
Kopioinnin pikaohje

cSijoita tämä ohje lähelle laitettag

© 2015 FI FI   D206-7724 Tässä ohjeessa viitataan seuraaviin laitteen mukana toimitetulta cd-levyltä löytyviin oppaisiin: Copy/Document Server, Paper Specifications ja Adding Paper.

Paperin luovutus edestä
Paperi luovutetaan laitteen etupuolelta.

DHJ275

Paperin luovutus takaa
Paperi luovutetaan laitteen takapuolelta.

DHJ276

Alaluovutus
Paperi luovutetaan laitteen alapuolelta.

CPL032

*Kerääjää voidaan säätää paperin koon mukaan.

A Paina {Pääsivu}-painiketta käyttöpaneelin 
vasemmassa yläkulmassa ja sitten 
[Kopiokone]-kuvaketta [Pääsivu]-näytöllä.

B  Paina {Nollaus}-näppäintä.

C Tee tarvittavat asetukset.

D Anna kopioiden lukumäärä.

E Säädä alkuperäisen ohjaimet alkuperäisen 
koon mukaan.

DHJ311

F Aseta alkuperäinen ohjainten väliin kopioitava 
puoli alaspäin.

DHJ312

Paperikoko
Voit tarkistaa paperikoon syöttötason 
asteikosta.

Automaattinen tummuuden säätö
Tummat alkuperäiset kopioidaan ilman taustaa.

Automaattinen paperinvalinta
Sopiva paperikoko valitaan automaattisesti.

Paperinvalinta
Voit valita sopivaa paperia sisältävän kasetin 
itse.

Vinkkejä

Kopiointi (Placing Originals, Paper Specifications 
and Adding Paper, Basic Copying)

Automaattinen pienennys/suurennus 

A Paina [Autom. Pien./Suur.].

B Valitse paperikoko.

C Aseta alkuperäiset kopioitava puoli alaspäin.

Valmis pienennys/suurennussuhde

A Paina [Pien./Suur.].

B Valitse kopiointisuhde ja paina [OK].

C Aseta alkuperäiset kopioitava puoli alaspäin.

Pienennys/suurennus (Basic Copying) Pienennys/suurennus
•	Zoom: voit määrittää 

kopiointisuhteen 0,1 % 
välein.
•	Mittasuhdesuurennus: 

voit määrittää vaaka- 
ja pystysuunnan 
kopiointisuhteet erikseen.

Muokkaa/leima
•	Poista: alkuperäisen kuvan 

keskusta ja/tai kaikki neljä 
reunaa poistetaan.
•	Leimat: kopioihin voidaan 

leimata päivämäärä, 
sivunumerointi ym.

Lisätoiminnot

(Placing Originals, Paper Specifications 
and Adding Paper, Basic Copying)Kopioiden luovutus (Basic Copying)Asiakirjan viimeistely

Lajittelu/kääntävä lajittelu
Kopiot lajitellaan sarjoihin sivujärjestyksessä.
A Paina [Viimeistely].
B Valitse [Lajittelu] tai [Kääntävä 

lajittelu].

C Paina [OK].

D Anna sarjojen lukumäärä.

E Aseta alkuperäiset kopioitava 
puoli alaspäin.

Kopiopaperin leikkauspituuden  
määrittäminen

Käyttötarkoitus
•		Tallenna usein käytetyt asiakirjat palvelimelle nopeaa 

tulostusta varten.
•	Vähennä verkkoliikennettä.

Käyttö kopiointitilassa
A Paina [Tallenna tiedosto].

B  Anna käyttäjänimi, 
tiedostonimi tai  
salasana tarvittaessa.

C Kun [Tallennuskansio] näkyy, voit halutessasi määrittää 
asiakirjan tallennuskansion.

D  Paina [OK].

E Määritä alkuperäisen skannausasetukset.

F Aseta alkuperäiset kopioitava puoli alaspäin.

Laite tallentaa alkuperäiset asiakirjat muistiin ja tekee yhden 
kopiosarjan.
Etsi asiakirja painamalla {Pääsivu}-
näppäintä käyttöpaneelin vasemmassa 
yläkulmassa ja paina sitten 
[Asiakirjapalvelin]-kuvaketta [Pääsivu]-
näytöllä.

 
Lisätietoja asiakirjapalvelimesta, 
katso “Document Server”, Copy/Document Server.

Synkronoitu leikkaus
Leikkaa paperin samanpituiseksi kuin alkuperäinen.
A Valitse [Synkronoitu leikkaus].
B Valitse paperirullakasetti.

Esimääritetty leikkaus
Leikkaa paperin esiasetettuun kokoon riippumatta 
alkuperäisestä.
A Valitse paperirullakasetin esiasetettu leikkauskoko.

Muuttuva leikkaus
Leikkaa paperin annettuun kokoon.
A Valitse [Muuttuva leikkaus].
B Anna pituus ja paina [#].
C Paina [OK].
D Valitse paperirullakasetti.

(Basic Copying)Asiakirjapalvelin

Aseta alkuperäinen syöttötasolle kopioitava puoli 
alaspäin. Jos et voi asettaa alkuperäistä kuvan 
mukaisesti, vaihda suunutaa valitsemalla  
tai .

Alkuperäisen suunta (Original Orientation)

*Laitteen ulkonäkö, paneelinäytöt, toimenpiteet, 
kopioiden luovutuspaikat ja viitteet vaihtelevat käyttämäsi 
laitteen mukaan. Kaikki toiminnot eivät ole käytettävissä 
kaikissa laitteissa.

1. {Pääsivu}-näppäin
Avaa [Pääsivu]-näytön.

2. Toimintonäppäimet
Toimintonäppäimiin ei ole tallennettu 
oletustoimintoja. Voit tallentaa näppäimiin usein 
käytettyjä toimintoja, ohjelmia ja verkkosivuja.

3. Näyttö
4. {Nollaus}-näppäin

Nollaa nykyiset asetukset.

5. {Ohjelma}-näppäin
Tallentaa usein käytetyt asetukset tai 
hakee tallennetut asetukset.

6. {Keskeytys}-näppäin
7. Päävirran merkkivalo
8. {Energian säästö} -näppäin
9. {Sisään-/uloskirjautuminen}-näppäin
10. {Käyttäjän työkalut/laskuri} -näppäin

11. {Helppo näyttö} -näppäin
12. {#}-näppäin (Enter)
13. {Aloita}-näppäin

Käynnistää kopioinnin, tulostuksen, 
skannauksen tai lähetyksen.

14. {Mallikopio} -näppäin
15. {Seis}-näppäin

Keskeyttää kopiointi-, skannaus- tai 
tulostustyön.

16. {Tyhjennä}-näppäin
Poistaa näppäillyn 
numeron.

17. Numeronäppäimet
18. {Tarkista tila} -näppäin
19. Ulkoisen muistipaikan 

merkkivalo
20. Ulkoiset muistipaikat

(Basic Copying, Advanced Copying)

CPH001

(Basic Copying)
A Valitse väritila.

Väritilan valinta (Color Copying)

Paperikoko
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