
Przewodnik po
wykańczaniu — serie
MS910, MX910 i
XM9100

Tworzenie broszury
• Niektóre funkcje są obsługiwane tylko przez niektóre modele

drukarek.
• Po zakończeniu drukowania strony są porządkowane i

składane na pół w celu wyprodukowania broszury.
• Załaduj arkusze dłuższą krawędzią w kierunku przodu tacy.
• Aby rozmiar każdej strony broszury był podobny do rozmiaru

oryginalnego dokumentu, wybierz opcję Zachowaj
oryginalny rozmiar strony na stronie broszury.
Ustawienie umożliwia drukowanie dokumentu w formacie
Statement na papierze w formacie Letter, Letter w formacie
Tabloid, A5 w formacie A4 oraz A4 w formacie A3.

• Liczba arkuszy składanych przez moduł wykańczający różni
się w zależności od grubości papieru i tego, czy wydruki mają
być zszywane.

Uwagi:

– W przypadku zwykłego papieru o gramaturze
przekraczającej 90 g/m2 moduł wykańczający może
zagiąć jednocześnie tylko jeden arkusz.

– Moduł wykańczający może złożyć pojedynczy arkusz
okładki o gramaturze od 60 g/m2 do 200 g/m2.

– Moduł wykańczający może złożyć maksymalnie 20
arkuszy, w tym arkusz okładki o gramaturze od 60 g/m2

do 90 g/m2.
– W przypadku arkuszy, które nie mają być zszywane,

moduł wykańczający może składać partie po 5 arkuszy.
Aby uzyskać broszurę, należy złożyć wszystkie partie.

Tworzenie broszury za pomocą pulpitu
operatora
1 Z ekranu głównego przejdź do opcji:

Kopiowanie > Opcje zaawansowane > Utwórz broszurę >
1-stronny lub 2-stronny > Ustawienia przedniej okładki

2 Wybierz opcję okładki broszury, a następnie dotknij opcji

.

3 Dotknij opcji Kopiuj.

Tworzenie broszury z poziomu
komputera

Użytkownicy systemu Windows

1 Otwórz dokument i kliknij kolejno polecenia: Plik > Drukuj.

2 Kliknij opcję Właściwości, Preferencje, Opcje lub
Ustawienia.

3 Kliknij przycisk Broszura > Edytuj ustawienia.

4 Wybierz jedno lub więcej ustawień broszury, a następnie
zastosuj zmiany.

5 Kliknij opcję Papier/Wykończenie, a następnie wybierz
ustawienie składania.

6 Zastosuj zmiany, a następnie wyślij zadanie drukowania.

Użytkownicy komputerów Macintosh

1 Otwórz dokument i kliknij kolejno polecenia: Plik > Drukuj.
W razie potrzeby kliknij opcję Pokaż szczegóły lub trójkąt
ujawniania, ay wyświetlić więcej opcji.

2 Kliknij opcję Układ > Właściwości drukarki.

3 Wybierz z zestawów funkcji broszury.

4 Wybierz jedno lub więcej ustawień broszury.

5 Wybierz z zestawów funkcji opcję Wykańczanie.

6 Wybierz ustawienie składania, a następnie wyślij zadanie
drukowania.

Składanie arkuszy na dwie lub
na trzy części

Uwagi:

• Niektóre funkcje są obsługiwane tylko przez niektóre
modele drukarek.

• W przypadku drukowania jednostronnego zawartość
znajduje się po wewnętrznej stronie arkusza papieru.

• Moduł wykańczający może składać na trzy części arkusze
papieru Letter i A4.

• Moduł wykańczający może złożyć arkusz o gramaturze od
60 g/m2 do 90 g/m2.

• Załaduj arkusze dłuższą krawędzią w kierunku przodu tacy.

Składanie arkuszy na dwie lub na trzy
części za pomocą pulpitu operatora
1 Z ekranu głównego przejdź do opcji:

Kopiuj > Opcje zaawansowane > Składanie

2 Wybierz opcję Składanie na 2 części lub Składanie na 3

części, a następnie dotknij opcji .

3 Dotknij opcji Kopiuj.

Składanie arkuszy na dwie lub na trzy
części z poziomu komputera

Użytkownicy systemu Windows

1 Otwórz dokument i kliknij kolejno polecenia: Plik > Drukuj.

2 Wybierz drukarkę i kliknij kolejno Właściwości >
papier/Wykończenie.

3 Wybierz ustawienie składania, a następnie kliknij przycisk
OK.

4 Wyślij zadanie drukowania.

Użytkownicy komputerów Macintosh

1 Otwórz dokument i kliknij kolejno polecenia: Plik > Drukuj.
W razie potrzeby kliknij opcję Pokaż szczegóły lub trójkąt
ujawniania, ay wyświetlić więcej opcji.
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2 Kliknij opcję Układ > Właściwości drukarki.

3 Wybierz z zestawów funkcji opcję Wykańczanie.

4 Wybierz ustawienie składania, a następnie wyślij zadanie
drukowania.

Zszywanie i dziurkowanie

Uwagi:

• Drukuj z podajnika o pojemności 2500 arkuszy lub 3000
arkuszy.

• Podczas drukowania z podajnika na 500 arkuszy, załaduj
papier w formacie Letter i A4 krótszym brzegiem w
kierunku przodu tacy.

 

2


	Tworzenie broszury
	Tworzenie broszury za pomocą pulpitu operatora
	Tworzenie broszury z poziomu komputera

	Składanie arkuszy na dwie lub na trzy części
	Składanie arkuszy na dwie lub na trzy części za pomocą pulpitu operatora
	Składanie arkuszy na dwie lub na trzy części z poziomu komputera

	Zszywanie i dziurkowanie


<<
  /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


