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Tento produkt obsahuje části zobrazovacího kódu, jehož vlastníkem je společnost Pegasus Imaging Corp., Tampa, 
FL, (www.pegasustools.com). VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.



Bezpečnost

Bezpečnostní opatření pro uživatele
• Skener umístěte na pevnou a rovnou pracovní plochu, která unese zátěž 5,5 kg.

• Nedávejte skener do míst vystavených prachu, vlhkosti nebo páře. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo  
k požáru. Skener a napájecí zdroj používejte pouze ve vnitřních prostorech a na suchém místě.

• Zkontrolujte, zda se elektrická zásuvka nachází nejdále 1,52 m od skeneru a zda je snadno přístupná. 

• Používejte pouze napájecí kabel dodávaný společně se skenerem. Při použití jiných napájecích kabelů může dojít  
k elektrickému šoku a k poškození produktu.

• Zkontrolujte, zda je napájecí kabel bezpečně připojen k zásuvce na zdi. Pokud tak neučiníte, může dojít k úrazu elektrickým 
proudem nebo k požáru.

• Nepoškozujte, nezauzlujte, nezkracujte ani jinak neupravujte napájecí kabel. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem či 
požáru.

• Skener vyžaduje vyhrazenou elektrickou zásuvku. Se skenerem nepoužívejte prodlužovací kabel ani rozbočovací zásuvku. 

• Používejte pouze adaptér, který je dodáván se skenerem, model Tectrol NU60-C240250-13. Adaptér skeneru nepoužívejte  
s žádným jiným produktem.

• Ponechejte kolem elektrické zásuvky dostatek místa, aby bylo možné adaptér v případě nouze snadno odpojit.

• Nepoužívejte skener, pokud je nadměrně zahřátý, vydává zvláštní zápach, kouří se z něj nebo pokud vydává zvláštní zvuky. 
Okamžitě vypněte skener a odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky. Obraťte se na servisního technika společnosti Kodak.

• Neprovádějte demontáž ani úpravy skeneru nebo napájecího adaptéru.

• Nepřesouvejte skener, pokud je zapojen napájecí kabel a kabel rozhraní. Můžete tím kabely poškodit. Než začnete skener 
přesouvat, vypojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.

• Postupujte podle postupů pro čištění doporučených společností Kodak. Nepoužívejte vzduchové, kapalné ani plynné čisticí 
prostředky ve spreji. Tyto čisticí prostředky pouze přemisťují prach a nečistoty a na jiné místo uvnitř skeneru, což může 
způsobit nesprávnou funkci skeneru.

• Technické specifikace bezpečnosti materiálu (MSDS) pro chemické produkty jsou dostupné na webu společnosti Kodak na 
adrese: www.kodak.com/go/msds. Při pokusu o přístup ke specifikacím MSDS z webu bude požadováno zadání 
katalogového čísla toho spotřebního materiálu, jehož specifikace chcete zobrazit. Informace o zásobách a katalogových 
číslech naleznete dále v této příručce v části Zásoby a spotřební materiál.

Informace o ochraně životního prostředí
• Skener Kodak s1220 byl navržen tak, aby splňoval požadavky na ochranu životního prostředí na celém světě.
• K dispozici jsou pokyny pro likvidaci spotřebních položek, k jejichž výměně dochází při údržbě nebo servisu. Postupujte  

v souladu s místními vyhláškami nebo si vyžádejte další informace od místního zastoupení společnosti Kodak.
• Informace o likvidaci nebo recyklaci získáte od místní správy. Uživatelé v USA mohou navštívit webovou stránku společnosti 

Electronics Industry Alliance: www.eiae.org.
• Obalový materiál produktu lze recyklovat.
• Jednotlivé části jsou navrženy tak, aby mohly být opakovaně použity a recyklovány.
• Skener Kodak s1220 vyhovuje standardu Energy Star a jeho výchozí čas je výrobcem nastaven na 15 minut.

Evropská unie
Tento symbol označuje skutečnost, že pokud si poslední uživatel přeje tento produkt zlikvidovat, musí jej odeslat 
do příslušného zařízení, které zajistí odběr a recyklaci. Další informace o sběrných a recyklačních programech, 
které jsou dostupné pro tento produkt, získáte od místního zastoupení společnosti Kodak nebo na webu 
www.kodak.com/go/recycle.

Zvukové emise
Maschinenlärminformationsverordnung – 3, GSGV 
Der arbeitsplatzbezogene Emissionswert beträgt <70 dB(A).

[Informační vyhláška o hluku zařízení – 3, GSGV 
Hodnota zvukových emisí na místě obsluhy je <70 dB(A).]

Připojení systému napájení
Tento produkt je navržen také pro norský systém napájení zařízení informačních technologií s napětím mezi fázemi 230 V.



Prohlášení o elektromagnetické kompatibilitě (EMC)
Spojené státy: Toto zařízení bylo testováno a bylo shledáno, že splňuje omezení pro digitální zařízení třídy A na základě části 
15 pravidel FCC. Tato omezení byla navržena tak, aby poskytovala přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení při instalaci  
v obytných prostorách. Toto zařízení vytváří, používá a také může vyzařovat energii na rádiových frekvencích. Pokud toto 
zařízení není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny v příručce, může způsobovat škodlivé rušení rádiových 
komunikací. Není však zaručeno, že u konkrétní instalace k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje rušení příjmu 
rádiového nebo televizního vysílání (lze to zjistit zapnutím a vypnutím zařízení), doporučujeme pokusit se rušení napravit 
některými z následujících opatření:
• Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
• Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
• Připojte zařízení do zásuvky na jiném okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.
• Další doporučení vám sdělí dodavatel nebo zkušený technik zabývající se rádii a televizemi.

Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou zodpovědnou za soulad s předpisy, mohou vést ke ztrátě 
oprávnění uživatele provozovat zařízení. Pokud jsou s výrobkem dodávány stíněné kabely nebo jsou k instalaci produktu 
určeny další předepsané součásti nebo příslušenství, je třeba je k zajištění souladu s vyhláškou FCC použít.

Korea: Protože toto zařízení získalo registraci EMC pro použití v domácnostech, je možné ho použít ve všech oblastech včetně 
obytných.

Japonsko: Toto je produkt třídy B na základě standardu rady Voluntary Control Council pro rušení způsobené IT zařízením 
(VCCI). Pokud je zařízení v domácnosti používáno v blízkosti radiového nebo televizního přijímače, může způsobit rušení. 
Nainstalujte a používejte zařízení v souladu s návodem.
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Systém pro skenování fotografií Kodak s1220 umožňuje snadno 
digitalizovat a vylepšit fotografie. Lze jej také použít jako běžný 
kancelářský skener dokumentů. Program s1220 Photo Scanning 
Software umožňuje ve spojení se skenerem fotografií Kodak s1220 
skenovat fotografie, odstraňovat efekt červených očí, retušovat, otáčet 
a doostřovat obrázky a v případě potřeby je vypálit na disk CD nebo 
DVD. Po naskenování lze fotografie používat nejrůznějšími způsoby, 
například tisknout, odesílat e-mailem, zapsat na disk CD nebo DVD 
nebo nahrát do galerie Kodak Gallery, případně do jiného systému pro 
správu fotografií, kde je lze sdílet nebo používat nejrůznějšími 
kreativními způsoby (například v kalendáři, fotografických knihách či 
prezentacích). Software Smart Touch, který je dodáván se systémem, 
podporuje také běžné skenování dokumentů systémem pro skenování 
fotografií Kodak s1220. 

Podpůrná 
dokumentace

Vedle této Uživatelské příručky je k dispozici také následující dokumentace. 
Tyto dokumenty jsou dostupné také na instalačním disku CD.

• Průvodce instalací: Obsahuje pokyny pro instalaci skeneru.
• Referenční příručka: Obsahuje snadné vizuální kroky pro čištění 

skeneru. Tuto příručku uchovávejte v blízkosti skeneru, abyste ji 
mohli používat pro snadnou referenci.

Následující příručky jsou určené pro pokročilé uživatele:

• Příručka pro nastavení skenování: Součástí skeneru fotografií 
Kodak s1220 je datový zdroj TWAIN. Příručka pro nastavení 
skenování obsahuje pokyny k používání základních funkcí 
zpracování obrazu a je dodávána ve formátu PDF na instalačním 
disku CD.

• Uživatelská příručka pro funkci chytrého dotyku: Zde naleznete 
informace o postupu při používání funkce chytrého dotyku. Tato 
příručka se nachází na instalačním disku CD ve formátu PDF a je 
také k dispozici jako soubor nápovědy.
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Příslušenství • Jednotka plochého lože Kodak formátu A4: Jednotka plochého 
lože Kodak formátu A4 umožňuje skenovat i fotografie s určitou 
výjimečnou charakteristikou (např. značně potrhané, křehké, hodně 
pokroucené atd.), svázaná alba, alba výstřižků a dokumenty až do 
velikosti 219 x 300 mm (8,62 x 11,81 palce). Kat. číslo 167 7288

• Černé pozadí pro ploché lože skeneru Kodak formátu A4: Tento 
kryt plochého lože skeneru lze použít v případě, že skenujete 
především fotografie s bílým pozadím a chcete na obrázcích 
definované černé ohraničení. Kat. číslo 863 6870

• Jednotka plochého lože Kodak formátu A3: Jednotka plochého 
lože Kodak formátu A3 umožňuje skenovat i fotografie s určitou 
výjimečnou charakteristikou (např. značně potrhané, křehké, hodně 
pokroucené atd.), svázaná alba, alba výstřižků a dokumenty až do 
velikosti 302 x 461 mm (11,92 x 18,15 palce). Kat. číslo 179 6747

Obsah balení Před zahájením činnosti otevřete krabici a zkontrolujte její obsah: 

• Skener Kodak s1220
• Výstupní zásobník
• Předseparační podložka určená ke skenování dokumentů
• Volitelná souprava výstupního zásobníku
• Kabel USB 2.0
• Napájecí zdroj 
• Svinuté napájecí kabely
• Softwarový klíč USB
• Vzorek čisticí soupravy
• Kryt proti prachu
• Uvítací balíček s tímto obsahem:

- Instalační disk CD s tímto obsahem:
• Program Kodak s1220 Photo Scanning Software
• Software Smart Touch určený pro skenování dokumentů
• Software ovladače skeneru fotografií s1220

- Tištěná uživatelská příručka v angličtině
- Tištěná referenční příručka v angličtině
- Průvodce instalací
- Úvodní informace
- Formuláře s kontakty na servis a podporu
- Různé letáky
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Součásti skeneru
Pohled zepředu

Kryt skeneru: Poskytuje přístup k vnitřním součástem, jako je 
obrazová oblast a podávací nebo separační jednotka. 

Tlačítko pro naklopení: Umožňuje otočení skeneru do nakloněné 
polohy. Při skenování fotografií by měl být skener ponechán v nakloněné 
poloze. 

Standardní výstupní zásobník: Slouží ke sběru naskenovaných 
fotografií. Tento zásobník použijte v případě, že skenujete 5 a méně 
fotografií. V jiných případech používejte volitelnou sadu výstupního 
zásobníku, která je součástí systému skenování fotografií s1220.

Vstupní zásobník: Pojme až 25 fotografií nebo 75 dokumentů. 

Okno funkcí, tlačítko pro procházení a tlačítko pro spuštění slouží ke 
skenování dokumentů, je-li v systému použita funkce chytrého dotyku. 

Světelná kontrolka: Pokud svítí nebo bliká, signalizuje stav skeneru.
• Svítí zelená: Připraveno ke skenování.
• Bliká zelená: Připravuje se ke skenování.
• Svítí červená: skener nekomunikuje s počítačem
• Bliká červená: Označuje chybu zařízení, např. Je otevřen kryt 

skeneru. Zároveň se v okně funkcí zobrazí písmeno E. Podrobný 
popis kódů chyb naleznete v kapitole 7: Odstraňování potíží.

Kryt skeneru 

 

Tlačítko pro naklopení

Nástavec vstupního
Okno funkcí

Světelná 

Tlačítko 

Tlačítko 

Standardní výstupní zásobník

 

pro 
spuštění

pro 
procházení

kontrolka 
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Pohled dovnitř

Postranní vodítka: Posunutím dopředu nebo dozadu přizpůsobte tato 
vodítka velikosti skenovaných fotografií.

Čidlo přítomnosti papíru: Zjišťuje přítomnost fotografií ve vstupním 
zásobníku.

Kryt podávací jednotky: Tento kryt je třeba odebrat při čištění nebo 
výměně podávací jednotky nebo koleček podávací jednotky.

Obrazová oblast: Chcete-li zajistit optimální kvalitu obrazů, udržujte 
obrazovou oblast čistou.

Páčka pro uvolnění separační jednotky: Po zatlačení směrem dolů 
na páčku pro uvolnění můžete vyjmout separační jednotku pro čištění 
nebo výměnu.

Páčka pro uvolnění prostoru: Umožňuje uživateli ručně upravit 
prostor mezi podávací jednotkou a separační jednotkou pro fotografie, 
které vyžadují zvláštní manipulaci (například fotografie, které jsou 
značně potrhané).

Podávací jednotka, válečky a separační jednotka: Zajišťují plynulé 
podávání fotografií a jejich rozdělení podle různých formátů, tlouštěk  
a textur.

Čidlo dráhy papíru: Sleduje pohyb papíru a fotografií skenerem.

Páčka pro uvolnění krytu skeneru: Otevírá skener a umožňuje 
přístup k dráze papíru pro čištění nebo odstranění uvíznutého listu.

Podávací jednotka

Páčka pro uvolnění

Páčka pro uvolnění krytu skeneru
Páčka pro uvolnění prostoru

Páčka pro uvolnění separační jednotky

Válce

Postranní vodítka

Čidlo přítomnosti papíru

Kryt podávací jednotky

Obrazová oblast

Čidlo dráhy papíru
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Pohled zezadu

Vypínač: Slouží k zapnutí a vypnutí skeneru.

Port napájení: Zajišťuje připojení napájecího kabelu ke skeneru.

Port USB: Zajišťuje připojení skeneru k počítači.

Port desky skeneru: Zajišťuje připojení volitelné externí jednotky 
plochého lože skeneru ke skeneru.

Port bezpečnostního zámku: Zajišťuje spojení bezpečnostního 
zámku se skenerem (podobná funkce jako u bezpečnostního zámku, 
který se používá u přenosných počítačů). Standardní bezpečnostní 
zámek můžete zakoupit v prodejně kancelářských potřeb. Při jeho 
instalaci postupujte podle pokynů, které obdržíte se zámkem.

