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1 ÚVOD 

1.1 Nejlepší volba 
Easyphoto je velice výhodná volba jak pro profesionály, tak i specifické zákazníky, kteří 
dostávají systém obsahující profesionální sublimační tiskárnu s miniaturním kioskovým 
terminálem za atraktivní cenu.  
Easyphoto má modulárně koncipovaný ovládací program s možností pořídit si následně další 
programový modul pro specifický účel. 
Easyphoto bylo vyvinuto tak, aby umožnilo jednoduché používání v každém aspektu. 
Program je snadný, umožňující každému uživateli používat Easyphoto přes dotykovou 
obrazovku. 
Easyphoto může být umístěno kdekoliv díky kompaktním rozměrům, přičemž tiskárnu můžete 
umístit nab bok či pod pult. 

1.2  Popis 
Easyphoto je “uživatelsky příjemný” systém, nabízející okamžité foto ale i další služby. Je 
koncipován jako samoobslužný, kdy zákazník si vkládá a obsluhuje své soubory a následně 
platí za tyto služby. 
Soubory je možné vkládat na paměťových kartách, USB, CD/DVD, z mobilního telefonu přes 
Bluetooth.  
Hlavní předností systému je možnost si soubory prohlédnout (soukromě) a zhotovit si jen ty 
požadované. 
Easyphoto umí nejen zhotovit digitální fotografie, ale nabízí též další služby viz. 
 
Služby 
• Okamžité foto: zhotovení fotografií z digitálních medií. 
• Vypálení CD: uložení snímků na CD / DVD. 
• Indexprint: foto složené z malých náhledových snímků. 

1.2.1 Funkce 
• Zoom a Ořez: umožňuje zhotovit výřez z fotografie na výšku či na šířku. 
• Rotace: otáčení snímku. 
• Odstranění červených očí: odstranění efektu červených očí na snímku. 
• Konverze do ČB / sepie: změna barevné fotografie na černobílou či sepiovou. 
• Jas a kontrast: možnost zvýšení či snížení jasu a kontrastu. 
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1.3 Uživatelé 
Easyphoto může být obsluhováno 3 typy uživatelů: 

1.3.1 Konečný zákazník 
Klient který používá Easyphoto a platí jeho služby. 

1.3.2 Operátor 
Osoba zodopovědná za obsluhu a provozní údržbu systému. Na Easyphotu lze specifikovat 
max. 5 operátorů. 

1.3.3 Správce 
Jeden z pěti operátorů je i správcem.  Správce má heslo ke vstupu do nastavení, kde může 
měnit přístupová hesla, ceny apod.  
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2 FUNKCE SYSTÉMU 

2.1 Vložení digitálního snímku 
Nejdříve se musí do Easyphoto načíst digitální soubory (snímky) některou s níže uvedených 
metod: 

2.1.1 Načtení snímku z paměťové karty  
Easyphoto umí přečíst všechny běžné karty jako SD, MMC, Compact Flash, xD, MemoryStick… 
Načtení se provádí: 
1. Stiskněte na dotykové obrazovce příslušné tlačítko. 
2. Vložte paměťovou kartu do příslušného slotu čtečky a stiskněte “Další”. 

 Systém již detekuje soubory automaticky. 

2.1.2 Načtení snímku z USB 
Easyphoto umí načíst snímky i z paměti USB. 
K přenesení souborů z USB : 
1. Stiskněte na dotykové obrazovce příslušné tlačítko  
2. Vložte USB do čtečky a stiskněte “Další”. 

 Systém již detekuje soubory automaticky. 

2.1.3 Načtení snímku z  CD/DVD 
Načtení lze provést i z CD / DVD. 
Načtení se provádí: 
3. Stiskněte na dotykové obrazovce příslušné tlačítko. 

 Automaticky se otevře šuplík CD mechaniky. 
4. Vložte své CD/DVD a stiskněte tlačítko “Další”. 

 Systém již detekuje soubory automaticky.  

2.1.4 Načtení snímku přes Bluetooth 
Snímky uložené v mobilním telefonu či PDA mohou být přeneseny do Easyphota přes 
Bluetooth. 
Pro přenos přes Bluetooth : 
1. Stiskněte na dotykové obrazovce příslušné tlačítko . 
2. Vyberte snímky z galerie telefonu a pošlete je přes Bluetooth na “Easyphoto”. 
3. Přístupové heslo je  “1234”. 

 

i  POZN. 

 Heslo pro Bluetooth z továrny je nastaveno “1234”. Správce může toto heslo změnit v  
“Nastavení” (kapitola 4.2). 

 

 Systém detekuje a zobrazí snímky. 

2.2 Foto služby 

2.2.1 Okamžité foto 
Soubory zobrazené v Easyphoto mohou být zhotoveny na následující formáty: 

 

Media Size Formats 
10x15 (4x6) 10x15 nejpoužívanější formát. 
13x18 (5x7) 13x18 formát na portrétní studiové foto. 
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15x23 (6x9) 10x15 x2 
 11.5x15 x2  formát Mitsubishi pro standardní 

foto 10x15 ale bez ořezu (pokud fotoaparát 
fotí v poměru 4:3). 

