
Příručka Začínáme

• Stáhněte si příručku PDF a ovladač tiskárny (= 2)
• Zaregistrujte svůj výrobek on-line (= 15)
• Před použitím tiskárny si přečtěte tento návod, včetně oddílu 

„Bezpečnostní upozornění“ (= 3).
• Přečtení tohoto návodu vám pomůže, abyste se tiskárnu naučili 

používat správně.
• Tento návod si uložte na bezpečné místo, abyste ho mohli 

v budoucnosti používat.

ČESKY

KOMPAKTNÍ FOTOTISKÁRNA
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Obsah balení
□ Tiskárna SELPHY
□ Napájecí kabel
□ Čisticí jednotka*
□ Kompaktní síťový adaptér  

CA-CP200 B

□ Zásobník na papíry PCP-CP400
□ Ochranný protiprachový kryt  

(dozadu)*
□ Ochranný protiprachový kryt  

(dopředu)*

• Přiloženy jsou rovněž tištěné materiály.
* V některých regionech nemusí být součástí dodávky.

Příručka PDF a ovladač tiskárny
Příručku PDF a ovladač tiskárny si můžete stáhnout z následující internetové adresy.
http://www.canon.com/icpd/
• Připojte se ze svého počítače k internetu a otevřete výše uvedenou internetovou adresu.
• Otevřete stránky pro vaši zemi/váš region.
• Pro prohlížení příručky PDF je nutný Adobe Reader.
• V příručce PDF najdete podrobné informace o tom, jak stáhnout a nainstalovat ovladač 

tiskárny z počítače.

Inkoust a papír (prodává se zvlášť)
Před použitím zakupte sadu barevného inkoustu a papíru.

Sada barevného inkoustu a papíru Velikost papíru 
(Počet možných výtisků)

Sada barevného inkoustu a papíru RP-108 (fotografický papír) *1 Pohlednice (108)

Sada barevného inkoustu a papíru RP-1080V (fotografický papír) *1 Pohlednice (1080)

Sada barevného inkoustu a papíru KP-36IP (pohlednice) *1 Pohlednice (36)

Sada barevného inkoustu a papíru KP-108IN (fotografický papír) *1 Pohlednice (108)

Sada barevného inkoustu a papíru KC-36IP *2 Formát vizitky (36)
Sada barevného inkoustu a papíru se štítky KC-18IF  
(celostránkové štítky) *2 Formát vizitky (18)

Sada barevného inkoustu a papíru se štítky KC-18IL (8 štítků na 
stránku) *2 Formát vizitky (18)

Sada barevného inkoustu a papíru se štítky KC-18IS (čtvercové 
štítky) *2 Formát vizitky (18)

*1 Používá zásobník na papíry PCP-CP400 (dodávaný s tiskárnou SELPHY).
*2 Vyžaduje zásobník na papíry PCC-CP400 (prodává se zvlášť).
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Bezpečnostní upozornění
• Před použitím výrobku si určitě přečtěte bezpečnostní upozornění uvedená níže. Vždy 

dbejte na to, abyste výrobek používali správně.
• Bezpečnostní upozornění uvedená na následujících stránkách mají zabránit zranění vás 

nebo jiných osob nebo poškození zařízení.
• U každého samostatně prodávaného příslušenství, které používáte, si také přečtěte 

dodávané pokyny.

 Varování Označuje možnost vážného zranění nebo smrtelného úrazu.

• Zařízení skladujte mimo dosah dětí a batolat.
Dojde-li omylem k omotání síťového kabelu kolem krku dítěte, může to vést k jeho udušení.

