrana proti přepisu
= červené pole na přepínači). Čtečka umí i kartu Pro / Duo.
SD MMC (S:) - standardizovaná karta SD a multimedia card, používá např. Panasonic a
Různí výrobci mobilních telefonů.
Karta je v zasunuté poloze aretována.

Doporučení:
Používáte-li rutině digitální fotoaparát na dokladové foto, prosím mažte si pravidelně PC kartu tak, aby
obsahovala jen aktuální snímky (které dáváte před tiskem na výběr zákazníkovi), tj. aby se načítaly jen snímky,
které potřebujete ukázat a systém nebyl zdržován načítáním starých snímků.
Je-li na kartě umístěno značné množství souborů viz. obr. nahoře, klikněte na storno, neboť potvrzením OK by
se začaly načítat všechny snímky, což může trvat i několik minut ....v tomto případě načtěte potřebné
snímky pomocí OTEVŘÍT SOUBOR, který umožňuje selektivně vybrat jen potřebné snímky z karty popis na další straně.
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Otevřít soubor - vzhledem k tomu, že soubor, který chcete otevřít může být umístěn i na CD, ZIP, DVD
......., má program obecné tlačítko “Otevřít soubor”. Klikněte na toto tlačítko a podívejte se na adresář “Tento
počítač” (viz. obr.).
V adresáři jsou Disketa 3,5 palce (A:) - disketa 1,44 MB
Disk C (C:) - pevný disk Vašeho PC na kterém je umístěna např.
databáze snímků
Disk CD (D:) - čtečka CD, po zasunutí CD, které již obsahuje
soubory se bude název DISK měnit podle názvu souborů, označení
(D:) zůstává. Potřebujete-li rychle zobrazit soubory z CD, použijte
prosím tuto jednotku, která obecně pracuje rychleji než
vypalovačka.
Disk DVD-RW (E:) - vypalovačka DVD/CD (označená na čelním
panelu štítkem), po zasunutí CD, které již obsahuje soubory se bude název DISK měnit
podle názvu souborů, označení (E:) zůstává.
ZIP 250 (Z)- mechanika pro tzv. Zipky, které jsou buď 250MB či 100MB (mechanika čte
rychle a spolehlivě media 250, avšak i když je zpětně kompatibilní a umí i 100MB, doba
potřebná k zápisu či čtení je podstaně delší, obecné doporučujeme při zápisu či čtení z
media 100MB nezatěžovat PC jinými ůkony, neboť může dojít k zmrznutí PC). Medium po
zasunutí vyjměte v Průzkumníku kliknutím na ZIP (pravé tlačítko) a následně stiskem
“EJECT” viz. obr. (pokud nefunguje vysunutí tlačítkem na čelním panelu)
SMART (J:) - karta SmartMedia / fotoaparáty Olympus.
COMPACT (F:) - standardizovaná karta Compact Flash ( fotoaparáty Nikon,Canon ...).
MEMSTICK (M:) - karta Memory Stick / Memory Stick Pro + Duo.
SD MMC (S:) - standardizovaná karta SD a multimedia card / Panasonic.
xD Card (X:) - karta xD / fotoaparáty Olympus, Fujifilm.

OTEVŘENÍ JEN VYBRANÝCH SNÍMKŮ
Potřebujete-li otevřít jen některé soubory ať již pro tisk či vypálení
na CD ... postupujte následovně, např. z karty Compact Flash.


Klikněte na tlačítko “Otevřít soubor”



Klikněte několikrát na tlačítko nadřazený adresář (obr ad 1) až
se Vám zobrazí “Tento počítač” (horní obr.)



Klikněte na COMPACT (F:) a současně si zvolte typ souboru
“Miniatury” tak, abyste viděli soubor jako snímek(ad 2).



Držte stisknutou klávesu CTRL na klávesnici a myší označte
jen ty snímky, které chcete načíst. Po označení klikněte na
“Otevřít” .... vybrané snímky se načtou do levé poloviny
programu DIS.
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Otevřít soubor - toto tlačítko použijte i v případě, že chcete načítat snímky z mobilního telefonu, které je
možné (kromě karty) přenést dálkově pomocí dvou rozhraní (Bluetooth a IR), které jsou obě v Digilabu 3020
zabudována :
Bluetooth - název pro typ bezdrátového přenosu (má ho většina nových telefonů s fotoaparátem)
IR - přenos přes infračervené rozhraní (starší, nicméně dosud používané rozhraní)

BLUETOOTH
Odešlete snímek z mobilního telefonu. Vlastní způsob odeslání se liší dle druhu / menu
telefonu, obecně bývá postup -



V galerii snímků si vyberte snímek, který chcete odeslat.



Ve volbách si najeďte na “odeslat přes “ .... Vyberte Bluetooth



Telefonu začne vyhledávat všechna aktivní zařízení, prosím vyčkejte než se Vám
zobrazí všechna Bluetooth zařízení.



Snímek odešlete na zařízení, které se jmenuje “Digilab 3020” snímek je přenesen do
cca 20 sec.

 Snímek načtěte do programu DIS pomocí tlačítka Otevřít soubor v adresáři C: /
Archiv / Bluetooth Exchange Folder, viz. obr.
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IR - INFRA RED
Jiný způsob bezdrátového odeslání snímku z mobilného telefonu přes infra červené rozhraní. Vlastní způsob
odeslání se opět liší dle druhu / menu telefonu, obecně bývá postup -





V galerii snímků si vyberte snímek, který chcete odeslat
Ve volbách si najeďte na “odeslat přes “ ....... zvolte InfraRed
Umístěte telefon okénkem IR PŘÍMO PROTI červenému okénku na čtečce



Následně se Vám objeví obdobné
okno - povolte přijetí souboru ......



Indikace přenosu ....



Ukončete stiskem zavřít ....

 Snímek otevřete v adresáři Archiv / Bluetooth Exchange Folder, viz. obr. na minulé stránce.
 adresář je pro jednoduchost nastaven stejně pro oba dva typy přenosů, tj. do téhož adresáře se automaticky přenášejí soubory ať již přes Bluetooth či infra red.
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Čtvrtým tlačítkem je TWAIN

driver - načtení snímku z jednoho ze skenerů :

Na Vašem systému jsou dva skenery Filmový skener Nikon - skenování diapozitivů (v příslušenství skeneru je adapter na diarámečky) či filmu
35mm.
Plochý skener HP - kopie z fotografie či předlohy max rozměru 220x350mm evntuelně přes adapter
skenování nestandardních negativů, folií do max. rozměru 120x120mm.



Klikněte na tlačítko “TWAIN driver” a
následně na “TWAIN SETUP”



Vyberte skener, který chcete použít
HP Precision .... znamená PLOCHÝ
SKENER
Nikon Scan ... znamená FILMOVÝ
SKENER

pozn.
Systém WIN má v sobě zabudován ovladač pro
HP skener a automaticky ho tedy i nabízí “WIA- HEWLETT .. prosím tento ovladač ignorujte.

a po označení potvrďte výběr kliknutím na “Vybrat”.

Jakmile kliknete následně na INTERFACE SCANER je okamžitě spuštěn ovladač pro zvolený skener.
Ovládání, nastavení a možnosti obou skenerů jsou uvedeny v kapitole FOTO Z FOTA / SKENERU str. 26.

Závěrem - ať již z obou skenerů TWAIN driver, Z diskety, Ze souboru či PC karty všechny snímky jsou přeneseny v 1. kroku (Načtení snímku) do levé části programu DIS.
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Otáčení & mazání načtených snímků
Po načtení snímků do levé části programu DIS lze v 1. kroku snímky otáčet / mazat - označte snímek modrým
rámečkem následně klikněte na “otočit doleva / doprava ..., přičemž opět lze využít funkce WIN, tj. stiskem
tlačítka CTRL provést selektivní výběr, či tlačítkem SHIFT označit kliknutím na první a poslední všechny
snímky umístěné mezi nimi - následně se otáčení, mazání týká všech modře označených snímků.

Výběr snímku
Především pro potřeby “Dokladového fota” je možné zvětšit načtené snímky přes celou obrazovku - např. 4
záběry z digitálního fotoaparátu tak, aby si sám zákazník mohl vybrat na kterém ze čtyř záběrů vypadá nejlépe.
Stiskněte Výběr snímků, popř. chcete-li přímo skočit do dalšího kroku stiskněte Dále (viz. obr)
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1.2 Výběr předlohy (barevná úprava), 2. krok
V druhém kroku zvolte nejprve požadovaný formát tisku. Kliknutím na šipku doprava / doleva na dolní liště se
mění předlohové listy dle formátů papírů - pro Ck9046 (10x15) Ck9057 (13x18) či Ck9069 (15x23) tiskárny
CP9550DW a Cp3020L (A4) či Cp3020LL (20x30) tiskárny CP-3020DE. Udělán je i předlohový list na formáty,
které jsou vyžadovány velvyslanectvím U.S.A jak pro víza, tak i zelenou kartu.
Pozn. předlohové listy lze po dohodě s fy LIBEREK měnit a vytvořit tak rozměrové formáty dle specifikace
zákazníka.

Pro danou předlohu nastavte
správný (požadovaný) výřez
pomocí tlačítek (viz.obr
čárkovaná čára) či rychleji přímo
chycením rámečku myší a
roztažením a přemístěním.

Potřebujete-li provést nějaké
korekce na snímku, stiskněte
tlačítko Úpravy snímku, zobrazí
se další tlačítka :

POLOHA SNÍMKU :
- otáčení snímku o 90
- zrcadlové H/V otáčení
- inverze barev
- změna do ČB barev
- převzorkování (velikost v MB)
KVALITA:
- úprava jasu / kontrastu
- ostrost
- RGB barvy
RETUŠ:
- paleta retuší
EFEKTY:
- distorze, olejové skvrny..
OBRAZOVÝ RÁM:
- rámeček kolem snímku
VYČLENIT:
- vybrání masky a následná
změna pozadí
POZADÍ:
- volba pozadí šedé, modré ........ celkový popis viz. následující strana
Chcete-li některou předlohu vytisknout, klikněte na daný snímek myší, chcete-li jen zachycený záběr uložit
zákazníkovi na disketu či do databáze na HDD, stiskněte Další.
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Kliknutím na Úpravy snímku se zobrazí následující dialogové okno, které má v levé části zobrazen
upravovaný snímek, který je možné zvětšovat (např. při retušování či výběru masky) a v pravé části nahoře
prostor pro náhled sloužící k odzkoušení změn.
Aktuálně provedené změny se
promítnou z náhledu do snímku
stiskem tlačítka Použít viz. obr.
uprostřed, zruší se tlačítkem
Anulovat.
Tlačíka Hotovo / Storno slouží k
promítnutí či zrušení všech
provedených změn (tj. všech
tlačítek ”Úprava snímku”).
Pod snímkem je několik možností
zvětšení detailu a naopak vrácení
snímku do velikosti 1:1, či
zmenšení akorát do velikosti okna,
posouvání zvětšeným snímkem
pomocí ukazováku ... prosím
odzkoušejte si.

POLOHA SNÍMKU :
Pod tímto tlačítkem se skrývají
následující možnosti
- Vlevo / Vpravo -> otáčení snímku o 90
- Horizontálně / Vertikálně -> zrcadlové otočení
- Oříznout -> provést libovolný výřez snímku myší
- Velikost snímku -> změna velikosti v pixelech HxV (MB)
- Invertovat -> změna do opačných barev
- Stupně šedi -> změna barevného snímku na černobílý
(po změně z barevného snímku je vždy nutné zvýšit jas
a to nejméně cca o 10, aby jas vytištěné fotografie byl
adekvátní té barevné)

KVALITA:
- Světl / Kontr -> změna Jasu / Kontrastu (viz. obr dole)
- Ostrost -> přiostření (zejména po skenování na HP)
- RGB barvy -> změna jednotlivých složek
barev R,G,B snímku
- HSL barvy -> změna saturace (saturation=
sytost) .....
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RETUŠ :
Velice šikovný pomocník na drobné úpravy pleti - vyberte si vhodný tvar štětce (např. viz obrázek) a myší
naberte barvu těsně vedle nečistoty na pokožce (nabrání barvy se provádí stiskem pravého tlačítka myši aktuální vybraná barva je zobrazena v rámečku) a stiskem levého tlačítka nanášíte barvu přes nečistotu retušujete.

EFEKTY:
Nástroj vhodný především pro zábavní foto
- Distroze -> zkreslení obličeje horizont. / vetikálně
- Mozaika -> rozmazaní snímku do mozaiky
- Olejové barvy -> efekt “namalovaného obrazu”

OBRAZOVÝ RÁM:
Rozšíření nabídky portrétního fota o rámeček kolem
snímku (sortiment rámečků lze rozšiřovat).