Vypínač Port napájení Port USB Port plochého 
lože skeneru

Port 
bezpečnostního 
zámku
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 2 Instalace
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Instalace skeneru Tato část obsahuje podrobné informace z Instalační příručky, která je 
dodávána se skenerem. Při instalaci skeneru provádějte následující 
kroky v uvedeném pořadí.

POZNÁMKA: Pokud jste již provedli všechny kroky uvedené  
v Instalační příručce, tuto část vynechte.

• Před instalací aplikace s1220 Photo Scanning Software vypněte 
všechny skenery připojené k počítači.

• Software nainstalujte před připojením skeneru k počítači.

• Ujistěte se, že máte oprávnění správce. Aplikaci systému skenování 
fotografií s1220 je nutné instalovat ve skupině Administrator  
a spouštět ve skupinách Administrator nebo Standard.

• Ukončete všechny spuštěné aplikace.

• Před instalací systému pro skenování fotografií s1220 ukončete 
všechny spuštěné aplikace, které používají softwarový klíč USB.

• Ukončete všechny aplikace pro skenování, včetně nástroje Scan 
Validation Tool a programu Smart Touch.

• Odpojte softwarový klíč USB z počítače.
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Instalační pokyny týkající 
se systémů Windows 7  
a Windows XP

Windows 7
Pokud provádíte instalaci v systému Windows 7, zobrazí se po instalaci 
softwaru a zapnutí skeneru následující zpráva. 

Tato zpráva se zobrazí, protože systém Windows 7 hledá ovladače na 
webu společnosti Microsoft, i když jsou ovladače součástí instalace 
softwaru ovladače Kodak. Tento proces může trvat několik minut. 
Chcete-li mu zabránit, můžete klepnout na odkaz Skip obtaining 
driver software from Windows update (Přeskočit získání softwaru 
ovladače ze služby Windows update).

Windows XP
Pokud provádíte instalaci v systému Windows XP, zobrazí se 
následující obrazovka jako součást nového softwaru Microsoft Feature 
Pack for Storage 1.0. Tato skutečnost může být matoucí, protože 
zmiňuje použití disku Blu-Ray. 

• V této zprávě klepněte na tlačítko Next (Další). Pokud chcete, aby 
funkce vypalování disků CD a DVD pracovala v systému Windows 
XP, je třeba nainstalovat tento software pro vypalovačky disků CD  
a DVD. 
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Instalace softwarového 
ovladače Kodak

1. Vložte instalační disk CD skeneru fotografií Kodak i1220 do  
jednotky CD-ROM. Instalační program se automaticky spustí.

POZNÁMKA: Pokud k automatickému spuštění instalace nedojde, 
vyhledejte v kořenovém adresáři disku CD  
(v jednotce, kde je vložen disk CD) soubor 
INSTALLSTW.exe.

2. Vyberte možnost Install Language (Jazyk instalace).

3. Jakmile se zobrazí úvodní obrazovka, klepněte na tlačítko Next (Další).

4. Přečtěte si podmínky licenční smlouvy k softwaru a pokud s nimi 
souhlasíte, klepněte na tlačítko Next (Další). 

5. Pokud chcete ukládat naskenované obrázky do výchozího adresáře 
c:\Scanned_Pictures, klepněte na tlačítko OK. V opačném případě 
vyberte požadovaný adresář pomocí panelu Procházet nebo 
zadejte jeho úplnou cestu. Po dokončení klepněte na tlačítko OK. 

Zobrazí se několik zpráv s informacemi o průběhu.

POZNÁMKY:

• Pokud není nainstalovaná správná verze rozhraní .NET 
Framework, zobrazí se zpráva oznamující jeho instalaci. Tato 
instalace může trvat několik minut.

• Pokud není nainstalována správná verze knihovny runtime pro 
redistribuci jazyka Microsoft C++, zobrazí se před instalací 
softwaru zpráva. Proces instalace nepřerušujte.

• Uživatelé systému XP mohou být požádáni o instalaci aplikace 
Microsoft Feature Pack for Storage. Výběrem možnosti Yes 
(Ano) zahajte instalaci.

6. Po dokončení instalace klepněte na tlačítko Dokončit.
7. Vyjměte instalační disk CD z jednotky CD-ROM. Na plochu bude 

umístěna ikona zástupce skeneru fotografií s1220.

8. Restartujte počítač.
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Připevnění standardního 
výstupního zásobníku

1. Standardní výstupní zásobník zasuňte podél středového vodítka 
pod základnu skeneru. 

2. Zatlačte jej dozadu, až zaklapne na své místo.
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Připevnění volitelné 
soupravy výstupního 
zásobníku

Skener fotografií Kodak s1220 je dodáván s volitelnou soupravou 
výstupního zásobníku, která obsahuje: nástavec výstupního zásobníku 
a přívěsek. Tento výstupní zásobník je volitelný, ale je doporučován  
v případě skenování velkých stohů fotografií nebo dokumentů. 

Instalace soupravy výstupního zásobníku:

1. Vyjměte standardní výstupní zásobník z jeho umístění pod 
základnou skeneru stisknutím dvou zarážek a vytažením 
výstupního zásobníku z jeho polohy.

2. Stiskněte a podržte tlačítko pro naklopení a natočte tělo skeneru do 
nakloněné polohy.

POZNÁMKA: Při použití tohoto výstupního zásobníku musí být 
skener v nakloněné poloze.

přívěsek

nástavec výstupního zásobníku
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3. Nástavec výstupního zásobníku zasuňte podél středového vodítka 
pod základnu skeneru a zatlačte jej dozadu, až bude bezpečně na 
svém místě.

POZNÁMKA: Není-li spona nainstalovaná, můžete ji nainstalovat 
tak, že ji zasunete do skeneru mezi drážky, až 
zaklapne na své místo. Jakmile sponu nainstalujete, 
není už potřeba ji vyjímat. 
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4. Na tuto sponu přichyťte přívěsek.

5. Standardní výstupní zásobník zasuňte podél středového vodítka 
pod nástavec výstupního zásobníku skeneru a zatlačte jej dozadu, 
až bude bezpečně na svém místě. 
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Zapojení napájecího 
kabelu a kabelu USB

Po instalaci programu s1220 Photo Scanning Software připojte ke 
skeneru napájecí zdroj, napájecí kabel a kabel USB. Řádné zapojení 
kabelů je znázorněno na následující ilustraci. Zkontrolujte, zda se 
elektrická zásuvka nachází nejdále 1,52 m od skeneru a zda je snadno 
přístupná.

1. Z napájecích kabelů přibalených ke skeneru vyberte kabel určený 
pro vaši oblast.

2. Zapojte napájecí kabel do napájecího zdroje.

POZNÁMKA: Zkontrolujte, zda je napájecí kabel bezpečně zapojen 
do napájecího zdroje. 

3. Výstupní napájecí kabel zapojte od napájecího zdroje do portu 
napájení ve skeneru.

4. Druhý konec napájecího kabelu zapojte do zásuvky ve zdi.

5. Kabel USB zapojte do portu USB skeneru, který se nachází na 
zadní části skeneru.

6. Připojte druhý konec kabelu USB ke správnému portu USB 2.0  
v počítači.
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Zapnutí skeneru 1. Přepněte tlačítko na zadní straně skeneru do polohy Zapnuto (|).

Po zapnutí začne blikat kontrolka LED na přední straně skeneru  
a skener provede řadu automatických testů.
Vyčkejte, dokud operační systém nesynchronizuje skener  
s nainstalovaným softwarem.
Jakmile skener dokončí instalaci a bude připraven ke skenování, 
přestane kontrolka blikat a začne svítit zeleně.

2. Po dokončení nastavení skeneru vložte do portu USB v počítači 
softwarový klíč USB. Tuto akci proveďte v okamžiku, kdy jste 
připraveni skenovat fotografie. Počkejte, až počítač rozpozná 
softwarový klíč USB.

POZNÁMKA: SOFTWAROVÝ KLÍČ USB NEZTRAŤTE! VÝMĚNA 
KLÍČE JE ZPOPLATNĚNA. DOPORUČUJEME 
PŘIPEVNIT KLÍČ KE KABELU USB SKENERU. 

Spuštění aplikace • Poklepejte na zástupce aplikace na ploše nebo vyberte postupně 
položky Start>Programy>Kodak>Document Imaging>s1220 
Photo System>s1220 Photo Scanner. Zobrazí se obrazovka 
Customer Information (Informace o zákazníkovi).

Ukončení aplikace • Klepněte na ikonu Exit (Konec) v pravém dolním rohu obrazovky 
nebo klepněte na ikonu pro zavření okna aplikace Close (Zavřít)  
v pravém horním rohu.
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 3 Popisy obrazovek

Obsah Obrazovka Customer Order Information  
(Zadání objednávky zákazníka) ...................................................... 3-2
Obrazovka Scan Images (Skenování obrázků) .............................. 3-3
Obrazovka Scan Settings (Nastavení skenování) .......................... 3-7
Obrazovka Enhance Picture (Vylepšit obrázek).............................. 3-9
Obrazovka Order Preview (Náhled objednávky)........................... 3-11
Obrazovka Preview Details (Informace o náhledu)....................... 3-12
Obrazovka Order Summary & Creation  
(Shrnutí a vytvoření objednávky) .................................................. 3-13

V této kapitole jsou popsány obrazovky a ikony dostupné při používání 
systému skenování fotografií Kodak s1220.

Všechny obrazovky systému skenování fotografií Kodak s1220 
obsahují následující ikony:

Ve všech obrazovkách se pod pruhem s názvem vyskytuje oblast 
zpráv.

About (O aplikaci): Zobrazí informace o verzi softwaru  
a informace o autorských právech.

Exit (Konec): Ukončí program Kodak s1220 Photo Scanning 
Software.

V této oblasti se zobrazují zprávy
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Obrazovka Customer 
Order Information 
(Zadání objednávky 
zákazníka)

Po spuštění programu s1220 Photo Scanning Software se zobrazí 
obrazovka Customer Order Information (Zadání objednávky 
zákazníka).

Informace o zákazníkovi
Číslo objednávky (požadováno): Zadejte libovolný text, který chcete 
přidat jako svou referenci. Tento text bude doplněn datem a časem. 
Toto pole je povinné. Pole může obsahovat nejvýše 51 alfanumerických 
znaků.

Pole Name, Address (Jméno, Adresa): Volitelně můžete zadat jméno 
zákazníka, adresu a e-mailovou adresu. Tato pole nejsou povinná. 

• Pole Last, First, Street a City (Příjmení, Jméno, Ulice a Město) 
mohou obsahovat nejvýše 58 znaků.

• Pole State/County/Country a Phone (Země/Okres/Stát a Telefon) 
mohou obsahovat nejvýše 42 znaků.

• Do pole E-Mail (E-mailová adresa) lze zadat nejvýše 58 znaků. 
Pokud zadáte e-mailovou adresu, musí být v platném formátu. 

• Pole Zip/Post Code (PSČ) může obsahovat nejvýše 24 číslic.

POZNÁMKA: Tyto informace se ukládají do souboru formátu XML do 
stejného adresáře, kam se ukládají obrázky.

Continue (Pokračovat): Zobrazí obrazovku Scan Images  
(Skenování obrázků).
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Obrazovka Scan 
Images (Skenování 
obrázků)

Po klepnutí na tlačítko Continue (Pokračovat) na obrazovce Customer 
Order Information (Zadání objednávky zákazníka) se zobrazí 
obrazovka Scan Images (Skenování obrázků). 

Scan Settings (Nastavení skenování): V horní části obrazovky Scan 
Images (Skenování obrázků) jsou zobrazena aktuální nastavení 
skenování. Pokud vám tato nastavení nevyhovují, můžete je změnit po 
klepnutí na tlačítko Settings (Nastavení). Další informace o těchto 
nastaveních naleznete v části s názvem „Obrazovka Scan Settings 
(Nastavení skenování)“.

16-Up Display window (Okno Náhled 16 snímků): Zobrazuje až  
16 obrázků najednou.

Previous (Předchozí): Přechod zpět na obrazovku Customer Order 
Information (Zadání objednávky zákazníka).

Start Over (Začít znovu): Přechod zpět na obrazovku Customer Order 
Information (Zadání objednávky zákazníka) a vymazání všech dat 
aktuální objednávky ze systému. Zobrazí se potvrzující zpráva Do you 
want to start over? (Chcete začít znovu?) Dojde k odstranění všech 
naskenovaných souborů. 

Batch Scan (Skenovat dávku): Naskenuje dávky fotografií pomocí 
skeneru fotografií s1220.

Flatbed Scan (Skenovat z lože): Je-li připojeno volitelné ploché lože 
skeneru Kodak formátu A3 nebo A4 a vyberete-li tuto možnost, budou 
fotografie skenovány z plochého lože.
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Image Cleaner Tool (Nástroj Image Cleaner): Je-li tato možnost 
zaškrtnutá, pokusí se skener během procesu skenování odstranit 
všechny pruhy na obrázku. Použití nástroje Image Cleaner 
nezpomaluje proces skenování. Pruhy na obrázcích jsou často 
způsobené tím, že se ve skeneru nahromadil prach a nečistoty.  
Chcete-li zabránit vzniku pruhů, zkontrolujte, zda je skener čistý.

POZNÁMKA: Nástroj Image Cleaner se nepoužívá při skenování  
z plochého lože.

Settings (Nastavení): Výběrem této možnosti zobrazíte obrazovku 
Scan Settings (Nastavení skenování), na které lze změnit tato 
nastavení: režim dávkového skenování, zaostření obrázků, rozlišení  
a další nastavení. Další informace o těchto nastaveních naleznete  
v části s názvem „Obrazovka Scan Settings (Nastavení skenování)“.

Batch Information (Informace o dávce): Tyto hodnoty budou nulové do 
doby, než bude naskenována celá dávka. 

• Image (Obraz): Zobrazuje číslo prvního obrázku zobrazeného v okně 
Náhled 16 snímků.

• To (Do): Zobrazuje číslo posledního obrázku zobrazeného v okně 
Náhled 16 snímků.

• Of (Z): Zobrazuje celkový počet fotografií skenovaných v dané dávce.

Total Images (Celkový počet obrázků): Zobrazuje celkový počet 
obrázků skenovaných v aktuální objednávce.