 15x20 pro zvětšeniny. 
 15x21 pro zvětšeniny  
 15x23 pro zvětšeniny  

 

i  POZN. 

Dostupný formát je zvolen v Nastavení, kde je nastaven dle detekovaného media v tiskárně. 
 

2.2.2 Vypálení DVD/CD 
Zákazník si může vypálit své snímky na CD/DVD-ROM. Snímky jsou vypáleny v jejich 
originálním formátu, tj. jejich rozlišení zůstává původní, kromě případu, že si zákazník změní 
snímky pomocí funkce Ořez / Zoom. 

2.2.3 Průkazkové foto (na zvl. přání) 
 

i  POZN. 

Modul průkazkového fota není obsažen v základním programu Easyphoto a nakupuje se zvlášť.
 

Tento modul umožňuje zhotovit kompozici průkazkového / dokladového fota … a tento modul 
může být obsluhován jen operátorem (nikoliv konečným zákazníkem). Program umožňuje vstup 
jen pomocí hesla, které zná jen obsluha zařízení. Easyphoto obsahuje vice kompozic multi-
snímků, ze kterých si operator může vybrat.  

2.3 Úpravy snímku 
Program poskytuje následující nástroje pro úpravu Vašeho načteného snímku. 
• Čerrnobílá:  konvertuje barevné snímky na černobílé. 
• Sepia: konvertuje barevné či ČB snímky do sepiového tónu. 
• Jas a kontrast: úprava jasu a kontrastu Vašeho snímku. 
• Zoom a Ořez: použijte tlačítek  "+" a "-" pro zoomování, šipky pro posun snímku. 
• Auto: Automatické nastavení snímku. 
• Odstranění červených očí: odstraňuje efekt červených očí ze snímku. 
• Otáčení: umožňuje otáčet snímkem. 
• Zpět originál: vrací upravený snímek do původní podoby (před provedenými změnami). 
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3 POPIS HLAVNÍHO PROGRAMU  
Zapněte Easyphoto následovně: 

 

i  POZN. 

• Než zapnete Easypoto, přesvědčte se, že nemáte připojené žádné další USB zařízení 
(mimo zapnuté tiskárny CP9550DW-S). 

 

1. Zapněte červený spinač na zadním panelu Easyphota. 
 

 
 

2. Vše ostatní se ovládá pomocí dotykové obrazovky - programu. 
 

i  POZN. 

• Pokud se nikdo nedotkne obrazovky po dobu delší než 60 sec., na obrazovce se objeví 
reklamní demo spořič. 

• Chcete-li opět používat Easyphoto, dotkněte se obrazovky. 
• Jste-li uprostřed programu a nedotknete se obrazovky po dobu delší než 100 sec., program 

se Vás zeptá, chcete-li pokračovat v objednávce. Jestliže neodpovíte, program 
předpokládá, že zákazník již u kiosku není a vrátí se automaticky do prvního kroku. 

• PROSÍM VYPÍNEJTE SYSTÉM VŽDY JEN TLAČÍTKEM “ VYPNOUT”, KTERÝ JE V 
OPERÁTORSKÉM MENU ! 
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3.1 Služby: Co chcete dělat se svými snímky? 
Jakmile je zapnuto Easyphoto, zobrazí se úvodní strana menu: 

 

 
 

Můžete: 
• Šipkami vpravo / vlevo si nastavit požadovaný jazyk. 
• Stiskem “Ceník” si prohlédnout nastavení cen za jednotlivé služby. 
• Zvolit si požadovanou službu. 
Chcete-li začít se službou : 
1. Stiskněte některou ze služeb na Easyphotu (Okamžité foto, Vypálení CD / DVD, 

Průkazkové foto). Průkazkové foto je viditelné jen v operátorském módu (přečtěte si kapitolu 
Průkazkové foto). 

2. Stiskněte “Souhlasím s podmínkami”. 
 

i  POZN. 

Doporučujeme ponechat aktivní krok “Podmínky a upozornění”  v kioskovém programu, pracují-
li na EasyPhotu samooblužně koneční zákazníci. 
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3.2 Načtení snímků: Kde máte své snímky? 
Jakmile je vybrána jakákoliv služba, program zobrazí následující okno: 

 

 
 

• Stiskněte tlačítko které odpovídá mediu na kterém máte své snímky. 

3.2.1 Paměťová karta 
Jsou-li Vaše soubory na paměťové kartě: 
1. Stiskntěte tlačítko “Paměťová karta”. 

 Objeví se animace ukazující jak a kam máte zasunout svoji kartu. 
 

 
 

2. Zasuňte korektně orientovanou kartu do čtečky. 
3. Stiskněte “Další”. 
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3.2.2 USB disk 
Máte-li soubory uloženy na USB disku: 
1. Stiskněte tlačítko “USB disk” . 