• Používejte pouze doporučené zdroje napětí.
• Výrobek nerozebírejte, neupravujte ani jej nevystavujte vysokým teplotám.
• Výrobek chraňte před pádem a nevystavujte ho silným otřesům.
• Chraňte se před nebezpečím úrazu tím, že se nebudete dotýkat vnitřních částí 

výrobku, pokud spadne na zem nebo se jinak poškodí.
• Výrobek přestaňte ihned používat, pokud z něj vychází kouř, neobvyklý zápach 

nebo když se jinak chová nestandardním způsobem.
• K čištění výrobku nepoužívejte organická rozpouštědla, jako je alkohol, benzín nebo 

ředidla.
• Nedovolte, aby výrobek přišel do styku s vodou (například mořskou vodou) nebo 

jinými kapalinami.
• Zamezte vniknutí kapalin a cizích předmětů do výrobku.
Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Pokud se tento výrobek dostane do styku s nějakou kapalinou, vytáhněte napájecí šňůru ze 
zásuvky a spojte se s prodejcem nebo se střediskem zákaznické podpory společnosti Canon.

• Při bouřce se nedotýkejte tiskárny ani napájecího kabelu.
Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru. Okamžitě přestaňte zařízení 
používat a vzdalte se od něj.

• Napájecí kabel pravidelně vypojujte a suchým hadříkem otírejte prach a nečistoty, 
které se nahromadily na zástrčce, na vnějším povrchu zásuvky a v jejím okolí.

• Napájecího kabelu se nedotýkejte mokrýma rukama.
• Zařízení nepoužívejte způsobem, při němž by došlo k překročení stanovené kapacity 

napájecí zdířky nebo propojovacího příslušenství. Tiskárnu nepoužívejte, pokud jsou 
napájecí kabel nebo zástrčka poškozeny nebo pokud není zástrčka zcela zasunuta ve zdířce.

• Dbejte na to, aby se ve zdířkách a na zástrčkách neusazovala nečistota a aby se 
nedostaly do kontaktu s kovovými předměty (jako jsou špendlíky nebo klíče).

• Napájecí kabel nezkracujte, neupravujte, chraňte jej před poškozením 
a nepokládejte na něj těžké předměty.

Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

• Dodávaný disk CD-ROM nepřehrávejte v přehrávačích zvukových disků CD, které 
nepodporují přehrávání datových disků CD-ROM.

Posloucháním hlasitých zvuků vydávaných přehrávačem při přehrávání datového disku 
CD-ROM na hudebním přehrávači zvukových disků CD s připojenými sluchátky může dojít 
k poškození sluchu. Přehrávání disku(ů) CD-ROM na přehrávači zvukových disků CD může 
vést také k poškození reproduktorů.
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 Upozornění Označuje nebezpečí úrazu.

• Nedotýkejte se vnitřních částí tiskárny.
• Tiskárnu SELPHY postavte na bezpečné místo, kde nebude hrozit nebezpečí 

zakopnutí o napájecí kabel.
To by mohlo vést k úrazu nebo poškození tiskárny.

• Výrobek nepoužívejte, neumísťujte ani neukládejte na následujících místech:
- Místa vystavená přímému slunečnímu záření
- Místa vystavená teplotám nad 40 °C
- Místa s vysokou vlhkostí nebo prašností
- Místa vystavená silným vibracím

Mohlo by totiž dojít k přehřátí nebo k poškození tiskárny nebo adaptéru, což by mohlo vést 
k úrazu elektrickým proudem, popáleninám či jinému zranění nebo požáru.
Vysoké teploty mohou způsobit deformaci adaptéru nebo výrobku.

UPOZORNĚNÍ Označuje možnost poškození zařízení.

• Pokud výrobek nepoužíváte, vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky.
• Při používání nepokládejte na horní část tiskárny žádné předměty, např. kus látky.
Ponechání přístroje zapojeného po dlouhou dobu může vést k přehřátí a deformaci, což 
může mít za následek požár.
• Nikdy nepoužívejte papír pro tisk opakovaně, i když je větší část papíru nepotištěna.
Opětné použití papíru k tisku může poškodit tiskárnu, pokud se papír zasekne nebo pokud 
se inkoustový arch přilepí k papíru.
• Při tisku neodpojujte napájecí zástrčku.
Pokud jste tiskárnu během tisku nechtěně vypnuli, znovu ji zapněte a počkejte, až se 
vysune papír. Pokud se papír zasekne a nelze jej vyjmout, kontaktujte prodejce nebo 
středisko zákaznické podpory společnosti Canon. Zaseknutý papír se nesnažte vytáhnout 
silou. Mohlo by dojít k poškození tiskárny.
• Tiskárnu nepoužívejte v blízkosti motorů nebo jiných zařízení, která vytvářejí silné 

