
Οδηγός μέσων εκτύπωσης

Μεγέθη χαρτιού που υποστηρίζονται από τον εκτυπωτή

Μέγεθος
χαρτιού

Διαστάσεις Τυπική
θήκη 500
φύλλων
(Θήκη 1)

Τυπική
θήκη 500
φύλλων
(Θήκη 2)

Θήκη 2 x 500
φύλλων

Θήκη
2500
φύλλων

Θήκη
3000
φύλλων

Τροφο-
δότης
διαφορε-
τικών
μεγεθών3

Εκτύπωση
διπλής
όψης

A4 210 x 297 χιλ.
(8,3 x 11,7 ίν.)

2 2 2

A5 148 x 210 χιλ.
(5,8 x 8,3 ίν.)

1 1 1 X X

A6 105 x 148 χιλ.
(4,1 x 5,8 ίν.)

X X X X X 1

JIS B5 182 x 257 χιλ.
(7,2 x 10,1 ίν.)

X X

Letter 216 x 279 χιλ.
(8,5 x 11 ίν.)

2 2

Legal 216 x 356 χιλ.
(8,5 x 14 ίν.)

X X

Executive 184 x 267 χιλ.
(7,3 x 10,5 ίν.)

X X

JIS B4 257 x 364 χιλ.
(10,12 x 14,33 ίν.)

X X

SRA3 320 x 450 χιλ.
(12,6 x 17,7 iν.)

X 1 X X X 1

A3 297 x 420 χιλ.
(11,69 x 16,54 ίν.)

X X

12 x 18 305 x 457 χιλ.
(12 x 18 ίν.)

X 1 X X X 1

11 x 17 279,4 x 431,8 χιλ.
(11 x 17 ίν.)

X X

Oficio 216 x 340 χιλ.
(8,5 x 13,4 ίν.)

X X

Folio 216 x 330 χιλ.
(8,5 x 13 ίν.)

X X

Statement 140 x 216 χιλ.
(5,5 x 8,5 ίν.)

1 1 1 X X

1 Υποστηρίζεται μόνο με προσανατολισμό στη μικρή πλευρά.
2 Υποστηρίζεται μόνο με προσανατολισμό στη μεγάλη πλευρά.
3 Υποστηρίζει μέγεθος χαρτιού χωρίς λειτουργία ανίχνευσης μεγέθους.
4 Υποστηρίζεται μόνο όταν το πλάτος είναι από 139,7 χιλ. (5,5 ίν.) έως 320 χιλ. (12,6 ίν.) και το μήκος είναι από 148 χιλ. (5,83 ίν.)
έως 458 χιλ. (18 ίν.).

Σημείωση: Η διαχωριστική σελίδα υποστηρίζεται από τον τροφοδότη διαφορετικών μεγεθών μόνο αν το πλάτος είναι μέχρι
296,9 χιλ. (11,69 ίν.) και το μήκος μέχρι 1219,2 χιλ. (48 ίν.). Ορίστε τη ρύθμιση μεγέθους χαρτιού σε Universal.
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Μέγεθος
χαρτιού

Διαστάσεις Τυπική
θήκη 500
φύλλων
(Θήκη 1)

Τυπική
θήκη 500
φύλλων
(Θήκη 2)

Θήκη 2 x 500
φύλλων

Θήκη
2500
φύλλων

Θήκη
3000
φύλλων

Τροφο-
δότης
διαφορε-
τικών
μεγεθών3

Εκτύπωση
διπλής
όψης

Universal 76,2 x 76,2 χιλ.
(3 x 3 ίν.) έως
320 x 1219,2 χιλ.
(12,6 x 48 ίν.)

X X 4

7  3/4
Envelope

98 x 191 χιλ.
(3,9 x 7,5 ίν.)

X X X X X X

9 Envelope 98 x 225 χιλ.
(3,9 x 8,9 ίν.)

X X X X X X

10 Envelope 105 x 241 χιλ.
(4,1 x 9,5 ίν.)

X X X X X X

DL Envelope 110 x 220 χιλ.
(4,3 x 8,7 ίν.)

X X X X X X

C5 Envelope 162 x 229 χιλ.
(6,4 x 9 ίν.)

X X X X X X

B5 Envelope 176 x 250 χιλ.
(6,9 x 9,8 ίν.)

X X X X X X

Άλλος
φάκελος

98 x 162 χιλ.
(3,9 x 6,3 ίν.) έως
176 x 250 χιλ.
(6,9 x 9,8 ίν.)

X X X X X X

1 Υποστηρίζεται μόνο με προσανατολισμό στη μικρή πλευρά.
2 Υποστηρίζεται μόνο με προσανατολισμό στη μεγάλη πλευρά.
3 Υποστηρίζει μέγεθος χαρτιού χωρίς λειτουργία ανίχνευσης μεγέθους.
4 Υποστηρίζεται μόνο όταν το πλάτος είναι από 139,7 χιλ. (5,5 ίν.) έως 320 χιλ. (12,6 ίν.) και το μήκος είναι από 148 χιλ. (5,83 ίν.)
έως 458 χιλ. (18 ίν.).

