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Συνοπτικές οδηγίες χρήσης



Εκτύπωση σε ειδικό χαρτί, ετικέτες ή διαφάνειες στα
Windows

1. Από το μενού Αρχείο της εφαρμογής
λογισμικού, κάντε κλικ στο κουμπί
Εκτύπωση.

 

2. Επιλέξτε το προϊόν και, στη συνέχεια,
κάντε κλικ είτε στο κουμπί Ιδιότητες ή στο
κουμπί Προτιμήσεις .

 

3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Χαρτί/Ποιότητα.  

4. Επιλέξτε τον τύπο χαρτιού που
χρησιμοποιείτε από την αναπτυσσόμενη
λίστα Ο τύπος είναι και πατήστε το κουμπί
OK .
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Μη αυτόματη εκτύπωση και στις δύο πλευρές (εκτύπωση
διπλής όψης) στα Windows

1. Τοποθετήστε το χαρτί με την πρόσοψη
προς τα πάνω στο δίσκο εισόδου.

 

2. Στο μενού File (Αρχείο) του προγράμματος
λογισμικού, κάντε κλικ στο Print
(Εκτύπωση).

 

3. Επιλέξτε το προϊόν και, στη συνέχεια,
κάντε κλικ στο κουμπί Ιδιότητες ή
Προτιμήσεις.

 

4. Κάντε κλικ στην καρτέλα Φινίρισμα.  
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5. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εκτύπωση
και στις δύο όψεις (μη αυτόματα). Κάντε
κλικ στο κουμπί OK για να εκτυπώσετε την
πρώτη όψη της εργασίας.

 

6. Αφαιρέστε την εκτυπωμένη στοίβα από το
δίσκο εξόδου και, διατηρώντας τον
προσανατολισμό του χαρτιού, τοποθετήστε
τη με την εκτυπωμένη πλευρά προς τα
πάνω στο δίσκο εισόδου.

 

7. Στον υπολογιστή, κάντε κλικ στο κουμπί
Συνέχεια για να εκτυπώσετε τη δεύτερη
όψη της εργασίας.
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∆ημιουργία φυλλαδίου στα Windows
1. Από το μενού Αρχείο της εφαρμογής

λογισμικού, κάντε κλικ στο κουμπί
Εκτύπωση.

 

2. Επιλέξτε το προϊόν και, στη συνέχεια,
κάντε κλικ είτε στο κουμπί Ιδιότητες ή στο
κουμπί Προτιμήσεις .

 

3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Φινίρισμα.  
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4. Ενεργοποιήστε το πλαίσιο επιλογής
Εκτύπωση και στις δύο όψεις (μη
αυτόματα) .

 

5. Στην αναπτυσσόμενη λίστα Εκτύπωση
φυλλαδίου, επιλέξτε δέσιμο. Η επιλογή
Σελίδες ανά φύλλο αλλάζει αυτόματα σε 2
σελίδες ανά φύλλο.
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Σμίκρυνση ή μεγέθυνση αντιγράφων (Σειρά M1130)
1. Τοποθετήστε το έγγραφο πάνω στη

γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή.
 

2. Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί
Ρύθμιση  μέχρι να ενεργοποιηθεί η
λυχνία Σμίκρυνση/μεγέθυνση  .

 

3. Πατήστε επάνω βέλος  για να αυξήσετε
το μέγεθος αντιγραφής ή πατήστε κάτω
βέλος  για να το μειώσετε.

 

4. Πατήστε το κουμπί Έναρξη αντιγραφής 
για να ξεκινήσει η αντιγραφή.
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Σμίκρυνση ή μεγέθυνση αντιγράφων (Σειρά M1210)
1. Τοποθετήστε το έγγραφο πάνω στη

γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή ή στον
τροφοδότη εγγράφων.

 

2. Πατήστε το κουμπί Ρυθμίσεις αντιτύπων 
μία φορά για να ανοίξετε το μενού
Σμίκρυνση/Μεγέθυνση.