Přesun na předchozí sadu 
16 obrázků

Přesun na následující sadu  
16 obrázků
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Obrazovka Scan 
Images (Skenování 
obrázků) 
(pokračování)

Po klepnutí na tlačítko Batch Scan (Skenovat dávku) nebo Flatbed 
Scan (Skenovat z lože) na obrazovce Scan Images (Skenování 
obrázků) se budou v okně Náhled 16 snímků zobrazovat miniatury 
skenovaných obrázků. Po naskenování dávky budou fotografie 
uspořádány a zobrazeny v pořadí, ve kterém byly skenovány. Můžete 
upravit celou dávku nebo jednotlivé obrázky nebo můžete naskenovat 
další dávku pro danou objednávku zákazníka. 

POZNÁMKA: Jednotlivý obrázek můžete upravovat po klepnutí na 
miniaturu. Zobrazí se obrazovka Enhance Picture (Vylepšit 
obrázek).

16-Up Display window (Okno Náhled 16 snímků): Zobrazuje až  
16 obrázků najednou.

Scanning Completed (Skenování dokončeno): Zobrazí obrazovku 
Order Preview (Náhled objednávky).

Start Over (Začít znovu): Přechod zpět na obrazovku Customer Order 
Information (Zadání objednávky zákazníka) a vymazání všech dat 
aktuální objednávky ze systému. Zobrazí se potvrzující zpráva Do you 
want to start over? (Chcete začít znovu?) Dojde k odstranění všech 
naskenovaných souborů. 

 

Otočení obrázku o 90 stupňů proti směru hodinových ručiček 
(doleva).
 

Otočení obrázku o 90 stupňů po směru hodinových ručiček 
(doprava).
 

 Přesun na předchozí sadu 16 obrázků (pokud taková existuje).

 

Přesun na následující sadu 16 obrázků (pokud taková existuje).
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Batch Scan (Dávkové skenování): Umožňuje naskenovat ze skeneru 
fotografií Kodak s1220 další dávku fotografií do stejného čísla objednávky.

Flatbed Scan (Skenovat z lože): Umožňuje skenovat další fotografii  
z lože.

Image Cleaner Tool (Nástroj Image Cleaner): Je-li tato možnost 
zaškrtnutá, pokusí se skener fotografií s1220 během procesu 
skenování odstranit všechny pruhy na obrázku. Použití nástroje Image 
Cleaner nezpomaluje proces skenování. Pruhy na obrázcích jsou často 
způsobené tím, že se ve skeneru nahromadil prach a nečistoty.  
Chcete-li zabránit vzniku pruhů, zkontrolujte, zda je skener čistý.

POZNÁMKA: Nástroj Image Cleaner se nepoužívá při skenování  
z plochého lože.

Settings (Nastavení): Výběrem této možnosti zobrazíte obrazovku 
Scan Settings (Nastavení skenování), na které lze změnit tato 
nastavení mezi dávkami: režim dávkového skenování, zaostření 
obrázků a rozlišení. Další informace o těchto nastaveních naleznete  
v části s názvem „Obrazovka Scan Settings (Nastavení skenování)“.

Redo Batch Scan (Znovu naskenovat dávku): Umožňuje znovu 
naskenovat a nahradit poslední dávku skenovaných obrázků.

Auto Rotate (Automaticky otočit): Je-li vybrána tato možnost, pokusí 
se program s1220 Photo Scanning Software správně automaticky 
otáčet obrázky tak, aby měly správnou orientaci. Tato možnost pracuje 
nejlépe u fotografií obličejů. Některé fotografie proto bude nutné otočit 
ručně.

U oboustranného skenování je obrázek na zadní straně automaticky 
otočen se stejnou orientací, jaká byla zjištěna pro obrázek na přední 
straně.

ReTouch Batch (Retušovat dávku): Provede automatická vylepšení 
(např. barev, kontrastu, jasu atd.) všech barevných obrázků v dávce. 
Vyberete-li tuto možnost, zobrazí se v horní části obrazovky ukazatel 
průběhu Image Retouch (Retušování obrázku). 

Batch Information (Informace o dávce): Tyto hodnoty budou nulové do 
doby, než bude naskenována celá dávka. 

• Image (Obraz): Zobrazuje číslo prvního obrázku zobrazeného v okně 
Náhled 16 snímků.

• To (Do): Zobrazuje číslo posledního obrázku zobrazeného v okně 
Náhled 16 snímků.

• Of (Z): Zobrazuje celkový počet fotografií skenovaných v dané dávce.
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Obrazovka Scan 
Settings (Nastavení 
skenování)

Na obrazovce Scan Settings (Nastavení skenování) můžete změnit 
výchozí nastavení použitá v procesu skenování.

Scan as (Skenovat jako): Vyberte možnost Color (Barevně) nebo 
Grayscale (Ve stupních šedi).

POZNÁMKA: Pro většinu fotografií včetně černobílých fotografií 
a fotografií ve stupních šedi je doporučeno barevné 
skenování, takže lze na skenované obrázky použít funkce 
retušování a zaostření. Pokud výsledky barevného 
skenování nejsou uspokojivé, použijte ke zpracování 
skenování typu Grayscale (Ve stupních šedi).

Mode (Režim): Vyberte jeden z následujících režimů skenování dávky:
• Photo Face Up (Fotografie lícem nahoru): Snímá stranu fotografie, 

která je ve vstupním zásobníku lícem nahoru. Toto je doporučený 
režim pro fotografie.

• Photo Face Down (Fotografie lícem dolů): Snímá stranu fotografie, 
která je ve vstupním zásobníku lícem dolů. 

• Two Sided - Photo Face Up (Oboustranně - fotografie lícem 
nahoru): Snímá obě strany fotografie jako dva samostatné soubory 
obrázku označené A a B.

Resolution (Rozlišení): Umožňuje vybrat počet bodů na palec (dpi), 
což určuje velikost obrázku. Dostupné jsou tyto možnosti: 300, 600 
a 1200 dpi. Výchozí hodnota je 300 dpi. Ve většině případů je hodnota 
300 dpi dostačující. Vyberete-li hodnotu 600 nebo 1200 dpi, bude 
skenování a zpracování obrázku delší.
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Sharpen Images (Zaostřit obraz): Zaostří obraz a hrany skenovaného 
snímku. Je-li tato možnost vybrána, budou zaostřeny všechny 
fotografie v dávce (stoh fotografií, které mají být naskenovány). Toto 
nastavení je platné, dokud není změněno.

Dostupné jsou tyto možnosti:

• None (Žádné): Nebude provedeno žádné zaostření. Tato volba je 
výchozí.

• Low (Nízké): Bude použito mírné zaostření.

• Medium (Střední): Bude použito středně silné zaostření.

• High (Vysoké): Bude použito silné zaostření.

POZNÁMKA: Ve většině případů, kdy je požadováno zaostření, jsou 
doporučeny možnosti Low (Nízké) nebo Medium (Střední). 
Tato možnost není doporučena pro obrázky ve stupních 
šedi.

Compression (Komprese): Vyberte jedno z následujících nastavení 
komprese. Výchozím nastavením je hodnota Best (Nejlepší).

• Best (Nejlepší): Optimální komprese, nejvyšší kvalita obrázku. 
Vytvoří menší soubor než komprese Superior (Nejkvalitnější). 
Možnost Best (Nejlepší) vyberte, chcete-li tisknout skenované 
soubory obrázku ve standardní velikosti.

• Superior (Nejkvalitnější): Minimální komprese, vynikající kvalita 
obrázku. Vytvoří soubor, který je 5 až 10krát větší než komprese 
Best (Nejlepší). To má vliv na výkon. Možnost Superior 
(Nejkvalitnější) vyberte, chcete-li tisknout zvětšeniny skenovaných 
souborů obrázku.

Transport timeout (Časový limit pro přepravu): Umožňuje nastavit 
dobu po vstupu poslední fotografie na přepravní válečky, po kterou 
bude skener čekat, než bude po vypršení časového limitu zahájena 
přeprava. Dobu čekání můžete nastavit v rozmezí 1 až 20 sekund. Tím 
bude zajištěno více času na vložení další fotografie nebo dokumentu 
do aktuální dávky.

Output Media (Výstupní médium): Určuje, zda jsou soubory rozděleny 
podle velikosti souboru tak, aby se vešly na disk CD nebo DVD.

• Prompt for Media (Vyzvat k vložení média): Je-li vybrána tato 
možnost, zobrazí se po dokončení skenování výzva k výběru výstupu 
na disk CD nebo DVD.
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Obrazovka Enhance 
Picture (Vylepšit 
obrázek)

Po klepnutí na miniaturu na obrazovce Scan Images (Skenování 
obrázků) se obrázek zobrazí na obrazovce Enhance Picture  
(Vylepšit obrázek).

Original Image/Enhanced Image (Původní obrázek/Vylepšený 
obrázek): Okno Original Image (Původní obrázek) zobrazuje obrázek 
tak, jak byl naskenován. Pokud vyberete jednu z ikon Enhanced Image 
(Vylepšit obrázek) (například Otočit o 90°), zobrazí se změny v okně 
Enhanced Image (Vylepšený obrázek). Po dokončení úprav se zobrazí 
zpráva s dotazem, zda chcete uložit provedené změny.

Return (Návrat): Přechod zpět na obrazovku Scan Images (Skenování 
obrázků).

Start Over (Začít znovu): Přechod zpět na obrazovku Customer Order 
Information (Zadání objednávky zákazníka) a vymazání všech dat 
aktuální objednávky ze systému. Zobrazí se potvrzující zpráva Do you 
want to start over? (Chcete začít znovu?) Dojde k odstranění všech 
naskenovaných souborů. 

Přesun na předchozí obrázek Přesun na další obrázek
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Ikony Enhance Image (Vylepšit obrázek)
 

Odstraní vybraný obrázek.

 

Nahradí aktuální obrázek znovu naskenovaným. Můžete si 
vybrat, zda chcete fotografii znovu naskenovat lícem nahoru, 
lícem dolů nebo z lože (je-li připojeno).

 

Vylepší v aktuálním obrázku barvy, kontrast, jas atd. Tato 
možnost se týká černobílých a barevných obrázků 
naskenovaných v barevném režimu.

 

Odstraní z naskenovaného obrázku efekt červených očí. Tato 
možnost se týká černobílých a barevných obrázků 
naskenovaných v barevném režimu.

 

Otočení obrázku o 90 stupňů doleva (proti směru hodinových 
ručiček).

 

Otočení obrázku o 90 stupňů doprava (po směru hodinových 
ručiček).
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Obrazovka Order 
Preview (Náhled 
objednávky)

Po klepnutí na tlačítko Continue (Pokračovat) na obrazovce Scan 
Images (Skenování obrázků) se zobrazí obrazovka Order Preview 
(Náhled objednávky). Tato stránka umožňuje zobrazení náhledu  
a úpravy obrázků před dokončením této objednávky zákazníka.

Ve výchozím nastavení je maximální velikost složky 650 MB pro disky 
CD a 4,4 GB pro disky DVD. Pokud objednávka zákazníka obsahuje 
více obrázků, než se vejde na disk CD nebo DVD, bude během 
skenování automaticky vytvořeno více složek.
Další informace o nastavení velikosti složek jsou uvedeny v kapitole  
7 v části Konfigurace aplikace.
Okno Display (Zobrazení): Zobrazí složku (složky) naskenovaných 
fotografií. Klepnutím na složku zobrazíte její obsah.

Continue (Pokračovat): Zobrazí obrazovku Order Summary and 
Creation (Shrnutí a vytvoření objednávky).
Start Over (Začít znovu): Přechod zpět na obrazovku Customer Order 
Information (Zadání objednávky zákazníka) a vymazání všech dat 
aktuální objednávky ze systému. Zobrazí se potvrzující zpráva Do you 
want to start over? (Chcete začít znovu?) Dojde k odstranění všech 
naskenovaných souborů. 
This Order (Tato objednávka): Poskytuje souhrnné informace o složkách 
této objednávky zákazníka.
• Folder (Složka): Zobrazí číslo první složky zobrazené v okně Order 

Preview (Náhled objednávky).
• To (Do): Zobrazí číslo poslední složky zobrazené v okně Order 

Preview (Náhled objednávky).
• Of (Z): Zobrazí celkový počet složek v této objednávce zákazníka.

 

Přesun na předchozí sadu složek.

 

Přesun na následující sadu složek.
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Obrazovka Preview 
Details (Informace  
o náhledu)

Po klepnutí na složku na obrazovce Order Preview (Náhled 
objednávky) se zobrazí obrazovka Preview Details (Informace  
o náhledu). Tato obrazovka umožňuje zobrazit náhled fotografií ve 
vybrané složce a v případě nutnosti i vylepšení těchto fotografií.

Okno Náhled 16 snímků: Zobrazuje až 16 obrázků z vybrané složky.

Continue (Pokračovat): Zobrazí obrazovku Order Preview (Náhled 
objednávky).

Start Over (Začít znovu): Přechod zpět na obrazovku Customer Order 
Information (Zadání objednávky zákazníka) a vymazání všech dat 
aktuální objednávky ze systému. Zobrazí se potvrzující zpráva Do you 
want to start over? (Chcete začít znovu?) Dojde k odstranění všech 
naskenovaných souborů. 

Retouch Folder (Retušovat složku): Automaticky vylepší barvy, 
kontrast, jas atd. všech černobílých nebo barevných obrázků 
naskenovaných v barevném režimu ve vybrané složce.

Auto Rotate (Automaticky otočit): Je-li vybrána tato možnost, pokusí 
se program s1220 Photo Scanning Software správně automaticky 
otáčet obrázky tak, aby měli správnou orientaci. Tato možnost je účinná 
u fotografií obličejů. Některé fotografie proto bude nutné otočit ručně.

 

Otočení obrázku o 90 stupňů proti směru hodinových ručiček 
(doleva).
 

Otočení obrázku o 90 stupňů po směru hodinových ručiček 
(doprava).
 

Přesun na předchozí sadu 16 obrázků.

 

Přesun na následující sadu 16 obrázků.
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U oboustranného skenování je obrázek na zadní straně automaticky 
otočen se stejnou orientací, jaká byla zjištěna pro obrázek na přední 
straně.

POZNÁMKA: Automatické otáčení obrázků ve stupních šedi je pomalejší. 
Doporučujeme proto skenovat černobílé fotografie jako 
barevné a skenování ve stupních šedi používat pouze 
tehdy, nejsou-li výsledky barevného skenování uspokojivé. 

This Folder (Tato složka): Souhrnné informace o obrázcích v dané 
složce.
• Image (Obraz): Zobrazuje číslo prvního obrázku zobrazeného v okně 

Náhled 16 snímků.
• To (Do): Zobrazuje číslo posledního obrázku zobrazeného v okně 

Náhled 16 snímků.
• Of (Z): Zobrazuje celkový počet obrázků v dané složce.
• Total Images (Celkový počet obrázků): Zobrazuje celkový počet 

naskenovaných obrázků v této objednávce zákazníka.