17

1/ Studiové foto - úpravy snímku
VYČLENIT:
V případě, že je potřeba odstranit pozadí a nahradit jej jiným (ať již pro potřeby dokladové fotografie či pro foto
montáže) je nejprve nutné označit část snímku, který má být odstraněn - tzv. výběr masky.
Vybrat masku -> automaticky se vybírá
pozadí (které bývá jednolité),
posuvnou páčkou zvětšujeme či
zmenšujeme rozsah odstínů, které
mají být též vybrány (tj. pokud se Vám
vybere jen určitá část a ta tmavši
vybrána není - posuňte páčku více
doprava).
Je-li nutné vybrat i část snímku, který
má barvu zcela jinou, máte k dispozici
GUMU (je-li vybrána GUMA posuvná
páčka slouží k zmenšení / zvětšení
GUMY).
Pokud náhodou přetáhnete = vyberete
něco chybně, stiskněte ODEBRAT a
guma začně invertně umazávat
vybranou masku. Tímto způsobem lze
velice přesně provést výběr masky.

POZADÍ:
Je-li provedený výběr masky, stačí již jen ťuknout na dané
pozadí, které se nahradí za vybranou masku. Pozadí
připravené na Vašem systému jsou dělaná dle
současných požadavků MV-ČR tj. od bílého po šedé /
modré včetně přechodů, tj. lze na starším dokladovém fotu
“vyměnit” pozadí.

Ukončení (uložení) úprav se provede stiskem tlačítka
Hotovo, eventuelně stiskem tlačítka Přerušit se uchová
původní vzhled snímku ještě před začátkem nastavování v
jednotlivých menu.
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1.3 Tisk snímku, 3. krok
Tisk snímku se provede velice jednoduše a to kliknutím na vybraný snímek myší - kliknete-li 1x, nastavíte tisk
1x kopie, kliknete-li x krát nastavíte příslušný počet kopií vybraného snímku - počet kopií je viditelný v závorce
u ikony tiskárny, která se vytvoří po kliknutí myší.
Na předlohovém listě můžete vybrat současně více snímků, chcete-li nastavení tisku zrušit, stiskněte
Vynulovat.
Je-li nastavení kompletní, stiskněte Tisknout, automaticky se spustí tisk a menu se přepne do 4. kroku.

.

! ZMĚNA
FORMÁTU TISKU 10x15 (9x13) na 15x23 (13x18) !
Přesto, že máte v modulu STUDIOVÉ FOTO možnost si vybrat předlohy 10x15 tak 15x23, je potřebné si
uvědomit, že ve WIN je nastaven jako VÝCHOZÍ (DEFAULT) pro tiskárnu CP-9550 používanější formát 10x15
(pro tiskárnu CP3020DE formát LL 20x30), současně jsou u obou tiskáren nainstalovány i příslušné folie délek
10x15 (u tiskárny CP3020 formát LL).
Chcete-li tedy tisknout velikost 15x23 (či ořez 13x18) musíte výměnit folii v tiskárně 10x15 za 15x23 (je to
otázka několika sec - je vhodné mít rezervní kartridž s předinstalovanou folií 15x23, papír se nemění !) ale
současně řící počítači, že jste tuto změnu provedli - tj. musíte nastavit v ovladači příslušnou velikost papíru - po
kliknutí na předlohu nastavte velikost papíru stiskem (obr. na následující stránce):
“NASTAVIT TISKÁRNU” (1) - Vlastnosti (2) a změňte formát PAPER SIZE : 10x15 FINE -> 15x23 FINE (3) a
výběr potvrďte.
Pozn. Nastavený formát bude platný po dobu, než zavřete program DIS, po jeho opětném spuštění se nastaví
to co je nastaveno ve WIN jako výchozí a to je formát 10x15.
Pozn : Používáte-li papír CK9057 (13x18), je nutné před jeho instalaci po otevření tiskárny ji následně
vypnout, přehodit papír a nastavit ovladač na 13x18 (Fine), potom zapnout.
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Analogicky se provádí změna tisku 20x30 na A4 u tiskárny CP3020.
NASTAVENÍ BAREV PRO TISKÁRNU CP9550 / 3020 - NORMÁLNÍ x ČB x SEPIA
Výtisk černobílý a sepie se provádí z barevného fota :
CP9550DW (formáty 10x15 až 15x23):
ČB snímek - jen se převede snímek na černobílý - Úprava snímku / Poloha snímku / Stupně šedé.
Sepia - po převedení do ČB klikněte na “NASTAVIT TISKÁRNU” (1) - Vlastnosti (2) a načtěte profil stiskem
tlačítka Load v Color adjust... (3) vyberte C:/Archiv/color profily CP9500/ sepia9500.cpd (4) a výběr potvrďte
stisklem tlačítka OK (5).
Pozn. Nastavený barevný profil bude platný po dobu, než zavřete program DIS, po jeho opětném spuštění se
nastaví to, co je nastaveno ve WIN jako výchozí.
Adekvátně se toto provádí i pro větší tiskárnu CP-3020 (20x30). Pro ČB i sepii se po převodu “loaduje” barevný
profil pro daný tón (adresář C:/Archiv/color profily CP3020/ sepia3020.cpd nebo černobíla3020.cpd).
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1.4 Uložení snímku, 4. krok
Závěrečný krok umožňuje uložit snímek v původní či upravené podobě na disketu nebo do databáze na HDD.
Firmou Liberek je nastaveno uložení v upravené podobě s provedeným ořezem (pokud chcete trvale ukládat
původní neoříznutou podobu, prosím požádejte Liberek, či změňte nastavení programu viz. kroky : Zpracovat
-> Nastavení -> Studiové foto -> Krok 4 -> zaškrtnout “uložit celý snímek”).
A/ Při ukládání na disketu (kterou je možné nabídnout zákazníkovi jako archivační) lze snímek zakódovat, tj.
snímek lze následně otevřít jen na Digilabu 3020 (ochrana proti tištění Vašich záběrů kdekoliv jinde než u Vás).
B/ Při ukládání na HDD si můžete snímky roztřídit v ARCHIVu - na foto dokladové, portrétní, svatební,
fotomontáže, ostatní, skenované snímky pro přenos na keramiku, indexprinty. V případě potřeby si
samozřejmě můžete vytvořit volně další potřebné adresáře (cpd profily slouží k uložení spec. barevných profilů,
prosím nepoužívejte k ukládání snímků !).
Daný snímek se ukládá pod názvem FOTO 0001 (pořadové číslo), prosím změňte si název např. u
dokladového fota na jméno zákazníka a rok narození apod.
Firmou Liberek je nastaveno automatické uložení snímku ve formátu JPG (tak aby se soubor vešel
i na disketu, prosím prověřte nastavení a velikost souborů ze svého fotoaparátu), při ukládání na HDD se
nastavuje též JPG, ale máte možnost to libovolně změnit před vlastním uložením na další formáty jako TIFF,
BMP, PCX atd.
Stiskem tlačítka Další se vracíte do prvního kroku a můžete začít znovu celý cyklus s dalším snímkem.
Pokud stisknete PŘERUŠIT, program se Vás zeptá chcete-li asistenta uzavřít - nicméně nejedná se o celý
program, ale jen modul Studiové foto. I po uzavření tohoto modulu zůstávají v paměti všechny snímky načtené
v 1. Kroku - s výhodou můžete otevřít všechny další moduly ať již pro rychlou nabídku pohlednicového přání
(modul Foto-montáže), popř. vypálení všech snímků na CD (modul Archivace na CD) .... všechny snímky z 1.
kroku jsou okamžitě připravené k dalšímu zpracování v ostatních modulech.
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2/ Foto montáže - načtení snímku
Programová stavba modulu FOTO MONTÁŽE (a ostatních modulů) využívá některých kroků z modulu
STUDIOVÉ FOTO, tj. v následujícím se budeme odvolávat již na kroky podrobně popsané v minulé kapitole.
Modul Foto montáže se skládá z následujících kroků 1. Načtení snímku = zobrazení a výběr daného snímku(ů) na displeji (identický krok jako ve Studiovém fotu)
2. Odstranění pozadí
3. Výběr předlohy
3b. Doplnění textem
4. Tisk + uložení snímku (do adresáře na HDD)

2.1 Načtení / naskenování snímku (1. krok)
Kliknutím na FOTO-MONTÁŽE se dostáváte do 1. kroku, který je u všech programových modulů shodný umožňuje otevření souboru ze všech dostupných periferií, paměťových medií. Vzhledem k tomu, že nabídku
specifických přání ... je nejjednoduší provést v průběhu tisku dokladového fota z již zachycených záběrů které po opuštění modulu STUDIOVÉ FOTO zůstávají v paměti, tj. po vstupu jsou již tyto snímky načtené v
levé části menu - vyberte jen příslušný portrét a stiskněte Další .

2.2 Odstranění pozadí (2. krok)
Tento krok je identický s úkonem VYČLENIT (vybrat masku)
popsaným na str. 18. Podle typu předlohy odstraňte pozadí či
stiskněte Další.
Vzhledem k tomu, že vybrání pozadí může být dost náročná
záležitost, zvláště u rozcuchaných portrétů ... většina předloh
je konstruována tak, že odstranění pozadí nevyžaduje a pokud
ano, byla snaha zjednodušit umazávání pozadí např. tím,
že se portrétu ve fotomontáži nasazuje čepice apod.
Doporučení - vystavte fotografie montáží tak, aby si zákazník
vybral předem a Vy jste již v tomto kroku věděli, je-li potřebné
pozadí mazat či nikoliv.
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2/ Foto montáže - výběr předloh(y)
2.3 Výběr předlohy (3. krok)
V tomto kroku, který je téměř identický s krokem z modulu STUDIOVÉ FOTO, popsaném na str. 15, máte
shodné možnosti úprav - výřez portrétu, změna jasu, konstrastu, ostrosti ........nicméně používáte-li již záběr
použitý na tisk dokladového fota - není potřebné upravovat nic a jen rychle kliknete myší na tu předlohu, kterou
chcete použít (velikost portrétního snímku ve fotomontáži a jeho vycentrování se provádí v dalších krocích, kdy
vidíte celou předlohu zvětšeně) a stiskněte Další .

Pozn:
Předlohy si můžete měnit obdobně jako předlohy v modulu STUDIOVÉ FOTO, nicméně v adresáři PC je
uloženo více předloh, které se rozšiřují a jsou specifické pro danou lokalitu či tématiku (svátky) a není možné z
důvodů velikosti a paměti je zobrazit všechny současně - jsou rozděleny do tématických čtveřic. V případě, že
si chcete změnit danou čtveřici, požádejte Liberek
(najeďte myší do levého horního kraje, kde se Vám zobrazí - Zpracovat -> Nastavení -> Foto-montáže ->
vyberte a potvďte předlohu Cp9500 jaro / vánoce / velikonoce .... vyberte jen tyto (tj. Cp9500 + slovo), ostatní
předlohy jsou určeny pro portrétní, dokladové foto, jejich vybrání do tohoto modulu by způsobilo problémy
Vašemu programu.)
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2/ Foto montáže - text
2.3b Doplnění textem
V tomto alternativním kroku, proveďte, je-li potřeba 






Nastavení velikosti portrétního snímku tak, aby velikostí byl úměrný pozadí. Klikněte levým tlačítkem na
portrét, až se kolem vytvoří černé úchytné body a za krajní body snímek zvětšete / zmenšete.
Vycentrujte snímek kliknutím a držením levého tlačítka myši - popojížděním myší se pohybuje i snímek.

Vyberte barvu a velikost písma, nevyhovuje-li Vám předvolené. Klikněte levým tlačítkem na písmo, až se
kolem vytvoří černé úchytné body a stiskněte pravé tlačítko myši - otevře se nabídka - vyberte DRUH
PÍSMA. Vyberte si barvu + velikost.
Pokud písmo zmenšíte / zvětšíte, změňte umístění celého nápisu (analogicky jako se provádí posuv s
portrétem).
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2/ Foto montáže - text + tisk
Je-li vše nastaveno - stiskněte Další - automaticky se Vám objeví menu s jednotlivými řádky - vyplňte řádky
svým vlastním textem, chcete-li mít foto bez jakéhokoliv textu, stiskněte Bez textu.

