Návod k obsluze

AirPrint

PŘEDMLUVA
Bylo vyvinuto maximální úsilí, aby informace uvedené v tomto dokumentu byly úplné, přesné a
aktuální. Výrobce neodpovídá za důsledky chyb, které nemůže ovlivnit. Výrobce také nemůže zaručit,
že změny softwaru a zařízení produkovaných jinými výrobci a zmíněných v této příručce neovlivní
platnost uvedených informací. Uvedení softwarových produktů dodávaných jinými společnostmi nutně
neznamená, že je výrobce doporučuje.
I když bylo vyvinuto odpovídající úsilí, aby tento dokument byl tak přesný a užitečný jak je to možné,
nedáváme žádnou záruku, ať přímou tak nepřímo vyjádřenou, ohledně přesnosti a kompletnosti zde
uvedených informací.
Nejnovější ovladače a příručky jsou k dispozici na webu:
https://www.oki.com/printing/
Copyright© 2013 Oki Data Corporation, všechna práva vyhrazena.
OKI je registrovaná ochranná známka společnosti Oki Electric Industry Co., Ltd.
Apple, Macintosh, Mac a Mac OS jsou registrované ochranné známky společnosti Apple Inc.
Názvy jiných výrobků a jiné obchodní značky jsou registrované ochranné známky příslušných vlastníků.

iPad, iPhone, iPod a iPod touch jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a
jiných zemích. AirPrint a logo AirPrint jsou ochranné známky společnosti Apple Inc.

Poznámka

●● Funkce AirPrint je dostupná jen pro tiskárnu nebo MFP, které podporují funkci AirPrint.
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1 Přehled
Shrnutí
V systému iOS, mohou aplikace s povolenou funkcí AirPrint tisknout do zařízení s povolenou funkcí
AirPrint—a nemusíte instalovat ovladač nebo konfigurovat tiskovou frontu. Poklepejte na tisk, zvolte
zařízení s povolenou funkcí AirPrint a tiskněte. Nic víc.

Dotčené výrobky
Mac OS, OS X Lion, OS X Mountain Lion, iPad, iPhone, iPod touch

AirPrint
AirPrint je technologie Apple, která umožňuje zařízením vytvářet kvalitní tištěný výstup pomocí
bezovladačové architektury tisku společnosti Apple. Veškeré aplikace s vestavěným systémem iOS,
které podporují tisk, používají funkci AirPrint. Aplikace v App Store, které používají systém tisku iOS,
používají i AirPrint.

Požadavky AirPrint iOS
Chcete-li používat AirPrint, musíte mít některé z následujících zařízení s nejnovější verzí systému iOS:
 iPad (všechny modely)
 iPhone (3GS nebo novější)
 iPod touch (3. generace a vyšší)

Požadavky AirPrint OS X
 OS X Lion
 OS X Mountain Lion
Nejnovější informace najdete na webové stránce společnosti Apple.
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2 Konfigurace
Chcete-li používat funkci AirPrint, musíte se připojit k síti, která je připojena k vašemu mobilnímu
zařízení.
Bezdrátový model podporuje jen režim infrastruktury.

Režim infrastruktury
Zařízení a mobilní zařízení se připojují přes bezdrátové přístupové body. Zařízení a přístupové body se
připojují bezdrátově nebo přes kabel.

Nebo
Bezdrátový přístupový bod
Mobilní zařízení

Zařízení
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3 Tisk
Aplikace s povolenou funkcí AirPrint mohou tisknout do zařízení s povolenou funkcí AirPrint. Nemusíte
instalovat žádný ovladač.
Poklepejte na tisk, zvolte zařízení s povolenou funkcí AirPrint a tiskněte.

Dotčené výrobky
> iPhone, iPad nebo iPod touch se systémem iOS 4.2 nebo novějším
> M
 AC OSX 10.7 nebo novější
Můžete tisknout z aplikací Apple Mail, Photos a Safari. Tuto funkci mohou nabízet i aplikace dostupné z
App Store.

Dále se MC562 používá jako příklad.

Pro iOS
1

Otevřete soubor, který chcete z aplikace vytisknout.