Obrazovka Order 
Summary & Creation 
(Shrnutí a vytvoření 
objednávky)

Po klepnutí na tlačítko Continue (Pokračovat) na obrazovce Order 
Preview (Náhled objednávky) se zobrazí obrazovka Order Summary 
and Creation (Shrnutí a vytvoření objednávky). Tato obrazovka 
umožňuje dokončit objednávku.

Okno Display (Zobrazení): Zobrazuje informace, které byly dříve 
zadány na obrazovce Customer Order Information (Zadání objednávky 
zákazníka). Je zde také uveden počet naskenovaných fotografií.  
V případě potřeby lze změnit libovolné údaje o zákazníkovi s výjimkou 
čísla objednávky.

Finalize Order (Dokončit objednávku): Dokončení této objednávky. 
Nebude možné naskenovat další fotografie. V rámci dokončení 
objednávky lze volitelně vytisknout Order Summary (Shrnutí objednávky).

Previous (Předchozí): Zobrazí obrazovku Order Preview (Náhled 
objednávky).
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Start Over (Začít znovu): Přechod zpět na obrazovku Customer Order 
Information (Zadání objednávky zákazníka) a vymazání všech dat 
aktuální objednávky ze systému. Zobrazí se potvrzující zpráva Do you 
want to start over? (Chcete začít znovu?) Dojde k odstranění všech 
naskenovaných souborů. 

Print Order Details (Vytisknout rozpis objednávky):
• Je-li tato možnost vybrána, umožňuje vytisknout souhrnné informace 

o objednávce pomocí dialogového okna Tisk daného operačního 
systému. Zobrazí se zpráva s dotazem, zda chcete zahájit další 
relaci skenování.

• Pokud není možnost vybrána, zobrazí se zpráva s dotazem, zda 
chcete zahájit další relaci skenování. Pokud nezahájíte další relaci 
skenování, dojde k ukončení aplikace. Pokud další relaci zahájíte, 
zobrazí se obrazovka Customer Order Information (Zadání 
objednávky zákazníka).

Burn CD/DVD (Vypálit disk CD/DVD). Zobrazí dialogové okno Burn 
CD/DVD (Vypálit disk CD/DVD), ve kterém lze vypálit objednávku na 
disk CD nebo DVD. Na stejný disk CD nebo DVD můžete také přidat 
další soubory nebo složky.

POZNÁMKA: Toto tlačítko může být nepřístupné, pokud uživatel nemá 
oprávnění vypalovat disky CD a DVD. Další informace 
naleznete v části s názvem „Konfigurace aplikace“  
v kapitole 7.

Karta Burn Files (Vypálit soubory)
• Destination Drive (Cílová jednotka): Umožňuje vybrat jednotku CD 

nebo DVD, pomocí které se budou zapisovat obrázky na média.

• Files to Burn (Soubory k vypálení): Pokud se dokončená 
objednávka zákazníka vejde na jedno z vybraných médií (CD, DVD), 
je výchozím nastavením složka objednávky zákazníka. Je-li potřeba 
více než jedno médium, bude každá složka v objednávce vyvolána  
k vypalování samostatně (FD-01, FD-02 atd.).
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• Add Files (Přidat soubory): Slouží k přidání souborů do seznamu 
souborů a složek k vypálení.

• Add Folder (Přidat složku): Slouží k přidání jedné složky do 
seznamu souborů a složek k vypálení.

• Remove Items (Odebrat položky): Umožňuje vybrat soubory nebo 
složky, které budou odebrány ze seznamu souborů a složek k vypálení.

• Disc Label (Jmenovka disku): Výchozím nastavení je číslo 
objednávky. Výchozí nastavení lze změnit. Do tohoto pole lze zadat 
nejvýše 32 znaků.

• Close media (Uzavřít médium): Ve výchozím nastavení je toto 
políčko zaškrtnuto. Provede dokončení disku CD nebo DVD, aby jej 
bylo možno přehrát v jiných počítačích.

• Eject when finished (Vysunout po dokončení): Je-li toto políčko 
zaškrtnuto, po dokončení vypalování se automaticky vysune disk CD 
nebo DVD.

• Verification (Ověření): Po dokončení vypalování můžete vybrat 
možnost None (Žádné) (nebude provedeno žádné ověření) nebo 
vyberte proces ověření Quick (Rychlé) nebo Full (Úplné).

• Burn/Cancel (Vypálit/Storno): Klepnutím na toto tlačítko spustíte 
nebo stornujete vypalování. Stornování probíhajícího vypalování 
může mít za následek vznik nepoužitelného disku CD nebo DVD.  
Po výběru možnosti Burn (Vypálit) může chvíli trvat, než se zahájí 
vypalování. To je způsobeno čekáním na roztočení média.

• Return (Návrat): Klepnutím na toto tlačítko se vrátíte na obrazovku 
Order Summary (Shrnutí objednávky).

Karta Format Disk (Formátovat disk)

• Eject when finished (Vysunout po dokončení): Je-li toto políčko 
zaškrtnuto, po dokončení formátování se automaticky vysune disk 
CD nebo DVD.

• Quick Format (Rychlé formátování): Zaškrtněte toto políčko, pokud 
chcete formátovat disk rychleji než při úplném formátování. 
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• Format Disk (Naformátovat disk): Klepnutím na toto tlačítko zahájíte 
formátování disku. Formátovat lze pouze přepisovatelné disky (CD-
RW, DVD-RW).

Copy to (Kopírovat do): Zobrazí dialogové okno Copy To (Kopírovat 
do). V tomto okně lze zkopírovat objednávku do jiného umístění, např. 
jednotky USB nebo síťové jednotky. 

POZNÁMKA: Chcete-li volitelně vytvořit novou složku, zadejte název 
nové složky do textového pole pod tlačítkem Make New 
Folder (Vytvořit novou složku) a klepněte na tlačítko Make 
New Folder (Vytvořit novou složku).
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4 Skenování fotografií 

Obsah Příprava skeneru na skenování ...................................................... 4-1
Příprava fotografií na skenování ..................................................... 4-3
Pokyny pro zpracování ................................................................... 4-5
Skenování fotografií ........................................................................ 4-6

Příprava skeneru na 
skenování

Ačkoliv lze skener naklonit do svislé i nakloněné polohy, důrazně 
doporučujeme fotografie skenovat v nakloněné poloze.

1. Zkontrolujte, zda je skener zapnutý a připraven k provozu (svítí 
zelená kontrolka).

2. Stiskněte a podržte tlačítko pro naklopení a otočte skener směrem 
od vás, čímž jej umístíte do nakloněné polohy. 

DŮLEŽITÉ: Při naklápění zkontrolujte, zda je zavřen kryt skeneru.

Nakloněná poloha



4-2                                                                 A-61601_cs únor 2010 

3. Upravte postranní vodítka (posunutím dovnitř nebo ven) tak, aby 
odpovídala formátu skenovaných fotografií. 

4. Upravte vstupní zásobník. Při skenování fotografií může být vstupní 
zásobník otevřený nebo zavřený. Skenujete-li dávku fotografií, 
vkládejte je do otevřeného vstupního zásobníku.

Pokud je prostor omezený a chcete zavřít vstupní zásobník, můžete 
jednoduše podávat fotografie po jedné.

5. Upravte výstupní zásobník do polohy, která odpovídá vašim 
potřebám skenování. 

• Standardní výstupní zásobník je možné umístit přímo na stůl. 
Tato poloha je vhodná pro skenování několika málo fotografií 
najednou. 

• Výstupní zásobník může být rozšířen tak, aby mohl pojmout 
fotografie dlouhé až 35,5 cm.

Vstupní zásobník - otevřená poloha Vstupní zásobník - zavřená poloha
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Příprava fotografií 
na skenování

1. Když uspořádáváte fotografie pro skenování, naskládejte je do 
stohu tak, aby byly zaváděcí okraje zarovnány a umístěny ve středu 
vstupního zásobníku. Umožníte tak podavači postupně zavádět 
fotografie do skeneru.

2. Před skenováním zbavte dokumenty všech svorek a spon. Svorky  
a spony na papír ponechané na fotografiích mohou poškodit skener 
nebo fotografie.

3. Před zahájením skenování musí být veškerý inkoust a opravné 
tekutiny na fotografiích suché. 

4. Fotografie určené ke skenování umístěte do vstupního zásobníku 
skeneru. Zkontrolujte, zda strana fotografie, kterou chcete skenovat, 
směřuje nahoru (viz níže).

POZNÁMKA: Chcete-li fotografie uchovat v určitém pořadí, postupujte 
takto:
Pořiďte fotografie a umístěte je lícem dolů na stůl. 
Sejměte první dávku z horní strany stohu a umístěte ji 
lícem nahoru do skeneru. 

Příklad: Je-li ve stohu 9 fotografií, položte je lícem dolů 
na stůl tak, aby první fotografie ležela lícem na stole  
a zadní strana deváté fotografie byla na vrchu stohu. 
Sejmete-li 5 fotografií z vrchu stohu (9, 8, 7, 6, 5)  
a umístíte je lícem nahoru do skeneru a naskenujete,  
v průběhu vyprazdňování skeneru do něj můžete umístit 
lícem nahoru zbývající fotografie (4, 3, 2, 1). 
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Po naskenování celého stohu software uspořádá 
soubory obrázků tak, aby první fotografie byla prvním 
obrázkem a devátá fotografie byla devátým obrázkem. 
Použijete-li tento postup, skener během skenování 
nezastavujte. Fotografie by nebyly v požadovaném 
pořadí. Tímto postupem můžete prodloužit časový limit 
pro přepravu. 

Můžete postupovat také takto: pořiďte fotografie  
a umístěte je lícem dolů na stůl. Sejměte první dávku  
z horní strany stohu a umístěte ji lícem nahoru do 
skeneru. Vyberte možnost Batch Scan (Skenovat 
dávku). Po naskenování celého stohu a zastavení 
skeneru umístěte do skeneru další stoh a vyberte 
možnost Batch Scan (Skenovat dávku). Použijete-li 
tento postup, musí mít skener možnost zastavit po 
naskenování každé dávky. Jinak by fotografie nebyly  
v požadovaném pořadí.

Fotografie Předchozí verze Tato verze
1 XXXX_09.jpg XXXX_01.jpg
9 XXXX_01.jpg XXXX_09.jpg
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Pokyny pro 
zpracování

Před skenováním dávky fotografií si projděte tyto pokyny, které vám 
ušetří čas a zlepší efektivitu. V kapitole 6, Postup dosažení kvalitních 
obrázků naleznete podrobné informace týkající se zpracování fotografií 
a důležitosti čistoty skeneru.

• S fotografiemi zacházejte opatrně! Mějte vždy čisté ruce, případně 
používejte čisté bílé bavlněné rukavice. Nedotýkejte se 
fotografického povrchu.

• Křehké nebo vzácné fotografie doporučujeme skenovat pomocí 
jednotky plochého lože skeneru Kodak formátu A3 nebo A4, čímž 
vyloučíte riziko poškození automatickým zpracováním.

• Skener používejte v čistém, bezprašném prostředí.

• Pokud se skener nepoužívá, zakryjte jej.

• Fotografie zbytečně neohýbejte.

• Z důvodu ochrany autorských práv není povoleno skenovat jakékoliv 
profesionálně pořízené fotografie chráněné autorskými právy bez 
písemného souhlasu vlastníka těchto práv.

• Oboustranné skenování fotografií:
- Potřebujete-li naskenovat dávku fotografií, ve které je u některých 

fotografií nutné snímat obě strany, shromážděte takové fotografie 
a naskenujte je v samostatné dávce. Ušetříte tím čas při 
odstraňování nechtěných prázdných obrázků.

- Potřebujete-li znovu naskenovat oboustrannou fotografii, vyberte 
stranu, kterou chcete znovu naskenovat.

• Máte-li dávku fotografií, které potřebují vylepšit barvy, upravit jas atd., 
dejte je dohromady. Pokud po skenování vyberte možnost Retouch 
Batch (Retušovat dávku), aplikace vylepší celou dávku obrázků 
najednou. 

• Odstraníte-li obrázek ve zobrazení 16 miniatur na obrazovce 
Enhance Picture (Vylepšit obrázek), bude do zobrazení zahrnut  
i první obrázek ze skupiny následujících 16 obrázků. 

• Použijete-li možnost Sharpen Image (Zaostřit obraz) při rozlišení 
600 nebo 1200, zvýší se výrazně doba zpracování. Tato možnost 
není doporučena pro obrázky ve stupních šedi.
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Skenování fotografií Před začátkem skenování zkontrolujte, zda je skener fotografií s1220 
zapnutý a připravený a zda je softwarový klíč USB vložený do portu 
USB v počítači.

1. Poklepejte na zástupce programu s1220 Photo Scanner Software 
na ploše, nebo vyberte položky Start>Programy>Kodak> 
Document Imaging>s1220 Photo System>s1220 Photo 
Scanner. Během inicializace systému se zobrazí úvodní obrazovka. 
Potom se zobrazí obrazovka Customer Order Information 
(Informace o objednávce zákazníka).

2. Do pole Order # (Číslo objednávky) zadejte pro identifikaci objednávky 
nejvýše 51 alfanumerických znaků. Toto pole je nutné vyplnit.

3. V případě potřeby vyplňte do dostupných polí údaje jméno, 
příjmení, telefon, ulice, město, země/okres/stát, PSČ a e-mail. 

4. Vyberte možnost Continue (Pokračovat). Zobrazí se obrazovka 
Scan Images (Skenování obrázků).
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5. Umístěte do vstupního zásobníku skeneru první dávku fotografií  
(při skenování dávky) nebo vložte jednotlivou fotografii na desku 
plochého lože (při skenování z lože). V závislosti na vybrané 
možnosti Mode (Režim) (tj., Photos Face Up (Fotografie lícem 
nahoru)), zkontrolujte správnou orientaci skenované strany.

POZNÁMKY:

• Chcete-li dosáhnout co nejlepšího výkonu při podávání, skenujte 
fotografie vždy s tělem skeneru nakloněným směrem dolů  
a s fotografiemi lícem nahoru (viz níže). 

• Fotografie budou do skeneru podávány zespodu stohu. Chcete-li 
tedy skenovat fotografie v určitém pořadí, vkládejte je postupem 
v části „Příprava fotografií na skenování“ výše v této kapitole.