Σημείωση: Η διαχωριστική σελίδα υποστηρίζεται από τον τροφοδότη διαφορετικών μεγεθών μόνο αν το πλάτος είναι μέχρι
296,9 χιλ. (11,69 ίν.) και το μήκος μέχρι 1219,2 χιλ. (48 ίν.). Ορίστε τη ρύθμιση μεγέθους χαρτιού σε Universal.

Αποθήκευση χαρτιού
Χρησιμοποιήστε αυτές τις οδηγίες αποθήκευσης χαρτιού για να αποφύγετε τις εμπλοκές και την ανομοιόμορφη
ποιότητα εκτύπωσης:

• Για καλύτερα αποτελέσματα, αποθηκεύετε το χαρτί σε περιβάλλον όπου η θερμοκρασία είναι 21°C (70°F) και η
σχετική υγρασία 40%. Οι περισσότεροι κατασκευαστές συνιστούν την εκτύπωση σε εύρος θερμοκρασιών 18–
24°C (65–75°F) με σχετική υγρασία μεταξύ 40% και 60%.

• Αποθηκεύετε το χαρτί σε κούτες, σε παλέτα ή ράφι, και όχι απευθείας πάνω στο δάπεδο.

• Φυλάσσετε τα μεμονωμένα πακέτα σε επίπεδη επιφάνεια.

• Μην τοποθετείτε τίποτα πάνω στα μεμονωμένα πακέτα χαρτιού.

• Βγάλτε το χαρτί από την κούτα ή τη συσκευασία του μόνο όταν είστε έτοιμοι να το τοποθετήσετε στον εκτυπωτή.
Η κούτα και η συσκευασία διατηρούν το χαρτί καθαρό και στεγνό και δεν τσαλακώνεται.
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Αποφυγή εμπλοκών

Σωστή τοποθέτηση του χαρτιού

• Βεβαιωθείτε ότι το χαρτί βρίσκεται σε επίπεδη θέση στη θήκη.

Σωστή τοποθέτηση του χαρτιού Λανθασμένη τοποθέτηση του χαρτιού

• Μην αφαιρείτε κάποια θήκη ενώ η διαδικασία εκτύπωσης βρίσκεται σε εξέλιξη.

• Μην τοποθετείτε μια θήκη ενώ η διαδικασία εκτύπωσης βρίσκεται σε εξέλιξη. Τοποθετήστε την πριν από την
εκτύπωση ή περιμένετε μήνυμα προτροπής πριν να την τοποθετήσετε.

• Μην τοποθετείτε υπερβολική ποσότητα χαρτιού. Βεβαιωθείτε ότι το ύψος της στοίβας βρίσκεται κάτω από την
ένδειξη μέγιστου γεμίσματος χαρτιού.

• Μη σύρετε το χαρτί μέσα στη θήκη. Τοποθετήστε το χαρτί στη θήκη, όπως φαίνεται στο σχήμα.

• Βεβαιωθείτε ότι οι οδηγοί στη θήκη ή στον τροφοδότη διαφορετικών μεγεθών έχουν τοποθετηθεί σωστά και δεν
πιέζουν υπερβολικά το χαρτί ή τους φακέλους.

• Μετά την τοποθέτηση χαρτιού, σπρώξτε σταθερά τη θήκη στο εσωτερικό του εκτυπωτή.

Χρήση συνιστώμενου χαρτιού

• Χρησιμοποιείτε μόνο συνιστώμενο χαρτί ή ειδικά μέσα εκτύπωσης.

• Μην τοποθετείτε τσαλακωμένο, πτυχωμένο, νοτισμένο, λυγισμένο ή κυρτωμένο χαρτί.

• Πριν τοποθετήσετε το χαρτί, λυγίστε, αερίστε και ισιώστε το.

• Μην χρησιμοποιείτε χαρτί που έχει κοπεί με το χέρι.

• Μην αναμειγνύετε μεγέθη, βάρη και τύπους χαρτιού στην ίδια θήκη.
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• Βεβαιωθείτε ότι έχετε ορίσει σωστά το μέγεθος και τύπο χαρτιού στον υπολογιστή ή στον πίνακα ελέγχου του
εκτυπωτή.

• Αποθηκεύετε το χαρτί σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή.

Οδηγός μέσων εκτύπωσης
Σελίδα 4 από 4


	Οδηγός μέσων εκτύπωσης
	Μεγέθη χαρτιού που υποστηρίζονται από τον εκτυπωτή
	Αποθήκευση χαρτιού
	Αποφυγή εμπλοκών



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