 Objeví se animace jak a kam máte zasunout USB disk. 
 

 
 

2. Vložte USB disk do slotu. 
3. Stiskněte “Další”. 

3.2.3 DVD/CD  
Máte-li Vaše soubory uloženy na DVD/CD: 
1. Stiskněte tlačítko “DVD/CD”. 

 Šuplík se otevře automaticky. 
 Objeví se animace ukazující jak a kam máte zasunout své CD/DVD. 

 

 

2. Vložte své DVD/CD dle animace. 
3. Stiskněte tlačítko “Další” (nebo zavřete šuplík). 
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3.2.4 Bluetooth 
Jsou-li Vaše soubory uloženy na zařízení s Bluetooth: 
1. Stiskněte tlačítko “Bluetooth”. 

 Objeví se následujcí okno s popisem jak přenést soubory. 
 

 
 

2. Přeneste soubory do Easyphota. 
3. Stiskněte tlačítko “Další”. 

3.3 Výběr snímků:  Možnosti načtení snímku 
Jakmile jsou detekovány snímky z příslušného zdroje, objeví se okno: 

 

 
 

Můžete zvolit mezi: 
• “Zobrazit adresáře”  kde se nejdříve zobrazí adresáře které máte na mediu a následně se 

načítají jen snímky ze zvoleného adresáře, což značně zkracuje čas čas načítání u medií 
kde jsou stovky snímků. 

• “Zobrazit všechny snímky” kdy se zobrazí všechny snímky, které jsou na daném mediu. 
Pokud je zvoleno  “Zobrazit adresáře” objeví se následující okno: 
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1. Použijte šipky nahoru / dolů k zobrazení všech adresářů. Z každého adresáře jsou 
zobrazeny vzorové snímky tak, aby se uživatel lépe orientoval ve výběru adresářů. 

2. Stiskněte vybraný adresář / adresáře. 
Zrušení výběru: 
• Stiskněte vybraný adresář ještě jednou. 
3. Stiskněte “Další”. 

3.4 Okamžité foto a úpravy: Co si přejete? 
Jakmile byly vybrány adresáře se snímky, mate následující možnost: 

 

 
 

Můžete zvolit: 
• 1 foto ze všech souborů: program pošle ke zhotovení všechny soubory z daného adresáře 

/ media. Toto je nejrychlejší altenativa, pokud zákazník si nechce upravovat své snímky. 
• 2 kopie ze všech souborů: shodné jako předchozí bod, ale zhotoví se od každého souboru 

2 fotografie. 
• Zobrazit a upravit snímky : zobrazí všechny snímky, které můžete jednotlivě upravovat. 
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3.4.1 Okamžité foto : 1 nebo 2 kopie ze všech snímků 
Pokud jste stisknuli tuto volbu, zobrazí se okno: 

 

 
 

1. Stiskněte tlačítko s formátem požadované fotografie. U tlačítek jsou pro přehlednost 
uvedeny i ceny.  
 Zelený rámeček indikuje vybraný formát. 

2. Stiskněte tlačítko “Zhotovit objednávku” , které současně ukazuje celkový počet fotografií ke 
zhotovení a celkovou cenu objednávky. 

Chcete-li jiný formát fotografie: 
1. Stiskněte vybraný formát ještě jednou – výběr se zruší. 
2. Stiskněte tlačítko s nově zvoleným formátem. 
Displej zobrazuje vzorek snímků zákazníka. Skutečná plocha tisku je zobrazena přes snímek, 
která se mění tím, jak Vy měníte různý formát fotografie. 

3.4.2 Další služby : Chcete vypálit snímky na CD / DVD? 
Tato volba se zobrazí po stisku tlačítka “Zhotovit objednávku”. Zvolte tuto službu, chcete-li si 
ještě nechat snímky vypálit na DVD či CD. Zobrazena je i cena za vypálení souborů. 

 

 
 

• Zvolte “Ano, vypálit všechny soubory” chcete-li vypálit všechny soubory. 
 

i  POZN. 
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Jestliže je vybráno  “vypálit všechny soubory” : 
• Všechny soubory (videa, mp3, atd…) prostě vše co je na Vašem mediu bude zkopírováno 

na CD/DVD. 
• Snímky budou vypáleny v originální (ne upravené) podobě. 

 

• Zvolte “Ano, jen vybrané snímky” chcete-li vypálit jen vybrané snímky. 
 

i  POZN. 

Jestliže jste vybrali “vypálení jen vybraných snímků”  na CD/DVD se vypálí upravené snímky ! 
 

• Zvolte “Ne” nechcete-li vypálit snímky na CD/DVD. 

3.4.3 Další služby: Chcete zhotovit indexprint? 
Tato další služby se zobrazí poté co odpovíte na “Chcete vpálit snímky na DC / DVD?”  Na 
displeji vidíte odbdobně cenu za zhotovení indexprintu a též byla-li předchozí volba vypálení  
CD/DVD akceptována. 