6. Pokud chcete, aby se skener po skenování pokusil odstranit z 
obrázku případné pruhy, vyberte možnost Image Cleaner Tool 
(Nástroj Image Cleaner).

7. Chcete-li změnit libovolná výchozí nastavení skenování (tj. režim, 
rozlišení, zaostření obrázků atd.), klepněte na tlačítko Settings 
(Nastavení).

POZNÁMKA: Nastavení můžete kdykoliv změnit před zahájením 
skenování dávky nebo skenování z plochého lože.

8. Klepněte na položku Batch Scan (Skenovat dávku) nebo Flatbed 
Scan (Skenovat z lože). Může se zobrazit zpráva Scanner lamps 
are warming (Probíhá zahřívání lamp skeneru). Skenování v tom 
případě začne po zahřátí lamp (obvykle během několika sekund).

POZNÁMKY:

• Používáte-li volitelnou jednotku plochého lože skeneru Kodak 
formátu A4 nebo A3, je nutné fotografii na skleněnou desku 
umístit vždy lícem dolů.

• Je-li vybrána možnost Batch Scan (Skenovat dávku), máte  
v závislosti na nastavené hodnotě časového limitu pro přepravu  
1 až 20 sekund na to, abyste umístili fotografie do skeneru 
fotografií s1220.
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Během skenování fotografií se budou skenované obrázky 
zobrazovat v okně Náhled 16 snímků. 

9. Pokud nepotřebujete provádět žádné změny a dokončili jste 
skenování všech fotografií v této objednávce zákazníka, klepněte 
na tlačítko Scanning Completed (Skenování bylo dokončeno).

10.Chcete-li skenovat další fotografie, provést vylepšení atd., jsou 
dostupné následující možnosti:

• Chcete-li v této objednávce skenovat další dávku fotografií, 
umístěte další fotografie do vstupního zásobníku a klepněte na 
možnost Batch Scan (Skenovat dávku). 

• Chcete-li naskenovat jednu fotografii pomocí jednotky plochého 
lože formátu A3 nebo A4, umístěte fotografii do lože a klepněte 
na možnost Flatbed Scan (Skenovat z lože).

• Pomocí šipek otočení na obrázcích otočte obrázky podle potřeby 
nebo klepněte na tlačítko Auto Rotate (Automaticky otočit)  
a nechte program s1220 Photo Scanning Software, aby se 
pokusil automaticky otočit obrázky do správné orientace. Tato 
možnost je účinná u fotografií obličejů. Některé fotografie proto 
bude nutné otočit ručně.

• Chcete-li vylepšit barvy, kontrast, jas atd. všech barevných 
obrázků ve skenované dávce, klepněte na tlačítko Retouch 
Batch (Retušovat dávku).

• Chcete-li znovu naskenovat a nahradit poslední dávku 
skenovaných obrázků, umístěte stoh fotografií zpět do vstupního 
zásobníku a klepněte na možnost Redo Batch Scan (Znovu 
naskenovat dávku). Okno Náhled 16 snímků bude vymazáno  
a na obrazovce se zobrazí znovu naskenované obrázky. 
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• Chcete-li upravovat jednotlivé obrázky (tj. otočit, odstranit, 
retušovat atd.), klepněte na obrázek, který chcete vylepšit. 
Zobrazí se obrazovka Enhance Picture (Vylepšit obrázek).

11. Proveďte požadované změny a poté klepněte na možnost 
Continue (Pokračovat). Zobrazí se zpráva Are you done 
scanning this order? (Je skenování této objednávky dokončeno?) 

12.Klepněte na tlačítko Yes (Ano). Zobrazí se obrazovka Order 
Preview (Náhled objednávky).

13.Vyberte složku, jejíž náhled chcete zobrazit.
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Zobrazí se obrazovka Preview Details (Informace o náhledu).

14.Na obrazovce Preview Details (Informace o náhledu) můžete 
provést všechny konečné změny. Po dokončení klepněte na tlačítko 
Continue (Pokračovat). 

Zobrazí se obrazovka Order Preview (Náhled objednávky).

15.Chcete-li si před dokončením objednávky ještě jednou projít obsah 
některé složky, klepněte na požadovanou složku. Jinak klepněte na 
tlačítko Continue (Pokračovat). 
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Zobrazí se obrazovka Order Summary & Creation (Shrnutí  
a vytvoření objednávky).

16.Zkontrolujte, zda jsou všechny informace ve shrnutí objednávky 
úplné. V případě potřeby zadejte informace o zákazníkovi.

• Chcete-li vytisknout shrnutí objednávky, zaškrtněte políčko Print 
Order Details (Vytisknout rozpis objednávky). Po klepnutí na 
tlačítko Finalize Order (Dokončit objednávku) se zobrazí 
dialogové okno Tisk umožňující vytisknout souhrnné informace  
o objednávce. 

• Chcete-li vypálit disk CD nebo DVD, klepněte na tlačítko Burn 
CD/DVD (Vypálit disk CD nebo DVD) a vyberte možnosti na 
obrazovce Burn CD/DVD (Vypálit disk CD nebo DVD).

• Chcete-li zkopírovat objednávku do jiného umístění, klepněte na 
tlačítko Copy to (Kopírovat do) a vyberte požadované cílové 
umístění.
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Po dokončení se zobrazí zpráva Do you want to start a new Kodak 
s1220 Scan Session? (Chcete zahájit nové skenování systémem 
Kodak s1220?) 

17.Chcete-li spustit novou relaci skenování, klepněte na tlačítko Yes 
(Ano). Pokud ne, klepnutím na tlačítko No (Ne) ukončíte program 
Kodak s1220 Photo Scanning Software.

Pokud jste nezměnili výchozí nastavení instalace, nacházejí se 
naskenované obrázky ve složce C:\Scanned_Pictures. S těmito 
obrázky lze zacházet nejrůznějšími způsoby: lze je nahrát do systému 
pro správu fotografií, vypálit na disk CD nebo DVD, vytisknout, odeslat 
e-mailem atd. 

Po dokončení objednávky bude vytvořen také soubor XML obsahující 
informace o dané objednávce zákazníka. Tento soubor XML se nachází 
ve složce s naskenovanými obrázky. 
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Otevření krytu 
skeneru

1. Před otevřením krytu serveru se ujistěte, zda je vstupní zásobník  
v otevřené poloze. Pokud je připojen volitelný výstupní zásobník 
nebo přívěsek, odeberte je.

2. Stiskněte a podržte páčku pro uvolnění krytu skeneru a vytáhněte 
kryt skeneru směrem dolů.

3. Po dokončení čištění skeneru nebo výměny součásti zavřete 
oběma rukama kryt skeneru.



5-2                                                                 A-61601_cs únor 2010 

Postupy čištění Skener je třeba pravidelně čistit. Pokud se fotografie nepodávají 
snadno, pokud se současně podává několik fotografií nebo pokud se 
na obrázcích vyskytují pruhy, nastal čas pro vyčištění skeneru. Na 
konci této kapitoly je v části Zásoby a spotřební materiál uveden 
seznam materiálu potřebného k vyčištění skeneru.

DŮLEŽITÉ: Používejte pouze nehořlavé čisticí prostředky, jako jsou 
prostředky, které jsou dodávány prostřednictvím služeb 
náhradních dílů společnosti Kodak. Nepoužívejte domácí 
čisticí prostředky.

Před použitím počkejte, až se plochy ochladí na okolní 
teplotu. Čisticí prostředky nepoužívejte na horké plochy.
Použijte dostatečné větrání. Čisticí prostředky nepoužívejte 
v uzavřených místnostech.

POZN:

• Před zahájením postupů čištění odpojte elektrickou energii.

• Po skončení práce si umyjte ruce mýdlem a vodou.

Čištění válečků 1. Otevřete kryt skeneru.

2. Vyčistěte přepravní váleček čisticí podložkou, pohybem ze strany 
na stranu. Pootáčejte podávací nebo transportní váleček tak, abyste 
vyčistili postupně celý povrch. 

DŮLEŽITÉ: Poduška pro čištění válečku obsahuje látku, která může 
dráždit oči. Další informace naleznete ve specifikacích 
MSDS.

3. Vysušte válečky látkou, která neuvolňuje vlákna.



A-61601_cs únor 2010                                                                                                 5-3

Čištění separační 
jednotky

Nejlepších výsledků čištění dosáhnete tehdy, pokud ze skeneru 
odeberete separační jednotku.

1. Zatlačte na separační jednotku směrem nahoru, aby se uvolnila,  
a zvedněte ji ze své polohy.

2. Kolečka separační jednotky ručně otočte a otřete je pomocí 
podložky pro čištění válce.

3. Pohledem zkontrolujte separační jednotku.

Pokud jsou na kolečkách separační jednotky patrné známky 
opotřebení nebo poškození, vyměňte kolečka nebo separační 
jednotku. Další informace obsahuje část Postupy výměny.

4. Vložte separační jednotku tak, že výstupky zarovnáte k zářezům  
a zatlačíte na separační jednotku, aby zaklapla na své místo.
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Čištění podávací 
jednotky

• Při odebírání nebo čištění podávací jednotky můžete usnadnit přístup 
k podávací jednotce, pokud odeberete vstupní zásobník. Chcete-li 
odebrat vstupní zásobník, opatrně zatlačte na vstupní zásobník 
směrem doprava nebo doleva, uvolněte tak kolík z drážky a vytáhněte 
jej ze své polohy.

• Při vyjímaní podávací jednotky nebo při čištění jejího okolí dávejte 
pozor, abyste nepoškodili čidlo přítomnosti papíru. 

1. Zatáhněte za zvýšený okraj krytu podávací jednotky a zvedněte jej 
nahoru, dokud jej neuvolníte.
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2. Otočte podávací jednotku směrem dopředu a posuňte ji doleva, 
dokud ji neuvolníte.

3. Kolečka podávací jednotky ručně otočte a otřete je pomocí podložky 
pro čištění válečku.

4. Pohledem zkontrolujte podávací jednotku.

Pokud jsou na kolečkách podávací jednotky patrné známky 
opotřebení nebo poškození, vyměňte kolečka nebo podávací 
jednotku. Další informace obsahuje část Postupy výměny. 

5. Pomocí vakuové nebo čisticí podložky odstraňte prach a nečistoty  
z oblasti podávací jednotky.
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6. Podávací jednotku vložte tak, že zarovnáte kolíky a zasunete ji 
směrem doleva, aby zapadla na své místo. Zkontrolujte, zda je 
převod zarovnán a zda zapadl na své místo. Zatlačte zaváděcí 
jednotku zpět na místo.

7. Vraťte kryt podávací jednotky tak, že výstupky zarovnáte k zářezům 
a zatlačíte na kryt podávací jednotky směrem dozadu, aby zaklapl 
na své místo.

Vysávání skeneru Před čištěním obrazové oblasti je vhodné vysát vnitřní část skeneru  
a odstranit tak prach a nečistoty.

Čištění obrazové oblasti 1. Otřete horní a spodní obrazovou oblast pomocí utěrky Brillianize 
Detailer „Step 1“. Při čištění dejte pozor, abyste nepoškrábali 
obrazovou oblast.

2. Otřete znovu horní a spodní obrazovou oblast pomocí utěrky 
Brillianize Detailer „Step 2“, přičemž odstraňte veškeré zbytky  
a vyleštěte povrch. 

3. Po dokončení zavřete oběma rukama kryt skeneru.
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Použití listu pro čištění 
přepravního 
mechanizmu

1. Z listu pro čištění přepravního mechanizmu sejměte obal.

2. Zarovnejte postranní vodítka podle čisticího listu.

3. Umístěte list pro čištění přepravního mechanizmu do vstupního 
zásobníku (přilnavou stranou směrem k vám) v orientaci na výšku.

4. Pomocí aplikace pro skenování skenujte list pro čištění přepravního 
mechanizmu.

5. Po naskenování listu pro čištění přepravního mechanizmu jej 
obraťte (přilnavou stranou směrem k vstupnímu zásobníku) a znovu 
jej naskenujte.

6. Otevřete kryt skeneru a otřete obrazovou oblast látkou, která 
neuvolňuje vlákna (je součástí balení utěrek Brillianize Detailer).

7. Zavřete oběma rukama kryt skeneru.

8. Zkontrolujte kvalitu obrazu.

9. Je-li to nutné, opakujte tento postup, dokud nebudou z válečků 
odstraněny všechny nečistoty.

POZNÁMKA: Jakmile se list pro čištění přepravního mechanizmu 
zašpiní, vyhoďte jej a použijte nový.
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Postupy výměny Ve skenerech Kodak jsou použita vyměnitelná kolečka, která umožňují 
zavádění velkého množství typů, formátů a tlouštěk dokumentů. 
Životnost koleček a jejich výkonnost se může lišit v závislosti na sadě 
dokumentů zákazníka, intervalech čištění dráhy papíru a koleček  
a dodržování doporučeného rozvrhu výměny koleček. Normální 
životnost koleček je obvykle 60 000 až 125 000 fotografií (stran). Údaje 
o spotřebě nejsou garantovány. Provozní prostředí, typ fotografií, stav 
skenovaných fotografií a nedodržení doporučených postupů výměny  
a čištění mohou způsobit rozdílnou životnost spotřebního materiálu. 
Kolečka byste měli vyměnit, pokud zaznamenáte zvýšený počet podání 
několika listů nebo zastavení nebo snížený výkon podavače, který se 
nepodaří vyřešit pomocí postupů pro čištění.

POZN:

• Před zahájením postupů výměny odpojte elektrickou energii.

• Používáním určitých typů papíru (jako je průklepový papír nebo 
novinový papír), zanedbáváním pravidelného čištění nebo použitím 
nedoporučovaných čisticích rozpouštědel může dojít ke zkrácení 
životnosti válečku.

Výměna separační 
jednotky a koleček

1. Zatlačte na separační jednotku směrem nahoru, aby se uvolnila,  
a zvedněte ji ze své polohy.

• Vyměňujete-li separační jednotku, vložte novou separační 
jednotku, zarovnejte výstupky k zářezům a zaklapněte ji na místo.

• Při výměně koleček pokračujte krokem 2.
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2. Zatímco budete přidržovat separační jednotku, otočte páčku pro 
uvolnění zpět. Získáte přístup k separačnímu válečku.

UPOZORNĚNÍ: Buďte opatrní, protože páčka pro uvolnění krytu 
skeneru je odpružená a mohla by zaklapnout zpět, 
pokud ji nebudete držet na místě.

3. Vyjměte separační váleček z uložení v separační jednotce.

4. Vyjměte všechny kolečka jejich vysunutím z jádra.

5. Každé nové kolečko nainstalujte opatrným nasunutím na jádro.
DŮLEŽITÉ: Příliš kolečka nenatahujte, mohla by se potrhat.

