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XM-2509100 Guia de
Acabamento

Como criar uma brochura
• Algumas funções são suportadas somente em alguns

modelos de impressora.

• Após a impressão, as páginas são organizadas e dobradas ao
meio para produzir uma brochura.

• Coloque a extremidade superior da folha com o cabeçalho em
direção à parte frontal da bandeja.

• Para fazer o tamanho de cada página da brochura semelhante
ao tamanho do documento original, selecione Manter
tamanho da página original na página da brochura. A
definição suporta Declaração impressa em Carta, Carta
impressa em Tabloide, A5 impresso na A4, e A4 impresso em
A3.

• O número de folhas que o encadernador dobra pode variar de
acordo com espessura do papel e se serão grampeados.

Notas:

– Para papel comum que pesa mais de 90 g/m2 (24 lb.), o
encadernador pode somente dobrar uma folha de cada
vez.

– O encadernador pode dobrar uma única página de rosto
pesando entre 60 g/m2 (16 lb.) e 200 g/m2 (53 lb.).

– O encadernador pode dobrar até 20 folhas grampeadas,
incluindo uma página de rosto pesando entre 60 g/m2

(16 lb.) e 90 g/m2 (24 lb.).

– Para folhas que não são grampeados, o encadernador
pode dobrar 5 folhas por conjunto. Monte todos os lotes
para criar uma brochura.

Como criar uma brochura no painel de
controle
1 Na tela inicial, navegue até:

Copiar > Opções Avançadas > Criar Brochura > brochura
para 1 lado ou brochura para 2 lados > Configuração da folha
de rosto

2 Selecione a opção de capa de brochura e, em seguida, toque

em .

3 Toque em Copiar.

Como criar uma brochura do
computador

Para usuários do Windows

1 Com um documento aberto, clique em Arquivo > Imprimir.

2 Clique em Propriedades, Preferências, Opções ou
Configuração.

3 Clique em Brochura > Editar Configurações.

4 Selecione uma ou mais definições de brochura e, em seguida,
apliques as alterações.

5 Clique em Papel/Acabamento e, em seguida, selecione uma
definição de dobra.

6 Aplique as alterações e, em seguida envie o trabalho de
impressão.

Para usuários do Macintosh

1 Com um documento aberto, clique em Arquivo > Imprimir.

Se necessário, clique em Mostrar Detalhes ou no triângulo de
divulgação para mostrar mais opções.

2 Clique em Layout > Recursos da impressora.

3 Do conjunto de recursos, escolha o recurso brochura.

4 Escolha uma ou mais definições de brochura.

5 Do conjunto de recursos, escolha Acabamento.

6 Escolha uma definição de dobra e, em seguida, envie o
trabalho de impressão.

Criação de uma página 2
dobras ou 3 dobras

Notas:

• Algumas funções são suportadas somente em alguns
modelos de impressora.

• Para impressão de um lado, o conteúdo é na parte interna
do papel.

• O encadernador pode criar páginas de 3 dobras em papel
Carta e A4.

• O encadernador pode dobrar uma única página de rosto
pesando entre 60 g/m2 (16 lb.) e 90 g/m2 (24 lb.).

• Coloque a extremidade superior da folha com o cabeçalho
em direção à parte frontal da bandeja.

Criação de 2 dobras ou 3 dobras de
página a partir do painel de controle
1 Na tela inicial, navegue até:

Copiar > Opções Avançadas > Bobra

2 Selecione 2 dobras ou 3 dobras, e toque em .

3 Toque em Copiar.

Criar 2 dobras ou 3 dobras de página a
partir do painel de controle

Para usuários do Windows

1 Com um documento aberto, clique em Arquivo > Imprimir.

2 Selecionar a impressora e, em seguida, clique em
Propriedades > Papel/Acabamento.

3 Selecionar uma definição de dobra, e clicar em OK.

4 Enviar o trabalho de impressão.

Para usuários do Macintosh

1 Com um documento aberto, clique em Arquivo > Imprimir.

Se necessário, clique em Mostrar Detalhes ou o triângulo de
divulgação para mostrar mais opções.

2 Clicar em Layout > Recursos da impressora.

3 Do conjunto de recursos, escolha Acabamento.

4 Escolha uma definição de dobra, e em seguida, envie o
trabalho de impressão.
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Grampeando e perfurando

Notas:

• Imprimir da bandeja para 2500 ou 3000 folhas.

• Ao imprimir de uma bandeja para 500 folhas, carregue
papel no tamanho carta e A4, com a borda curta em direção
à parte frontal da bandeja.

 

2


	Como criar uma brochura
	Como criar uma brochura no painel de controle
	Como criar uma brochura do computador

	Criação de uma página 2 dobras ou 3 dobras
	Criação de 2 dobras ou 3 dobras de página a partir do painel de controle
	Criar 2 dobras ou 3 dobras de página a partir do painel de controle

	Grampeando e perfurando


<<
  /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


