REFLECTA
Návod k obsluze

SilverFast SE
Tento návod je součástí originální brožury, překlad z německé části str. 20 až
30, obrázky viz originální text.
Instalace SilverFast SE
Macintosh
1. Ujistěte se, že před instalací skeneru máte nainstalován program pro úpravu obrázků (např.
Photoshop).
2. Do CD-mechaniky vložte instalační CD SilverFast. Dvojitým kliknutím vyberte jazyk.
3. Otevřete složku „Photoshop Plugin“ (Twain-Modul*) a dvojitým kliknutím na soubor „SF D…“
spusťte instalaci SilverFast.
4. V dialogovém okně klikněte na „Fortfahren“ (pokračovat).
5. Přečtěte si dohodu o licenci. Pokud s dohodou o licenci souhlasíte potvrďte „ja“ (ano).
6. V následujícím dialogovém okně (pouze pro Photoshop Plugin: objeví se pouze v případě, že
SilverFast nalezne několik Import/Export složek) potvrďte kliknutím na „Auswählen“ (vybrat)
zkopírování SilverFast souborů do Import/Export složky vašeho programu pro úpravu obrázků.
7. Úspěšnou instalaci ukončete pomocí „Beenden“ (ukončit).
*Instalace pro Photoshop Plugin a Twain-Modul je stejná.
8. Instalace je nyní dokončena. Spusťte váš program pro úpravu obrázků (např. Photoshop) a
otevřete „Ablage“ menu; přes „Impotieren“ (importovat) vyberte skener „SilverFast“.
9. V následujícím dialogovém okně proveďte registraci Vašeho SilverFast. Zadejte Vaše jméno a
adresu firmy (min. jeden znak), sériové číslo ( viz. registrační karta nebo zadní strana
brožurky). Pozor! Zadávejte pouze velká písmena a 0 (nula), nezadávejte „O“. Ukončete
pomocí „OK“.
SilverFast bude spuštěn. Všechny funkce SilverFast jsou vysvětleny ve spodní části prescan okna
pomocným textem. Další nápovědu naleznete po kliknutí na tlačítko s otazníkem.

Instalace SilverFast SE
Windows 95 / 98 / NT / 2000 / ME
1. Ujistěte se, že před instalací SilverFast SE máte nainstalován program pro úpravu obrázků
(např. Photoshop)
2. Do CD-mechaniky vložte instalační CD SilverFast.
3. V exploreru vyberte složku s požadovaným jazykem a dále Photoshop Plugin nebo Twain*.
V adresáři „SF D 5…“ spustíte dvojitým kliknutím na „Setup.exe“ instalaci SilverFast.
4. Následující dialogy potvrďte pomocí „weiter“ (dále).
5. Přečtěte si dohodu o licenci. Pokud s dohodou o licenci souhlasíte potvrďte „ja“ (ano).
6. V následujícím dialogovém okně (pouze pro Photoshop Plugin: objeví se pouze v případě, že
SilverFast nalezne několik Import/Export složek) potvrďte kliknutím na „Auswählen“ (vybrat)
zkopírování SilverFast souborů do Import/Export složky vašeho programu pro úpravu obrázků.
7. Nyní je instalace ukončena.
*Instalace pro Photoshop Plugin a Twain-Modul je totožná.
8. Spusťte program pro úpravu obrázků (např. Photoshop). Otevřete „Datei“-menu ; přes
„Importieren“ (importovat) vyberte skener „SilverFast…“
9. V následujícím dialogovém okně proveďte registraci Vašeho SilverFast. Zadejte Vaše jméno a
adresu firmy (min. jeden znak), sériové číslo ( viz. registrační karta nebo zadní strana
brožurky). Pozor! Zadávejte pouze velká písmena a 0 (nula), nezadávejte „O“. Ukončete
pomocí „OK“.
Všechny funkce SilverFast jsou vysvětleny ve spodní části prescan okna pomocným textem. Další
nápovědu naleznete po kliknutí na tlačítko s otazníkem.