6. Nainstalujte separační váleček zpět do uložení separačního 
válečku. Zkontrolujte, zda separační válec zaklapne na místo.

7. Nainstalujte separační jednotku zpět tak, že výstupky zarovnáte  
k zářezům a zatlačíte na separační jednotku, aby zaklapla na své 
místo.
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Výměna předseparační 
podložky

Skener fotografií Kodak s1220 je dodávaný s odmontovanou 
předseparační podložkou. Pokud je nutné nainstalovat nebo vyměnit 
předseparační podložku, postupujte následovně.

1. Vyjměte separační jednotku ze skeneru podle kroků popsaných 
výše v části Výměna separační jednotky a koleček.

2. Podržte separační jednotku v obou rukách a vyhledejte dva boční 
výstupky předseparační podložky, které lehce vyčnívají ze zadní 
strany separační jednotky.

3. Stiskněte tyto boční výstupky, až se výstupek předseparační 
podložky na přední straně separační jednotky lehce vysune.

4. Uchopte předseparační podložku a vytáhněte ji ze separační jednotky.

5. Opotřebenou předseparační podložku zlikvidujte.

6. Zarovnejte boční výstupky nové předseparační podložky s drážkami 
na separační jednotce.

7. Zatlačte předseparační podložku pevně do drážek tak, aby její 
chlopeň lehce spočívala na kolečkách separační jednotky.

8. Nainstalujte separační jednotku zpět tak, že výstupky zarovnáte  
k zářezům a zatlačíte na separační jednotku, aby zaklapla na své 
místo.
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Výměna podávací 
jednotky a koleček

POZNÁMKA: V pravo od podávací jednotky se nachází čidlo 
přítomnosti papíru. Při vyjímaní podávací jednotky nebo 
při čištění jejího okolí dávejte pozor, abyste nepoškodili 
čidlo přítomnosti papíru. 

1. Zatlačte na zvýšený okraj krytu podávací jednotky a zvedněte jej 
nahoru a směrem ze své polohy.
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2. Otočte podávací jednotku směrem dopředu a posuňte ji doleva, 
dokud ji neuvolníte.

• Pokud vyměňujete podávací jednotku, vložte novou podávací 
jednotku, zarovnejte kolíky a zasuňte ji směrem doleva, až 
zapadne na své místo. Zkontrolujte, zda je převod zarovnán  
a zda zapadl na své místo. Potom přejděte na krok 8. 

• Při výměně koleček pokračujte krokem 3.

3. Vyjměte jednu jednotku jádra tak, že ji zvednete směrem nahoru  
a ze své polohy.

4. Vyjměte všechny kolečka jejich vysunutím z jádra.

5. Každé nové kolečko nainstalujte opatrným nasunutím na jádro.

DŮLEŽITÉ: Příliš kolečka nenatahujte, mohla by se potrhat.
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6. Vraťte jednotku jádra do podávací jednotky. Pravděpodobně bude 
nutné posunout hřídel doprava nebo doleva, aby mohlo jádro 
správně zapadnout na místo uložení podávací jednotky.

7. Výše uvedený výměnný postup opakujte pro všechny ostatní 
jednotky jádra.

8. Nainstalujte podávací jednotku zpět.

9. Vraťte kryt podávací jednotky tak, že výstupky zarovnáte k zářezům 
a zatlačíte na kryt podávacího modulu tak, aby zaklapl na své místo.

Nastavení napnutí 
předseparačního 
válečku

Pokud dochází k podávání více listů nebo k uvíznutí dokumentů, může 
být nutné nastavit napnutí předseparačního válečku. 

1. Vyjměte separační jednotku ze skeneru podle kroků popsaných 
výše v části Výměna separační jednotky a koleček.

2. Nalezněte pružinu separační jednotky.

3. Zvedněte pružinu z držáku a pohybem doleva nebo doprava 
nastavte napnutí.
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4. Po dokončení nainstalujte separační jednotku zpět tak, že výstupky 
zarovnáte k zářezům a zatlačíte na separační jednotku, aby 
zaklapla na své místo.

Zásoby a spotřební 
materiál

Zásoby můžete objednat od dodavatele skeneru. 

POZNÁMKA: Položky a katalogová čísla se mohou změnit.

Popis Kat. číslo 
Podávací válečky Kodak pro skenery řady i1200/i1300 (ks) 12) 148 4864
Separační jednotka Kodak pro skenery řady i1200/i1300 173 6115
Podávací jednotka Kodak pro skenery řady i1200/i1300 826 9607
Čisticí polštářky na válečky Kodak Digital Science (24ks) 853 5981
Čisticí listy pro přepravní mechanizmus Kodak Digital Science 
(50 ks)

169 0783

Utěrky Brillianize Detailer / pro skenery Kodak  826 6488
Čisticí podložky pro optiku 868 3724
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6 Postup dosažení kvalitních obrázků

Obsah Prostředí skenování ........................................................................ 6-1
Práce s fotografiemi ........................................................................ 6-1
Udržování skeneru v čistotě............................................................ 6-3
Skenování fotografií ........................................................................ 6-4
Odstranění pruhů ............................................................................ 6-4
Pásy ................................................................................................ 6-5

Prostředí skenování Nečistoty a prach mohou bránit správnému skenování fotografií tím, že 
se kvůli nim budou na digitálních obrázcích objevovat pruhy. Nečistoty 
a prach mohou také přispět k poškrábání fotografií během skenování  
i po něm.

Dodržením těchto doporučení můžete udržet vaše prostředí skenování 
co nejčistší:

• Skener a jeho okolí často luxujte.

• Snažte se prostředí skenování udržovat pokud možno bez nečistot  
a prachu. Dbejte opatrnosti při otírání prachu z ploch kolem skeneru. 
Budete-li prach otírat rychle a neopatrně, dojde pouze k jeho 
přemístění do okolních oblastí. 

• Pokud se skener nepoužívá, použijte kryt proti prachu. Pokud 
snímáte ze skeneru kryt, na němž je nahromaděný prach, opatrně jej 
sejměte a prach z něj sklepejte v dostatečné vzdálenosti od skeneru. 

• Používejte skener v místě s minimální relativní vlhkostí vzduchu  
50 %. V suchém prostředí se hromadí statický náboj, což vede  
k vyššímu hromadění prachu.

Práce s fotografiemi Před skenováním zkontrolujte, zda jsou fotografie čisté. Při skenování 
znečištěných fotografií může dojít k většímu nahromadění nečistot  
a prachu ve skeneru. Chcete-li minimalizovat hromadění nečistot  
a prachu ve skeneru a zabránit vzniku pruhů na obrázcích, uvažujte  
o následujících možnostech: 

• Používání rukavic: Používání bavlněných rukavic při práci  
s fotografiemi může omezit mastnotu, která se na fotografie dostane  
z rukou, a může také minimalizovat množství nečistot a prachu, které 
se nahromadí ve skeneru. 
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• Čištění fotografií: Opatrně vyluxujte starší fotografie, které se jeví jako 
zaprášené. Alternativním přístupem k čištění fotografií je použití látky  
z mikrovlákna (je součástí balení utěrek Brillianze Detailer) nebo 
podobných utěrek, které jsou k dostání u prodejce fotografických potřeb. 
Mělo by jít o ultra měkké utěrky na jedno použití, které neuvolňují vlákna 
a nemají abrazivní účinky. Je bezpečné je používat u emulzí, optických 
součástí, skenerů a disků CD. Prach by měl být vždy odstraňován 
takovým způsobem, který nepoškodí původní fotografii.

• Lepkavé látky: Lepkavé látky, jako například lepidlo nebo jiné látky, 
které se na fotografie dostanou z alba, se mohou přenést do 
obrazové oblasti skeneru. Tyto látky odstraňte příslušným čistidlem. 
Fotografie s lepkavými látkami lze skenovat také pomocí plochého 
lože skeneru Kodak formátu A3 nebo A4, čímž zabráníte hromadění 
těchto látek ve skeneru.

• Narovnání fotografií: Fotografie, které jsou výrazně zkroucené,  
se nemusejí efektivně přepravovat vnitřkem skeneru. Pokud je to 
možné, mohou se před skenováním hromádky fotografií bezpečně 
narovnat. 

POZNÁMKA: Fotografie, které jsou výrazně pokroucené, lze buď 
otočit o 90 stupňů (takže zkroucení není ve směru 
přepravy skenerem), nebo je lze skenovat pomocí 
plochého lože skeneru Kodak formátu A3 nebo A4.

• Profouknutí fotografií: Pro spolehlivé podávání je dobré fotografie 
před skenováním profouknout. 

• Na vrchol hromádky skenovaných fotografií vždy umístěte prázdný 
list. Tento list chrání horní (čili poslední v pořadí) fotografii před otisky 
pryže před podáním prázdného listu do skeneru. Na tento list je 
vhodné si poznamenat informace o zákazníkovi, protože se 
naskenují spolu s fotografiemi.
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Udržování skeneru  
v čistotě

Chcete-li dosáhnout co nejlepších výsledků při skenování, doporučujeme 
mezi pravidelnými a důkladnými čistícími procedurami provádět ještě 
rychlé čištění. Tuto úroveň čištění lze provádět často, přibližně každých 
100 fotografií (případně při výskytu pruhů na obrázcích). Podrobný popis 
postupů čištění naleznete v Kapitole 5, Údržba. 

Postup rychlého čištění:

1. Otevřete kryt skeneru a zkontrolujte, zda jsou v obrazové oblasti 
nějaké viditelné částice prachu.

2. Otřete obrazovou oblast látkou z mikrovlákna, abyste odstranili 
veškeré prachové částice. 

3. Po otření sklo znovu zkontrolujte, zda stále neobsahuje nějaké 
viditelné prachové částice.

4. Zavřete kryt skeneru a proveďte vyhodnocení následujících 
skenování. Pokud se stále vyskytují na obrázcích pruhy nebo  
i nadále dochází k jiným problémům, bude pravděpodobně nutné 
provést důkladnější čištění. Můžete provádět následující akce:

• Otřete obrazovou oblast utěrkami Brillianize Detailer. Tyto utěrky 
poskytují vynikající bezalkoholový čistící proces. Tento 
dvoufázový proces zahrnuje vlhkou utěrku na odstranění 
statického náboje a suché leštidlo na bázi silikonu, které po sobě 
zanechá čistý skener s antistatickou povrchovou úpravou.

• Nechte skenerem proběhnout list pro čištění přepravního 
mechanismu, který posbírá volné částice prachu, obzvláště na 
válečcích. V závislosti na stupni znečištění skeneru lze tyto listy 
použít několikrát. Pokud je list už hodně znečištěný, vyhoďte jej. 

• Rozsáhlejší čištění viz Kapitola 5.
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Skenování fotografií Chcete-li dosáhnout co nejlepších výsledků při skenování fotografií, 
doporučujeme následující:

• Umisťujte fotografie do vstupního zásobníku potištěnou stranou 
vzhůru. Tato orientace minimalizuje poškrábání tiskové emulze. 

• Skener fotografií Kodak s1220 je dodávaný s odmontovanou 
předseparační podložkou. Pokud dochází k problémům s podáváním 
fotografií skenerem (zvláště v případě zkroucených fotografií), lze 
tuto předseparační podložku nainstalovat. Postupy instalace 
předseparační podložky viz část „Výměna předseparační podložky“  
v Kapitole 5, Údržba.

DŮLEŽITÉ: Při skenování fotografií s nainstalovanou předseparační 
podložkou dbejte zvýšené opatrnosti. Interní testy ukázaly, 
že je zde vyšší riziko poškrábání fotografií. 

Omezení pruhů Software systému skenování fotografií Kodak s1220 byl vylepšen tak, 
aby omezoval výskyt pruhů na obrázcích. Nejlepší metodou jak získat 
obrázky bez pruhů je udržování čistoty obrazové oblasti skeneru. 
Software systému skenování fotografií obsahuje možnost s názvem 
Nástroj Image Cleaner. Je-li tato možnost vybraná, pokusí se software 
odstranit veškeré pruhy, které se mohou na naskenovaném obrázku 
objevit v důsledku prachu ve skeneru. Ve většině případů jsou tyto 
korekce nezjistitelné, nebo jen velmi obtížně zjistitelné. Nicméně  
v závislosti na velikosti pruhu a obsahu předmětného obrázku se může 
stát, že po korekci zůstane nepatrně pozorovatelný artefakt. Ve většině 
případů je tento artefakt ovšem lepší než skutečný pruh.

Monitorování pruhů: Zobrazení miniatur nemusí poskytovat 
dostatečné informace pro zajištění skenování bez pruhů. K adekvátnímu 
sledování pruhů lze využít aplikace jiných výrobců. Skenované obrázky 
by měly být prohlíženy ve zobrazení na celou obrazovku. Nejlepší je 
skenovat fotografie v menších dávkách (přibližně po 50) a poté tyto 
obrázky zkontrolovat v aplikaci pro prohlížení od jiného výrobce.
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Pásy Pásy se mohou objevit v případě, že jsou fotografie zkroucené v orientaci 
na výšku a jsou podávány do skeneru. Pokud dojde k problému se 
zkroucenými fotografiemi, na kterých se vytvářejí pásy, doporučujeme 
fotografie otočit o 90 stupňů tak, aby zkroucení nebylo ve směru 
přepravy. Tímto postupem lze pásy eliminovat nebo minimalizovat.

POZNÁMKA: Doporučujeme vkládat fotografie do skeneru horní 
stranou, aby se minimalizoval výskyt pásů ve světlých 
oblastech v horní části fotografií.

Na vrchol hromádky skenovaných fotografií umístěte prázdný list. Tento 
list může omezit tvorbu pásů a také chrání horní (čili poslední v pořadí) 
fotografii před otisky pryže před podáním prázdného listu do skeneru. 
Na tento list je vhodné si poznamenat informace o zákazníkovi, protože 
se naskenují spolu s fotografiemi.
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7 Řešení problémů

Obsah Řešení problémů............................................................................. 7-1
Problémy s instalací........................................................................ 7-3
Problémy s aplikací......................................................................... 7-3
Konfigurace aplikace....................................................................... 7-4
Chybové kódy ................................................................................. 7-5
Kódy diod LED................................................................................ 7-8
Kontaktování servisu....................................................................... 7-8

Řešení problémů Někdy může dojít k situaci, kdy skener nebude správně fungovat. 
Následující tabulku můžete použít k nalezení možných řešení 
problémů, dříve než se rozhodnete kontaktovat technickou podporu. 