 

 
 

Na otázku  “Chcete zhotovit ?”  
• Stiskněte “Ano, ze všech snímků” chcete-li mít náhledový indexprint tvořený všemi snímky. 
• Stiskněte “Ano, jen z vybraných snímků” chcete-li zhotovit indexprint ze snímků které určíte. 
• Zvolte “Ne” nechcete-li indexprint. 

 

i  POZN. 

Indexprint je tištěn jen na 1 list papíru. Není-li dost místa zobrazit všechny snímky na  
indexprintu, je zobrazen ? …..a summary of all pictures is shown. 

 

Chcete-li zrušit výběr “Vypálení CD/DVD” : 
• Stiskněte tlačítko “DVD/CD”. 
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3.4.4 Celková objednávka 
Po zodpovězení “Chcete zhotovit indexprint?”  se zobrazí následující okno: 

 

 
 

Zobrazena je celá objednávka včetně celkové ceny. 
• Potvrďte celkovou objednávku stiskem “Další”. V kioskovém módu je zobrazena klávesnice : 

je potřebné odblokovat objednávku zadáním operátorského hesla. 
 Po vložení hesla se začne vykonávat objednávka: 

 

 
 

Horizontální indikace zobrazuje postup vykonávání objednávky. Tisk snímků je i v této situaci 
možné přerušit (nikoliv vypalování CD/DVD) stiskem krajních rohů obrazovky a vložením 
operátorského hesla. V dalším menu můžete zvolit mezi stornováním objednávky a 
pokračováním v objednávce. Toto menu je zobrazeno automaticky, přihodí-li se kritická chyba: 
podaří-li se obsluze odstranit problém (dojde papír v tiskárně, z tiskárny vypadne USB kabel 
apod. ), může stisknout tlačítko ‘dokončit objednávku’ a system se pokusí dokončit přerušenou 
objednávku. 
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3.4.5 Úpravy: Zobrazit a upravit snímky 
Pokud bylo stisknuto tlačítko “Zobrazit a upravit snímky” objeví se okno: 

 

 
 

Postupujte následovně. 
1. Horními šipkami listujte ve svých snímcích – jeden zvolte. 
2. Nastavte požadovaný formát a počet kopií ke zhotovení od daného snímku. 

 Cenu za službu vidíte. 
3. Stiskněte “Otočit” chcete-li otočit náhled snímku. 

 

i  POZN. 

Snímek se na obrazovce natáčí, ale original zůstává ve své původní poloze. I když budete 
snímek upravovat, originál pořád zůstává v původní poloze. Tento jev je nejvíce zřetelný při 
vypalování, otočíte-li snímkem a následně jej upravíte, provedené úpravy budou i na vypáleném 
CD/DVD, ale otočení ne – upravený snímek bude ve své původné poloze. 

 

4. Stiskněte “Úpravy” chcete-li upravit snímek. 
Jakmile stisknete “Úpravy”, zobrazí se následující okno ve kterém jsou jednoltivé nástroje na 
úpravu snímku, vysvětlené již v bodu 2.3. 
5. Stiskněte “Zhotovit objednávku” chcete-li vytisknout snímky. 

 Zobrazí se (jak již bylo vysvětleno v bodu 3.4.2 (Další služby: Chcete snímky vypálit na 
CD / DVD?) následující. 
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3.4.5.1 Odstranění červených očí 
Po stisku tlačítka “Odstranění červených očí“ se zobrazí okno: 

 

 
 

Chcete-li efekt červených očí odstranit : 
1. Stiskněte tlačítko “Odstranit” tolikrát, až máte pocit, že je to OK. 

 Stiskněte tlačítko “Zobrazit originál na porovnání” ke zobrazení originálu před 
provedenou změnou. 

2. Stiskněte zelené zatržítko pro potvrzení a uložení provedené změny. 
• Stiskněte červený křížek pro storno změn a navrácení do předchozího menu. 

3.4.5.2 Jas a kontrast 
Stisknete-li tlačítko  “Jas a kontrast “ zobrazí se následující okno: 

 

 
 

Zvýšení / snížení jasu a kontrastu proveďte následovně : 
1. Stiskněte tlačítko  “-/+ jas” . 
2. Stiskněte tlačítko “-/+ contrast”. 

 Stiskněte tlačítko “Zobrazit originál na porovnání” pro porovnání snímku před / po . 
3. Stiskněte zelené zatržítko pro potvrzení a uložení provedené změny. 
• Stiskněte červený křížek pro storno změn a navrácení do předchozího menu. 
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3.4.5.3 Sepie a černobílá 
Stisknete-li tlačítko “Sepie, černobílá” zobrazí se následující menu: 

 

 
 

Chcete-li změnit foto na černobílé : 
1. Stiskněte tlačítko “ Černobílé foto”. 

 Stiskněte tlačítko “Zobrazit originál na porovnání” pro porovnání snímku před / po. 
2. Stiskněte zelené zatržítko pro potvrzení a uložení provedené změny. 
• Stiskněte červený křížek pro storno změn a navrácení do předchozího menu. 