2.4 Tisk a uložení snímku (4. krok)
Tisk snímku se provede kliknutím na tlačítko Tisknout. Chcete-li více kopií, nastavte počet pomocí šipek
nahoru (zvětšování) dolů snižování. Celou sestavu je možné též uložit na HDD (tlačítko Uložit snímek).
Stiskem tlačítka Hotovo se vracíte do prvního kroku a můžete začít znovu celý cyklus s dalším portrétem program je nastaven tak, že právě použitý portrét je automaticky smazán.
V pravém horním rohu jsou tlačítka k výběru a nastavení tiskárny, velikosti papíru - jelikož předloha je
konstruována předem na určitou velikost papíru (10x15 / 13x18), nemají tato tlačítka praktický význam - tj.
pokud vidíte předlohu na obrazovce v pořádku, tato tlačítka slouží jen pro kontrolu, že nastavena je správná
tiskárna CP9500DW a velikost papíru 15,8x10,6 (18,2x13,3).
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3/ Foto zzefota
skeneru
- Načtení
- filmový
snímku
skener Nikon
Modul FOTO Z FOTA (FOTO ZE SKENERU), je opět obdobný modulu STUDIOVÉ FOTO / FOTO-MONTÁŽE,
nicméně podrobně je popsána v této kapitole práce s oběma skenery !
Modul Foto z fota se skládá z následujících kroků 1. Načtení (naskenování) snímků
2. Úprava snímků
3. Volba nejlepšího modulu
4. (Tisk / uložení snímku v tomto modulu).

3.1 Naskenování snímku (1. krok)
Kliknutím na FOTO Z FOTA se dostáváte do 1. kroku, který je u všech programových modulů shodný umožňuje otevření souboru ze všech dostupných periferií, paměťových medií. Začátek skenování se (ve všech
modulech) provádí nejdříve VÝBĚREM SKENERU = filmový NIKON x plochý skener HP.

 Stiskněte tlačítko TWAIN driver (1.) a následně Twain setup (2.)

Nikon - skenování filmů /diapozitivů
35mm (v příslušenství
skeneru je adapter na
diarámečky) max. 4000
DPI.

HP - kopie z fotopředloh do cca
220x350mm (v příslušenství je
adapter na folie, nestandardní
negativy do max.120x120mm)

 Vyberte Nikon Scan X.X a po označení potvrďte výběr kliknutím na “Vybrat” (před výběrem skeneru musí
být skener zapnutý, jinak se příslušný ovladač v okénku neobjeví - HP je zapnut trvale, tj. zapnutí a
příprava se týká jen filmového skeneru Nikon).



Kliknutím na tlačítko INTERFACE SCANER (4.) se již současně automaticky spouští příslušný ovladač
skeneru - není-li připraven skener, neprovádějte to, viz. protější strana.
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3/ Foto z fota - popis / filmový skener Nikon
POPIS FILMOVÉHO SKENERU NIKON
ZAPNUTÍ A VOLBU ADAPTERU PROVEĎTE PŘED SPUŠTĚNÍM SKENOVÁNÍ !

 Váš skener skener je standardně osazen navijákem i podavačem na celý film SA-30 pro max. film s 40
políčky (adapter má odspodu na vstupním otvoru katáčky na odstranění prachu z navíjejícího se filmu).

 Chcete-li skenovat jen jedno políčko, film s poškozeným vedením, či diapozitiv v rámečku, kde nelze použít
adapter na celý film - nasaďte druhý adapter (viz. obr., je součástí dodaného příslušenství).

 Výměnu vstupního adapteru provádějte v zapnutém stavu skeneru - když nebliká zelená LED !
Adapter SA-30: 2-40 políček (v dodávce je též adapter SA-21: pro 2-6 políček bez navijáku.
- nemá vstupní čistící kartáče)

Máte-li již vybrán jako zdroj TWAIN (protější strana) - NikonScan ... :

 Klikněte na tlačítko “INTERFACE SCANER” jak již bylo popsáno na protější straně - otevře se vlastní
dialogové okno skeneru Nikon.

 Uchopte za okraje pás filmu (emulzí = matnou stranou dolů) a vsuňte jej do adapteru. Film bude
automaticky zachycen podávácím mechanismem a částečně vsunut dovnitř.
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3/ Foto z fota- skenování jednotlivého políčka
 Otevřete myší záložku (viz.obr.) a klikněte na tlačítko náhledů - skener vytvoří malé náhledy všech
snímků filmu ve svém okně.

 Klikněte na snímek, který chcete skenovat (označí se zelenými rohovými značkami)
 Rozbalte menu Settings a vyberte si předvolbu (ČB film, CD nový film, D starší film, Kvalitní výtisk ..
viz. vysvětlení na protější straně.

 Stiskněte zelené tlačítko “Scan”, čímž se snímek naskenuje (ovladač skeneru se následně sám zavře) a
naskenovaný snímek se automaticky přenese přímo do levého okna - 1. kroku programu DIS = HOTOVO.
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3/ Foto z fota- skenování jednotlivého políčka
VYSVĚTLENÍ PŘEDVOLEB
Nejrychlejší způsobem skenování (ať již jednoho snímku či celého filmu) je skenování pomocí PŘEDVOLEB
(nastavení, které jsou již připravené a uložená v paměti skeneru pro danou aplikaci) :
Po kliknutí na náhled snímku, který chcete skenovat (označí se zelenými rohovými značkami) a rozbalení
menu Settings - klikněte následně na (viz. obr)
ČB film ............. skenujete-li černobílý film.
CD nový film .. skenujete-li nový film pro prohlížení na PC,
nebo pro běžný tisk snímku formátu 10x15,
popř. následné vypálení na CD
(používá rozlišení 1000 DPI).
CD starší film .. skenujete-li starší vybledlejší film pro
prohlížení na PC, rutinní tisk 10x15, následné
vypálení na CD (1000 DPI).
Kvalitní výtisk .. chcete-li sken následně vytisknout v max.
kvalitě (až do formátu 20x30 na Mitsubishi,
používá 2800 DPI).
Výřez .. skenujete-li jen částečný výřez či chcete následně
vytisknout jen výřez celého filmového políčka
(rozlišení 4000 DPI je smysluplné, jen chcete-li na
skenovaném snímku následně zoomovat nějaký
detail ! ... jinak snímek zabírá obrovský prostor !).
Všechny náhledy políček filmu, které jsou označeny zeleně
budou naskenovány dle přednastavených parametrů uložených v
paměti skeneru.
Stiskněte-li následně zelené tlačítko Scan (viz. popis na předešlé stránce), provede se naskenování, Nikon
Scan se zavře a označené snímky se přenesou do prvního kroku programu DIS.
JEN INFO (uvedené časy platí pro skener Nikon 5000ED):
Nastavení ČB FILM - max. doba naskenování cca 2min. 50 sec (jednotlivé políčko z celého filmu )
max. doba naskenování cca 1min. 20 sec (z nastříhaného filmu)
velikost souboru cca 1.2 MB ( rozlišení 1382 x 904)
velikost po uložení na CD (CD Viewer do JPG) cca 0.5 MB
CD NOVÝ / STARÝ FILM - max. doba naskenování cca 2min. 50 sec (jednotlivé políčko z celého filmu )
max. doba naskenování cca 1min. 20 sec (z nastříhaného filmu)
velikost souboru cca 3.6 MB (1382 x 904)
velikost po uložení na CD (CD Viewer do JPG) cca 0.5 MB
KVALITNÍ VÝTISK - max. doba naskenování cca 3min. 5 sec (jednotlivé políčko z celého filmu )
max. doba naskenování cca 2min. (z nastříhaného filmu)
velikost souboru cca 28 MB (3872 x 2532)
velikost po uložení na CD (CD Viewer do JPG) cca 5.9 MB
VÝŘEZ - max. doba naskenování cca 3min. 30 sec (jednotlivé políčko z celého filmu )
max. doba naskenování cca 2min. 20 sec (z nastříhaného filmu)
velikost souboru cca 57 MB (5531 x 3617)
velikost po uložení na CD (CD Viewer do JPG) cca 10.5 MB
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3/ Foto z fota - skenování celého filmu
SKUPINOVÉ SKENOVÁNÍ více snímků najednou tzv. batch scan (více políček najednou)
Nejrychlejší způsobem skenování je tzv. Batch scan, kdy se označí více náhledů současně a skener postupně
skenuje políčka za sebou (bez časových ztrát daných posouváním filmu a vyhledáváním políčka). Současně
obsluha může vykonávat jinou činnost a skenování probíhá na pozadí - program DIS je k dispozici pro normální
činnost. Navíc se skenované snímky postupně ukládají na HDD.


 Klávesou (WIN) a současně stiskem M na klávesnici minimalizujte program DIS a
nastartujte program NikonScan.

 Po založení filmu již známým způsobem
otevřete myší záložku a klikněte na
tlačítko náhledů (viz.obr.)

 Označte všechny snímky, které chcete
najednou oskenovat :
VŠECHNY :
-> držte stisknutou klávesu
SHIFT na klávesnici a klikněte myší
na první a poslední náhledový
snímek skupiny kterou chcete
oskenovat (je-li jich více než se
vejde do okna klikněte na první,
drřet SHIFT, posuňte se vertikální
lištou až dolů a klikněte na
poslední) - vyberou se všechny
snímky mezi nimi (kolem náhledů
se utvoří zelený rámeček viz. obr.)
SELEKTIVNĚ :
-> pokud chcete vybrat JEN
NĚKTERÉ snímky, držte stisknutou
klávesu CTRL na klávesnici a
klikněte myší postupně na všechny
náhledové snímky, které chcete
oskenovat (kolem náhledů se utvoří
zelený rámeček) = snímky jsou
vybrané.

 Rozbalte menu Settings a klikněte na (viz. minulá strana)
ČB film ........... skenujete-li černobílý film.
CD nový film .. skenujete-li nový film pro tisk 10x15 či pálení na CD.
CD starší film .. skenujete-li starší film pro tisk 10x15 či pálení na CD.
Kvalitní výtisk .. chcete-li výtisk v max. kvalitě na větší formát.
Výřez .. chcete-li vytisknout či zobrazit výřez.

 Stiskněte zelené tlačítko Scan, zobrazí se okno .. File Saving Options.

30

3/ Foto z fota - celý film
 Potvrďte OK, čímž se spustí skenování.
Název - IMG (jako image) znamená, že snímky se po uložení na HDD
budou jmenovat IMG 1, IMG2, IMG3. Chcete-li jim dát jiný název vypište
např. OBR apod. Změna názvu může být vhodná pro roztřídění skenů neopomeňte si občas vymazat v adresáři C./ARCHIV/SNÍMKY
SKENOVANÉ minule naskenované snímky.
Pořadové číslo ( IMG 1, IMG2, IMG3) - v tomto případě (viz. obr)
znamená, že první skenovaný snímek bude uložen jako IMG55, další
IMG56.
Program si pamatuje (a to i po vypnutí celého systému) posledně
ukládané číslo a automaticky Vám nabídne pořadové číslo o jednu větší
tak, aby nemohlo dojít k náhodnému přepsání minule skenovaného
snímku (a to i když mezitím snímky vymažete). Napište pořadové číslo 1,
začínáte-li skenovat do čistého (vymazaného) adresáře.
Uložení - nastaveno C: \ ARCHIV \ SNÍMKY SKENOVANÉ. Do tohoto
adresáře se Vám ukládájí POSTUPNĚ naskenované snímky, tj.
v případě, že se v průběhu skenování přeruší dodávka el. proudu, zamotá
na vstupu film, zmrzne program .... nic se neděje, naskenované snímky
máte uložené v adresáři SNÍMKY SKENOVANÉ !
V okně Progress Window klikněte na šipku Performing scan ... otevře se
malé okénko, znázorňující stav skenování viz. obr. = zobrazeno pořadové
číslo snímku od počátku skenování - vidíte, kolikátý snímek se momentálně
skenuje a jak asi dlouho ještě skenování bude probíhat.
INFO :
Skenování celého barevného filmu (36 políček) trvá 1,5 hod.
Skenování černobílého filmu cca 1 hod. 8 min.

 Po naskenování se automaticky vysune film a zavře se okno
skenování, prosím uzavřete celý program NikonScan kliknutím na
křížek úplně nahoře vpravo
(zavře se automaticky i Tool Pallette 1.
! uzavřete-li dříve samostatně Tool Pallette 1, při znovu nastartování
se Vám již neobjeví a budete ji muset otevírat)
Potřebujete-li snímky např. vypálit, otevřete modul ARCHIVACE NA CD a načtěte v prvním kroku snímky
z adresáře snímky skenované.
Kromě snímků je vždy do adresáře uložen i celý záznam skenování - soubor ScanLog - viz. obr :
.
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3/ Foto z fota - Nastavení Nikon Scanu
Následující je určeno jen pro Ty, kteří chtějí poznat možnosti skeneru hlouběji - prosím přeskočte následující 2
stránky.

