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Návod: Vytvoření a správa kalibrace na tiskárně Fiery Driven 
pomocí spektrofotometru EFI ES-2000 
Přehled funkce 
Každá firma se potýká s problémem, jak při každém tisku dosáhnout předvídatelné barvy, a nejdůležitějším 
aspektem barevného tisku je kalibrace. Všechny tiskové moduly založené na toneru využívají mechanismy, 
na které působí faktory prostředí, například vlhkost a teplota. Aby se udržela konzistentní reprodukce barev 
i přes tyto změny prostředí, je klíčovým aspektem kalibrace. Řadiče Fiery disponují dvěma způsoby 
provádění kalibrace, pomocí externího měřicího zařízení, jako je spektrofotometr ES-2000 (nebo 
GretagMacbeth Eye-One konkrétního výrobce), nebo pomocí integrovaného kopírovacího skeneru, tj. metoda 
ColorCal. V tomto návodu je popsán způsob kalibrace pomocí spektrofotometru ES2000. 

Přínosy pro zákazníky 
• Je-li to nutné, kalibrace se aktivuje u každé úlohy, pokud jsou předvolby kalibrace nastaveny na 

pozastavení tisku po vypršení platnosti kalibrace. Je tak zajištěno použití aktuální kalibrace na 
každou vybranou úlohu pomocí spektrofotometru EFI ES-2000. 

Cíle cvičení 
• Nakonfigurujte Předvolby kalibrace. 

• Pomocí spektrofotometru EFI ES-2000 nakalibrujte server Fiery na dosahování konzistentních 
a reprodukovatelných barev. 

• Pomocí Předvoleb kalibrace proveďte kalibraci na základě úlohy s povolením možnosti pozastavení 
tisku po vypršení platnosti kalibrace. 

• Vytiskněte vybranou úlohu ve frontě podržených souborů aplikace Command WorkStation. 
Zpracovaná úloha bude pozastavena, klikněte pravým tlačítkem a vyberte možnost Vlastnosti. 
Proveďte kalibrací pomocí spektrofotometru EFI ES-2000. 

Další zdroje 
Chcete-li se dozvědět více o funkcích produktů Fiery, společnost EFI vytvořila interaktivní online 
kurzy, pomocí nichž lze zlepšit znalost produktů Fiery a zvýšit produktivitu. Kompletní seznam 
nabízených online kurzů najdete na webové stránce Fiery eLearning. 

Než začnete 
• Musíte mít otevřenou aplikaci Fiery Command WorkStation 5.4.0 nebo vyšší a připojenou k serveru 

Fiery se systémem Fiery FS100/FS100 Pro nebo vyšším. 

• Přihlaste se jako správce k aplikaci Command WorkStation. 

• Spektrofotometr EFI ES-2000 nebo EFI ES-1000 musí být zapojený k systému se spuštěnou aplikací 
Command WorkStation. 

 
Poznámka: 

Předvolby kalibrace vyžadují přihlášení k aplikaci Command WorkStation s právy 
správce. 

Kalibraci lze provést po přihlášení k aplikaci Command WorkStation v roli 
operátora nebo správce. 

  

303 Velocity Way 
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Nastavení Předvoleb kalibrace na serveru Fiery 
1. Vyberte možnost Středisko zařízení v aplikaci Fiery Command WorkStation nebo z nabídky 

Přejít vyberte možnost Nástroje. 

2. V části Kalibrovat vyberte možnost Předvolby. 

3. Metodu měření nastavte na hodnotu EFI ES-2000 [kompatibilní s ES-1000] nebo na zařízení, 
pomocí něhož budete kalibrační stránky měřit. 

4. Vyberte Rozložení políček: V tomto příkladu vyberte možnost 21 seřazených políček. 

5. Poté vyberte Stav kalibrace. 

a. Zaškrtnutím povolte možnost Nastavte časový limit a stav zobrazení ve Středisku 
úloh. Vynutí se tak doba, která může proběhnout mezi kalibracemi. Také se zobrazí 
datum a čas poslední kalibrace pro každý typ média používaného v úloze. 

b. Nastavte počet dní či hodin, které mohou mezi kalibracemi uběhnout. 

c. Je-li to vhodné pro daný pracovní postup, zaškrtnutím povolte možnost Pozastavit tisk, 
jakmile kalibrace vyprší. Ve výchozím nastavení není tato možnost povolena. 