2

Klepněte na ikonu

3

Klepněte na tlačítko Tisk (Print).

4

Konfigurujte možnosti tiskárny.

.
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4-1

Zvolte tiskárnu.

Poznámka

●● Pokud tisknete poprvé nebo pokud dříve zvolená tiskárna není dostupná, musíte zvolit tiskárnu.
●● Když zvolíte tiskárnu, funkce podporované zařízením se zobrazí navíc.

4-2

Nastavte možnosti.

Rozsah: Nastavte strany k tisku.
* Tuto položku nelze zvolit s používanou aplikací.

Kopie: Nastavte počet kopií k tisku.
Dvojstranný: Zadejte oboustranný tisk.

5

Klepněte na Tisk (Print).
Poznámka

Pokud chcete tisknout ze zásobníku MP, nastavte nastavení zařízení PaperFeed na zásobník MP.

Zobrazení tiskové fronty
Tiskovou frontu můžete zkontrolovat dvojím poklepáním na tlačítko Domů, kde se zobrazí nedávno
použité aplikace. Pak klepněte na tiskové centrum.
Poznámka

Tiskové centrum je dostupné pouze tehdy, pokud probíhá tisk.
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Pro Mac OSX
Operační systém Mac OS X 10.7 nebo vyšší
 Přidat tiskárnu
1

Ujistěte se, že jsou přístroj i počítač zapnuté a připojené.

2

V nabídce Apple vyberte možnost [Systémové předvolby].

3

Klikněte na [Tisk&Sken (Print & Scan)].

4

Klikněte na [+] a v rozevírací nabídce vyberte možnost [Tiskárna (Printer)].

Poznámka

U MC562 zvolte jméno zařízení, například [OKI-MC562-5470D5].

5

Zkontrolujte, že je váš přístroj zobrazen v [Tiskárny (Printers)] a že je [MC562AirPrint] zobrazeno v [Druh (Kind)].

6

Zavřete [Tisk&Sken (Print & Scan)].
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 Zahájení tiskové úlohy
1

Otevřete soubor, který chcete z aplikace vytisknout.

2

V nabídce [Soubor] vyberte možnost [Print].

3

Zvolte [OKI-MC562] z nabídky [Tiskárna (Printer)].

4

Nastavte [Kopie (Copies)] zadejte počet kopií.

5

V nabídce [Náhled (Preview)] nastavte možnosti.
Například: PaperFeed atd.

6

Klepněte na tlačítko [Tisk (Print)].
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4 Nabídka
 AirPrint
FUNKCE

MOŽNOST

POPIS

AirPrint

Povolit

Zobrazí se, když je funkce AirPrint dostupná.
(Po vypnutí se nezobrazí)

FUNKCE

MOŽNOST

POPIS

AirPrint

Zapnout

Zobrazí se, když funkce AirPrint není dostupná.

Vypnout

Poznámka

Pokud není Bonjour nebo IPP k dispozici, funkce AirPrint bude vypnutá. Chcete-li používat AirPrint,
kontaktujte správce svého systému. Pak zapněte funkci AirPrint.
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5 Odstraňování problémů
 Když se v zařízení s iOS zobrazí zpráva „Nenalezeny žádné tiskárny
AirPrint“
Zkontrolujte, zda tiskárna:
1

Je napájena a zapnuta. Pokud je napájena, vypněte ji a znovu zapněte, čímž se
problém může vyřešit.

2

Je připojena ke stejné síti jako zařízení iOS.

 Pokud nelze tisknout
Zkontrolujte, zda tiskárna:
1

Je napájena a zapnuta. Pokud je napájena, vypněte ji a znovu zapněte, čímž se problém
může vyřešit.

2

Je připojena ke stejné síti jako zařízení iOS.

3

Má nainstalovanou nejnovější verzi firmwaru.

4

Má papír a dostatek toneru.

5

Nehlásí žádnou chybu.

Podle potřeby můžete výše uvedené kroky odstranit s pomocí návodu k použití tiskárny.
Poznámka

Tiskárny se mohou po zapnutí připojovat k tiskárně několik minut. Zkontrolujte, zda je tiskárna
připojena k síti, než se pokusíte o tisk.
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