. 
Chcete-li změnit foto na sepiové: 
1. Stiskněte tlačítko “Sepia”. 

 Stiskněte tlačítko “Zobrazit originál na porovnání” pro porovnání snímku před / po. 
• Stiskněte červený křížek pro storno změn a navrácení do předchozího menu. 

3.4.5.4 Automatické nastavení snímku 
Stisknete-li tlačítko “Auto úrovně” , zobrazí se následující obr: 

 

 
 

Chceteli zkusit automatické nastavení: 
1. Stiskněte tlačítko “Auto”  

 Stiskněte tlačítko “Zobrazit originál na porovnání” pro porovnání snímku před / po. 
2. Stiskněte zelené zatržítko pro potvrzení a uložení provedené změny. 
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• Stiskněte červený křížek pro storno změn a navrácení do předchozího menu. 
 

3.4.5.5 Zoom a ořez. 
Stisknete-li “Zoom a ořez”  zobrazí se následující okno : 

 

 
 

Pro zvětšení či zmenšení snímku : 
1. Použijte šipky k vybrání části snímku, který chcete zvětšit či zmenšit. 
2. Stiskněte tlačítko  “-/+ zoom ”. 
3. Stiskněte zelené zatržítko pro potvrzení a uložení provedené změny. 
Snímek může být oříznut : 
• Na šířku.  
• Na výšku. 
Ořez snímku proveďte následovně : 
1. Použijte šipky k vybrání části snímku, který chcete ožíznout. 
2. Stiskněte tlačítko “Na výšku/Na šířku”.  
3. Stiskněte zelené zatržítko pro potvrzení a uložení provedené změny. 
• Stiskněte červený křížek pro storno změn a navrácení do předchozího menu. 

3.5 Vypálení DVD/CD 
Stisknete-li tlačítko “vypálení DVD/CD” zobrazí se následující okno: 
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• Stiskněte tlačítko “Vypálit vše” chcete-li vypálit vše co obsahuje zdrojové medium. 
 V tomto momentě se zobrazí menu viz. bod 3.4.2 (Další služby: Chcete vypálit 

DVD/CD?). 
• Stiskněte “Vybrat snímky” jestliže chcete vypálit jen vybrané snímky. 

3.5.1 Výběr snímků 
 

 
 

Stisknete-li tlačítko “Vybrat snímky” , zobrazí se následující okno: 
Pro výběr snímků: 
1. Použijte šipky k zobrazení všech snímků. 
2. Vyberte požadovaný snímek stiskem. 
3. Stiskněte “Ano” k potvrzení vyběru, stiskem “Ne” se výběr ruší. 
• Stiskem “Zpět” opouštíte menu. 
4. Stiskem “Zhotovit objednávku” spouštíte pálení. 

 Následně se zobrazí menu viz. bod 3.4.3 (Další služby: Přejete si zhotovit indexprint?)  
 
i  POZN. 

• Pálíte-li soubory, nemůžete jako zdroj použít DVD/CD. Tato volba je neaktivní. 
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3.6 Průkazkové foto (na zvl. objednávku) 
Stisknete-li tlačítko “Průkazkové foto” (v operátorském módu) či stisknete skryté tlačítko 
nacházející se v prostoru mezi výběrem jazyků a cenami, otevře se menu Průkazkové foto. Po 
výběru zdroje, vyberte jednu ze dvou předloh. Kromě standardní můžete použít i multi-předlohu. 
Multi-předloha umožňuje vytisknout (ve dvou různých barvách) 2 různé záběry. 
Po výběru předlohy se zobrazí : 

 

 
 

Můžete použít několik editačních tlačítek: 
• Rotace. 
• Zoom. 
• Pozice. 
 
1. Nejdříve vyberte snímek z filmu. 
2. Nastavte snímek do biometrické masky (neplatípro ČR) použitím šipek. 
3. U multi-snímkové předlohy, použijte horní tlačítko výběru skupiny ještě než začnete vybírat 

druhý záběr, která má být použit do stávající kompozice. 
4. Stiskněte “Zhotovit objednávku” pokaždé, chcete-li vytisknout snímek současné kompozice 

průkazkového fota. 
• Stiskěte tlačítko “Zpět” k opuštění menu. 

 Následně se zobrazí menu viz. bod 3.4.2 (Další služby: Přejete si vypálit DVD / CD ?).  
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4 ADMINISTRACE 
Vstup do administrace umožňuje operátorovi sledovat stav systému a správci konfigurovat 
všechny paramtery systému. 
• 2x stiskněte pravý horní roh základního menu, čimž otevřete “Administraci”. 

 

 
 

Po otevření se objeví následující menu: 
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Chcete-li otevřít menu “Nastavení”: 
• Vložte heslo správce. 
• Default heslo od výrobce je  **** (bez hesla). Doporučujeme Vám použít heslo správce, 

jakmile je systém konfigurován a nainstalován. 
 