NASTAVENÍ SKENERU
Při seznamování se skenerem si možná budete chtít vyzkoušet jeho
možnosti - prosím, uvádíme stručný popis tlačítek, která mají dle
našeho názoru význam.
Začínáme nahoře vlevo:


Tlačítko úplně nahoře vlevo slouží k vysunutí filmu (zapomenete-li
vysunout film, vypněte a zapněte skener síťovým tlačítkem - film
se po znovu zapnutí vysune).



Obě tlačítka napravo nahoře nemají zvl. význam - automatické
ostření, expozice jsou již přednastaveny v předvolbách uložených
v tlačítku “Prefs” (preference) a vykonávají se automaticky vždy po
spuštění skenu.



Pokud si zobrazíte před skenováním celoplošné Preview / náhled
a provedete myší výřez, můžete si jej zvětšit kliknutím na zoom.



Tlačíko Tools otevírá celé sloupcové okno nastavení Tool Palette
1, které je zobrazeno trvale po pravé straně okna skenování,
pokud si jej omylem zavřete, otevřete jej kliknutím na Tools.

SETTINGS
Pokud spustíte skener, vždy se Vám automaticky spustí nastavení uložené
jako USER SETTING. Toto nastavení je provedeno identicky jako předvolba
Kvalitní výtisk, nastavená na 2.800 DPI, což je hodnota zajišťující
nejkvalitnější sken k tisku na tiskárnách Mitsubishi (až po formát 20x30cm !).
Bude-li Vaším výstupem tisk formátu 10x15, postačující je nastavení 1000 DPI
(předvolba CD nový / starý film).
Firma Liberek provedla nastavení skeneru a toto nastavení uložila (Save User
Settings). Pokud si nastavení jakkoliv změníte (bez uložení) a následně se
chcete vrátit do původního, prosím stiskněte “Reset to User Setting” viz. obr.
(Upozornění - potvrzením “Reset to Factory Default” si inicializujete skener na
nastavení z výrobního závodu “ nevratná změna”).
TYP FILMU
Pokud budete používat předvolby, není potřebné nic nastavovat, skenujete-li jednotlivě, nastavte typ filmu viz.
obr :
pozitivní x negativní (barevný) x negativní (čb) x kodakchrome pozitivní
( upozornění - pokud po naskenování náhledů z barevného filmu je uvidíte
černobíle apod., máte pravděpodobně nastaven předchozí stav, kdy jste skenovali
diapozitiv - přehoďte na “Neg (Color)” viz. obr.)
.
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3/ Foto z fota - Nikon Scan Tool Palette 1
Tools Palette 1
Samostatné menu “Tools Palettte 1” je otevřeno (popř. jej
otevřte kliknutím na Tools - Tools Palettte 1) vedle okna Nikon
COOLSCAN a je částečně rozbaleno, aby umožňovalo
následující 

Otáčet snímkem či ho zrcadlově vertikálně / horizontálně
převracet. Písmeno “R” v černém poli ukazuje původní
polohu naskenovaného snímku (opět držením CTRL lze
otáčet vybranými snímky NAJEDNOU) - otáčení snímky
apod. lze shodně provést i po naskenování v programu
DIS.
! otáčení snímkú je riskantní - mnoho programů
nepodporuje načtení snímků přes TWAIN v jiném, než
původním stavu !



Určit velikost naskenovaného snímku 3 způsoby (počet
pixelů x rozměr mm x velikost MB). Vhodné je nastavit
rozlišení na hodnotu, která je pro Váš účel využitelná max. rozlišovací schopnost 4000 DPI, dává pro běžný účel
nesmyslně objemný soubor 57 MBytes !



Odstranit prach a škrábance z filmu (zatržené “Enable
Digital ICE”). Tato funkce je nejen pro kvalitní, ale i běžné
skenování nezbytná.
! Tuto funkci nelze použít při skenování ČB filmů !



Post Processing
odstranit zrno z filmu (zatržené “Digital GEM”) a obnovit
původní barvy - “Digital ROC”.
DIGITAL ROC - u nových negativů nechte na “0”, u
starších filmů nastavte hodnotu na cca “5” a stiskněte pod
tím umístěné tlačítko “Redraw”. Skener provede náhled
obou variant - tj. přirozené = Natural a současně s
restaurací barev = Processed. Přepněte si náhledové okno
Natural / Processed a podívejte se, které barvy jsou lepší.
U tohoto nastavení je nutná zkouška - některé snímky po
obnovení barev vypadají dobře, někdy dochází (u
novějších filmů)
k nepřirozenému přebarvení či zbarvení ... v tomto případě
vraťte před konečným skenem volbu “Digital ROC” na
nastavení 0.



Digital DEE - smyslem této funkce je projasnit
podexponovaná místa, bohužel tato funkce potlačuje
i přirozené stíny.



Scan Image Enhancer - tato funkce vyvažuje celkový
snímek ( tj. nastavuje jas, kontrast .. na optimální
hodnoty), praktické zkoušky potvrdily smysl této funkce.

Pod tlačítkem “Redraw” je umístěno okno Progress Window,
znázorňující okamžitou činnost skeneru.
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3/ Foto z fota - plochý skener HP
ZÁKLADNÍ SKENOVÁNÍ NA PLOCHÉM SKENERU HP
Položte foto na sklo skeneru (směrem dolů do skeneru), zavřete kryt a klikněte v programu DIS na tlačítko
“Interface scaner” čímž se otevře dialogové menu skeneru a současně se provede aut. náhled.
(nezapomeňte - musíte mít vybrán předem jako zdroj TWAIN setup = HP PrecisionScanPro 3.0, jinak se otevře
filmový skener).

 Klikněte myší na snímek, čímž se automaticky vyberou přibližné hranice snímku.
 Klikněte na “lupu” - skenovaný objekt se zobrazí v celoplošném náhledu, nastavte myší přesněji hranice
výřezu.

Nastavení jasu / kontrastu / barev -------------

Klikněte na “Auto” v dialogovém okně “Upravit expozici” - nastaví se automaticky jas / kontrast.



Klikněte na “Auto” v dialogovém okně “Upravit barvy” - nastaví se automaticky barvy.
--------------------------------------------------------------------

 Spusťte záverečné skenování stiskem černé šipky “Dokončete snímání” (ad3), čímž se snímek
naskenuje (ovladač skeneru se následně sám zavře) a naskenovaný snímek se automaticky přenese
přímo do levého okna - 1. kroku programu DIS = HOTOVO.
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3/ Foto z fota - kalibrované foto
KALIBROVANÉ SKENOVÁNÍ NA PLOCHÉM SKENERU HP
Chcete-li, aby se výtisk co nejblíže přiblížil skenovanému originálu, postupujte následovně:

 Načtěte nejdříve barevnou kalibraci pro tiskárny Mitsubishi:



Otevřte Snímání -> Nastavení -> Načíst
Vyberte nastavení s názvem “Mitsubishi tiskárny” a potvrďte výběr stiskem “Načíst”.

 Klikněte na “lupu” - skenovaný objekt se zobrazí v celoplošném náhledu, následně teprve nastavte myší
přesněji hranice výřezu.

 Spusťte záverečné skenování stiskem černé šipky “Dokončete snímání” (ad3), čímž se snímek
naskenuje (ovladač skeneru se následně sám zavře) a naskenovaný snímek se automaticky přenese
přímo do levého okna - 1. kroku programu DIS = HOTOVO.
INFO : Při kalibrovaném skenování nesmíte používat tlačítka AUTO (Upravit expozici / Upravit barvy) !

Dosažení kvalitních, tj. shodných výsledků barevného podání originálu a přeskenované tištěné fotografie je
poměrně složitý proces, zejména u pleťových barev - v případě potřeby upravte barevné podání v programu
DIS.
Vzhledem k tomu, že přeskenováním vždy ztrácíte část ostrosti originálu, prosím přiostřete naskenovaný
snímek v programu DIS (Úprava snímku -> Kvalita -> Ostrost), přičemž se nebojte i silnějšího naostření (cca
+85) - termosublimační tisk má tendenci k vyhlazování, tj. i částečně přeostřený snímek vyjde na tiskárně
dobře.
! LCD displeje velmi zdůrazňují i miniaturní částice prachu na naskenovaném snímku - tyto mikrotrhlinky
nebudou na vytištěném snímku vidět !
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3/ Foto ze skeneru - plochý skener HP
ADAPTER XPA (foto z folie / negativu / diapozitivu)
Vzhledem k tomu, že filmový skener je konstruován jen pro standardní film 35mm, je plochý skener vybaven
přídavným adapterem XPA umožňujícím skenování nestandardních velikostí filmů do cca 120 x 120mm.
Vybalte příslušenství plochého skeneru - adapter XPA a současně černou šablonu označenou XPA.


Odejměte či zdvihněte víko skeneru a na skleněnou plochu položte krycí šablonu.



Adapter XPA položte do výřezů (viz. obr) a kabel připojte na zadním panelu skeneru do konektoru druhého
zprava (při pohledu zezadu) ........ viz. podrobný popis v nápovědě :
Nápověda -> Obsah -> Práce s příslušenstvím



Otevřte Snímání -> místo
plocha skeneru zatrhněte -> XPA (negativ / pozitiv)



Klikněte znovu na ikonu (nahoře úplně vlevo) “Nové sejmutí” čímž se nastartuje náhled přes adapter XPA.



Další práce je již analogická normálnímu skenování z “Plochy skeneru”.
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3/ Foto ze skeneru - úprava snímku
Po načtení snímků do levé části programu DIS lze v 1. kroku snímky otáčet, mazat atd ....... shodně jako v
modulu STUDIOVÉ FOTO, FOTO-MONTÁŽE, do druhého kroku postupte stiskem tlačítka DÁLE.

3.2 Úprava snímků (2. krok)
Vzhledem k tomu, že naskenovaný snímek bývá zapotřebí restaurovat, barevně upravit apod., druhým krokem
se dostáváme okamžitě do ÚPRAV, které jsou popsány již v modulu Studiové foto, prosím přečtěte si str.
14-16.
Novým a velice šikovným tlačítkem je EXTERNÍ ZPRACOVÁNÍ SNÍMKU. Toto tlačítko si lze programově spojit
s Vaším oblíbeným grafickým programem jak Corel PhotoPaint, PhotoShop .. který máte nainstalován na
počítači tak, že okamžitě po stisku tlačítka “Ext. zpracování snímku “se nastartuje tento program s již
otevřeným souborem který máte v DIS - grafické úpravy můžete provést např. v Corelu a po jejich ukončení
zavřete Corel a upravený snímek se automaticky přenese do okna programu DIS.

Po ukončení úprav můžete postoupit do 3. kroku stiskem tlačítka DALŠÍ nebo stiskem tlačítka ZMĚNA
MODULU, čímž okamžitě přenášíte upravený snímek do modulu, který nejvíce vyhovuje Vaší potřebě co se
snímkem dále dělat.
Např. pokud potřebujete udělat retuš staré fotografie a tu jen
vytisknout je nejlepší přejít do modulu STUDIOVÉ FOTO, kde
je rychlá volba formátu včetně výřezu s automatickým
roztažením snímku tak, aby byl vždy vytištěn bez bílých okrajů.
Potřebujete-li snímek vypálit, přejděte do MODULU CD
BURNING.

Chcete-li si vytisknout snímek určité velikosti, zůstaňte ve stávajícím modulu (potřebujete-li snímek naprosto
přesné velikosti, kde nestačí zarovnání na mřížku, přeskočte pomocí tlačítka EXTERNÍHO ZPRACOVÁNÍ
SNÍMKU do Corelu / Photoshopu a tiskněte z tohoto programu).
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3/ Foto ze skeneru - tisk a uložení snímku

3.3 Tisk a uložení snímku (3.krok)
Poslední krok je obdobný kroku z modulu FOTO MONTÁŽE.
V pravém horním rohu jsou tlačítka k výběru tiskárny, velikosti papíru a velikostí tištěného snímku - podle
rozměru výsledného tisku si vyberte typ tiskárny na které budete chtít snímek vytisknout - dokladovou / pohlednicovou či A4 a následně nastavte typ papíru, který máte nainstalován v dané tiskárně - velikost vlastního
snímku můžete buď provést výběrem z přednastavených velikostí (nastaví jen jednu stranu snímku, druhá
zůstává volná - celkový ořez provádí jen je-li nastavení OŘEZ) či manuelně nastavte velikost myší - obrázek
posuňte do levého horního rohu a roztahujte snímek za pravý dolní roh - velikost si můžete kontrolovat na
měřítku po obou stranách náhledu.
Tisk snímku se provede kliknutím na tlačítko Tisknout.
Stiskem tlačítka Hotovo se vracíte do prvního kroku a můžete začít znovu celý cyklus s dalším portrétem program je nastaven tak, že právě použitý portrét je automaticky smazán.
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4/ Archivace na CD - načtení snímku
V současné době je nabízeno značné množství programů určených k vypalování CD, ve WIN XP je vypalování
garfických souborů přímo součástí vlastních WIN. Vypalovací modul DIS je vhodný především pro vypalování
snímků pořízených skenováním starých filmů a to vzhledem k prohlížeči CD-Viewer, která má odpovídající
grafiku. Programová stavba modulu ARCHIVACE NA CD má jen dva kroky 1. Načtení snímku = zobrazení a výběr daného snímku(ů) na displeji
1b. Úprava snímků
2. Vypálení snímků

4.1 Načtení / naskenování snímku (1. krok)
Kliknutím na SPECIÁLNÍ MODULY -> ARCHIVACE NA CD se dostáváte do 1. kroku, podobného s ostatními
moduly - umožňuje otevření souborů ze všech dostupných periferií, paměťových medií.