Problém Možné řešení
Dochází k zaseknutí fotografií nebo  
k podávání několika fotografií

Zkontrolujte:
• Zda jsou postranní vodítka nastavena na šířku skenovaných fotografií.
• Zda je výstupní zásobník nastavený na délku skenovaných fotografií.
• Zda všechny fotografie splňují specifikace velikosti, gramáže a typu 

uvedené v části Dodatek A, Specifikace.
• Zda jsou skener i kolečka čisté.
• Zda je pružina předseparační jednotky správně napnuta. Prostudujte 

postup v kapitole 5 Údržba.
• Zda je podávací jednotka a předseparační jednotka správně 

nainstalovaná a usazená na místě. Prostudujte postup v kapitole  
5 Údržba.

• Fotografie se někdy slepí z důvodu působení statické elektřiny. 
Oddělte fotografie a zkontrolujte, zda je okolní vlhkost vzduchu 
dostatečná.

Odstranění zaseknutých fotografií:
DŮLEŽITÉ: Před otevřením krytu se ujistěte, že je vstupní zásobník 

zdvižený. Zaseknutou fotografii nevytahujte ze skeneru, 
nejprve otevřete kryt skeneru.

• Otevřete kryt skeneru.

• Vyjměte všechny uvíznuté fotografie zevnitř skeneru.
• Zavřete skener a pokračujte ve skenování.
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Problém Možné řešení
Skener neskenuje nebo nepodává 
fotografie

Zkontrolujte:
• zda je kabel napájení bezpečně připojen k zadní straně skeneru  

a k zásuvce na zdi,
• zda svítí zelená kontrolka zdroje napájení,
• zda je vypínač v zapnuté poloze,
• zda není poškozená zásuvka na zdi (zavolejte školeného elektrikáře),
• zda byl počítač po nainstalování softwaru restartován,
• zda se dokumenty dotýkají podávacích válečků.
Pokud podáváte několik fotografií ve svislé poloze a pokud se přepravní 
mechanizmus nespustí, bude pravděpodobně nutné oddělit spodní 
fotografie, aby mohly podávací válečky uchopit první fotografii a spustit 
proces podávání. Můžete také stisknout tlačítko pro naklopení a natočit 
tělo skeneru do nakloněné polohy.

Okna a obrazovky aplikace jsou 
zdeformované

Zkontrolujte nastavení velikosti písma v okně Display Properties 
(Zobrazení - vlastnosti). Doporučené nastavení je normální velikost  
(96 dpi) s 32bitovými barvami.

Nezobrazují se žádné obrazy • Zkontrolujte, zda je strana, kterou chcete skenovat, otočená směrem 
dopředu (tedy ne směrem do vstupního zásobníku). Další informace 
najdete v části Příprava fotografií ke skenování, která se nachází  
v kapitole 4, Skenování.

Obrázky nejsou správně oříznuty • Obrázky z dávky skeneru nejsou správně oříznuty. Opakujte skenování 
a upravte postranní vodítka podle šířky fotografií, které skenujete.

• Obrázky nejsou při skenování z plochého lože správně oříznuty. 
Zkuste za fotografii umístit kontrastní pozadí a opakujte skenování.

Po skenování zůstávají na fotografiích 
stopy po válečku

Vyčistěte válečky. Prostudujte postup v kapitole 5 Údržba.

Na barevné fotografii se objevují pruhy • Skener je zašpiněný a je třeba jej vyčistit. Prostudujte postup  
v kapitole 5, Údržba. 

• Vyberte možnost Image Cleaner tool (Nástroj Image Cleaner) na 
obrazovce Scan Images (Skenování obrázků). Tím můžete výskyt 
pruhů eliminovat nebo minimalizovat.

• Projděte si také postup „rychlého čištění“ v kapitole 6.
Skener funguje pomalu • Váš počítač možná nesplňuje minimální požadavky skeneru.

• Skener je klasifikován a určen pro provoz s použitím rozhraní USB 2.0, 
ale bude fungovat i s portem USB 1.1. Pokud používáte připojení  
USB 1.1, aktualizujte jej na připojení USB 2.0.

• Skenování fotografií při rozlišení 600 nebo 1200 dpi probíhá pomaleji.
V systému Microsoft Windows Vista nelze 
skenovat po návratu z pohotovostního 
režimu nebo z hibernace

• Proveďte inovaci na aktualizaci Service Pack 2.

• Vypněte pro tento skener v počítači správu napájení USB.
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Problémy s instalací • Pokud jste nezměnili výchozí nastavení instalace, nacházejí se 
naskenované obrázky ve složce C:\Scanned_Pictures. S těmito 
obrázky lze nyní zacházet nejrůznějšími způsoby: lze je nahrát do 
systému pro správu fotografií, vypálit na disk CD nebo DVD, 
vytisknout, odeslat e-mailem atd. 

• Systém skenování fotografií s1220 používá rozhraní Microsoft .NET 
Framework 2.0. Není-li rozhraní .NET Framework 2.0 v počítači 
nainstalováno, stane se tak během instalace.

• Pokud je v počítači nainstalovaná aplikace pro zabezpečení, může 
se zobrazit žádost o povolení nebo zamítnutí instalace systému 
skenování fotografií s1220. Vyberte možnost Povolit, případně Ano. 
Pokud nějakým nedopatřením zvolíte možnost Odmítnout nebo Ne, 
otevřete nastavení dané bezpečnostní aplikace a nastavte oprávnění 
instalace systému skenování fotografií s1220 na hodnotu Povolit.

• Před spuštěním instalace systému skenování fotografií s1220 ukončete 
všechny spuštěné aplikace pro skenování nebo aplikace, které 
používají softwarový klíč USB, a vypněte všechny připojené skenery.

• Softwarový klíč USB by měl být připojen přímo k portu USB 2.0 
počítače, nikoliv k rozbočovači USB, který je následně připojen  
k portu USB počítače. Pokud připojíte rozbočovač USB 2.0 k portu 
USB 1.1, může dojít k tomu, že se software WIBU automaticky 
nenačte (viz následující problém).

• Pokud se po instalaci aplikace a modulu plug-in softwarového klíče 
USB nenačte software WIBU automaticky, může se zobrazit zpráva 
se žádostí o vložení instalačního disku WIBU. Vyberte možnost 
vyjadřující, že máte disk se softwarem, a zvolte jednotku CD, ve 
které je instalační disk CD systému skenování fotografií s1220.  
Tímto krokem bude dokončena instalace softwaru WIBU.

Problémy s aplikací • Systém skenování fotografií Kodak s1220 má pevnou velikost 
zobrazení 1024 x 768. Je možné, že budete chtít změnit nastavení 
hlavního panelu zrušením zaškrtnutí možnosti „Zobrazit hlavní panel 
nad ostatními okny.“ Tímto krokem zabráníte zakrytí dolní části okna 
aplikace hlavním panelem v případě, že je rozlišení nastavené na 
hodnotu 1024 x 768. Alternativním postupem je nastavení vlastností 
zobrazení na rozlišení obrazovky vyšší, než 1024 x 768, například 
1280 x 1024, takže aplikace nebude zakrývat celou plochu.

• Dojde-li při skenování ve vyšších rozlišeních (600 nebo 1200 dpi)  
k chybě skeneru E9 Document Jams (E9 Zaseknutý papír) při práci 
s počítačem, ve kterém je méně než 3 GB RAM, doporučujeme 
rozšířit paměť na velikost 3 GB, která je vyžadovaná pro skenování 
ve vyšším rozlišení.

Konflikty s jinými 
aplikacemi

Některé prohlížeče obrázků a zálohovací programy, které monitorují 
nové soubory obrázků na pevném disku, mohou používat soubory ve 
výstupní složce v době, kdy jsou používány systémem pro skenování 
fotografií s1220. To může způsobovat nesprávnou funkci operací 
(retušování, otáčení a automatické otáčení). Při skenování fotografií 
vypněte funkci sledování složek, zálohování a synchronizace v jiných 
produktech pro práci s obrázky, nebo tyto produkty odinstalujte. Potíže 
způsobuje například program HP TouchSmart Cyberlink Media Library 
Service (CLMLSvc.exe) a zálohovací software Western Digital 
SmartWare a Memeo Sync.
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Konfigurace aplikace Systém skenování fotografií s1220 lze konfigurovat úpravou souboru 
PrintScan.ini v adresáři, který je uvedený níže pro konkrétní verzi 
systému Windows. Můžete změnit umístění výstupních souborů JPG 
(parametr Target_Path) a upravit velikost složky pro vypalování disků 
CD a DVD. Maximální velikost složky lze změnit zadáním nové hodnoty 
parametrů CDFolderSize a DVDFolderSize v souboru PrintScan.ini.
Pomocí parametru FlatbedRotation lze nastavit otočení plochého 
skeneru formátu A3 a A4.
Obrácení pořadí naskenovaných fotografií lícem nahoru lze povolit 
nebo zakázat pomocí parametru ReverseFaceUp.
Výchozí hodnoty dalších parametrů jsou předem nastaveny na 
optimální hodnoty nebo nastaveny na obrazovce Scan Settings 
(Nastavení skenování) a obecně je není třeba měnit. 
Další pokyny pro změny konkrétních parametrů naleznete v souboru 
PrintScan.ini.
Umístění složky se souborem PrintScan.ini
Windows XP: 
C:\Documents and Settings\All Users\Application 
Data\kds_Kodak\s1220 Photo System
Windows Vista a Windows 7: 
C:\ProgramData\kds_Kodak\s1220 Photo System
POZNÁMKA:  Tyto složky mohou být skryté. Pokud jsou skryté, možná 

bude třeba k jejich zobrazení přejít do operačního 
systému Windows.

Vypalování disků CD a DVD
Správce může poskytnout oprávnění pro vypalování disků CD a DVD 
uživatelům s omezenými právy.
Přístup k příslušenému panelu skupinových oprávnění v systému 
Windows XP:
1. Klepněte na tlačítko Start.
2. Klepněte na možnost Run (Spustit).
3. Zadejte příkaz gpedit.msc.
4. Klepněte na tlačítko OK.
5. V rozhraní skupinových zásad rozbalte položku Computer 

Configuration (Konfigurace počítače), rozbalte položku Windows 
Settings (Nastavení systému Windows), rozbalte položku Security 
Settings (Nastavení zabezpečení), rozbalte položku Local 
Policies (Místní zásady) a poklepejte na položku Security Options 
(Možnosti zabezpečení).

6. Nastavte možnost Devices: Restrict CD-ROM access to locally 
logged-on user only (Zařízení: Omezit přístup k jednotce CD-ROM 
pouze na uživatele přihlášené místně) na hodnotu Enabled 
(Povoleno).

7. Nastavte možnost Devices: Allowed to format and eject 
removable media (Zařízení: Povolení formátování a vysunutí 
vyměnitelných médií) pro členy skupin Administrators a Power 
Users nebo skupin Administrators a Interactive Users.
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Chybové kódy Následující tabulku můžete použít k nalezení možných řešení 
problémů, ke kterým může dojít při používání systému skenování 
fotografií Kodak s1220.

Chybový 
kód

Zpráva Popis

Nastavení přístupu do cílové složky XXXX 
se nezdařilo, aplikace bude ukončena.

Zkontrolujte, zda je v souboru PrintScan.ini uvedena  
u parametru Target_Path platná cesta k naskenovaným 
fotografiím.

Tlačítko Burn CD/DVD (Vypálit disk CD/DVD) 
není přístupné.

Přihlaste se jako správce nebo požádejte správce, aby 
uživatelům s omezenými právy poskytl oprávnění 
vypalovat disky CD nebo DVD. Další informace 
naleznete v kapitole 7, Konfigurace aplikace.

10, 11, 12, 
23

Nezdařila se komunikace se skenerem. 
Opakujte akci. Pokud chyba přetrvává, 
obraťte se na pracovníka podpory a nahlaste 
kód chyby XX.

Zkontrolujte, zda je skener s 1220 připojený, zapnutý  
a světelná kontrolka zeleně svítí. Pokud chyba přetrvává, 
obraťte se na servisního technika společnosti Kodak. 

105, 106, 
107, 108, 
109

Nezdařila se komunikace s plochým 
skenerem. Opakujte akci. Pokud chyba 
přetrvává, obraťte se na pracovníka podpory 
a nahlaste kód chyby 10X.

Zkontrolujte, zda je jednotka plochého lože správně 
připojena ke skeneru s1220. Pokud chyba přetrvává, 
obraťte se na servisního technika společnosti Kodak.

110, 111, 
112, 113, 
114

Chyba nástroje Image Cleaner. Opakujte akci. 
Pokud chyba přetrvává, obraťte se na 
pracovníka podpory a nahlaste kód chyby 11X.

Obraťte se na servisního technika společnosti Kodak.

186 Chyba konfigurace systému. Obraťte se na 
podporu společnosti Kodak. Ukončování...

Pokud problém přetrvává, obraťte se na servisního 
technika společnosti Kodak.

1001 Chybový kód: 1001. Chyba instalace. Nelze 
najít hodnoty výchozího nastavení pro 
zpracování obrazu. Zkontrolujte soubor 
PrintScan.ini. Probíhá ukončení...

Zkontrolujte, zda existuje platný soubor PrintScan.ini. 
Přeinstalujte program Kodak s1220 Photo Scanning 
Software. Další informace naleznete v kapitole 2, 
Instalace.

1002 Chybový kód: 1002. Nebylo možné načíst 
výchozí nastavení zpracování obrázku  
z profilu s1220.Profile. Pokračuje se  
s výchozími nastaveními.

Ověřte, že existuje platný soubor s1220.Profile. 
Přeinstalujte program Kodak s1220 Photo Scanning 
Software. Další informace naleznete v kapitole 2, 
Instalace.

1003 Chybový kód: 1003. Nesprávná verze 
ovladače skeneru s1220. Další informace 
naleznete v kapitole 7 uživatelské příručky 
skeneru fotografií s1220.

Software systému skenování fotografií s1220 
nepodporuje ovladače skeneru i1220 Plus. Neinstalujte 
tyto ovladače, používáte-li systém pro skenování 
fotografií s1220. Chcete-li přeinstalovat ovladače 
skeneru fotografií s1220, vypněte skener fotografií 
s1220 a spusťte program SetupFW_i1200_ v2.23.exe 
ze složky i1220 na disku CD se softwarem systému pro 
skenování fotografií KODAK s1220. Restartujte počítač 
a potom zapněte skener fotografií s1220. Tím dojde  
k nainstalování správné verze ovladačů skeneru 
fotografií s1220.

