
MS910, MX910 ve
XM9100 Serisi Bitirme
Kılavuzu

Kitapçık oluşturma
• Bazı işlevler yalnızca bazı yazıcı modellerinde desteklenir.

• Yazdırma işleminin ardından kitapçık oluşturmak için sayfalar
düzenlenir ve ikiye katlanır.

• Sayfaları, uzun kenarı tepsinin önüne bakacak şekilde
yerleştirin.

• Her bir kitapçık sayfasının boyutunun özgün belgenin boyutu
ile aynı olmasını sağlamak için Kitapçık sayfasındaki özgün
kağıt boyutunu koru öğesini seçin. Ayar, Letter üzerine
yazdırılmış Statement, Tabloid üzerine yazdırılmış Letter, A4
üzerine yazdırılmış A5 ve A3 üzerine yazdırılmış A4
seçeneklerini destekler.

• Tutucunun katladığı sayfaların sayısı, kağıt kalınlığına ve
çıktının zımbalanıp zımbalanmadığına göre değişiklik gösterir.

Notlar:

– 90 g/m2 (24 lb) değerinden ağır gelen düz kağıt için
tutucu tek seferde yalnızca bir sayfa katlayabilir.

– Tutucu, ağırlığı 60 g/m2 (16 lb) ve 200 g/m2 (53 lb)
aralığında olan tek bir kapak sayfasını katlayabilir.

– Tutucu, ağırlığı 60 g/m2 (16 lb) ve 90 g/m2 (24 lb)
aralığında olan en fazla 20 adet zımbalı sayfayı
katlayabilir.

– Zımbalı olmayan sayfalar için tutucu, her bir toplu iş
başına 5 sayfa katlayabilir. Bir kitapçık oluşturmak için
tüm toplu işleri birleştirin.

Kontrol panelinden kitapçık oluşturma
1 Ana ekrandan şuraya gidin:

Kopyala > Gelişmiş Seçenekler > Kitapçık Oluştur > 1 yüzden
kitapçığa veya 2 yüzden kitapçığa > Kapak Sayfası Ayarı

2 Bir kitapçık kapağı seçeneği belirleyin ve ardından 
öğesine dokunun.

3 Kopyala öğesine dokunun.

Bilgisayardan kitapçık oluşturma

Windows kullanıcıları için

1 Bir belge açıkken, Dosya > Yazdır öğelerini tıklatın.

2 Özellikler, Tercihler, Seçenekler veya Ayarlar öğesini tıklatın.

3 Kitapçık > Ayarları Düzenle öğelerini tıklatın.

4 Bir veya daha fazla kitapçık ayarı seçin ve ardından
değişiklikleri uygulayın.

5 Kağıt/Bitirme öğesine tıklatın ve ardından bir katlama ayarı
seçin.

6 Değişiklikleri uygulayın ve ardından yazdırma işini gönderin.

Macintosh kullanıcıları için

1 Bir belge açıkken, Dosya > Yazdır öğelerini tıklatın.

Gerekirse daha fazla seçenek göstermek için Ayrıntıları
Göster öğesini veya açıklama üçgenini tıklatın.

2 Düzen > Yazıcı Özellikleri öğelerini tıklatın.

3 Özellik Setleri seçeneğinden kitapçık setlerini seçin.

4 Bir veya daha fazla kitapçık seçin.

5 Özellik Setleri seçeneğinden Bitirme öğesini seçin.

6 Bir katlama ayarı seçin ve ardından yazdırma işini gönderin.

İkiye katlanmış veya üçe
katlanmış sayfa oluşturma

Notlar:

• Bazı işlevler yalnızca bazı yazıcı modellerinde desteklenir.

• Tek taraflı yazdırmada içerik, kağıdın iç kısmında olur.

• Tutucu, Letter ve A4 kağıt üzerinde üçe katlanmış sayfalar
oluşturabilir.

• Tutucu, ağırlığı 60 g/m2 (16 lb) ve 90 g/m2 (24 lb) aralığında
olan kağıdı katlayabilir.

• Sayfaları, uzun kenarı tepsinin önüne bakacak şekilde
yerleştirin.

Kontrol panelinden ikiye katlanmış
veya üçe katlanmış sayfa oluşturma
1 Ana ekrandan şuraya gidin:

Kopyala > Gelişmiş Seçenekler > Katla

2 İkiye katla veya Üçe katla öğesini seçin ve ardından 
öğesine dokunun.

3 Kopyala öğesine dokunun.

Bilgisayardan ikiye katlanmış veya üçe
katlanmış sayfa oluşturma

Windows kullanıcıları için

1 Bir belge açıkken, Dosya > Yazdır öğelerine tıklayın.

2 Yazıcıyı seçin ve ardından Özellikler > Kağıt/Bitirme öğelerini
tıklatın.

3 Bir katlama ayarı seçin ve ardından Tamam öğesini tıklatın.

4 Yazdırma işini gönderin.

Macintosh kullanıcıları için

1 Bir belge açıkken, Dosya > Yazdır öğelerine tıklayın.

Gerekirse daha fazla seçenek göstermek için Ayrıntıları
Göster öğesini veya açıklama üçgenini tıklatın.

2 Düzen > Yazıcı Özellikleri öğelerini tıklatın.

3 Özellik Setleri seçeneğinden Bitirme öğesini seçin.

4 Bir katlama ayarı seçin ve ardından yazdırma işini gönderin.
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Zımbalama ve delgeçle delme

Notlar:

• 2500 sayfalık tepsi veya 3000 sayfalık tepsiden yazdırın.

• 500 sayfalık tepsiden yazdırırken letter ve A4 kağıtları, kısa
kenarları tepsinin önüne bakacak şekilde yükleyin.


	Kitapçık oluşturma
	Kontrol panelinden kitapçık oluşturma
	Bilgisayardan kitapçık oluşturma

	İkiye katlanmış veya üçe katlanmış sayfa oluşturma
	Kontrol panelinden ikiye katlanmış veya üçe katlanmış sayfa oluşturma
	Bilgisayardan ikiye katlanmış veya üçe katlanmış sayfa oluşturma

	Zımbalama ve delgeçle delme


<<
  /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


