
Οδηγός αντιγραφής

Αντιγραφή με χρήση του αυτόματου τροφοδότη εγγράφων (ADF) ή της
γυάλινης επιφάνειας του σαρωτή
1 Τοποθετήστε ένα πρωτότυπο έγγραφο στη θήκη του αυτόματου τροφοδότη εγγράφων (ADF) ή στη γυάλινη

επιφάνεια του σαρωτή.

Σημείωση: Για να αποφύγετε την περικοπή της εικόνας, βεβαιωθείτε ότι το μέγεθος του πρωτότυπου εγγράφου
και το μέγεθος του χαρτιού αντιγραφής είναι τα ίδια.

2 Από την αρχική οθόνη, μεταβείτε στις επιλογές:

Αντιγραφή > καθορίστε τις ρυθμίσεις αντιγραφής >Αντιγράψτε το

Σημείωση: Για να δημιουργήσετε γρήγορα ένα αντίγραφο από τον πίνακα ελέγχου, πατήστε .

Παρουσίαση των επιλογών αντιγραφής

Αντιγραφή από
Αυτή η επιλογή ανοίγει μια οθόνη, όπου μπορείτε να καταχωρίσετε το μέγεθος χαρτιού του πρωτότυπου εγγράφου.

• Επιλέξτε το μέγεθος χαρτιού που ταιριάζει με το πρωτότυπο έγγραφο.

• Για να αντιγράψετε ένα πρωτότυπο έγγραφο που περιέχει συνδυασμό μεγεθών με το ίδιο πλάτος, πατήστε
Συνδυασμός μεγεθών.

• Για να ρυθμίσετε τον εκτυπωτή ώστε να ανιχνεύει αυτόματα το μέγεθος του πρωτότυπου εγγράφου, πατήστε
Αυτόματη ανίχνευση μεγέθους.

Αντιγραφή σε
Αυτή η επιλογή ανοίγει μια οθόνη, όπου μπορείτε να καταχωρήσετε το μέγεθος και τον τύπο χαρτιού στο οποίο θα
εκτυπωθούν τα αντίγραφά σας.

• Επιλέξτε το μέγεθος και τον τύπο χαρτιού που ταιριάζουν με το χαρτί που τοποθετείται.

• Εάν η ρύθμιση μεγέθους χαρτιού για τις επιλογές “Copy from” (Αντιγραφή από) και “Copy to” (Αντιγραφή σε) είναι
διαφορετικές, ο εκτυπωτής προσαρμόζει αυτόματα τη ρύθμιση κλιμάκωσης, ώστε να διευθετήσει τη διαφορά.

Κλίμακα
Αυτή η επιλογή επιτρέπει την κλιμάκωση του εγγράφου από 25% έως 400% του αρχικού μεγέθους του εγγράφου.
Μπορείτε επίσης να ορίσετε αυτόματη κλιμάκωση.

• Κατά την αντιγραφή σε ένα διαφορετικό μέγεθος χαρτιού, όπως από το μέγεθος legal στο μέγεθος letter, ορίστε τα
μεγέθη χαρτιού αυτόματα στις ρυθμίσεις "Αντιγραφή από" και "Αντιγραφή προς", για κλιμάκωση της σαρωμένης
εικόνας ώστε να χωρά στο μέγεθος του χαρτιού στο οποίο αντιγράφετε.

• Για να μειώσετε ή να αυξήσετε την τιμή κατά 1%, πατήστε  ή  στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή. Για
συνεχή μείωση ή αύξηση της τιμής, κρατήστε πατημένο το κουμπί για δύο δευτερόλεπτα ή περισσότερο.
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Σκοτεινότητα
Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να προσαρμόζετε το βαθμό της σκουρότητας ή της φωτεινότητας των αντιγράφων σε
σχέση με το πρωτότυπο έγγραφο.

Όψεις (Εκτύπωση διπλής όψης)
Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να κάνετε αντίγραφα μίας ή δύο όψεων από πρωτότυπα έγγραφα μίας ή δύο όψεων.

Σελιδοποίηση
Αυτή η επιλογή διατηρεί τις σελίδες μιας εργασίας εκτύπωσης με τη σειρά κατά την εκτύπωση πολλών αντιγράφων
του εγγράφου.

Αντίγραφα
Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να ορίσετε τον αριθμό των αντιγράφων προς εκτύπωση.

Περιεχόμενο
Η επιλογή σάς επιτρέπει να καθορίζετε τον τύπο περιεχομένου και την προέλευση του πρωτότυπου εγγράφου.

Αποθήκευση ως συντόμευση
Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να αποθηκεύετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις εκχωρώντας ένα όνομα συντόμευσης.

Σημείωση: Εάν ορίσετε αυτήν την επιλογή εκχωρείται αυτόματα ο επόμενος διαθέσιμος αριθμός συντόμευσης.

