
Základní přehled
Kroky popsané v této příručce vám umožní 
vykonávat základní operace. Detailní informace 
a postupy najdete v uživatelské příručce zařízení 
Kodak Scan Station 100, A-61544.

Ujistěte se, že je zařízení Scan Station zapnuté.

Seřiďte vstupní a výstupní zásobníky dle potřeby.

Základní činnost znamená, že je používáno standardní 
nastavení zařízení Scan Station.

Zobrazí-li se zpráva „Prosím čekejte, probíhá 
zahřívání“. Zařízení Scan Station zpracuje váš 
dokument hned po zahřátí skenovacích lamp.

Dokumenty se umísťují do vstupního podavače 
záhlavím dolů a skenovanou stranou k vstupnímu 
zásobníku.

Oboustranné dokumenty jsou naskenovány během 
jednoho podání.

Najednou lze vybrat více než jednu e-mailovou adresu, 
tiskárnu nebo sdílenou síťovou složku.

Pokud zvolíte nechtěnou e-mailovou adresu, tiskárnu 
nebo sdílenou síťovou složku, stačí danou položku jen 
znova vybrat, čímž zrušíte zaškrtnutí.

V průběhu skenování dokumentu můžete akci kdykoliv 
Zrušit.

Přizpůsobení nastavení zařízení Scan Station
Jestliže chcete změnit standardní nastavení 
zpracovávání obrazu, vyberte a změňte požadované 
nastavení v nabídce Nastavení. Provedená změna 
nastavení zůstane v platnosti pouze během aktuální 
relace skenování. 
V následující části je uvedeno stručné vysvětlení 
nastavení zpracování obrazu. Podrobný popis 
a postupy naleznete v uživatelské příručce.

Ikona Popis
Nastavení: Přepínání mezi režimy 
Nastavení/Cíl a možností Konec.

Zástupci nastavení: Aplikace zařízení 
Scan Station obsahuje šest 
předdefinovaných zástupců nastavení 
usnadňujících skenování. Dostupné 
možnosti: Výchozí, Černobílý 
dokument, Černobílý dokument 
(kvalita OCR), Barevný dokument, 
Barevný dokument (kvalita OCR) 
a Barevné fotografie.
Nastavení názvu souboru: Určení složky, 
do které se ukládají naskenované 
dokumenty. Při vytváření skenovaných 
dokumentů můžete určit předponu názvu 
souboru, povolit nebo zakázat přidání 
data a času a zapnout režim interaktivních 
názvů souborů.
Skenovat jako: K dispozici jsou 
možnosti černobílý, stupně šedi nebo 
barevný.

Typ souboru: Dostupné typy souboru:
• PDF – pouze obrázky: Vytvoří jeden 

dokument obsahující pouze obrázková 
data.

• PDF – s možností vyhledávání 
(obrázky + text): Vytvoří soubor PDF, 
ve kterém lze vyhledávat.

• JPEG: Vytvoří pro každou stránku 
jeden soubor.

• TIFF – vícestránkový: Vytvoří jeden 
soubor obsahující všechny stránky.

• TIFF – jednostránkový: Vytvoří více 
souborů, jeden soubor pro každou 
stranu listu.

Vstupní dokument je: Umožní skenovat 
dokument jednostranně nebo 
oboustranně.

Typ dokumentu: Vyberte, zda skenovaný 
dokument obsahuje převážně Text, 
Fotografie nebo zdali je smíšený, tedy 
Text s grafikou.

Rozlišení: Dostupná rozlišení jsou: 75, 
100, 150, 200, 240, 300, 400 a 600 dpi. 
Čím vyšší rozlišení, tím ostřejší obraz. 
Hodnota 300 dpi je optimální pro tvorbu 
souborů PDF s vyhledáváním.
Úpravy: Pouze pro černobílý výstup. 
Můžete zvolit možnost Normální nebo 
Nejlepší. Možnost Normální umožňuje 
zvolit mezní hodnotu a nastavení 
kontrastu, Nejlepší umožňuje vybrat jen 
nastavení kontrastu.
Počet kopií k tisku: Vyberte počet kopií 
(1-99), které chcete tisknout. 

Upřesnit: Možnost Zjištění prázdného 
obrázku se používá ke zjištění 
prázdných stránek (tj. prázdných zadních 
stran dokumentů), které budou 
odstraněny. U černobílých dokumentů je 
výchozí hodnota 5 kB. Tato možnost 
není při skenování v barevném 
režimu dostupná.

Ikona Popis



Odesílání naskenovaných dokumentů do 
cílových umístění
Ať už odesíláte naskenované obrázky do jakéhokoliv 
cílového umístění, je to jednoduché jako napočítat do 
tří... Postup je stejný pro odesílání na e-mail, do 
sdílené síťové složky, na tiskárnu, jednotku typu Flash 
nebo fax (máte-li volitelné faxové příslušenství).
1. Dotkněte se ikony požadovaného cíle. 

2. V závislosti na vybraném cíli proveďte jeden 
z následujících postupů:

E-mail: Vyberte jednu nebo více e-mailových 
adres.

Tisk: Vyber tiskárnu, na kterou chcete 
naskenovaný obraz odeslat.

Sdílení v síti: Vyberte síťovou složku, do které 
chcete obraz odeslat.

Jednotka typu Flash: Vyberte složku, do které 
chcete neskenovaný obraz umístit.

Fax (volitelné): Vyberte požadované číslo faxu.

3. V případě potřeby vyberte další výstupní cílové 
umístění.

4. Vložte dokumenty, které chcete skenovat, 
do vstupního zásobníku.

5. Stiskněte tlačítko Spustit na ovládacím panelu 
zařízení Scan Station
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Servis Kodak
1-800-822-1414

Služby náhradních dílů Kodak
1-800-471-0803
1-585-724-6042

Profesionální služby Kodak
1-800-525-6325

E-mail Tiskárna Sdílení
v síti

Jednotka
typu

Flash

Fax

Kat. číslo Popis
158 1347 Paměťová jednotka USB pro zařízení 

Kodak Scan Station, 64 MB (5 v balíčku)
125 1842 Paměťová jednotka USB pro zařízení 

Kodak Scan Station, 128 MB (5 v balíčku)
844 5306 Náhradní konektor USB
174 7849 Podávací jednotka Kodak 
128 0528 Příslušenství faxového modemu pro 

zařízení Kodak Scan Station
853 5981 Podušky pro čištění válců Kodak Digital 

Science (24 ks)
896 5519 Utěrky Staticide pro skenery Kodak 

(144 ks)