ScanPilot
Při prvním spuštění přístroje budete pozdraveni ScanPilotem. Po stisknutí startovacího tlačítka a
určení požadovaných operací na liště s tlačítky převezme další kroky ScanPilot. Jedná se o Presscan,
orámování (určíte výřez který má být naskenován), obrazová automatika, křivky-korekce, nastavení
měřítka, End-scan. Po těchto úkonech je Vaše předloha naskenována.
Postup můžete kdykoliv pomocí stop-tlačítka zastavit, manuálně zakročit a nářadí SilverFast použít
sami.
Po stisknutí prefs-tlačítka můžete zvolené nářadí z lišty změnit, stiskněte kontrolní box vedle
odpovídajícího nářadí. ScanPilot zobrazí optimální pořadí nářadí. Přesný popis nářadí naleznete dále
v manuálu a v popisu na CD.

SilverFast SE
1. Spuštění SilverFast
Spusťte Photoshop a otevřete „Ablage“-menu (Windows:datei-menu); přes „Importieren“ vyberte Váš
skener „SilverFast…“.

2. Registrace
V následujícím dialogovém okně proveďte registraci Vašeho SilverFast. Zadejte Vaše jméno a adresu
firmy (min. jeden znak), sériové číslo ( viz. registrační karta nebo zadní strana brožurky). Pozor!
Zadávejte pouze velká písmena a 0 (nuly), nezadávejte „O“a nedělejte mezery! Ukončete pomocí
„OK“.

3. „Prescan“ / „Öffnen“ (otevřít)
Sestavte SilverFast SE dohromady se skenerem a klikněte na „Prescan“.
Sken-rám roztáhněte do požadované velikosti a ujistěte se, že rám ohraničuje výhradně jen předlohu.
Máte-li k upravování obrázků SilverFast DC SE a máte k dispozici obrazové soubory např.
z digitálního fotoaparátu klikněte na „öffnen“ (otevřít).
V následujícím okně vyberte jeden ze souborů a klikněte na „öffnen“ nebo stiskněte zadávací tlačítko.
Vybraný soubor bude nyní v SilverFast DC SE otevřen.
Pokud chcete upravovat další soubor, můžete ho alternativně vybrat stisknutím tlačítka „Bildübersicht“
(přehled). Stisknutím tohoto tlačítka můžete vybrat celou složku a soubory z této složky budou
zobrazeny jako miniatury. Nyní pouhým kliknutím na miniaturu otevřete soubor.
Lišta s nářadím v přehledovém okně nahoře vlevo
Zde můžete mimo jiné třídit obrázky podle názvu, velikosti nebo data. Celý přehled lze vytisknout i ve
formě seznamu.

4. Motiv
V „Motiv“ vyberte příslušnou volbu pro „Bildautomatik“, aby bylo možné optimalizovat předlohu.
Okamžitě po vybrání motivu bude automatika automaticky aplikována. (všimněte si jak je Váš snímek
optimalizován).

5. Automatika
V případě,že zůstane předvolba motivu nezměněna, můžete jednoduše pro optimalizaci obrázku
kliknout na symbol clony v liště s nářadím.
Tlačítka a funkce kterými bylo manipulováno, se zbarví červeně. V tomto případě po spuštění
automatiky zčervenají tlačítka historie a křivky.

6. Úprava jasu obrazu
Pokud se Vám zdá Vaše předloha moc světlá nebo tmavá, klikněte na volbu křivky na liště s nářadím.
Pro korekci jasu použijte prostřední regulátor křivky. Každou korekci můžete velmi snadno vrátit zpět,
stačí stisknout příkaz „Z“ (na Windows PC „Ctrl+Z“).

7. Globální korekce
Touto funkcí lze změnit celkový barevný dojem předlohy. Kliknutím nebo kliknutím a tažením do
barevného kola se změní barevná charakteristika skenované předlohy. Třístupňovým regulátorem lze
upravit intenzitu změny. Nejnižší stupeň – slabá změna, nejvyšší stupeň – silná změna.