 

3. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά βελών για να
επιλέξετε τον κατάλληλο βαθμό
σμίκρυνσης ή μεγέθυνσης και κατόπιν
πατήστε το κουμπί OK .

 

4. Πατήστε το κουμπί Έναρξη αντιγραφής 
για να ξεκινήσει η αντιγραφή.
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Αλλάξτε τη ρύθμιση ποιότητας αντιγραφής (Σειρά M1210)
1. Πατήστε το κουμπί Ρυθμίσεις αντιτύπων 

δύο φορές για να ανοίξετε το μενού
Ποιότητα αντιγράφων.

 

2. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά βέλους για να
επιλέξετε ποιότητα αντιγραφής και στη
συνέχεια πατήστε το κουμπί OK .

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η ρύθμιση επιστρέφει στην
προεπιλεγμένη τιμή της μετά από δύο
λεπτά.

 

ELWW Αλλάξτε τη ρύθμιση ποιότητας αντιγραφής (Σειρά M1210) 9



Αντιγραφή πρωτότυπου εγγράφου δύο όψεων σε
έγγραφο δύο όψεων

1. Τοποθετήστε την πρώτη σελίδα του
εγγράφου στη γυάλινη επιφάνεια του
σαρωτή ή στον τροφοδότη εγγράφων
(Σειρά M1210).

 

2. Πατήστε το κουμπί Έναρξη αντιγραφής .  

3. Αντιστρέψτε το πρωτότυπο έγγραφο και
μετά τοποθετήστε το ξανά στη γυάλινη
επιφάνεια του σαρωτή ή στον τροφοδότη
εγγράφων.

 

4. Αφαιρέστε την αντιγραμμένη σελίδα από τη
θήκη εξόδου και τοποθετήστε την με την
εμπρός όψη προς τα κάτω στο δίσκο
εισόδου.

 

5. Πατήστε το κουμπί Έναρξη αντιγραφής .  

6. Αφαιρέστε την αντιγραμμένη σελίδα από το
δίσκο εξόδου και, στη συνέχεια, φυλάξτε
την για μη αυτόματη συρραφή.

 

7. Επαναλάβετε τα βήματα από 1 έως 6,
ακολουθώντας τη σειρά σελίδων του
πρωτότυπου εγγράφου, μέχρις ότου
αντιγραφούν όλες οι σελίδες του.
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Ποιότητα σάρωσης
Με την πάροδο του χρόνου, στίγματα από ακαθαρσίες ενδέχεται να συσσωρευτούν στη γυάλινη
επιφάνεια και τη λευκή πλαστική επένδυση του σαρωτή, πράγμα που μπορεί να επηρεάσει την απόδοσή
του. Χρησιμοποιήστε την ακόλουθη διαδικασία για να καθαρίσετε τη γυάλινη επιφάνεια και τη λευκή
πλαστική επένδυση του σαρωτή.

1. Χρησιμοποιήστε το διακόπτη λειτουργίας
για να σβήσετε το προϊόν και, στη
συνέχεια, αποσυνδέστε το καλώδιο
τροφοδοσίας από την πρίζα ηλεκτρικού
ρεύματος.

 

2. Ανοίξτε το καπάκι του σαρωτή.  

3. Καθαρίστε τη γυάλινη επιφάνεια και τη
λευκή πλαστική επένδυση του σαρωτή με
ένα μαλακό πανί ή ένα σφουγγάρι που
έχετε υγράνει με κάποιο μη δραστικό
καθαριστικό γυαλιού.

ΠΡΟΣΟΧΗ Μην χρησιμοποιείτε
στιλβωτικά, ακετόνη, βενζίνη, αμμωνία,
αιθυλική αλκοόλη ή τετραχλωράνθρακα σε
οποιοδήποτε μέρος του προϊόντος, γιατί
μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο προϊόν.
Μην φέρνετε υγρά σε απευθείας επαφή με
τη γυάλινη επιφάνεια ή τον κύλινδρο.
Ενδέχεται να εισχωρήσουν στο προϊόν και
να του προκαλέσουν ζημιά.

