
Másolási útmutató

Másolás az automatikus lapadagoló vagy a lapolvasó üveglapja segítségével
1 Tegye az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagoló tálcájába vagy a lapolvasó üveglapjára.

Megjegyzés: A levágott képek elkerülése érdekében ellenőrizze, hogy az eredeti dokumentum és a másolat ugyanolyan
papírméretű-e.

2 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

Másolás >adja meg a másolási beállításokat > Másolás

Megjegyzés: A kezelőpanelről történő gyorsmásoláshoz nyomja meg a következő gombot: .

A másolási lehetőségek bemutatása

Másolás forrása

Ez a beállítás egy olyan képernyőt nyit meg, ahol megadhatja az eredeti dokumentum papírméretét.

• Érintse meg az eredeti dokumentumnak megfelelő papírtípust.

• Érintse meg a Vegyes méretek lehetőséget olyan eredeti dokumentum másolásához, amely vegyes - de azonos szélességű -
papírméreteket tartalmaz.

• Érintse meg az Automatikus méretérzékelés lehetőséget, hogy a készülék automatikusan felismerje az eredeti dokumentum
méretét.

Másolás ide:

Ez a beállítás megnyit egy képernyőt, ahol megadhatja a papír méretét és típusát, melyre a másolatokat a nyomtató kinyomtatja.

• Érintse meg a betöltött papírnak megfelelő papírméretet és -típust.

• Ha a „Másolás innen:" és a „Másolás ide:" beállításoknál különböző parpírméret lett megadva, a nyomtató automatikusan
átállítja a Nagyítás mértékét a különbség kiküszöbölése érdekében.

Méret

Ezzel a beállítással átméretezheti a dokumentumot az eredeti mérethez képest 25-400%-ra. Automatikus méretezést is beállíthat.

• Eltérő méretű papírra való másoláskor (pl. Legal méretű papírról Letter méretű papírra), a “Másolás innen” és a “Másolás
ide” papírméreteket beállíthatja automatikus átméretezésre, hogy a képet a készülék a benne lévő papír méretéhez igazítsa.

• Az érték egy százalékkal való csökkentéséhez vagy növeléséhez érintse meg a  vagy a  gombot a nyomtató
vezérlőpaneljén. Az érték folyamatos csökkentéséhez vagy növeléséhez tartsa lenyomva legalább két másodpercig a
megfelelő gombot.

Sötétség

A beállítás segítségével megadható, hogy az eredeti dokumentumhoz képest mennyire legyenek világosak vagy sötétek a
másolatok.
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Oldalak (duplex)

Ez a beállítás lehetővé teszi, hogy egy-, illetve kétoldalas eredetiről egy- vagy kétoldalas másolatokat készítsen.

Leválogatás

A beállítás segítségével egy dokumentum több példányának nyomtatásakor sorban egymásra helyezheti a nyomtatási feladat
oldalait.

Példányok

Ez a beállítás lehetővé teszi a nyomtatandó példányszámok beállítását.

Tartalom

Ezzel az opcióval megadhatja az eredeti dokumentum típusát és forrását.

Mentés parancsikonként

Ez a beállítás lehetővé teszi az aktuális beállítások mentését parancsikonnév hozzárendelésével.

Megjegyzés: Ezzel a beállítással a rendszer automatikusan a soron levő parancsikonszámot rendeli hozzá.

Lyukasztás

A beállítás meghatározza, hogy a másolási feladatokon lesznek-e lyukak.

Tűzés

A beállítás meghatározza, hogy a több oldalból álló másolási feladatok össze legyenek-e tűzve.

Speciális beállítások használata
• Speciális kétoldalas: Ezzel a beállítással adhatja meg a dokumentum tájolását, az egy- vagy kétoldalas nyomtatást, valamint

a kötés típusát.

• Speciális képalkotás: Ezzel a beállítással a dokumentum másolását megelőzően módosíthatja vagy beállíthatja az Automatikus
középre igazítás, Háttér eltávolítása, Színegyensúly, Színkiesés, Kontraszt, Tükörkép, Negatív kép, Beolvasás széltől szélig,
Árnyék részletei és Élesség beállítást.

• Füzet létrehozása: Ezzel a beállítással egy-, illetve kétoldalas füzetek hozhatók létre.

Megjegyzés: Ez a beállítás csak akkor jelenik meg, ha a nyomtató-merevlemez telepítve van.

• Fedőlap beállítása: Ezzel a lehetőséggel beállíthatja a másolatok vagy füzetek fedőlapját.

• Egyéni feladat: Ezzel a beállítással több nyomtatási feladatból egyetlen feladatot hozhat létre.

Megjegyzés: Ez a beállítás csak akkor jelenik meg, ha a nyomtató-merevlemez telepítve van.

• Szél törlése: Eltávolíthatók a dokumentum szélén található elkenődött részek vagy jelölések. Megadhatja, hogy a program a
papír mind a négy oldalán egyenlő területet töröljön, illetve kiválaszthat egy adott szélt is. A Szegélytörlés beállítás mindent
eltávolít a kiválasztott területről.

• Hajtás: Ezzel a beállítással hajtható kétrét, illetve háromrét a papír.

Megjegyzés: Ez a beállítás csak akkor jelenik meg, ha füzetkészítő egység van csatlakoztatva.
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• Fejléc/Lábléc: Ezzel a beállítással szúrhatja be a dátumot/időpontot, az oldalszámot, a sorszámot vagy az egyedi szöveget a
megadott fejlécre vagy láblécre.

• Margó eltolása: Ezzel a beállítással növelheti vagy csökkentheti a margót a beolvasott kép eltolásával. A kívánt margó

beállításához érintse meg a  vagy a  lehetőséget. Ha a kiegészítő margó túl nagy, a példányt a program körülvágja.

• Oldalak eltolása: Ezzel a beállítással a másolatok, illetve feladatok között eltolhatók az oldalak.

• Matrica: Ezzel a beállítással a másolt tartalmat átfedő vízjelet vagy üzenetet helyezhet el a másolaton. Választhat az előre
beállított üzenetek közül, illetve megadhat egyéni üzenetet is.

• Papírtakarékos: Ugyanarra az oldalra az eredeti dokumentum kettő vagy több lapját nyomtatja ki. A papírtakarékos üzemmód
N oldal nyomtatása néven is ismert, ahol az N az oldalak számát jelöli. Például a 2 oldal nyomtatása beállítás megadásakor a
készülék egy oldalra a dokumentum két oldalát helyezi el, a 4 oldal nyomtatása beállítás megadásakor pedig egy oldalra a
dokumentum négy oldalát helyezi el.

• Elválasztólapok: A példányok, oldalak vagy nyomtatási feladatok közé üres lapot helyezhet el. Az elválasztólapok arról a
tálcáról húzhatók, amelyen a nyomtatáshoz használt papírtól eltérő színű papír található.
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