
Οδηγός φινιρίσματος
MS910, MX910 και
XM9100 Series

Δημιουργία φυλλαδίου
• Ορισμένες λειτουργίες υποστηρίζονται μόνο σε ορισμένα
μοντέλα εκτυπωτών.

• Μετά την εκτύπωση, οι σελίδες ταξινομούνται και διπλώνονται
στη μέση για να δημιουργηθεί ένα φυλλάδιο.

• Τοποθετήστε τα φύλλα με τη μεγάλη πλευρά στραμμένη προς
την μπροστινή πλευρά της θήκης.

• Για να είναι το μέγεθος κάθε σελίδας του φυλλαδίου παρόμοιο
με το μέγεθος του αρχικού εγγράφου, επιλέξτε Διατήρηση
του αρχικού μεγέθους σελίδας στη σελίδα του
φυλλαδίου. Η ρύθμιση υποστηρίζει τα μεγέθη χαρτιών
Statement που έχουν εκτυπωθεί σε Letter, Letter που έχουν
εκτυπωθεί σε Tabloid, Α5 που έχουν εκτυπωθεί σε A4 και Α4
που έχουν εκτυπωθεί σε A3.

• Ο αριθμός των φύλλων που διπλώνει η μονάδα φινιρίσματος
διαφέρει αναλόγως με το πάχος του χαρτιού και εάν τα
αποτελέσματα θα συρραφούν.

Σημειώσεις:

– Για απλό χαρτί βάρους άνω των 90 g/m2 (24 lb), η
μονάδα φινιρίσματος μπορεί να διπλώσει μόνο ένα
φύλλο τη φορά.

– Η μονάδα φινιρίσματος μπορεί να διπλώσει ένα
συνοδευτικό φύλλο βάρους μεταξύ 60 g/m2 (16 lb) και
200 g/m2 (53 lb).

– Η μονάδα φινιρίσματος μπορεί να διπλώσει έως και 20
συρραμμένα φύλλα, συμπεριλαμβανομένου ενός
συνοδευτικού φύλλου βάρους μεταξύ 60 g/m2 (16 lb) και
90 g/m2 (24 lb).

– Για μη συρραμμένα φύλλα, η μονάδα φινιρίσματος
μπορεί να διπλώσει 5 φύλλα ανά δέσμη.
Συναρμολογήστε όλες τις δέσμες για να δημιουργήσετε
ένα φυλλάδιο.

Δημιουργία φυλλαδίου από τον
πίνακα ελέγχου
1 Από την αρχική οθόνη, μεταβείτε στις επιλογές:

Αντιγραφή > Σύνθετες επιλογές > Δημιουργία φυλλαδίου
> 1 όψης σε φυλλάδιο ή 2 όψεων σε φυλλάδιο > Ρύθμιση
συνοδευτικής σελίδας

2 Ορίστε μια επιλογή συνοδευτικής σελίδας φυλλαδίου και

αγγίξτε .

3 Επιλέξτε Αντιγράψτε το.

Δημιουργία φυλλαδίου από τον
υπολογιστή
Για χρήστες των Windows
1 Αφού ανοίξετε ένα έγγραφο, κάντε κλικ στην επιλογή Αρχείο

> Εκτύπωση.

2 Επιλέξτε Ιδιότητες, Προτιμήσεις, Επιλογές ή Ρύθμιση.

3 Κάντε κλικ στην επιλογή Φυλλάδιο > Επεξεργασία
ρυθμίσεων.

4 Επιλέξτε μία ή περισσότερες ρυθμίσεις φυλλαδίου και
εφαρμόστε τις αλλαγές.

5 Κάντε κλικ στην επιλογή Χαρτί/Φινίρισμα και επιλέξτε μια
ρύθμιση δίπλωσης.

6 Εφαρμόστε τις αλλαγές και στείλτε την εργασία εκτύπωσης.

Για χρήστες Macintosh
1 Αφού ανοίξετε ένα έγγραφο, πατήστε File > Print (Αρχείο >

Εκτύπωση).
Εάν είναι απαραίτητο, κάντε κλικ στην επιλογή Show Details
(Εμφάνιση λεπτομερειών) ή στο τρίγωνο για να εμφανιστούν
περισσότερες επιλογές.