 

4. Στεγνώστε τη γυάλινη επιφάνεια και τη
λευκή πλαστική επένδυση με δέρμα
σαμουά ή με σφουγγάρι κυτταρίνης, για
την αποφυγή κηλίδων.

 

5. Συνδέστε το προϊόν στην πρίζα και, στη
συνέχεια, χρησιμοποιήστε το διακόπτη
λειτουργίας για να το ανάψετε.
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Χρησιμοποιήστε τον πίνακα ελέγχου για να
δημιουργήσετε και να επεξεργαστείτε τον τηλεφωνικό
κατάλογο φαξ

1. Στον πίνακα ελέγχου, πατήστε το κουμπί
Ρύθμιση  .

 

2. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά βέλους για να
επιλέξετε το μενού Τηλεφωνικός
κατάλογος και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί OK .

 

3. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά βέλους για να
επιλέξετε το μενού Προσθήκη/
Επεξεργασία και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί OK .

 

4. Πληκτρολογήστε το όνομα και τον
τηλεφωνικό αριθμό φαξ, και κατόπιν
πατήστε το κουμπί OK .
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Αποστολή φαξ από τον επίπεδο σαρωτή
1. Τοποθετήστε το έγγραφο στραμμένο προς

τα κάτω στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή.
 

2. Πατήστε το κουμπί Ρύθμιση .  

3. Επιλέξτε το μενού Τηλεφωνικός
κατάλογος και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί OK.

 

4. Από τη λίστα επιλέξτε καταχώριση
τηλεφωνικού καταλόγου. Αν δεν υπάρχουν
καταχωρίσεις, χρησιμοποιήστε το
αριθμητικό πληκτρολόγιο στον πίνακα
ελέγχου για να καλέσετε τον αριθμό.

 

5. Στον πίνακα ελέγχου, πατήστε το κουμπί
Αποστολή φαξ  . Το προϊόν ξεκινά την
εργασία φαξ.
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Φαξ από τον τροφοδότη εγγράφων
1. Εισαγάγετε τα πρωτότυπα έγγραφα στον

τροφοδότη εγγράφων με την όψη προς τα
πάνω.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η χωρητικότητα του
τροφοδότη εγγράφων φτάνει τα 35 φύλλα
μέσου εκτύπωσης 75 g/m2 ή 20 lb.

ΠΡΟΣΟΧΗ Για να αποτρέψετε την
πρόκληση ζημιάς στο προϊόν, μη
χρησιμοποιείτε πρωτότυπα έγγραφα που
περιέχουν διορθωτική ταινία, διορθωτικό
υγρό, συνδετήρες ή συνδετήρες
συρραπτικού. Επίσης, μην τοποθετείτε
φωτογραφίες και μικρά ή εύθραυστα
πρωτότυπα μέσα στον τροφοδότη
εγγράφων.

 

2. Ρυθμίστε τους οδηγούς χαρτιού μέχρι να
εφαρμόσουν στο χαρτί.

 

3. Πατήστε το κουμπί Ρύθμιση .  

4. Επιλέξτε το κουμπί Τηλεφωνικός
κατάλογος και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί OK.

 

5. Από τη λίστα επιλέξτε καταχώριση
τηλεφωνικού καταλόγου. Αν δεν υπάρχουν
καταχωρίσεις, χρησιμοποιήστε το
αριθμητικό πληκτρολόγιο στον πίνακα
ελέγχου για να καλέσετε τον αριθμό.

 

6. Στον πίνακα ελέγχου, πατήστε το κουμπί
Αποστολή φαξ  . Το προϊόν ξεκινά την
εργασία φαξ.
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