 
Poznámka: 

Další možnosti předvoleb pod nadpisem: Metoda profilování a rozložení 
políček představují nastavení softwaru Color Profiler Suite a budou dostupná 
pouze v případě, že je na klientu aplikace Command WorkStation nainstalován 
software Fiery Color Profiler Suite. 

6. Uložte předvolby kalibrátoru. 

  



Vytvoření a správa kalibrace pomocí spektrofotometru EFI ES-2000 

Vzdělávací služby společnosti EFI  4 

  

Vytvoření kalibrační sady 
1. V části Kalibrace vyberte možnost Správa. 

2. Abyste mohli vytvořit novou kalibrační sadu, vyberte možnost Vytvořit novou…. 

3. Nejprve vyberte existující kalibrační sadu, která je podobná kalibrovanému médiu, a tlačítko OK. 

4. Po výzvě novou kalibrační sadu pojmenujte. 

5. Do textového pole Doporučený papír zadejte médium, pomocí něhož budete kalibraci provádět. 
Toto pole lze nechat prázdné, může však usnadnit správu papíru a médií v budoucnu. 

6. Chcete-li zadat vlastnosti média, jako je velikost papíru, Gramáž papíru a Potah, které jsou nutné 
k tisku pomocí požadovaného média, vyberte možnost Vlastnosti, a vyberte tak okno Vlastnosti 
úlohy. 

a. Vyberte kartu Média a přiřaďte Typ média, Gramáž média, Potah a Zásobník papíru 
nebo Paper Catalog odpovídající danému pracovnímu postupu. 

b. Vyberte kartu Obrázek a přiřaďte typ Čáry/Body odpovídající této kalibrační sadě. Každý 
typ Čáry/Body bude vyžadovat jedinečnou kalibrační sadu a výstupní profil. Poznámka: 
Tyto možnosti se liší u různých zařízení. 

 
Poznámka: U některých tiskových modulů bude nutné vybrat média pomocí nástroje Paper 

Catalog. 

7. Tlačítkem OK zavřete okno Vlastnosti úlohy a vyberte možnost Pokračovat. 

8. Vyberte Zdroj papíru, pomocí něhož se vytiskne kalibrační stránka. 

9. Metodu měření nastavte na hodnotu EFI ES-2000 nebo na připojené měřicí zařízení a vyberte 
možnost Pokračovat. 

10. Vytiskne se kalibrační stránka pomocí Předvoleb kalibrace a Vlastností úlohy. Vyzvedněte si 
vytištěnou stránku. 
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Poznámka: 

Vytištěná stránka byla definována v Předvolbách kalibrace. 

Počet kalibračních stránek se definuje v Předvolbách kalibrace. 

 

 
 

 

11. Podle pokynů na obrazovce nakalibrujte spektrofotometr ES-2000 a odečtěte stránku s políčky. 

a. Spektrofotometr ES-2000 umístěte do kolébky a nakalibrujte stisknutím tlačítka na boční 
straně nebo kliknutím na tlačítko Pokračovat. 

b. Kalibrační stránku umístěte do podpůrného zásobníku. Naměříte všechny čtyři barevné 
proužky na kalibrační stránce. 

c. Po výzvě k načtení azurového proužku umístěte spektrofotometr EFI-ES2000 na bílé 
místo nad azurovým proužkem vedle šipky. Pokračujte v krocích uvedených na 
obrazovce a naměřte každý barevný proužek. 

12. Po úspěšném naměření čtyř barevných proužků vyberte možnost Pokračovat a zobrazte 
výsledky kalibrace. 

13. Graf se srovnáním hodnot D-Max s cílovými křivkami zobrazíte výběrem možnosti Zobrazit 
měření. Po dokončení zavřete okno Měření tlačítkem Zavřít. 

 
Poznámka: 

Zkontrolujte každou barvu na grafu a u každé barvy srovnejte naměřené hodnoty 
s cílovými hodnotami D-Max. 