8. Selektivní barevná korekce
V tomto okně lze upravit jednotlivé barvy nezávisle na ostatních. Z lišty s nářadím otevřete selektivní
barevnou korekci a klikněte ve Vaší předloze na barvu, kterou chcete upravit. SilverFast rozpozná
barvu a aktivuje v dialogovém okně příslušný barevný kanál. Silnou čarou orámované barevné políčko
znamená aktivovaný kanál.
Klikněte na rezidentní menu aktivovaného barevného kanálu a vyberte jednu korekci. Všimněte si
okamžité změny v prescan okně. Provedenou korekci můžete vrátit pomocí „Z“ ( Windows PC
„Ctrl+Z“). Pro kanál je možná jedna další korekce. Celkem lze provést 6 korekcí barev.
9. Údaje o velikosti obrázku
Zadejte rozměry Vaší předlohy, rozměry požadované výstupní velikosti a výstupní rozlišení. Rozlišení
můžete nastavit manuálně pomocí posunovacího regulátoru, zadáním číselné hodnoty nebo
v rezidentním menu vybrat předdefinovaný údaj.

10. Zaostření
Pro optimální digitální ostrost Vaší předlohy je ve „filtrech“ přednastaveno „Auto-Schärfe“
(automatické zaostření). Zaostření je závislé na zvětšení a rozlišení, „Auto-Schärfe“ respektuje toto
automaticky. Pro vyhodnocení ostrosti proveďte konečné skenování.
V případě, že Vám výsledek zaostření nevyhovuje, vyberte jiné nastavení:
- vysoké zaostření (více automatické ostrosti (++) )
- standardní zaostření (automatické ostření)
- slabé zaostření (méně automatické ostrosti (++) )

11. Odrastrování tištěných předloh
Tuto funkci lze využít pouze u Scnner-Plugins/-Modulen, ne u SilverFast DC SE.
Např.: chceme li ofsetovou metodou vytisknout obrázky z naskenované ilustrované předlohy, musíme
provést nejdříve odrastrování.Ve „filtrech“ vyberte funkci „entrastert“. V otevřeném okně zadejte
velikost rastru: manuálně zadáním číselného údaje nebo jednoduše v menu výběrem údaje.

12. Volba barevného modulu
V Siverfast SE můžete provést konečný sken pouze v modulu „RGB“. Skenování v jiném barevném
modulu např. „CMYK“ není možné.

13. Spuštění
Pro spuštění skenování klikněte na skenovací tlačítko a skenování ve Vašem programu pro úpravu
obrázků může začít.

14. Generální reset
Provedené korekce zrušíte stlačením tlačítka „Options“ a kliknutím na knoflík „Option“ v SilverFast
dialogovém okně. (pro uživatele Windows: stlačte tlačítko „Alt“ a klikněte na knoflík „Option“).

Přednastavení
Před skenováním nastavte v „Option“ důležité operace. Tyto operace platí automaticky pro další
skenování.

Všeobecná přednastavení
Gama gradace
Přizpůsobte nastavení sken gama gradace Vaší obrazovce. Často je používán sken-gama 1,6-1,8.
Pro průhled je gama vyšší (1,8-2,0) nežli pro nadhled. Pro přesné nastavení gama naskenujte šedý
klín a gama nastavte tak, že budou vidět všechny šedé stupně.
SF po skenování znovu otevřít
Normálně bude SilverFast (stejně jako Photoshop-Plugin) po skenování uzavřen a pro následovné
skenování jej musíte znovu otevřít.
Korekce v reálném čase
V případě, že je toto pole aktivováno, bude každá provedená změna v menu SilverFast okamžitě, tedy
v reálném čase na obrazovce viditelná.

Speciální přednastavení
Filtr
Barvy, které skener u monochrom-snímání (čáry, stupně šedé) nemá snímat. Můžete si vybrat mezi
bílou, červenou, zelenou a modrou barvou jako „slepá barva“.
PreScan monochrom
V případě, že budou skenovány pouze čáry nebo stupně šedi, můžete tímto Presken urychlit.
Omezení zvýšení gama
Redukuje zamlžení tmavých částí obrázku.
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