Vzhledem k tomu, že kapacita prázdného CD-R je 700 MB, budete pracovat s daty velkého objemu, což může
činit problémy Vašemu počítači. Jelikož součástí vypálení je i prohlížeč CD-Viewer (viz. obr), který se vypálí na
CD současně s obrázky a umožňuje zákazníkovi na kterémkoliv počítači si tyto obrázky pohodlně prohlížet doporučujeme snímky vypalovat cca po max. násobku 24/36 ks, odpovídající grafice filmového pásu.
! Snímky jsou skenovány na výšku, nicméně většina
jich je focena na šířku a tak je chce zákazník na
vypáleném CD prohlížet - proto nejrychlejší způsob
otočení před vypálením :
Klikněte na počátku v levém okně 1. Kroku na první
snímek, potom myší na lištu dolů a klikněte na
poslední snímek (přičemž po celou dobu držte SHIFT)
- vyberou se všechny snímky a otočte je všechny
najednou DOPRAVA/ DOLEVA stiskem tlačítka
otáčení (dle toho jak jsou natočeny).
Ty, které jsou foceny jako portrétní na výšku následně
ještě jednou vyberte selektivně pomocí myši + CTRL a
otočte doprava/doleva ještě jednou.
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4/ Archivace na CD - vypálení snímku
Načítáte-li snímky z karty, prosím přečtěte si kapitolu OTEVŘENÍ JEN VYBRANÝCH SNÍMKŮ, str. 10.
Skenujete-li snímky z filmového skeneru (kde jeden snímek má max. 50MB), vždy skenujte s nastavením CD
nový/starý film, pokud není výslovným přáním zákazníka zachovat původní velikost pro možnost většího
zoomování detailu - vždy skenujte najednou snímky do rozumného objemu dat, uložte si snímky na HDD
(adresář “snímky skenované”), pro případ, že by Vám program spadl.

4.1b Úprava snímků
(skenujete-li pomocí přednastavení tento krok
přeskočte)

Tento krok byl již popsán na str. 14-18,
nicméně v tomto případě (máte-li
soubory zbytečně velké) :
Otevřete ÚPRAVA SNÍMKU -> POLOHA
SNÍMKU -> VELIKOST SNÍMKU a snižte
rozlišovací schopnost na cca
1600x1200, což odpovídá zhruba
kvalitním snímkům pořízeným na 3 mil.
digitálních fotoaparátech.

4.1c Uložení snímků
V případě skenování z filmů, které trvá dlouho, uložte si z
bezpečnostních důvodů po naskenování serie políček
(rpzstříhaný film) všechny do předpřipraveného adresáře
(snímky skenované) - stiskem na jednotlivé potvrzení si
můžete přesně překontrolovat, co již uložené máte a co
ještě ne. Po uložení se vraťte stiskem tlačítka ZPÁTKY do
prvního kroku a začněte skenovat další 6 / x ...tici, po 24 /
36 ks spusťte vypalování.

4.2 Vypálení snímků
Stiskem tlačítka Další v prvním kroku se dostáváte přímo k spuštění procesu vypálení CD. Zasuňte prosím
prázdné CD-R nebo již částečně vypálené CD (ale pouze tímto programem - dodatečné připálení snímků na
CD, kde bylo páleno jiným programem není možné).
Před stiskem CD-ROM VYPÁLIT zadejte ještě
název filmu - např. “Dovolená 2003” do
volného políčka, tento název se objeví v
prohlížeči vedle rozvinutého filmu, viz. obr. na
předchozí straně.
Současně máte alternativní možnost vytvoření
indexprintu - chcete-li indexprint, zatrhněte
políčko “Create indexprint”, výběr typu se
provádí v menu nastavení snímkového CD a to
- buď vytištění 36 snímků na 10x15 či jen
uložením jpg. souboru do adresáře ARCHIV /
INDEXPRINT (indexprint lépe tisknout ze spec.
programu, viz. dále)
Po spuštění procesu vypalování počkejte do
jeho dokončení - na závěr se otevře
mechanika CD-ROM a můžete vyjmout
vypálené CD-R.
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4/ Archivace na CD - prohlížeč
CD-Viewer
Po vypálení CD-R můžete zákazníkovi ukázat vypálené snímky. Zasuňte zpátky šuplík mechaniky (rychlejší je
přehodit cédéčko do CD-ROM (E), zavřete module Archivace na CD (ne DIS Mitsubishi), dvoj-stiskem tlačítka
WIN a M (str. 5) zminimalizujte okno programu DIS a z Průzkumníka klikněte (jen pokud ho AUTORUN
nespustí sám) na CDVIEWER.EXE uložený společně s vypálenými snímky na CD.

INFO: naučte zákazníka spustit
CD-Viewer kliknutím na exe. soubor,
zákazníkovo PC, na kterém si bude
chtít snímky prohlížet, můžeme mít
zakázané automatické spouštění CD
(lze to nastavit) a vyhnete se
pozdějším reklamacím.
Prohlížeč CD-Viewer je připraven pro
rozlišení 1024x768 (nastavení WIN na
PC), tj. při nižším rozlišení např.
800x600 mohou grafická tlačítka jít do
sebe apod.

Automaticky se otevře prohlížeč
CD-Viewer
Otevře se seznam všech vypálených filmů (viz obr. na str.24), po výběru filmu je možné spustit - automatické
prohlížení snímků s nastavenou časovou periodou, každý snímek je možné upravit - od redukce červených očí,
po úpravu jasu / kontrastu, otáčení o 90, doplnění textu k danému snímku, odeslání e-mailem ... Pozor !
tlačítko TAPETA WIN nahradí Vaše současné pozadí na počítači pozadím tvořeným prohlíženým snímkem !

41

4/ Archivace na CD - WIN XP
Pokud potřebujete vypálit snímky z karty digitálního fotoaparátu, CD ........... doporučujeme použít jednoduché a
velice rychlé vypalování pomocí WIN XP.

4.3 Postup při vypalování ve WIN XP
 V průzkumníkovi označte snímky, které chcete vypálit (v daném případě z karty SMARTCARD, chcete-li
jen některé, zobrazte miniatury a při stisknutém CTRL klikněte na dané snímky).

 Vybrané snímky buď přeneste myší na ikonu CD-ROM, nebo (což je identický úkon) stiskněte pravé
tlačítko myši a odešlete snímky na jednotku CD-ROM.

 Odeslané snímky
jsou okamžitě detekovány a v pravém dolním rohu se Vám objeví poznámka - Klepněte na poznámku.
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4/ Archivace na CD - WIN XP
 Soubory připravené k zápisu na disk CD ještě můžete smazat pokud kliknete na (Odstranit dočasné
soubory). Pro zápis na CD klikněte na Zapsat soubory na disk CD.

 Průvodce zápisem Vám dovoluje zadat název disku CD. Stiskněte Další.

 Odhad zbývajícího času Vám ukazuje fáze vypalování a dobu do konečného vypálení disku - závěrem je
automaticky vysunuta vypálená CD-R.

 INFO - pokud pracujete s přepisovatelnámi CD-RW, modul programu WIN XP umí smazat nahrané
soubory na Vašem CD a vytvořit tak čistý CD disk - stiskněte Smazat tento CD-RW.
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5/ Indexprint - kompozice
Potřebujete-li si vytisknout či jen uložit na HDD (či jakékoliv medium)
indexprint složený z libovolného počtu snímků, prosím otevřete Packages
a následně klikněte na Indexprints (Auto-Sets je v podstatě identický).
Programová stavba modulu INDEXPRINTS má jen dva kroky 1. Kompozice indexprintu
2. Tisk či uložení indexprintu

4.1 Kompozice indexprintu (1. krok)

Přepokládá se, že si vytváříte indexprint ze souborů, které již
byly otevřeny či naskenovány do některého jiného modulu, tj.
tlačítka načítání snímků jako v ostatních modulech (1. krok) chybí.
Po otevření jste nedříve vyzvání k volbě předlohy, tj. formátu
snímku na který budete chtít indexprint vytvořit.
Nejpravděpodobněji budete používat nejlevnější formát CK9046
(10x15). Klikněte tedy na 10x15 ( nicméně si ale samozřejmě
můžete zvolit tiskárnu Mitsubishi CP3020 a formát 20x30).

V pravém okně vidíte načtené snímky, v levé části kompozici indexprintu.

Máte-li nastaven Jednostranný indexprint (tím je myšlen Indexprint obsahující všechny náhledy na 1 tištěném
snímku) zvolte mezeru mezi snímky (nazváno Odstup snímků) - vypište hodnotu Horizont. i Vert. např. 0.1 a
stiskněte tlačítko PROVÉST - v levém okně se Vám zobrazí kompozice Indexprintu s touto mezerou.
Máte-li nastaven Uspořádaný indexprint, zvolte počet řad / sloupců snímků, které chcete mít na 1 tištěném
Indexprintu. Podle počtu sloupců / řad se Vám po stisku PROVÉST zobrazí např. 3 snímky s většími
jednotlivými náhledy (můžete si tedy vytisknout 1 indexprint s většími obrázky na několika snímcích).
Další volby (s pevnou velikostí snímku, dle šablony, 1 snímek největší) mají okrajový význam.
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5/ Indexprint - tisk či uložení snímku
V prvním kroku máte ještě tlačítka:
Zvolit strany - můžete změnit formát předlohy, pokud Vám nevyhovuje to, co jste zvolili hned v úvodu.
Zpět - stiskem Zpět opouštíte indexprint a vracíte se do hlavního menu programu DIS
(Editor)* - doporučujeme nepoužívat - riskantní akce, umožňuje přiřadit specifickou předlohu, která se stane
systémovou předlohou programu DIS, nicméně má vliv na funkčnost ostatních modulů !
Pokud jste spokojeni s kompozicí “jednostranného” či “uspořádaného” indexprintu, stiskněte tlačítko HOTOVO,
čímž se dostáváte do druhého kroku.

2.1 Tisk či uložení Indexprintu (2.krok)

Druhý krok je podobný kroku z modulu FOTO Z FOTA / FOTO
MONTÁŽE.
Tisk Indexprintu se provede kliknutím na tlačítko Tisknout. Chcete-li více
kopií, nastavte jejich počet pomocí šipek u tlačítka Kopie.
Indexprint je možné též jen uložit jako soubor stiskem tlačítka Uložit
předlohu. Otevře se nabídka uložit předlohu jako Soubor (vyberte tuto
volbu) či jako Předlohu ( ! nepoužívat, stejné jako editor * )
Pro uložení Indexprintů můžete využít připravený adresář
C:/ARCHIV/indexprinty viz. obr.
Stiskem tlačítka Start opouštíte tvorbu indexprintu a vracíte se do
hlavního menu programu DIS, stiskem Zpět se vracíte do 1. kroku.
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6/ Výměna papíru - změny formátů
Váš digilab může mít až 3 tiskárny, přičemž do menší CP-900DW se používá ve většině případů pouze krátký (schválený MV) dokladový papír
CK-900S4P(HX)EU na 4 ks fota 35x45mm.
CP-9550DW má atraktivní a cenově výhodný papír 10x15 především na produkci okamžitého digitálního fota z
karet digitálních fotoaparátů a rozměrově větší snímek 15x23, který můžete tisknout bez výměny papíru - jen
výměnou folie (adekvátním způsobem lze měnit formát 9x13 na 13x18 pro portrétní fota).
Jelikož je formát 10x15 nejrozšířenější (= nejlevnější) jsou udělány předlohy pro 10x15 a 15x23, přičemž v
předloze na 15x23 je i ořez na 13x18, aby bylo možné tento formát nabídnout bez zdlouhavé výměny papíru.
CP3020DE má papír A4 a foto formát 30x20, obě předlohy jsou k dispozici.