magnetické pole, ani na prašných místech.
To může tiskárnu poškodit nebo způsobit nesprávnou funkci.
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Před použitím
• Snímky vytisknuté tímto výrobkem jsou určeny pro soukromé použití. Je zakázáno 

neoprávněně tisknout materiály, na které se vztahují autorská práva.
• Podrobnosti o záruce na tuto tiskárnu nebo o středisku zákaznické podpory Canon najdete 

v informacích o záruce, které dostanete společně se souborem uživatelské příručky k tiskárně.
• I když je LCD monitor vyrobený v podmínkách extrémně přesného výrobního procesu 

a více než 99,99 % pixelů odpovídá konstrukčním požadavkům, mohou být v ojedinělých 
případech některé pixely vadné nebo se mohou zobrazovat jako černé nebo červené 
body. To neznamená závadu. Ani to nemá vliv na tištěné obrázky.

• LCD monitor může být potažen tenkou plastovou fólií na ochranu proti poškrábání při 
přepravě. Pokud na něm fólie je, před použitím tiskárny ji odstraňte.

Počáteční příprava
Tisk připravte následujícím způsobem. Jako příklad je použita sada barevného inkoustu 
a papíru formátu pohlednice (prodává se zvlášť), ale stejným způsobem je možné provést 
přípravu i pro další formáty.

Příprava inkoustové kazety

1 Zkontrolujte inkoustovou kazetu 
a inkoustový arch.
zz Uchopte inkoustovou kazetu tak, abyste se nedotkli 
inkoustového archu, a zjistěte velikost (například „Formát 
pohlednice“ nebo „Formát vizitky“) a ujistěte se, že 
velikost inkoustové kazety odpovídá velikosti papíru, na 
který budete tisknout.
zz Dbejte na to, aby inkoustový arch byl napnutý. Pokud je 
inkoustový arch volný, mohl by se při vkládání do tiskárny 
roztrhnout. Je-li arch volný, otočte ozubeným kolečkem 
tak, jak je vidět na obrázku.

zz V případě inkoustové kazety, která má ve spodní části 
zámek, pak při otáčení ozubeného kolečka pro utažení 
archu stiskněte zámek (jak ukazuje obrázek) pro uvolnění.

• Inkoustové kazety se nedotýkejte mokrýma rukama. Nedotýkejte se inkoustového 
archu a dbejte na to, aby se na něj nedostal prach. Nečistoty a kapky vody mohou 
na fotografiích způsobit čáry, mohou ovlivnit kvalitu tisku, mohou vést k roztržení 
inkoustového archu a zabránit tisku nebo poškodit tiskárnu.

• Při utahování otáčejte ozubeným kolečkem jemně, pouze do chvíle, kdy je arch natažen. 
Pokud byste kolečkem otáčeli násilím nebo arch příliš napínali, mohlo by to vést k roztržení 
inkoustového archu a zabránění tisku, nebo by v tiskárně SELPHY došel inkoust a zbyl papír.

• Inkoustové kazety nikdy nepoužívejte opakovaně; mohlo by to poškodit tiskárnu nebo 
způsobit nesprávnou funkci tiskárny.

Inkoustový arch
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Příprava zásobníku na papír

1 Zkontrolujte velikost papíru.
zz Zkontrolujte formát zásobníku na papír (například „Formát 
pohlednice“ nebo „Formát vizitky“) a ujistěte se, že 
odpovídá velikosti inkoustové kazety.