Διάτρηση
Αυτή η ρύθμιση καθορίζει αν οι εργασίες αντιγραφής θα έχουν οπές διάτρησης.

Συρραφή
Αυτή η ρύθμιση καθορίζει αν θα γίνεται συρραφή στις εργασίες αντιγραφής που περιλαμβάνουν πολλές σελίδες.

Χρήση των σύνθετων επιλογών
• Σύνθετη εκτύπωση διπλής όψης—Καθορίζει τον προσανατολισμό του εγγράφου, την εκτύπωση μονής ή διπλής
όψης, καθώς και τον τύπο δεσίματος.

• Σύνθετη απεικόνιση—Προσαρμόζει τις ρυθμίσεις Αυτόματο κεντράρισμα, Κατάργηση φόντου, Ισορροπία
χρωμάτων, Χρώμα απόρριψης, Αντίθεση, Είδωλο αντικατοπτρισμού, Αρνητικό εικόνας, Σάρωση από άκρη σε
άκρη, Λεπτομέρεια σκίασης και Ευκρίνεια, πριν από την αντιγραφή του εγγράφου.

• Δημιουργία φυλλαδίου—Δημιουργεί ένα φυλλάδιο μονής ή διπλής όψης.

Σημείωση: Η επιλογή αυτή εμφανίζεται μόνο εάν έχει εγκατασταθεί ένας σκληρός δίσκος εκτυπωτή.

• Ρύθμιση συνοδευτικής σελίδας—Ρυθμίζει τη συνοδευτική σελίδα των αντιγράφων και των φυλλαδίων.

• Προσαρμοσμένη εργασία—Συνδυάζει πολλές εργασίες σάρωσης σε μία μόνο εργασία.

Σημείωση: Η επιλογή αυτή εμφανίζεται μόνο εάν έχει εγκατασταθεί ένας σκληρός δίσκος εκτυπωτή.
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• Διαγραφή άκρων—Αφαιρεί μουτζούρες ή άλλα σημάδια που υπάρχουν στα άκρα ενός εγγράφου. Μπορείτε να
επιλέξετε να αφαιρέσετε μια ίση περιοχή και από τις τέσσερις πλευρές του χαρτιού ή να διαλέξετε ένα συγκεκριμένο
άκρο. Με την επιλογή Διαγραφή άκρων διαγράφεται ό,τι βρίσκεται εντός της επιλεγμένης περιοχής.

• Δίπλωση—Διπλώνει το χαρτί στα δύο (δίπτυχο) ή στα τρία (τρίπτυχο).

Σημείωση: Αυτή η επιλογή εμφανίζεται μόνο εάν έχει εγκατασταθεί μονάδα φινιρίσματος φυλλαδίων.

• Κεφαλίδα/Υποσέλιδο—Εισάγει στοιχεία όπως την ημερομηνία ή την ώρα, τον αριθμό σελίδας, τον αριθμό Bates
ή προσαρμοσμένο κείμενο στην καθορισμένη θέση της κεφαλίδας ή του υποσέλιδου.

• Αλλαγή περιθωρίων—Αυξάνει ή μειώνει το μέγεθος του περιθωρίου μιας σελίδας, μετατοπίζοντας τη σαρωμένη

εικόνα. Πατήστε  ή  για να ορίσετε το περιθώριο που θέλετε. Εάν το επιπλέον περιθώριο είναι πολύ μεγάλο,
το αντίγραφο θα περικοπεί.

• Μετατόπιση σελίδων—Μετατοπίζει σελίδες μεταξύ αντιγράφων ή μεταξύ εργασιών.

• Επικάλυψη—Δημιουργεί ένα υδατογράφημα ή ένα μήνυμα που επικαλύπτει κάθε σελίδα του αντιγράφου σας.
Μπορείτε να επιλέξετε από προεπιλεγμένα μηνύματα ή να εισαγάγετε ένα προσαρμοσμένο μήνυμα.

• Εξοικονόμηση χαρτιού—Εκτυπώνει δύο ή περισσότερες σελίδες του πρωτότυπου εγγράφου στην ίδια σελίδα. Η
Εξοικονόμηση χαρτιού ονομάζεται επίσης εκτύπωση N-up, όπου ο χαρακτήρας N είναι ο αριθμός των σελίδων. Για
παράδειγμα, η επιλογή 2-up εκτυπώνει δύο σελίδες σε μία σελίδα και η επιλογή 4-up εκτυπώνει τέσσερις σελίδες
σε μία σελίδα.

• Διαχωριστικά φύλλα—Τοποθετεί ένα κενό φύλλο χαρτιού μεταξύ των αντιγράφων, των σελίδων ή των εργασιών
εκτύπωσης. Τα διαχωριστικά φύλλα μπορούν να τοποθετηθούν από μια θήκη που περιέχει έναν τύπο ή χρώμα
χαρτιού που είναι διαφορετικό από το χαρτί στο οποίο εκτυπώνονται τα αντίγραφά σας.
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