!

Přesto, že máte v modulu STUDIOVÉ FOTO možnost si vybrat jak předlohy připravené pro formát 10x15
tak 15x23, je potřebné (před spuštěním tisku) si uvědomit jaký máte papír v tiskárně (to samé pro A4/20x30 u
tiskárny 3020). Ve WIN je nastaven jako VÝCHOZÍ (DEFAULT) pro tiskárnu CP-9500 používanější papír
10x15, pro tiskárnu CP3020DE formát 20x30.
Při startování programu Mitsubishi DIS si tento program nastaví takový rozměr papíru, jaký je nastaven ve
WIN.
1/ DOČASNÁ ZMĚNA FORMÁTU 10 x 15 (velikost folie L) na 15x23 (folie W) a opačně:
Jelikož výměna folie je otázkou několika sec, lze provést změnu formátu se stávajícím papírem velice
jednoduše. Potřebujete-li větší formát než 10x15, otočte na předlohu viz. obr. V tiskárně vyměňte folii 10x15 za
15x23 a po kliknutí na předlohu nastavte velikost papíru stiskem “NASTAVIT TISKÁRNU” - vyberte místo
10x15 -> 15x23 a výběr potvrďte.
Pozn. Nastavený formát bude platný po dobu, než zavřete program DIS, po jeho opětném spuštění se nastaví
to co je nastaveno ve WIN a to je formát 10x15.
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6/ Výměna papíru
2/ TRVALÁ ZMĚNA FORMÁTU 10 x 15 (velikost folie L) na 15x23 (folie W), nainstalujete-li papír CK9069
(CK9057):
Pokud skutečně změníte typ papíru i folie v tiskárně, musíte provést změnu formátu také ve WIN XP.
Po výměně papíru v tiskárně CP-9550DW zavřete program Mitsubishi DIS, WIN XP ponechte běžet a stiskněte
START -> TISKÁRNY a FAXY. Označte tiskárnu Mitsubishi 9550 a pravým tlačítkem myši otevřete menu vyberte Předvolby tisku - vyberte velikost Paper Size 15x23 nebo 10x15 ..... dle nainstalovaného papíru.

P
ři opětovné výměně vlastního papíru odlišného formátu je nutné nastavit příslušný formát papíru i ve WIN.

!!! Pozn : Používáte-li papír CK9057 (13x18), je nutné před jeho instalaci po otevření tiskárny ji následně
vypnout, přehodit papír a nastavit ovladač na 13x18 (Fine), potom zapnout. Tato věc je dána problémem s
ovladačem - pokud přeci jen provedete tuto změnu bez vypnutí tiskárny, může dojít ke kolizi s ovladačem a
eventuelně i jeho porušení - v adresáři INSTALL máte kopii ovladače, nastavení tiskárny je v ARCHIV /
BAREVNÉ PROFILY CP-9500.

Druhy papírů do tiskárny - sortiment papírů se mění, aktuální nabídka včetně cenových údajů je vždy na
www.liberek.cz - > na úvodní stránce stiskněte TISKÁRNY - > ve výběru stiskněte příslušné tlačítko
nadepsané “Papíry do CP-9000DW”, tlačítko se jmenuje podle jednoho druhu papíru do této tiskárny,
v tomto případě “CK-900...”.
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6/ Instalace papíru CP-900DW
Postup vložení papíru pro barevný tisk CK -900
Rozbalte ruličku papíru - justovací samolepku ponechte na ruličce.

 Vložte ruličku papíru justovanou samolepkou do tiskové
jednotky, strana osičky, na které je ozubené kolo musí být
vlevo - vsuňte levou část do ozubení (1) dle obrázku.

 Pravou část (2) zacvakněte směrem dolů do vybrání.

 Obr. ukazuje detail levé a pravé strany kam se zasouvá papír

 Sejměte samolepku z ruličky papíru a konec papíru zasuňte
ve směru šipek pod kryt.

 Papír zasouvejte rukou rovně do výstupní štěrbiny až vyleze
ven. Papír posouvejte rovně.

 Jemně zatáhněte za papír tak, aby se vypnul.
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6/ Instalace folie CP-900DW
Instalace barevné folie
Vložte nejprve barevnou folii do plastové kazety a pak celou
kazetu do tiskové jednotky.

 Vsuňte folii / bílá cívka do levého krajního oka kazety (v kazetě
nápis WHITE BOBBIN).

 Pravou stranu / čep zacvakněte do vybrání a zatlačte na bílou



packu tak, až dosedne a čip (vypadá jako baterie) je viditelný z
boku kazety.
Uchopte barevnou (růžovou cívku) a táhněte ji s folií do místa s
nápisem COLOR BOBBIN, analogicky zasuňte levou část do oka
a čep zacvakněte do vybrání.
Bez čipu nebude fungovat tiskárna - přesvědčte se, že na boku je
malý aretační bílý výstupek opřen o vybrání v modré kazetě viz.
obr.

Zasunutí kazety s folií
 Vypněte folii v kazetě.


Podržte tmavou cívku a vypněte lehce folii otáčením bílé cívky dle
obr.
Zasuňte kazetu s folií zvrchu do tiskové jednotky.
Uchopte kazetu za držák a levou stranu zasuňte šikmo do
ozubených kol (1), následně kazetu přitlačte dolů, aby konce
dříků dosedly do vybrání v tiskárně. V konečné fázi ucítíte
zřetelné “zacvaknutí” kazety.

Inicializace tiskové jednotky
 Zasuňte tiskovou jednotku do tiskárny až do zaaretování.
 (po připojení síťové šňůry zapněte přístroj stiskem tlačítka
POWER).

 Pokud byla výměna papíru provedena při zapnuté tiskárně 



automaticky nastane inicializace jednotky, kdy se ustřihne cca 10
cm kraje papíru.
Máte-li nastavenou volbu DIP č.8 na ON, tiskárna byla při výměně
vypnutá ... nedojde-li k samočinému zastřižení, stiskněte tlačítku
FEED + CUT. Tímto způsobem se odstraní otisky prstů, prach,
zbytky po samolepce, které jsou na kraji papíru. Tisková jednotka
je inicializována.
Není vhodné provádět zastřižení papíru více jak 2x. Přestože role
papíru má určitou rezervu, mohlo by se Vám stát, že nebudete
schopni na tiskárně vytisknout deklarovaný počet snímků.
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6. Instalace papíru
Postup vložení papíru CK -90 .....
Vyjměte roli papíru opatrně z balení (je bezjádrová) - justovací samolepku ponechte na roli.

 Nasaďte modré bočnice z obou stran do role papíru



Papír CK9046/9069 (role šíře 15cm)
Bočnice jsou shodné z obou stran - nelze je nasadit obráceně
Bočnice tvoří jádro cívky - nejdříve stiskněte bílé segmenty směrem k sobě (viz.
obr), čímž se stáhnout korkové fixační plochy, držte bílé segmenty sevřené a
nasuňte bočnici nadoraz na cívku - následně sevření uvolněte.

Papír CK9035/9057 (role šíře 13cm)






Instalujete-li papír šíře 13cm, na bočnice se musí předem uchytit
distanční mezikruží, které je součástí příslušenství a vymezuje
rozdíl šíří role 13/15cm.
Shodně jako při zasouvání bočnic do cívky papíru, stiskněte bílé
segmenty k sobě a přes korkové úchyty navlékněte mezikruží tak,
aby směrem k boku papíru byla rovná plocha (bez žeber).
Po navléknutí přitiskněte distanční mezikruží k bočnici a zaaretujte je - bočnice mají v sobě 3x výřezy do kterých zapadnou jazýčky
mezikruží (bajonetový uzávěr) - pokud již jsou výstupky
prostrčené, protočte proti sobě bočnici a mezikruží do úplného
zacvaknutí.
Poznámky :






Manipulujte s rozbalenou cívkou papíru opatrně - postavte ji na
bok tak, aby se neroztočila cívka a nespadla ze stolu na zem !
Distanční mezikruží je balené včetně bublinkové vložky, tato vložka se při instalaci nepoužívá
Přesvědčte se, že mezikruží je skutečně zaaretované do bočnice (zacvaklé na výstupky)
Nainstalujte obě bočnice na papír až na doraz.


 Stiskem tlačítka POWER zapněte tiskárnu.
 Stiskem tlačítka DOOR OPEN otevřte přední dveře tiskárny.


Tiskárna za akustické signalizace automaticky pootevře dveře následně již manuelně odklopte dveře do horizontální polohy.
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6. Instalace papíru
Postup vložení papíru CK -90 .....
 Vložte roli papíru justovanou samolepkou kolmo dolů do
tiskové jednotky - papír musí být orientován tak, aby se odtáčel z role shora z cívky (viz. šipka na obr.).
Po zasunutí nadoraz ucítíte zřetelné “zacvaknutí” tj. cívka dosedla do vodících pouzder.

 Sejměte samolepku z ruličky papíru a konec papíru zasuňte ve směru šipek přes
leštěnou hřídel - pod černou hřídel.



Papír zasuňte až na doraz na černý
plastový kryt (na krytu je samolepka).


- > nainstalujte do tiskárny kazetu s barevnou folií
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6. Instalace barevné folie
Instalace barevné folie
Vložte nejprve barevnou folii do plastové kazety a pak celou kazetu do tiskové jednotky. Folie je
zabalená v bublinkovém sáčku.





Položte si zelenou kazetu na rovné místo.
Proveďte instalaci v neprašném místě. Jakákoliv i drobná nečistota usazená na folii má za následek
následné vady na výtiscích.
Manipulujte s folií opatrně tak, aby se folie neroztočila či nepomačkala.

 Vsuňte plnou šedou cívku do obou ok kazety a čepy zacvakněte do vybrání.
 Na dně kazety je orientační samolepka.
 Uchopte zelenou cívku a táhněte ji s folií na druhou stranu
a analogicky zasuňte čepy do protilehlých ok.



Vypněte folii v kazetě - podržte šedou cívku a vypněte lehce folii otáčením zelené cívky.

Zasunutí kazety s folií
Do otevřené tiskárny zasuňte kazetu s folií

 Položte kazetu s folií na otevřená dvířka tiskárny.
Uchopte kazetu a položte ji na dvířka - prázdnou folií směrem do
tiskárny a plnou cívkou na místo, kde jsou zelené šipky (jak na
kazetě tak i na dvířkách).
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6. Instalace barevné folie
Instalace barevné folie
 Vsuňte kazetu dovnitř tiskárny.
Zasouvejte kazetu opatrně dovnitř tiskárny (kazeta jede po
plechových lyžinách na boku) až se cívka barevné folie uchytí do ok
tiskárny.



Upozornění - zasouvání kazety provádějte opatrně tak, abyste se
nedotýkali tiskové termohlavy, které je umístěna nad prostorem pro
zasunutí kazety. V žádném případě v tomto prostoru nemanipulujte
s jakýmkoliv ostrým předmětem - termohlava je nejdražší částí
tiskárny.

 Přiklopte kazetu v otočném držáku nahoru.
Přiklopte kazetu nahoru až zacvaknou i konce plné šedé cívky do vodících
bílých pouzder.





 Zavřete přední výklopné dveře tiskárny.






Úplné dovření dveří je signalizováno kliknutím.
Rozsvítí-li se po uzavření dveří indikace PAPER/INK RIBBON, papír není
nainstalován správně.
Pokud je nastavení zadního přepínače 1=OFF, po dovření dveří se provede
automaticky 3x zastřižení papíru.
Pokud je nastavení zadního přepínače 1=ON, po dovření dveří provedťe
manuelně 3x (5x pro pohlednicový papír) zastřižení papíru, stiskněte následně
tlačítko FEED + CUT.
Po výměně papíru proveďte zastřižení papíru 3x, ale ne více. Přestože role papíru má určitou rezervu,
mohlo by se Vám stát, že nebudete schopni na tiskárně vytisknout deklarovaný počet snímků.

 Instalace papíru je ukončena.


Upozornění : Papír i folii vyměňujte vždy současně, při výměně papíru neopomeňte vysypat ústřižky
papíru z boxu fixovaného na čele tiskárny.
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6/ Instalace papíru CP-3020DE
Před prvním použitím tiskárny vyjměte fixační transportní vložky ze zásobníku papíru.