2 Otevřete obě víka.
zz Víko má dvě vrstvy. Nejdříve otevřete vnější víko ( ), 
a potom vnitřní víko ( ).

3 Vložte papír.
zz Vložte papír do zásobníku na papír.
zz Do zásobníku na papír můžete vložit až 18 archů. Pokud 
jich vložíte 19 a více, může dojít k poškození tiskárny 
nebo k její nesprávné funkci.
zz Papír držte tak, jak je vidět na obrázku, lesklou stranou 
nahoru. (Nedotýkejte se lesklé strany papíru, může to 
ovlivnit kvalitu tisku.)
zz Z papíru sejměte případný ochranný arch, a do zásobníku 
vložte pouze vlastní papír.

zz Když tisknete v pohlednicovém formátu, kde je část archu 
vyhrazena pro razítko, vložte papír do zásobníku tak, aby 
část s razítkem byla v místě znázorněném na obrázku.

4 Zavřete vnitřní víko.
zz Zavřete vnitřní víko pevně, abyste slyšeli cvaknutí.
zz Během tisku nechte vnější víko otevřené.

Lesklá 
strana
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• Tento výrobek je zkonstruován pro dosažení vynikajících výkonů při použití 
s originálními sadami barevného inkoustu a papíru Canon určenými pro tiskárny 
SELPHY CP. Společnost Canon nenese odpovědnost za žádné poškození tohoto 
výrobku způsobené používáním neoriginálních sad barevného inkoustu a papíru 
Canon v tiskárnách SELPHY CP.

• Nikdy neprovádějte následující úkony. To může tiskárnu poškodit nebo způsobit 
nesprávnou funkci.
- Nevkládejte papír obráceně, tedy s převrácenou lesklou a zadní stranou
- Před tiskem neohýbejte ani neoddělujte papír v místě perforace
- Nepoužívejte štítky, které se začaly odlupovat nebo které mají už nějakou část 

odloupnutou
- Před tiskem na archy nepište
- Netiskněte na papír znovu, například tisknutím na prázdná místa

• Nedotýkejte se per v zásobníku papíru. Náhodné ohnutí per může zabránit 
účinnému podávání papíru.

• Upozorňujeme, že jedno pero je upevněno ve středu na horní části kazet pro formát 
vizitky.

• Nedotýkejte se lesklé strany, což je potiskovaná strana papíru, ani ji nepoškrábejte. 
Nemanipulujte s papírem mokrýma rukama a dbejte na to, aby se na něj nedostal 
prach. Nečistoty a kapky vody mohou na fotografiích způsobit čáry, mohou ovlivnit 
kvalitu tisku nebo poškodit tiskárnu.

Vkládání kazet

1 Otevřete kryty.
zz Otevřete kryty pro oblast inkoustové kazety a pro oblast 
zásobníku papíru.

2 Vložte inkoustovou kazetu.
zz Vložte inkoustovou kazetu do tiskárny ve směru šipky 
vyznačené na kazetě, dokud kazeta nezacvakne.
zz Zavřete kryt pro oblast inkoustové kazety.

3 Vložte zásobník na papír.
zz Ujistěte se, že vnější víko je otevřené a zásobník 
s papírem vsuňte celý do příslušného oddílu.
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Připojení do sítě

1 Do tiskárny SELPHY zasuňte kabel adaptéru.
zz Konektor adaptéru zcela zasuňte do síťové zdířky tiskárny 
SELPHY.

2 Připojte napájecí kabel.
zz Napájecí kabel zasuňte do kompaktního napájecího 
adaptéru a druhý konec kabelu potom zastrčte do síťové 
zásuvky.

Připevnění ochranných protiprachových krytů
Díky připevnění ochranných protiprachových krytů zůstane papír čistý a nezaprášený. 
Upozorňujeme, že v některých regionech nejsou ochranné protiprachové kryty součástí balení.

Připevnění a sejmutí zadního krytu
zz Zadní ochranný protiprachový kryt připevněte zasunutím 
tak, jak je vidět na obrázku.
zz Kryt zasuňte úplně, aby mezi ním a papírem nezůstaly 
žádné mezery.

zz Při sejmutí nejprve zvedněte kryt směrem nahoru, aby se 
uvolnily zarážky, a potom ho vytahujte směrem k sobě.