2 Κάντε κλικ στην επιλογή Layout > Printer Features (Διάταξη
> Δυνατότητες εκτυπωτή).

3 Από τα "Feature Sets" (Σύνολα δυνατοτήτων), επιλέξτε τα
σύνολα φυλλαδίων.

4 Επιλέξτε μία ή περισσότερες ρυθμίσεις φυλλαδίου.

5 Από τα "Feature Sets" (Σύνολα δυνατοτήτων), επιλέξτε
Finishing (Φινίρισμα).

6 Επιλέξτε μια ρύθμιση δίπλωσης και στείλτε την εργασία
εκτύπωσης.

Δημιουργία δίπτυχου ή
τρίπτυχου

Σημειώσεις:

• Ορισμένες λειτουργίες υποστηρίζονται μόνο σε ορισμένα
μοντέλα εκτυπωτών.

• Για εκτύπωση μονής όψης, το περιεχόμενο βρίσκεται στο
εσωτερικό του χαρτιού.

• Η μονάδα φινιρίσματος μπορεί να δημιουργήσει τρίπτυχα
στα μεγέθη χαρτιού Letter και A4.

• Η μονάδα φινιρίσματος μπορεί να διπλώσει χαρτί βάρους
μεταξύ 60 g/m2 (16 lb) και 90 g/m2 (24 lb).

• Τοποθετήστε τα φύλλα με τη μεγάλη πλευρά στραμμένη
προς την μπροστινή πλευρά της θήκης.

Δημιουργία δίπτυχου ή τρίπτυχου
από τον πίνακα ελέγχου
1 Από την αρχική οθόνη, μεταβείτε στις επιλογές:

Αντιγραφή > Σύνθετες επιλογές > Δίπλωση

2 Επιλέξτε Δίπτυχο ή Τρίπτυχο και αγγίξτε .

3 Επιλέξτε Αντιγράψτε το.

Δημιουργία δίπτυχου ή τρίπτυχου
από τον υπολογιστή
Για χρήστες των Windows
1 Αφού ανοίξετε ένα έγγραφο, κάντε κλικ στην επιλογή Αρχείο

> Εκτύπωση.

2 Επιλέξτε τον εκτυπωτή και πατήστε Ιδιότητες >
Χαρτί/Φινίρισμα.

3 Επιλέξτε μια ρύθμιση δίπλωσης και πατήστε OK.

4 Στείλτε την εργασία εκτύπωσης.
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Για χρήστες Macintosh
1 Αφού ανοίξετε ένα έγγραφο, πατήστε File > Print (Αρχείο >

Εκτύπωση).
Εάν είναι απαραίτητο, κάντε κλικ στην επιλογή Show Details
(Εμφάνιση λεπτομερειών) ή στο τρίγωνο για να εμφανιστούν
περισσότερες επιλογές.

2 Κάντε κλικ στην επιλογή Layout > Printer Features (Διάταξη
> Δυνατότητες εκτυπωτή).

3 Από τα "Feature Sets" (Σύνολα δυνατοτήτων), επιλέξτε
Finishing (Φινίρισμα).

4 Επιλέξτε μια ρύθμιση δίπλωσης και στείλτε την εργασία
εκτύπωσης.

Συρραφή και διάτρηση
Σημειώσεις:

• Εκτυπώστε από το δίσκο 2.500 φύλλων ή από το δίσκο
3.000 φύλλων.

• Όταν εκτυπώνετε από δίσκο 500 φύλλων, πρέπει να
τοποθετείτε το χαρτί μεγέθους Letter και A4 με τη μικρή
πλευρά προς το μπροστινό τμήμα του δίσκου.

 

2


	Δημιουργία φυλλαδίου
	Δημιουργία φυλλαδίου από τον πίνακα ελέγχου
	Δημιουργία φυλλαδίου από τον υπολογιστή

	Δημιουργία δίπτυχου ή τρίπτυχου
	Δημιουργία δίπτυχου ή τρίπτυχου από τον πίνακα ελέγχου
	Δημιουργία δίπτυχου ή τρίπτυχου από τον υπολογιστή

	Συρραφή και διάτρηση


<<
  /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