Postup vložení papíru
 Prohněte zabalený papír lehce tak, aby se uvolnily jednotlivé listy, které
mohou být po delším skladování částečně slepené.
Při rozbalování sady nechte na povrchu kartón, který chrání povrch papíru
proti prachu a otiskum prstů a vložte celou sadu papíru do zásobníku včetně
vrchního kartónu.



 Podle druhu papíru A4/ prodloužená A4 připravte zásobník papíru.
 Délkovou zarážku sklopte (prodl. A4) či vztyčte (A4).
 Podélné lišty sklopte (prodl. A4) či postavte (A4).

 Před vložením sady papíru ještě zaaretujte podavač papíru
směrem dolů (proti pružinám) do slyšitelného zacvaknutí.

 Sadu papíru zasouvejte rovně, horní konec musí zapadnout pod
jazýčky.

 Vyjměte vrchní kartón a přiklopte zásobník kouřovým krytem.


Zásobník je schopen pojmout jednu sadu papírů, přidáváte-li papíry do
zásobníku postupně, zkontrolujte, zda-li nedáváte papíru více než
povoluje červená ryska.

 Vsuňte celý zásobník do tiskárny a nakonec vztyčte zarážku papíru
tak, aby po dotištění snímek nemohl sklouznout ze zásobníku na zem.
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6/ Instalace barevné folie CP-3020DE
Instalace - výměna barevné folie
Popsána je výměna folie, pokud instalujete folii poprvé, přeskočte
bod 2, 3.

 Otevřete kryt tiskové jednotky stiskem tlačítka OPEN na vrchu


tiskárny.
Na odklopeném krytu je fixována vlastní tisková hlava - nedotýkejte se
jí, nemanipulujte v její blízkosti s žádnými ostrými předměty !

 Uvolněte kazetu s vypotřebovanou folií lehkým tlakem proti
odpruženým ozubeným kolům a vytáhněte ji tahem směrem nahoru.

 Vyjměte vypotřebovanou folii z plastové kazety vycvaknutím z


vodících ok.
Vypotřebovanou barevnou folii můžete likvidovat normálním způsobem.

 Rozbalte novou folii a vložte ji do plastové kazety viz.




obr.
Krajní čepy prázdné barevné (zelené) cívky zacvakněte do
vybrání (na pravé straně je oko větší - současně i čep cívky
je osazený) a zatlačte je tak, až dosednou do vybrání.
Uchopte bílou (plnou) cívku a táhněte na druhou stranu
kazety a analogicky zasuňte krajní čepy cívky do vybrání
v kazetě.
Snažte se držet po celou dobu folii za kraje tak, aby jste se
prsty nedotýkali vlastní barevné folie, částečně Vám v tom
pomáhají fixační transportní molitanové segmenty, které pak
zlikvidujte.
.

 Zasuňte kazetu s folií do tiskové jednotky.
 Vypněte folii v kazetě, uchopte kazetu a levou stranu zasuňte šikmo do
ozubených kol, následně kazetu přitlačte dolů, aby konce dříků dosedly
do vybrání v tiskárně. V konečné fázi ucítíte zřetelné “zacvaknutí”
kazety.

 Zavřete kryt tiskové jednotky.
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7/ Chybová hlášení CP-900DW
Jestliže z nějakého důvodu tiskárna netiskne nebo přestane tisknout, světelná indikace na předním panelu
začne svítit či blikat, proveďte korekci dle následující tabulky.

ALARM

SHEET

PAPER
svítí

DATA
-

-

-

-

bliká

-

-

Barevná folie v kazetě je vypotřebovaná.
-> Vyměňte folii v kazetě.
U folie není nainstalován čip, data z čipu nelze přečíst,
čip se neshoduje se značkami folie.
-> Zkontrolujte, že správný čip je korektně zacvaknutý v
kazetě.

-

svítí

-

-

V tiskárně není kazeta s bar. folií.
-> Vložte kazetu do tiskárny.

-

bliká

bliká

-

V tiskárně je jiný druh papíru a folie.

-

-

bliká

svítí

Snímek uvízl ve výstupním otvoru tiskárny - odejměte
snímek.

bliká

-

-

-

Přehřátá termohlava
-> chvíli počkejte až přestane indikace, Pozn 1.

svítí

-

svítí

svítí

Zaseknutý papír v tiskárně.
-> viz. str. 18, stiskněte tlačítko PAPER FEED+CUT.

svítí

-

-

-

Jiná závada
-> stiskněte tlačítko PAPER FEED+CUT.
Trvá-li problém, kontaktujte Liberek.

Pozn: 1
Pozn:2
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Příčina a nápravné opatření
V tiskárně došel papír .
Papír je špatně nainstalován.
-> Zkontrolujte správnost instalace papíru viz. str 8/9.

Při nastaveném kontinuálním tisku se tisk automaticky spustí po zmizení
chybového hlášení.
Je-li vytažená tisková jednotka, tlačítko PAPER FEED + CUT je nefunkční.
Po zaaretování tiskové jednotky stiskněte PAPER FEED + CUT.

7/ Chybová hlášení CP-9550DW
Jestliže z nějakého důvodu tiskárna netiskne nebo přestane tisknout, světelná indikace na předním panelu
začne svítit či blikat, proveďte korekci dle následující tabulky.

ALARM

PAPER
INK

DATA

READY

COOLING

Příčina a nápravné opatření

bliká

-

-

-

-

Jsou otevřeny přední dveře tiskárny.
-> zavřete dvířka.
Zaseknutý papír v tiskárně
-> viz. následující kapitola.

bliká

svítí

-

-

-

-

Během tisku byla tiskárna vypnuta.
-> zapněte tiskárnu a zastřihněte papír pomocí
FEED+CUT.

-

svítí

bliká

Přehřátá termohlava
-> chvíli počkejte až zhasne indikace, Pozn 1.

-

bliká

-

-

-

Barevná folie v kazetě je vypotřebovaná.
-> Vyměňte folii v kazetě.
V tiskárně není kazeta s folií.
-> Vložte kazetu do tiskárny.
Instalovaná barevná folie nepatří do této tiskárny.
> Vložte odpovídající barevnou folii do tohoto typu
tiskárny.

-

bliká

-

-

-

Barevná folie v kazetě je na minimální nastavené
hodnotě - upozornění na nutnost výměny.

-

svítí

-

-

-

V tiskárně došel papír .
Papír je špatně nainstalován.
-> vyměňte papír.
V tiskárně je jiný druh papíru a folie.
-> zkontrolujte vzájemnost papíru / folie.

svítí

-

-

-

-

Jiná chyba.

Jestliže svítí či bliká indikace ALARM nebo PAPER / INK RIBBON, otevřete dveře tiskárny a proveďte výše
popsaná opatření. Pokud indikace nezhasne ani po zavření dveří, zastřihněte papír tlačítkem PAPER FEED +
CUT.
Pozn: 1

Při nastaveném kontinuálním tisku se tisk automaticky spustí po zmizení
chybového hlášení / indikace COOLING zhasne.

.

57

7/ Chybová hlášení CP-3020DE
Jestliže z nějakého důvodu tiskárna netiskne nebo přestane tisknout, světelná indikace na předním panelu
začne svítit či blikat, proveďte korekci dle následující tabulky.

ALARM

MEDIA
bliká

DATA
-

READY
-

-

svítí

svítí

-

-

V tiskárně je jiný druh papíru a folie, chybně jste určili typ
papíru v ovladači tiskárny.
-> Zkontrolujte správnost papíru a určení v ovladači.

svítí

-

-

-

Otevřené víko tiskové jednotky.
-> Zavřete kryt.

-

-

pozn.

bliká

Přehřátá termohlava
-> chvíli počkejte až přestane indikace blikat.

bliká

bliká

-

-

Zaseknutý papír v tiskárně.
-> viz. str. 18.

bliká

-

-

-

Jiná mechanická závada
-> vysuňte zásobník papíru, vypněte tiskárnu, znovu ji
zapněte a nasuňte zásobník papíru.

Pozn:
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DATA indikace bliká při přenášení dat.

Příčina a nápravné opatření
V tiskárně došel papír .
Papír či folie není nainstalována.
-> Zkontrolujte správnost instalace papíru viz. str 8/9.

7/ Odstranění zaseknutého papíru

CP-900DW

Při používání tiskárny může dojít k zaseknutí papíru. Tímto pojmem je nazývána jednak situace, kdy v průběhu
tisku dojde k výpadku elektrického proudu a termohlava zůstane přiklopena na papír. V tomto případě nelze
otevřít tiskovou jednotku - prosím proveďte jen inicializaci tiskárny (stisk tlačítka FEED + CUT).
V druhém případě může dojít ke zmačkání papíru v tiskové jednotce, např. tím že na jedno z čidel se zachytí
chomáček prachu, tím čidlo nepracuje správně - pokud jde vysunout tisková jednotka postupujte následovně :

POSTUP
 Stiskněte tlačítko OPEN k vysunutí tiskové jednotky.






 Vysuňte kazetu s barevnou folií.

 Vyjměte ruličku s tiskovým papírem.

 Ustřihněte část pomačkaného papíru nůžkami.




 Zastřihněte rohy papíru pro snažší navedení.

 Nainstalujte zpětně papír viz. str. 8-9.


POZN :
Aby se zabránilo zaseknutí papíru, je vhodné po určité době (např. 1
rok) odsát prach a nečistoty z vnitřku tiskové jednotky - proveďte to opatrně vysavačem (při předem
vysunuté kazetě s folií).
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7/ Odstranění zaseknutého papíru

CP-9550DW

Při používání tiskárny může dojít k zaseknutí papíru. Tímto pojmem je nazývána jednak situace, kdy v průběhu
tisku dojde k výpadku elektrického proudu a termohlava zůstane přiklopena na papír. V tomto případě
proveďte jen inicializaci tiskárny (stisk tlačítka FEED + CUT).
V druhém případě může dojít ke zmačkání papíru v tiskové jednotce, např. tím že na jedno z čidel se zachytí
chomáček prachu, tím čidlo nepracuje správně - postupujte následovně :

POSTUP
 Stiskněte tlačítko DOOR OPEN k otevření tiskové jednotky.
Tiskárna musí být zapnutá !
Pokud se dveře neotevřou, vypněte a opětovně zapněte tiskárnu,
Následně stiskněte ještě jednou tlačítko DOOR OPEN.







 Vysuňte kazetu s barevnou folií.

 Vyjměte ruličku s tiskovým papírem.

 Ustřihněte část pomačkaného papíru nůžkami.
 Ustřihněte celou pomačkanou část, nesnažte se část namotávat zpět na
cívku atd.. Poškozený papír může způsobit nalepení folie na cívku během
tisku a tím přetrhnutí folie,


 Nainstalujte zpětně papír a folii viz. str. 10.


Pokud je nastavení zadního přepínače 1=OFF, po dovření dveří se
provede automaticky 3x zastřižení papíru.
Pokud je nastavení zadního přepínače 1=ON, po dovření dveří provedťe
manuelně 3x (5x pro pohlednicový papír) zastřižení papíru, stiskněte
následně tlačítko FEED + CUT.




POZN :
Aby se zabránilo zaseknutí papíru, je vhodné po určité době (nejpozději cca 1 rok i při minimálním
používání) odsát prach a nečistoty z vnitřku tiskové jednotky - proveďte to opatrně vysavačem (při
předem vysunuté kazetě s folií).
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7/ Odstranění zaseknutého papíru

CP-3020DE

ODSTRANĚNÍ V MÍSTĚ FOLIE
 Vypněte tiskárnu stiskem tlačítka POWER.





 Stiskněte tlačítko OPEN k otevření tiskové jednotky.

 Uvolněte kazetu s folií lehkým tlakem proti odpruženým ozubeným
kolům a vytáhněte ji tahem směrem nahoru.

 Vytáhněte zaseknutý papír.
! Nedotýkejte se termohlavy - po tisku může být horká !


 Zpětně nainstalujte kazetu s folií.

Nezkoušejte znovu tisknout na poškozený papír, zlikvidujte jej.



ODSTRANĚNÍ V MÍSTĚ ZÁSOBNÍKU





Vypněte tiskárnu stiskem tlačítka POWER.
Vysuňte zásobník papíru.
Vytáhněte zaseknutý papír.
Zpětně nainstalujte zásobník papíru (až do zacvaknutí).

Nezkoušejte znovu tisknout na poškozený papír, zlikvidujte jej.

SLEPENÍ PŘETRŽENÉ FOLIE
 Položte kazetu na rovný a čistý povrch.

 Slepte oba konce folie hubenější lepící páskou.
 Naviňte folii ve směru šipky na cívku s již vypotřebovanou
folií - až není lepicí páska vidět.