Připevnění a sejmutí předního krytu
zz Přední ochranný protiprachový kryt zasuňte tak, jak je 
vidět na obrázku.
zz Kryt sejměte vytažením směrem k sobě.

• Uchovat papír bez prachu venku nebo v prašném prostředí se možná nepodaří. 
Dbejte na to, kde tiskárnu používáte.

BATT
ERY
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Pravidelné čištění

Je-li součástí balení čisticí jednotka, možná budete chtít provádět pravidelné čištění, 
abyste zabránili tomu, že na vytištěných stránkách vytvoří prach čáry. Upozorňujeme, že 
v některých regionech není čisticí jednotka součástí balení.

Vyčistěte tiskárnu.
zz Pokud je v tiskárně inkoustová kazeta, vyjměte ji.
zz Čisticí jednotku šipkou směrem k sobě zasuňte zcela 
do prostoru inkoustové kazety a zase ji vysuňte, celkem 
2krát až 3krát.
zz Čisticí jednotku uložte do sáčku nebo jiného obalu, aby se 
na ni neprášilo.

• Nedotýkejte se bílého proužku na čisticí jednotce. Může to mít vliv na čisticí schopnost.
• Nepoužívejte jiné typy čističů, protože by mohly tiskárnu poškodit.
• Pokud se na vytištěných stránkách objevují čáry i po použití čisticí jednotky, 

kontaktujte středisko zákaznické podpory společnosti Canon.

Výběr jazyka na displeji

1 Zapněte tiskárnu SELPHY.
zz Tiskněte tlačítko <q>, dokud se nezobrazí obrazovka 
uvedená vlevo.
zz Pro vypnutí tiskárny SELPHY znovu podržte tlačítko 
<q>, dokud se obrazovka nezmění.

2 Odklopte displej (LCD monitor).
zz Displej se nesnažte odklápět silou více než do úhlu 45°, 
protože byste mohli poškodit tiskárnu nebo způsobit 
nesprávnou funkci.

3 Zobrazte stránku pro nastavení.
zz Stiskněte tlačítko <k>.
zz Stiskněte tlačítko <o>.

4 Zobrazení stránky s nastavením jazyka.
zz Pomocí tlačítek <u><d> zvolte [Language/Jazyk], 
a potom stiskněte tlačítko <o>.

5 Vyberte jazyk.
zz Pomocí tlačítek <u><d><l><r> zvolte jazyk a potom 
stiskněte tlačítko <o>.

Přibl. 45°
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Kontrola podporovaných  
paměťových karet

Podporované paměťové karty jsou následující.
• Paměťová karta SD
• Paměťová karta SDHC
• Paměťová karta SDXC
• Paměťová karta miniSD*
• Paměťová karta miniSDHC*
• Paměťová karta microSD*

• Paměťová karta microSDHC*
• Paměťová karta microSDXC*
• Karta CF (CompactFlash) 
• Microdrive
• Karta xD-Picture Card*

* Vyžaduje volitelný odpovídající adaptér.

• V případě paměťových karet, které vyžadují adaptér, vždy vložte nejprve kartu do 
adaptéru a teprve potom tento adaptér vložte do příslušné zdířky. Pokud do zdířky 
na kartu omylem vložíte paměťovou kartu bez adaptéru, možná se vám nepodaří 
kartu vyjmout z tiskárny.

• Používejte paměťové karty, které jsou naformátovány v zařízení, na kterém 
pořizujete snímky. Snímky na kartě, která byla naformátována v počítači, nemusí 
tiskárna rozeznat.

Tisk snímků (Vybrat a tisknout)
Následujícím způsobem vyberte snímky a specifikujte počet výtisků. Jako příklad 
používáme tisk z paměťové karty SD, ale stejným způsobem můžete tisknout i z jiných 
paměťových karet.

1 Zapněte tiskárnu SELPHY a odklopte displej.
zz Pro zapnutí tiskárny SELPHY postupujte podle kroků 1 – 2 
v části „Výběr jazyka na displeji“ a odklopte obrazovku.