 
 

4.1 Stav systému 
Operátorské menu poskytuje technické informace o systému, které jsou vhodné pro servisní 
účely, popř. vzdálený dohled. 

4.2 Nastavení 
Stisknete-li “Nastavení”, je požadováno heslo Správce a zobazíse menu správce: 

 

 
 

Správce může vstoupit do podmenu: 
• Hlavní. 
• Uživatelská administrace. 
• Zařízení. 
• Služby. 
• Statistika. 
• Nastavení Import/ export. 
• Screenshots. 
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Pokud je potřebné v  “Nastavení” vložit text, použijte obrazovkovou klávesnici. 
 

 
 

4.2.1 Hlavní  
Stisknete-li tlačítko “Hlavní”  je zobrazeno následující : 

 

 
 

zde můžete nastavit: 
• Kioskový mód. 
• Operátorský mód. 

 
 

i  POZN. 

•  ‘Operátorský’ má-li být Easyphoto používáno operátorem a správcem. 
• ‘Kiosk’ bude-li Easyphoto používáno konečným zákazníkem jako samoobslužný systém. 

 

Chcete-li Kioskový mód: 
• Stiskněte tlačítko “Kioskový mód”. 
Chcete-li Operátorský mód: 
• Stiskněte tlačítko “Operátorský mód”. 
Jakmile je vybrán Kioskový mód: 
• Stiskněte-li tlačítko “Zobrazit volbu jazyků”  budou v prvním kroce na výběr menu v různých 

jazycích. 
• Stisknete-li tlačítko “Zobrazit disclaimer”  budou při používání Easyphota se objevovat 

discalimer.  
• Stisknete-li tlačítko “Použít heslo na potvrzení objednávky” bude se vkládat heslo před 

počátkem vykonání objednávky na Easyphotu. 
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4.2.1.1 Volba jazyků na kiosku 
1. Použijte šipky ke zobrazení všech jazyků. 
2. Stiskem zvolte jazyky, které chcete mít v úvodním kroku. 

 

 
 

4.2.1.2 Zadejte zemi 
 

 
 

1. Použijte šipky ke zobrazení všech zemí. 
2. Zvolte svou zemi stiskem. 
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i  POZN. 

Po nastavení země je aplikace restartována se všemi předvolbami platnými pro danou zemi – 
změní se automaticky tyto parametry: 
• Defaultní jazyk. 
• Měna (symbol a jeho pozice). 
• Míry (cm nebo palce). 
• DPH (musí se vložit textem). 

 

4.2.2 Uživatelská administrace 
Stisknete-li tlačítko “Uživatelská administrace”, zobrazí se : 

 

 
 

V tomto menu: 
• Stiskněte tlačítko “Změnit jméno”  chcete-li modifikovat jméno operátora, správce.  
• Stiskněte tlačítko “Změnit heslo”  chcete-li modifikovat heslo operátora, správce.  
• Stiskněte tlačítko “Obnovit” vrátíte původní nastavení operátora / správce.  

4.2.3 Zařízení 
Stisknete-li tlačítko “Zařízení” zobrazí se : 
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• Stiskněte tlačítko“Bluetooth” ke změně jména Bluetooth a pinu. 
• Stiskněte tlačítko “Vypálení DVD/ CD” ke snížení / zvýšení rychlosti pálení. 
• Stiskněte tlačítko “Tiskárna na stvrzenky” ke změně adresy, telefonu, názvu obchodu  … 
• Stiskněte tlačítko  “kalibrace dotykového displeje” pro kalibraci obrazovky. 
 
Stisknete-li tlačítko “Bluetooth”, zobrazí se : 

 

 
 

• Stiskněte tlačítko “Edit” ke změně jména / pinu. 
Stisknete-li tlačítko “Pálení DVD/CD”, zorazí se následující: 

 

 
 

• Stiskněte tlačítko “-/+”  ke snížení / zvýšení rychlosti vypalování. 
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4.2.4 Služby 
Ve “Službách” je možné aktivovat / neaktivovat některé služby, a zadat některé parametry jako 
např. ceny. 
Pro službu “kopie” je možné zvolit tiskový formát dle detekovaného formátu v tiskárně.  
1. Použijte šipky ke zobrazení všech formátů. 
2. Vyberte požadované formáty stiskem. 

 

i  POZN. 

• Můžete zvolit max. 4 formáty. 
• Není-li k systému připojena tiskárna, defaultní papír je formátu 10x15cm. 

 

3. Stiskněte tlačítko “Nastavit ceny” ke jejich modifikaci objeví se : 
 

 
 

4. Použijte šipky ke zobrazení všech dostupných služeb. 
5. Stiskněte cenu, kterou chcete modifikovat. Přepište ji na novou cenu. 
6. Aktivujte/deaktivujte množstevní rozsahy stiskem zelené indikace. 
7. Vložte čísla pro nové rozpětí po aktivaci rozsahu. 
8. Stiskněte zelenou indikaci čímž se změna uloží. 