 Zpětně nainstalujte folii do tiskárny.
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8/ Údržba tiskárny CP-900DW
V případě intenzivního používání tiskárny, popř. máte-li na snímcích
flíčky nebo podélné prouhy, nebo používáte-li tiskárnu ve venkovním či
jinak prašnějším prostředí - prosím nechte si vyčistit tiskárnu (cca 1x
ročně / fa Liberek), či proveďte následující čištění.
Vlastní čištění se provádí měkkým hadříkem který nechlupatí , popř
jemným papírem - obojí velice jemně navlhčete isopropylem.
Je možné si též objednat specielní stěrku a čistící pero.

Před tištěním vypněte tiskárnu tlačítkem POWER a očistěte následující části -

 Otevřete tiskovou jednotku.
 Vysuňte kazetu s barevnou folií a tiskový papír.
 Očistěte sensory folie.
 V této části tiskárny se usazuje především prach, tj. nejlépe celý
vnitřek tiskové jednotky vysát vysavačem, popř. sensory navíc otřít
parátkem s vatičkou namočenou lehce v isopropylu.



 Očistěte odraznou plochu sensorů na hraně termohlavy.
 Aby sensory mohly správně fungovat, musí být odrazná část lesklá
- jemně otřete hranu termohlavy hadříkem namočeným v isopropylu.


 Očistěte spodní část vlastní termohlavy.
 Velice opatrně a jemně otřete termohlavu zespodu měkkým
hadříkem s isopropylem viz. obr. dole.

Pozn:
 Pozor - nešetrné zacházení může vést až ke zničení termohlavy.
 Jestliže očištění nepřineslo kýžený výsledek, může být zapotřebí
vyměnit termohlavu za novou - kontaktujte Liberek.
 Po tisku je termohlava horká - vyčkejte s čištěním do vychladnutí.
 Dávejte pozor abyste nezničili / nepoškrábali termohlavu.
 Čištění termohlavy se může provádět 1x ročně (zcela závislé na
prostředí ve kterém je přístroj používán a na četnosti používání).

 Očistěte tiskový gumový válec.
 Na tiskovém válci ulpívá prach, nalepené kousky papíru .. Očistěte
povrch válce hadříkem namočeným v isopropylu.
CELKOVÝ POČET VYTIŠTĚNÝCH SNÍMKŮ:
Vypněte tiskárnu CP900DW tlačítkem POWER. Stiskněte a držte stisknuté tlačítko COPY a současně
zapněte tiskárnu pomocí POWER. Tlačítko COPY uvolněte a stiskněte jej znovu -> vytiskne se kontrolní
snímek, kde ve čtvrtém řádku je údaj o celkovém počtu snímků, který tiskárna vytiskla
SET TOTAL : 000...
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8/ Údržba tiskárny CP-9550DW
V případě intenzivního používání tiskárny, popř. máte-li na snímcích flíčky
nebo podélné prouhy, nebo používáte-li tiskárnu ve venkovním či jinak
prašnějším prostředí - prosím nechte si vyčistit tiskárnu (minimálně 1x ročně
/ fa Liberek), či proveďte následující čištění.
Vlastní čištění se provádí měkkým hadříkem který nechlupatí , popř jemným
papírem - obojí velice jemně navlhčete isopropylem.
Je možné si též objednat specielní stěrku a čistící pero.
Před tištěním otevřete dveře při zapnuté tiskárně, po otevření dveří tiskárnu vypněte tlačítkem POWER a
očistěte následující části -

 Otevřete tiskovou jednotku.
 Vysuňte kazetu s barevnou folií a tiskový papír.
 Očistěte sensory folie.
 V tiskárně se usazuje především prach, tj. nejlépe celý vnitřek tiskové jednotky vysát vysavačem, popř.
sensory navíc otřít parátkem s vatičkou namočenou lehce v isopropylu.


 Očistěte spodní část vlastní termohlavy.
 Velice opatrně a jemně otřete termohlavu zespodu měkkým hadříkem
namočeným v isopropylu popř. technickém lihu viz. obr.

Pozn:
 Pozor - nešetrné zacházení může vést až ke zničení termohlavy.
 Jestliže očištění nepřineslo kýžený výsledek, může být zapotřebí vyměnit
termohlavu za novou - kontaktujte Liberek.
 Po tisku je termohlava horká - vyčkejte s čištěním do vychladnutí.
 Dávejte pozor abyste nezničili / nepoškrábali termohlavu.
 Čištění termohlavy by se mělo provádět alespoň 1x ročně (při minimálním
používání, jinak častěji).

 Použití čistící kazety CR9000
 Používáte-li dlouhodobě papír 9x13 (popř. 13x18), a pak nainstalujete papír
šíře 15cm, mohou se na okrajích snímku v rozteči 13cm objevit prouhy, k
jejichž odstranění může být nutná čistící kazeta CR9000.

 Očistěte vnitřní čela bočnic.
 Očistěte čela bočnic viz. obr. hadříkem namočeným v isopropylu.

CELKOVÝ POČET VYTIŠTĚNÝCH SNÍMKŮ:
Neprovádět - vypněte tiskárnu CP9550DW
spodním tlačítkem POWER. Stiskněte a držte
stisknuté tlačítko DOOR OPEN + FEED CUT
na horním panelu a současně zapněte tiskárnu
pomocí POWER. Tlačítka uvolněte a stiskněte
-> vytiskne se kontrolní snímek s údajem o
celkovém počtu snímků, který tiskárna vytiskla
Head Print : 000...
Tiskárna CP-9550DW má ve svém ovladači i
počítadlo snímků viz. obr. vpravo !
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8/ Údržba tiskárny CP-3020DE
V případě intenzivního používání tiskárny, popř. máte-li na snímcích flíčky nebo podélné prouhy, nebo
používáte-li tiskárnu v prašnějším prostředí - prosím nechte si vyčistit tiskárnu (cca 1x ročně / fa Liberek), či
proveďte následující čištění.
Vlastní čištění se provádí měkkým hadříkem který nechlupatí , popř
jemným papírem - obojí velice jemně navlhčete isopropylem.
Je možné si též objednat specielní stěrku a čistící pero.
Před tištěním vypněte tiskárnu tlačítkem POWER a očistěte hlavu následovně -

 Vypněte tiskárnu a otevřte tiskovou jednotku.
 Vysuňte kazetu s barevnou folií.

 Očistěte spodní část vlastní termohlavy.
 Velice opatrně a jemně otřete termohlavu 3-4x
napříc celé šířky v místě topných segmentů
měkkým hadříkem s isopropylem viz. obr.

 Nechte termohlavu cca 2 min. oschnout.
 Nainstalujte folii, zavřete kryt a zapněte
tiskárnu.

 Jsou-li na vytištěném snímku ještě stopy,
opakujte kroky 1-4.

Pozn:
 Po tisku je termohlava horká - vyčkejte s čištěním do vychladnutí.
 Pozor - nešetrné zacházení může vést až ke zničení termohlavy - především dávejte pozor abyste nezničili
/ nepoškrábali termohlavu.
 Jestliže očištění nepřineslo kýžený výsledek, může být zapotřebí vyměnit termohlavu za novou - kontaktujte
Liberek.

CELKOVÝ POČET VYTIŠTĚNÝCH SNÍMKŮ:
Vypněte tiskárnu CP3020DE spodním tlačítkem POWER. Stiskněte a držte stisknuté tlačítko CANCEL na
horním panelu a současně zapněte tiskárnu pomocí POWER. Tlačítko CANCEL uvolněte a stiskněte jej
znovu -> vytiskne se kontrolní snímek, kde ve čtvrtém řádku je údaj o celkovém počtu snímků, který
tiskárna vytiskla
Total Print : 000...
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9/ Servis přes Internet
Součástí Digilabu 3020 je i připojení na Internet. Připojení Vám bylo vytvořeno během instalace systému a
kromě obecného použití je vhodné využít toto připojení na 1. ON-LINE servis
2. Pravidelné aktualizování antivirového programu AVG
3. Odesílání podkladů k potisku hrníčků na fu LIBEREK

8.1 ON-LINE servis
V případě problémů s Vaším systémem, v případě potřeby konzultace atd., je možné vytvořit ON-LINE
propojení s firmou LIBEREK, což znamená, že systém bude ovládán z řídícího počítače ve firmě Liberek
(laicky řečeno na obrazovce uvidíte, jak někdo jiný hýbe s myší na Vašem monitoru).
Tímto způsobem se dají vzdáleně nainstalovat nové předlohy, opravit některá nastavení .. atd.

Postup



Nejdříve zavolejte na mobil 602 410 826 (eventuelně 602 467 329) a zkontrolujte jsou-li příslušní
pracovníci u řídícího počítače.
Tlačítkem WIN + M zminimalizujte program DIS a připojte se k internetu
standardním způsobem (kliknutím na ikonu viz. obr.)



V položce oblíbené klikněte na LIBEREK SERVIS (pozn. LIBEREK WEB otevírá stránky firmy LIBEREK z
kterých lze objednávat papíry do tiskáren atd.)



Klikněte na “ODESLAT ÚDAJE”.



Po odeslání údajú se Vám ještě krátce objeví potvrzující
zpráva o odeslání potřebných údajú na firmu LIBEREK.
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9/ Internet
Po vzájemné komunikaci, která může probíhat současně pomocí mobilních telefonů (vysvětlování) a po
Internetu (provádění potřebných úprav na PC) nezapomeňte se nakonec v pravém dolním rohu odpojit od
Internetu viz. obr.

8.2. Aktualizace Norton Antivirus
Velmi důležitým pravidelným úkonem - bez ohledu na to
budete-li využívat Internet či ne, je pravidelná aktualizace
antivirového programu tak, aby Váš počítač byl vždy chráněn proti nově vytvořeným virům, které se k Vám
mohou dostat buď s internetovou poštou (většinou součástí příloh), ale samozřejmě mohou být také na
kterémkoliv mediu, které k Vám zákazník přinese a Vy jej
zasunete do systému.



Připojte se k internetu
Zminimalizujte program DIS a dvakrát klikněte na ikonu
programu Norton Antivirus



Klikněte na Live Update



Po kliknutí na “Další” si již vše potřebné program
provede sám a stáhne si nejnověší antivirové
databáze.

8.3 Odesílání podkladů na keramiku pomocí internetové pošty.
Potřebujete-li odeslat snímek (podklad na
keramiku) do firmy LIBEREK, nejdříve naskenujte
předlohu na plochém skeneru viz. str. 13 (
nastaveni “tiskárny Mitsubishi” foto z fota) a uložte
soubor do ARCHIV / snímky na keramiku.
Otevřte Outlook Express (tj. poštu) a nejdříve
klikněte na adresáta viz. obr. ad1/ LIBEREK,
vypište do textového pole např.
- hrníček bílý (modrý ..)
- pro praváka (ucho vpravo při čelním pohledu)
- počet kusů
- obr. do obdélníku či oválku (vždy se provádí
ztracené okraje)
- text popř. barva textu

... a následně připojte k poště naskenovaný
obrázek tj. dle postupu ad / 2-3-4-5.
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10/ Technická specifikace
Třída

Foto systém

Model

Digilab 3020

PC

Intel P4 3 GHz, RAM 1/2GB, HDD 120/300GB

Operační systém

WIN XP
Uživatelský program Mitsubishi DIS studio (hardlock)

Komponenty

Filmový skener Nikon Coolscan LS-5000
Plochý skener Scanjet HP-7450
Tiskárna Mitsubishi CP-900DW / 9550DW / 3020DE
LCD zobrazovač
Jednotka ZIP250, FDD, CD-ROM, CD/DVD-RW, USB čtečky, MSI Bluetooth

Napájení

AC 220-240 V / 50Hz

Spotřeba proudu

cca 0,8A v klidovém stavu

Provozní podmínky

teplota 5-350C, vlhkost 20-80% (bez kondenzace)

Vnější rozměry

1070 (š) x 1150 (v) x 600 (h) mm

Hmotnost

cca 70 kg

Před zavoláním do servisu, prosím pročtěte si tento návod k použití včetně kapitoly 5, Chybová hlášení.
V případě dalších problémů volejte LIBEREK spol. s r.o.





Změna provedení a specifikace vyhrazena bez předchozího upozornění
Zákaz kopírování bez písemného souhlasu LIBEREK spol. s r.o.
Výtisk platný ke dni 17.11.2005.

Denně jsme Vám k dispozici od 7.30 do 19.00 na adrese :
LIBEREK spol. s r.o.
Hodkovická 42
460 06 Liberec 6
Tel / zázn.

485 135 147
602 410 826
Fax
485 134 434
e-mail :
liberek@liberek.cz, info@liberek.cz
http://www.liberek.cz
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