2 Do zdířky vložte paměťovou kartu.
zz Vložte paměťovou kartu vyobrazeným směrem, až 
zacvakne do příslušné polohy.
zz Pro vyjmutí kartu zatlačte tak, aby zacvakla, a potom ji 
pomalu uvolněte.
zz Ukáže se obrazovka zobrazení snímku použitá v příštím 
kroku.

3 Zvolte snímek.
zz Pomocí tlačítek <l><r> zvolte snímek, který chcete 
vytisknout.
zz Pro posun dopředu nebo dozadu o pět snímků přidržte 
tlačítka <l><r>.

Strana s nálepkou

Počet kopií 
zobrazeného snímku

Celkový počet výtisků

10



4 Specifikujte počet výtisků.
zz Pomocí tlačítek <u><d> specifikujte počet výtisků.
zz Pro zvýšení nebo snížení počtu výtisků o pět kopií 
přidržte tlačítka <u><d>.
zz Pokud chcete zároveň tisknout jiný obrázek, opakujte 
kroky 3 – 4.

5 Tisk.
zz Pro zahájení tisku stiskněte tlačítko <p>.
zz Během tisku papír několikrát projde do tiskárny SELPHY 
a zezadu se z ní vysune. Papíru se nedotýkejte, dokud se 
tisk nedokončí a dokud vytisknuté snímky nevyjedou do 
zásobníku na papír.
zz Ve výstupní části zásobníku na papír by se nemělo 
shromáždit 19 a více kopií.
zz Pro zrušení probíhajícího tisku vždy stiskněte tlačítko 
<v>.

• Pokud tiskárna tiskne nebo pokud slyšíte, že tiskárna ihned po zapnutí pracuje, 
nikdy z ní nevytahujte zásobník na papír, neotvírejte kryt prostoru pro inkoustovou 
kazetu ani nevytahujte paměťovou kartu. To by mohlo tiskárnu poškodit.

• Pro zrušení probíhajícího tisku vždy stiskněte tlačítko <v>. Tisk nelze zrušit 
stisknutím tlačítka <q>, a pokud byste odpojili napájení, mohla by se tiskárna 
poškodit.

Různé možnosti tisku
Když používáte funkce, které jsou zde popsány, měli byste se vždy podívat do stažené 
příručky PDF a přečíst si všechna bezpečnostní opatření.

Tisk všech snímků

Všechny snímky na paměťové kartě vytiskněte najednou následujícím způsobem.
• Stiskněte tlačítko <k> a potom vyberte [Print All Images/Tisk všech snímků].

Ořezávání snímků

Následujícím způsobem můžete vytisknout pouze vybranou část snímku.
• Zvolte snímek a potom stiskněte tlačítko EDIT pro provedení nastavení.

11
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Tisk průkazových fotografií

Snímky lze vytisknout jako průkazovou fotografii. Můžete vybrat jednu následujících tří 
velikostí: [Custom/Vlastní], [Standard] a [Dual]. Na každý arch lze s pomocí volby [Custom/
Vlastní] and [Standard] vytisknout dva různé snímky.
* Velikost [Standard] odpovídá mezinárodním normám ICAO.

1 Specifikujte tisk průkazových fotografií.
zz Stiskněte tlačítko <k>.
zz Pomocí tlačítek <u><d> zvolte [ID Photo/Průkazové 
fotografie], a potom stiskněte tlačítko <o>.

2 Specifikujte konečnou velikost fotografie.
zz Pomocí tlačítek <l><r> specifikujte, jak je velikost 
stanovena.
zz [Custom/Vlastní]: Pomocí tlačítek <u><d> vyberte 
[Long Side/Dlouhá strana], a potom pomocí tlačítek 
<l><r> specifikujte délku. Specifikujte délku [Short 
Side/Krátká strana], a potom stiskněte tlačítko <o>.
zz [Standard] nebo [Dual]: Zkontrolujte uvedený rozměr 
snímku a stiskněte tlačítko <o>.