 

4.2.5 Statistika 
Ve “Statistice” je sumarizace objednávek / služeb prováděných na Esyphotu. 
Statistiky je možné též exportovat a prohlížet si je na PC. 
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4.2.6 Nastavení Import/export 
Používejte tuto volbu chcete-li naimportovat nastavení z jiného systému či opačně chcete-li 
vyexportovat nastavení do jiného systému. 

 

4.2.7 Screenshots 
Stisknete-li tlačíko “Screenshots”, zobrazí se následující obr: 

 

 
 

Aktivace Screenshot: 
 

i  NOTE 

Chcete-li mít jistotu, že screenshot byl korektně zachycen na USB či paměťovou kartu, vsuňte 
medium do čtečky dříve, než aktivujete tuto funkci.  

 

1. Stiskněte tlačítko “Aktivovat” . 
2. Zvolte kam chcete screenshot uložit. 

 Stiskněte tlačítko “Cílové zařízení : USB”  chcete-li uložit sreenshot na USB. 
 Stiskněte tlačítko “Cílové zařízení : MC”  chcete-li uložit sreenshot na paměťovou kartu  

(MC = memory card). 
 Stiskněte tlačítko “Změnit cílové zařízení” chcete-li uložit screen shot jinam. 

Deaktivace této volby: 
 

i  POZN. 

Zkontrolujte, že paměťové zařízení bylo korektně vysunuto po uložení  screenshotů. Dopručuje 
se následně otevřít menu “Nastavení” a deaktivovat tuto funkci. 

• Stiskněte tlačítko “Screenshots je deaktivován”. 
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5 Recovery DVD 
Zařízení je dodáváno s tzv. recovery DVD. Potřebujete-li obnovit system, prosím zasuňte do 
mechanicky toto DVD, vypněte a zapněte system (DVD musí být uvnitř). Systém nastartuje do 
programu, který je na DVD : 
• Software update (nova verze programu). 
• Create partial backup (vytvořit částečnou zálohu) 
• Create total backup (vytvořit úplnou zálohu). 
• Restore partial backup (obnovit částečnou zálohu). 
• Restore total backup (obnovit vše). 
• Restore system from DVD/factory systems (obnovit vše na počáteční tovární nastavení). 
• Shutdown (Vypnout). 

 

i  POZN. 

• Po provedení obnovy, vyjměte DVD z mechaniky a restartujte system.  
• Po první konfiguraci programu, vytvořte si úplnou zálohu (total backup). 
• Doporučuje se vytvořit částečnou zálohu po cca několika měsících. 

5.1 Software update 
Tato volba umožňuje nahrát novou verzi programu do EasyPhota. 

 

i  POZN. 

Je vhodné si vytvořit zálohu před update tak, abyste se mohli vrátit k původní verzi.  
 

Vložíte-li recovery DVD do mechaniky, systém detekuje dostupnost nového programu na 
paměťové jednotce, zobrazí název nové verze a požaduje potvrzení před provedením upgrade. 
Jakmile je upgrade úspěšně proveden,  systém Vám dá hlášku o korektním provedení instalace 
nového programu. 

5.2 Vytvoření částečné zálohy (Partial backup) 
Tato volba umožňuje vytvořit částečnou zálohu na pamě’tové medium. 
Jakmile je backup úspěšně dokončen, systém informuje o úspěšnosti operace a uloží 
parametry na paměťové medium. 
Pokud částečná záloha (partial backup) nebyla vytvořena úspěšně, systém to ohlásí. 

5.3 Vytvoření úplné zálohy (Total Backup) 
Tato volba umožňuje vytvořit celkovou zálohu programu na paměťové medium. 

 

i  POZN. 

Po nastavení a konfiguraci systému je potřebné vytvořit celkovou zálohu (Total Backup). 
Použijte USB flash disk nebo paměťovou kartu na uložení tohoto souboru, který můžete 
následně uložit ve standadním PC. 

 

Jakmile je úplná záloha úspěšně dokončena, systém informuje o úspěšnosti operace a uloží 
parametry na paměťové medium. 
Pokud úplná záloha (total backup) nebyla vytvořena úspěšně, systém to ohlásí. 

5.4 Obnova z částečné zálohy (partial backup) 
Tato volba dovoluje částečnou obnovu software. 
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i  POZN. 

Před počátkem tohoto procesu je zákazník upozorněn, že může ztratit některé informace.  
 

Po potvrzení obnovy z částečné zálohy, systém detekuje záložní soubor, zobrazí jeho jméno a 
požádá Vás o potvrzení provedení procesu obnovy. 
Obnova z částečné zálohy započne hned po Vašem potvrzení této akce. 
Je-li obnova korektně dokončena, systém Vás informuje o úspěšném dokončení. 
Pokud obnova neproběhla korektně, budete tímto způsobem informováni. 

5.5 Obnova z úplné zálohy (Restore total backup) 
Tato volba umožňuje úpnou obnovu programu. 

 

i  POZN. 

