
SKENOVÁNÍ NA TISKOVÉM STROJI Ineo+ 

 

JAK TO celé FUNGUJE? 

Po přihlášení u konkrétního stroje pomocí vaší karty (zaměstnanec, doktorand, ISIC, ITIC)  

můžete skenovat pomocí horního podavače nebo klasicky ručně.  

Díky serverovému řešení SafeQ také můžete využít několik pokročilých funkcí: 

 lze poslat skeny přímo na váš e-mail (již přednastaveno za vás) 

 lze uložit skeny přímo na váš síťový disk na pracovním PC (již přednastaveno za vás) 

 lze spojit více ručně nebo z podavače (nebo kombinace obou metod) skenovaných 

materiálů do jednoho .pdf 

 

  



JAK RYCHLE SKENOVAT? 

Ve výchozím nastavení je výstupem skenování:  

a) z podavače stroj spojí vše do jednoho .pdf;  

b) ze snímací plochy po jednom souboru zvoleného formátu 

Tiskový stroj spustíte modře svítícím tlačítkem ve spodní levé části ovládacího panelu (viz obr.).  

Poté se přihlásíte pomocí své karty (zaměstnanec, doktorand, ISIC, ITIC) 

 Vyberte možnost „SafeQ Scan“ na displeji.  

 

 Vložte dokument, který chcete skenovat, do podavače (u jednostranných lícem 

nahoru) nebo na snímací plochu. 

 Nastavte místo, kam se mají naskenovaná data poslat. 

o Výchozím nastavením je odeslání na vlastní e-mail (vaše_UČO@mail.muni.cz) 

 

o Chcete-li poslat sken na e-mail kolegy(ně), zvolte možnost „Scan to my  

e-mail“ a vepište do otevřeného okna e-mail kolegy(ně). 

  



o Chcete-li poslat sken na svůj síťový disk (R:\), zvolte možnost vpravo – „Scan 

to Home“.   

 

Doporučujeme využít tuto variantu; na síťovém disku máte dostatek místa a data se vám 

hned zobrazí na vašem počítači v kanceláři. Váš e-mail má omezenou datovou propustnost. 

o Skenovat lze i na USB Flash paměť, stačí ji zapojit do stroje (z pravého boku je 

slot) a vyčkat, než stroj paměť načte. 

 

 Stiskněte tlačítko START (velké modré, pravý spodní roh displeje). 

  



JAK SKENOVAT S PODROBNÝM NASTAVENÍM? 

Podrobné nastavení skeneru obsahuje primárně položky: barva, formát, rozlišení, typ souboru, jednostranně / 

oboustranně. K nastavení se dostanete následovně: 

 Po přihlášení a vybrání místa, kam se odešlou data, zvolte možnost „Nastavení 

snímání“ ze spodní nabídky na ovládacím panelu (viz obr.). 

 

 Zde naleznete podrobné nastavení skenování, po kterém se pohybujete pomocí posuvníku 

(viz obr.). 

 

Doporučujeme si nastavení „proklikat“ a prozkoumat je.  

  



JAK POSTUPNĚ SKENOVAT DO JEDNOHO SOUBORU? 

Podrobné nastavení snímání obsahuje mimo jiné i tzv. „Oddělené snímání“, které umožňuje spojit více 

postupně naskenovaných materiálů do jednoho souboru.  

 Po přihlášení a vybrání místa, kam se odešlou data, zvolte možnost „Nastavení 

snímání“ ze spodní nabídky na ovládacím panelu (viz obr. na předchozí straně). 

 Stiskněte volbu „Odděl. sním.“ v pravé horní části nastavení, aby zobrazovala text 

„ZAP“. 

 

 Stroj bude nyní čekat na vaše potvrzení odeslání naskenovaných dat, která spojí do 

jednoho souboru. Konec skenování potvrdíte pomocí volby „Dokončit“ a opětovným 

zmáčknutím modrého tlačítka START pošlete výsledný dokument na vámi zvolené 

místo. 

 

Nezapomeňte si dané nastavení po dokončení skenování zase přenastavit zpět. 



Níže najdete přehled funkcí tiskových strojů. Pokud potřebujete další informace nebo chcete poradit s konkrétní tiskovou úlohou, napište na CIT@phil.muni.cz. 

 

mailto:CIT@phil.muni.cz