3 Zvolte snímek.
zz Pomocí tlačítek <l><r> zvolte snímek a potom 
stiskněte tlačítko <u>. Na displeji vpravo dole se zobrazí 
symbol .

zz Pro specifikování oblasti ořezu stiskněte tlačítko EDIT na 
obrazovce pro výběr snímků.
zz U možnosti [Standard] a [Dual] pro tisk fotografie, která 
odpovídá standardu pro velikost obličeje a umístění na 
fotografii pro pas, upravte rámeček ořezu tak, aby jedna 
čára byla nad hlavou a druhá pod bradou.

4 Tisk.
zz Tiskněte podle popisu v kroku 5 „Tisk snímků (Vybrat 
a tisknout)“.

12
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• Pro výchozí zobrazení nastavení průkazové fotografie při zasunuté paměťové kartě a po tisku 
stiskněte tlačítko <k>, vyberte [Change Settings/Změnit nastavení] r [ID Photo Priority/Priorita 
průkazové fotografie], a potom zvolte [On/Zapnuto].

• Může se stát, že fotografie nebude jako oficiální průkazová fotografie přijatelná. Závisí to na 
tom, pro jaký účel je fotografie určena. Podrobné informace si zjistěte u příslušné instituce, která 
fotografii vyžaduje.

Tisk s různými nastaveními
Snímky lze tisknout s povrchovou úpravou tisku, s okraji nebo bez okrajů, s různými 
rozvrženími na stránce a po korekci snímků.
• Stiskněte tlačítko <k> a vyberte [Change Settings/Změnit nastavení].

• Při nastavení [Keep Print Settings/Ponechat nastavení tisku] si tiskárna SELPHY 
může ponechat nastavení [Borders/Okraje] a [Page Layout/Rozvržení na stránce] .

Tisk bez síťové zásuvky
Pro tisk v případě, že není k dispozici síťová zásuvka, použijte akumulátor NB-CP2L 
(prodává se zvlášť). 

Připojení akumulátoru

1 Sejměte montážní krytku akumulátoru.
zz Spínač podržte ve směru šipky ( ) a kryt vyjměte 
posunutím ve směru šipky ( ).

2 Sejměte krytku konektoru akumulátoru.

3 Připojte akumulátor.
zz Zasuňte konec konektoru ve směru šipky ( ) a vložte 
druhý konec ( ), až zacvakne.

BATT
ERY

Ventilátor
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Nabíjení akumulátoru pro použití tiskárny SELPHY
• Nabíjení začne, jakmile tiskárnu SELPHY zapojíte do síťové zásuvky. Zároveň na 

obrazovce bliká [ ].
• Až přibližně po čtyřech hodinách (při pokojové teplotě) nabíjení skončí, [ ] se už 

nebude zobrazovat.
• SELPHY lze pro použití zapnout, i když [ ] bliká. Nabíjení se však potom zastaví. 

Když tiskárnu vypnete, [ ] bliká a nabíjení se obnoví.

• Bezpečnostní opatření týkající se akumulátoru viz uživatelskou příručku k akumulátoru.
• Když se zobrazí [ ], umístěte tiskárnu SELPHY do prostředí s provozní teplotou. Jakmile se 

tiskárna přizpůsobí okolní teplotě, nabijte ji.
• Když se zobrazí [ ], pak stiskněte a nejméně 3 sekundy podržte jakékoli tlačítko kromě 

tlačítka <q> pro vymazání [ ]. Chcete-li zkontrolovat, zda se akumulátor stále nabíjí, 
můžete stisknout jakékoli tlačítko kromě tlačítka <q>, a asi na 10 sekund se zobrazí [ ].

• Když se [ ] zobrazí červeně, akumulátor je na konci své životnosti. Zakupte nový 
akumulátor.

• Bezpečnostní opatření týkající se akumulátoru viz uživatelskou příručku 
k akumulátoru.
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Doporučujeme používat originální příslušenství a spotřební materiál Canon.