Jsou-li Vizuální rozdíly větší než 5 %, může tiskárna vyžadovat servis. 

14. Po srovnání hodnot D-Max vyberte výstupní profil, který bude přiřazen k nové kalibrační sadě. 

15. Po výběru výstupního profilu se aplikuje přiřazená kalibrace. 

16. Po dokončení stiskněte tlačítko OK a tlačítkem Zavřít Kalibrátor ukončete. 

17. Další informace o vytváření vlastních výstupních profilů najdete v Návodu: Dosažení přesných 
a konzistentních barev pomocí profilů tiskárny. 
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Kalibrace na základě úlohy 
1. V oblasti Stav úlohy aplikace Command WorkStation bude uvedena informace, zda vypršel 

časový limit pro média přiřazená k úloze. Pokusíte-li se vytisknout úlohu s prošlou kalibrací, úloha 
se pozastaví v tiskové frontě a bude zvýrazněna červeně. 

2. Chcete-li nakalibrovat média použitá v úloze, vyberte úlohu ve frontě podržených, klikněte 
pravými tlačítkem a vyberte možnost Kalibrační úloha… 

3. V okně Kalibrátoru vyberte médium, které chcete kalibrovat, z nabídky Kalibrovat pro:. 

4. Vyberte zásobník papíru, v němž je vloženo požadované médium, vyberte měřicí zařízení 
a možnost Pokračovat. 

5. Po vytištění kalibrační stránky vyberte možnost OK. 

6. Podle pokynů na obrazovce nakalibrujte spektrofotometr ES-2000 a odečtěte stránku s políčky. 

a. Spektrofotometr ES-2000 umístěte do kolébky a nakalibrujte stisknutím tlačítka na boční 
straně nebo výběrem tlačítka Pokračovat. 

b. Kalibrační stránku umístěte do podpůrného zásobníku. Naměříte všechny čtyři barevné 
proužky na kalibrační stránce. 

7. Po úspěšném naměření čtyř barevných proužků vyberte možnost Pokračovat a zobrazte 
výsledky kalibrace. 

8. Tlačítkem Zkušební tisk můžete vytisknout srovnávací stránku. 

9. Kalibraci dokončíte výběrem možnosti Použít a zavřít. Chcete-li úlohu vytisknout ihned po 
aplikaci kalibrace, před výběrem možnosti Použít a zavřít zaškrtněte pole Tisknout [název úlohy]. 

10.  Graf se srovnáním hodnot D-Max s cílovými křivkami zobrazíte výběrem možnosti Zobrazit 
měření. 

 
Poznámka: 

Zkontrolujte každou barvu na grafu a u každé barvy srovnejte naměřené hodnoty 
s cílovými hodnotami D-Max. 

Jsou-li Vizuální rozdíly větší než 5 %, může tiskárna vyžadovat servis. 

11. Až porovnáte hodnoty D-Max, vyberte možnost Použít a zavřít. 

U všech úlohy pomocí stejného média se bude používat nová kalibrace, dokud opět nevyprší její 
platnost. 

 



 

 

 
 

Společnost EFI vynalézá integrovanou digitální technologii, která firmám a 
podnikům na celém světě pomáhá zvýšit zisky, produktivitu, efektivitu a 
spokojenost zákazníků. 

 

Proč EFI? 

Díky portfoliu škálovatelných digitálních produktů značky EFI™ (www.efi.com) 

mohou firmy po celém světě uskutečnit své vize a cíle. S našimi výkonnými 

servery, řadiči, rastrovacími procesory, inkoustovými tiskárnami a přesnými 

řešeními pro zpracování obrázků a barev mohou společnosti propagovat svou 

značku například na billboardech, budovách, autobusech nebo reklamních 

tabulích, a rozšířit tak okruh svých zákazníků. Náš software pro automatizaci 

firemních postupů umožňuje společnostem pracovat rychleji a efektivněji 

využívat náklady. Díky našim řešením pro kancelář, podnik a mobilní použití 

v cloudu mohou společnosti vytvářet účinné propagační materiály. 
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