1120 Chyba nástroje Image Cleaner. Opakujte 
akci. Pokud chyba přetrvává, obraťte se na 
pracovníka podpory a nahlaste kód chyby 
XXXX.

Pokud problém přetrvává, obraťte se na servisního 
technika společnosti Kodak.

251085: 
1220

Chyba spuštění. Chyba ochrany proti 
kopírování systému skenování fotografií 
Kodak s1220. Licence nenalezena.

Zkontrolujte, zda je dodaný softwarový klíč USB 
systému s1220 připojen k portu USB 2.0 v počítači.
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Chybový 
kód

Zpráva Popis

4000 Vypalování disků CD a DVD není 
podporováno.

• Přihlaste se jako správce nebo požádejte správce, 
aby uživatelům s omezenými právy poskytl oprávnění 
vypalovat disky CD nebo DVD. Další informace 
naleznete v kapitole 7, Konfigurace aplikace. 

• Zkontrolujte, zda je v počítači nainstalována 
vypalovačka disků CD a DVD.

4001 Nainstalujte prosím balíček funkcí systému 
Windows pro úložiště.

Přeinstalujte program Kodak s1220 Photo Scanning 
Software. Další informace naleznete v kapitole 2, Instalace.

4002 Chyba funkce delegace. Přeinstalujte program Kodak s1220 Photo Scanning 
Software. Další informace naleznete v kapitole 2, Instalace.

4003 Vypalovačka není podporovaná. Systém pro skenování fotografií Kodak s1220 
nepodporuje všechny značky vypalovaček disků CD/
DVD. V případě potíží zkuste použít jinou vypalovačku, 
například externí vypalovačku disků CD/DVD připojenou 
kabelem USB. Používáte-li systém Windows XP, 
inovujte na systém Windows Vista nebo Windows 7 
nebo k vypalování disků CD/DVD použijte aplikaci, která 
byla dodána s vypalovačkou disků CD/DVD.

4004 Chyba při načítání podporovaných typů 
vypalovaček.

Systém pro skenování fotografií Kodak s1220 
nepodporuje všechny značky vypalovaček disků CD/
DVD. V případě potíží zkuste použít jinou vypalovačku, 
například externí vypalovačku disků CD/DVD připojenou 
kabelem USB. Používáte-li systém Windows XP, 
inovujte na systém Windows Vista nebo Windows 7 
nebo k vypalování disků CD/DVD použijte aplikaci, která 
byla dodána s vypalovačkou disků CD/DVD.

4005 Zápis se nezdařil. Systém pro skenování fotografií Kodak s1220 
nepodporuje všechny značky vypalovaček disků CD/
DVD. V případě potíží zkuste použít jinou vypalovačku, 
například externí vypalovačku disků CD/DVD připojenou 
kabelem USB. Používáte-li systém Windows XP, 
inovujte na systém Windows Vista nebo Windows 7 
nebo k vypalování disků CD/DVD použijte aplikaci, která 
byla dodána s vypalovačkou disků CD/DVD.

4006 Chyba detekce média. Zkontrolujte, zda bylo do vypalovačky disků CD/DVD 
vloženo správné médium, zda měla vypalovačka 
dostatek času se roztočit a zda je médium zapisovatelné 
a neuzavřené (neukončené).

4007 Soubor nebo složka se na disk nevejde. Zkontrolujte, zda bylo do vypalovačky disků CD/DVD 
vloženo správné médium, zda měla vypalovačka 
dostatek času se roztočit a zda je médium zapisovatelné 
a neuzavřené (neukončené).

4008 Chyba při vytváření systému souborů. Zkontrolujte, zda se vybrané soubory a složky vejdou na 
disk CD nebo DVD.

4009 Chyba přidávání souboru. Zkontrolujte, zda na disku CD nebo DVD již neexistuje 
soubor s tímto názvem a zda je na médiu dostatek 
volného místa pro soubory.

4010 Chyba přidávání složky. Zkontrolujte, zda na disku CD nebo DVD již neexistuje 
složka s tímto názvem a zda je na médiu dostatek 
volného místa pro složku.
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Chybový 
kód

Zpráva Popis

4011 Vymazání média se nezdařilo. Zkontrolujte, zda bylo do vypalovačky disků CD/DVD 
vloženo správné médium, zda měla vypalovačka 
dostatek času se roztočit a zda je médium 
zapisovatelné.

4012 Chyba vypalování disku! Zkontrolujte, zda bylo do vypalovačky disků CD/DVD 
vloženo správné médium, zda měla vypalovačka 
dostatek času se roztočit a zda je médium zapisovatelné 
a neuzavřené (neukončené).

4013 Chyba formátování disku! Zkontrolujte, zda bylo do vypalovačky disků CD/DVD 
vloženo správné médium, zda měla vypalovačka 
dostatek času se roztočit a zda je médium 
zapisovatelné.

6017 Zkontrolujte, zda byl do portu USB počítače 
vložen správný licenční klíč USB. Pokud 
chyba přetrvává, obraťte se na pracovníka 
podpory a nahlaste kód chyby 6017. 

Zkontrolujte, zda je dodaný softwarový klíč USB 
systému s1220 připojen k portu USB 2.0 v počítači.

6XXX Zkontrolujte, zda byl do portu USB počítače 
vložen správný licenční hardwarový klíč USB. 
Pokud chyba přetrvává, obraťte se na 
pracovníka podpory a nahlaste kód chyby 6XXX. 

Zkontrolujte, zda je dodaný softwarový klíč USB 
systému s1220 připojen k portu USB 2.0 v počítači.

7000 Zkontrolujte, zda byl nainstalován modul 
WIBU runtime. Modul WIBU runtime 
(WkRuntime.exe) naleznete na disku CD, 
který se dodává se skenerem Kodak. 

Obraťte se na servisního technika společnosti Kodak.

7001 Soubor licence (DAT) nebyl nalezen. 
Obraťte se na pracovníka podpory  
a nahlaste kód chyby 7001.

Obraťte se na servisního technika společnosti Kodak.

8001 Chyba profilu. Zkontrolujte, zda nedošlo ke 
změně výchozího nastavení profilu STW. 
Pokud chyba přetrvává, obraťte se na 
pracovníka podpory a nahlaste kód chyby 8001.

Přeinstalujte program Kodak s1220 Photo Scanning 
Software. Další informace naleznete v kapitole 2, 
Instalace.

8002 Název skeneru nebyl nalezen. Zkontrolujte, 
zda nedošlo ke změně výchozího nastavení 
profilu STW. Pokud chyba přetrvává, obraťte 
se na pracovníka podpory a nahlaste kód 
chyby 8002.

Přeinstalujte program Kodak s1220 Photo Scanning 
Software. Další informace naleznete v kapitole 2, Instalace.

9001, 9002, 
9003

Nelze spustit ovladače TWAIN. Opakujte 
akci. Pokud chyba přetrvává, obraťte se na 
pracovníka podpory a nahlaste kód chyby 
900X.

Přeinstalujte program Kodak s1220 Photo Scanning 
Software. Další informace naleznete v kapitole 2 v části 
s názvem „Instalace softwaru ovladače Kodak“.

9004 Nelze najít skener Kodak. Zkontrolujte, zda je skener s 1220 připojený, zapnutý  
a světelná kontrolka zeleně svítí. Pokud chyba přetrvává, 
obraťte se na servisního technika společnosti Kodak.

9005 Zkontrolujte, zda je skener dostupný pro 
STW. 

Zkontrolujte, zda je skener s1220 připojený a zapnutý. 
Pokud chyba přetrvává, obraťte se na servisního 
technika společnosti Kodak.
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Kódy diod LED Dále je uveden seznam kódů, které se mohou zobrazit v Okně funkcí. 
Pokud dojde k chybě, červená kontrolka zabliká a v okně funkcí se 
zobrazí číslo.

POZNÁMKA: Čísla 1 až 9 mohou být zobrazena i pokud kontrolka 
skeneru svítí zeleně. Toto nejsou chybové kódy, jde  
o čísla funkcí používaná společně s tlačítkem pro 
procházení, tlačítkem Start a s funkcí Smart Touch 
(Chytrý dotyk). 

Kontaktní údaje 1. Aktuální telefonní čísla pro svou zemi najdete na webu 
www.Kodak.com/go/disupport.

2. Před zavoláním mějte připraveny následující informace:
• Popis problému.
• Sériové číslo skeneru.
• Konfigurace počítače.
• Softwarová aplikace, kterou používáte.

Chybový 
kód

Zpráva Popis

9006, 9007, 
9008, 9010

Nelze se připojit ke skeneru. Opakujte akci. 
Pokud chyba přetrvává, obraťte se na 
pracovníka podpory a nahlaste kód chyby 900X.

Přeinstalujte program Kodak s1220 Photo Scanning 
Software. Další informace naleznete v kapitole 2, Instalace.

9009 Nelze získat obraz ze skeneru. Opakujte akci. 
Pokud chyba přetrvává, obraťte se na 
pracovníka podpory a nahlaste kód chyby. 9009.

Obraťte se na servisního technika společnosti Kodak.

9011 Nelze spustit skener. Opakujte akci. Pokud 
chyba přetrvává, obraťte se na pracovníka 
podpory a nahlaste kód chyby. 9011.

Přeinstalujte program Kodak s1220 Photo Scanning 
Software. Další informace naleznete v kapitole 2, Instalace.

XXXX Nelze se připojit ke skeneru. Opakujte akci. 
Pokud chyba přetrvává, obraťte se na 
pracovníka podpory a nahlaste kód chyby 
XXXX.

Zkontrolujte, zda je dodaný softwarový klíč USB 
systému s1220 připojen k portu USB 2.0 v počítači.

Chyba při zápisu do souboru PrintScan.ini. Zkontrolujte, zda existuje platný soubor PrintScan.ini. 
Přeinstalujte program Kodak s1220 Photo Scanning 
Software. Další informace naleznete v části s názvem 
„Konfigurace aplikace“ v této kapitole.

Kód Problém Náprava
E0 Kabel USB není 

připojený nebo 
ovladače zařízení 
skener nerozpoznaly.

Zkontrolujte, zda je kabel USB pevně 
připojený ke skeneru a k počítači nebo 
odinstalujte a znovu nainstalujte 
ovladače zařízení.

E1 – E5 Selhání skeneru Vypněte skener a potom jej znovu 
zapněte. Restartujte aplikaci pro 
skenování a zkuste to znovu. Pokud 
problém přetrvává, obraťte se na 
servisního technika společnosti Kodak.

E7, E8

E6 Otevřený kryt skeneru Zavřete kryt skeneru.
E9 Zaseknutí dokumentu Otevřete skener a vyjměte veškerý 

papír z dráhy papíru.
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Dodatek A Specifikace

V tomto dodatku naleznete specifikace skeneru a požadavky na systém.

Typ/Rychlost skeneru Skener fotografií Kodak s1220: Oboustranný skener, který umožňuje skenovat 
až 30 barevných fotografií za minutu v rozlišení 300 dpi

Technologie skenování Typ snímače: CCD
Bitová hloubka výstupu ve stupních šedi je 256 úrovní (8bitová).
Bitová hloubka barevného snímání je 48 bitů (16 x 3).
Bitová hloubka barevného výstupu je 24 bitů (8 x3).

Výstupní rozlišení 300, 600 a 1200 dpi
Výstupní formát souboru Skenovaná jednostranná fotografie ve formátu JPEG
Minimální velikost 
fotografie

63,5 x 50 mm (2,5 x 2")

Maximální velikost 
fotografie

Skener: 215 x 863 mm (8.5 x 34") 
Ploché lože skeneru formátu A4: 219 x 300 mm (8,62 x 11,81")
Ploché lože skeneru formátu A3: 302 x 461 mm (11,92 x 18,15")

Gramáž papíru 34 g/m2 až 413 g/m2 (9 až 110 lb.)
Kapacita podavače ADF Až 25 fotografií různé velikosti v dávce; je podporováno kontinuální podávání 

fotografií; kapacita podavače dokumentů až 75 listů, zpracování papíru  
s gramáží až 34 až 413 g/m2 (9 až 110 lb.); tloušťka identifikačních karet:  
až 1,25 mm (0,05 palce)

Doporučený denní objem 1 500 fotografií
Osvětlení Dvojité fluorescenční (studená katoda)
Požadavky na napájení 100 - 240 V (mezinárodní), 50/60 Hz
Rozměry skeneru Výška: 246 mm (bez vstupního zásobníku)

šířka: 327,7 mm
hloubka: 162 mm (bez vstupního a výstupního zásobníku)

Hmotnost skeneru 5,5 kg
Připojení hostitele USB 2.0
Provozní teplota 10 až 35°C
Vlhkost 10 až 85 %
Prostředí Skenery splňují požadavky na standard Energy Star
Spotřeba energie – 
Skener

Vypnutý stav: <4 W
Za provozu: <46 W

Spotřeba energie –  
s jednotkou plochého 
lože formátu A3

Vypnutý stav: <6 W
Za provozu: <65 W

Spotřeba energie –  
s jednotkou plochého 
lože formátu A4

Vypnutý stav: <6 W
Za provozu: <57 W

Zvukové emise 
(úroveň akustického tlaku)

Za provozu: méně než 58 dB(A)
Vypnutý stav: méně než 30 dB(A)

Přibalený software Program Kodak s1220 Photo Scanning Software
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Požadavky na systém V následujícím textu je uvedena doporučená minimální konfigurace pro 
spouštění systému skenování fotografií Kodak s1220.

• Procesor 3,2 GHz; 250 MB volného místa na pevném disku, 
1 GB RAM pro tisk 300 dpi (2 GB v systému Windows 7) nebo  
3 GB RAM pro tisk 600 a 1200 dpi (4 GB v systému Windows 7)

• Dva porty USB 2.0  
(1 pro skener, 1 pro softwarový klíč USB)

• Podporované operační systémy. Všechny operační systémy musejí 
pro instalaci podporovat rozhraní USB 2.0 s oprávněními správce:
- Microsoft Windows XP Service Pack 3
- Windows Vista Service Pack 2
- Windows Vista 64 Service Pack 2
- Windows XP 64 Service Pack 2
- Windows 7, 32bitová verze
- Windows 7, 64bitová verze

• Rozhraní Microsoft .NET Framework 2.0 (je součástí instalačního 
disku CD)

POZNÁMKA: V závislosti na tom, jak budete dále zacházet s obrázky 
po jejich naskenování, budou potřeba další podpůrná 
zařízení, například vypalovačka disků CD a DVD, 
fototiskárna atd. 
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