Tento výrobek je zkonstruován pro dosažení vynikajících výkonů při použití s originálním 
příslušenstvím a spotřebním materiálem Canon.
Společnost Canon není odpovědná za jakékoli škody na tomto výrobku a/nebo za nehody, 
jako je např. požár apod., způsobené chybnou funkcí příslušenství jiných výrobců (např. 
únik elektrolytu a/nebo výbuch akumulátoru). Obchodní záruka společnosti Canon 
(v případě, že je nabízena) se nevztahuje na škody způsobené používáním příslušenství 
nebo spotřebního materiálu od jiných výrobců.

UPOZORNĚNÍ
PŘI VÝMĚNĚ AKUMULÁTORU ZA NESPRÁVNÝ TYP HROZÍ RIZIKO EXPLOZE. 
POUŽITÉ AKUMULÁTORY LIKVIDUJTE PODLE MÍSTNÍCH PŘEDPISŮ.

Připojení k počítači
Pro připojení tiskárny SELPHY k počítači použijte kabel USB (prodává se zvlášť, 
o maximální délce 2,5 m), který má na straně tiskárny SELPHY konektor Mini-B.

 Ochranné známky a licence
• Logo CF5 je ochrannou známkou společnosti CompactFlash Association.
• Logo SDXC je ochrannou známkou společnosti SD-3C, LLC.
• Všechny ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím jejich příslušných vlastníků.
• Toto zařízení je technologie exFAT s licencí od společnosti Microsoft.
• Části kódu použité ve firmware vycházejí zčásti z díla Independent JPEG Group.

Registrace výrobku on-line

Vyhraďte si několik minut na registraci svého výrobku na internetové adrese 
http://www.canon-europe.com/manual-register a získáte:

• Vlastní zabezpečený účet Canon a přihlašovací údaje
S přístupem ke službám Canon, jako je irista a galerie.

• Informace o nejnovějších výrobcích a aktuálních propagačních akcích zasílané 
přímo do vaší e-mailové schránky.
Objednejte si zasílání našich e-mailů a jako první získáte nejnovější informace 
o výrobcích, událostech a propagačních akcích, a také praktické rady, pokyny, tipy 
a příručky.

• Informace přizpůsobené přímo pro vás
Sdělte nám o sobě a o svých výrobcích Canon více, a my pak podle toho přizpůsobíme 
informace, které vám budeme zasílat. 
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Pouze Evropská unie a EHP (Norsko, Island a Lichtenštejnsko)
Tento symbol znamená, že podle směrnice OEEZ  (2012/19/EU), 
směrnice o bateriích (2006/66/ES) a/nebo podle vnitrostátních 
právních prováděcích předpisů k těmto směrnicím nemá být tento 
výrobek likvidován s odpadem z domácností. 
Je-li v souladu s požadavky směrnice o bateriích vytištěna pod výše 
uvedeným symbolem chemická značka, udává, že tato baterie nebo 
akumulátor obsahuje těžké kovy (Hg = rtuť, Cd = kadmium,  

Pb = olovo) v koncentraci vyšší, než je příslušná hodnota předepsaná směrnicí.
Tento výrobek má být vrácen do určeného sběrného místa, např. v rámci autorizovaného 
systému odběru jednoho výrobku za jeden nově prodaný podobný výrobek, nebo do 
autorizovaného sběrného místa pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických 
zařízení (OEEZ), baterií a akumulátorů. Nevhodné nakládání s tímto druhem odpadu 
by mohlo mít negativní dopad na životní prostředí a lidské zdraví, protože elektrická a 
elektronická zařízení zpravidla obsahují potenciálně nebezpečné látky. Vaše spolupráce 
na správné likvidaci tohoto výrobku napomůže efektivnímu využívání přírodních zdrojů. 
Chcete-li získat podrobné informace týkající se recyklace tohoto výrobku, obraťte se 
prosím na místní úřad, orgán pro nakládání s odpady, schválený systém nakládání s 
odpady či společnost zajišťující likvidaci domovního odpadu, nebo navštivte webové 
stránky
www.canon-europe.com/weee nebo www.canon-europe.com/battery.
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