Před počátkem tohoto procesu je zákazník upozorněn, že může ztratit některé informace.  
 

Po potvrzení úplné obnovy, systém detekuje záložní soubor, zobrazí jeho jméno a požádá Vás 
o potvrzení provedení procesu obnovy. 
Úplná obnova započne hned po Vašem potvrzení této akce. 
Je-li obnova korektně dokončena, systém Vás informuje o úspěšném dokončení. 

5.6 Obnova z CD/DVD do továrního nastavení 
Toto volbou reinstalujete program Easyphoto do originální podoby.  

 

i  POZN. 

Touto volbou ztrácíte všechny informace, změny … provedené na novém zařízení. 
 

Systém hledá soubor Total Backup na DVD (pokud tam je) či Vás požádá o specifikaci zařízení 
na kterém se tento soubor nachází. 
Reinstalace započne hned po Vašem potvrzení této akce.  
Pokud je reinstalace neúspěšná, budete o tom informováni. 

5.7 Vypnutí  
Vypínejte Easyphoto jedině tímto regulérním způsobem. 
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6 INSTALACE TISKÁRNY NA STVRZENKY (NA PŘÁNÍ) 
 
Před zasunutím kabelu USB z tiskárny na stvrzenky do terminálu Easyphoto, prosím proveďte: 

1. Vypněte tiskárnu a otevřete kryt na papír. 

2. Zapněte tiskárnu, když držíte stisknuté tlačítko FEED (kryt na papír je stále otevřen) 
a počkejte cca 10 sec, než začnou LED rychle blikat. 

3. Zavřete kryt a uvolněte talčítko FEED.  

4. Jedna LED začne blikat : POWER (žlutá) nebo ERROR (červená). 

5. Stiskněte tlačítko FEED tak, aby ERROR LED blikala. 

6. Otevřete kryt a stiskněte tlačítko FEED k potvrzení změny.  

7. LED na tiskárně začnou pomalu blikat, čímž potvrzují, že tiskárna byla modifikována.  

8. Vypněte tiskárnu … Just switch the printer off and back on to reset.  
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7 KONTAKTY 
 
LIBEREK spol. s r.o. 
Hodkovická 42 
460 06 Liberec 6 
Tel  485 135 147,  602 410 826, 602 467 329  
Fax. 485 123 160 
email : liberek@liberek.cz 
www.liberek.cz 

www.mitsubishi-photo.cz 
 
French Branch 
Mitsubishi Electric Europe B.V. 
25 Boulevard des Bouvets, 92741 
Nanterre Cedex, 
France 
Tel (+33) 1 55 68 55 00  
Fax. (+33) 1 55 68 57 31 
German Branch 
Mitsubishi Electric Europe B.V. 
Gothaer Str. 8, Ratingen / P.O. Box 1548 
40835 Ratingen 
Germany 
Tel (+49) 2120 486 9250  
Fax. (+49) 2102 486 7320 
Irish Branch 
Mitsubishi Electric Ireland 
Westgate Business Park, Ballymount Dublin 24 
Ireland 
Tel (+353) 1 4198844  
Fax. (+353) 14564422 
Italian Branch 
Mitsubishi Electric Europe B.V. 
Centro Dir. Colleoni, Pal. Perseo – Ingr.2 Via Paracelso 12, 
20041 Agrate B. (Milano) 
Italy 
Tel (+39) 039 60531  
Fax. (+39) 0396053214 
Benelux Branch 
Mitsubishi Electric Benelux 
Nijverheidsweg 23A, 3641 RP Mijdrecht / Postbus 222 
3640 AE Mijdrecht 
Netherlands 
Tel (+31) 297 282461  
Fax. (+31) 297 283936 
Spanish Branch (Barcelona) 
Mitsubishi Electric Europe B.V. 
Carretera de Rubi 76-80, Apartado de correos 420, 08190 Sant Cugat del Valles 
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(Barcelona) Spain 
Tel (+34) 93 565 31 54  
Fax. (+34) 93 589 43 88 
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Scandinavian Branch 
Mitsubishi Electric Scandinavia 
Hammarbacken 14, P.O. Box 750 
SE-191 27 Sollentuna 
Sweden 
Tel (+46) 8 625 10 00  
Fax. (+46) 8 625 10 36 
UK Branch 
Mitsubishi Electric Europe B.V. 
Travellers Lane, Hatfield Herts AL10 8XB 
U.K. 
Tel (+44) 1707 278684  
Fax. (+44) 1707 278541 
Russian Branch 
Mitsubishi Electric Europe B.V. 
Moscow Representative Office 52, bldg. 5, Kosmodamianskaya Nab. 
113054, Moscow 
Russia 
Tel (+7) 095 721-2070  
Fax. (+7) 095 721- 2071 
America Branch 
Mitsubishi Digital Electronics America, Inc. 
9351 Jeronimo Road 
Irvine, CA 92618, U.S.A. 
Phone 949-465-6000  
Fax 949-465-6338 
 


