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Tulostimen valinta ja perustulostaminen 

  

 

Valitse alasvetovalikosta tulostin jolle haluat työsi tulostuvan. Valitse kopioiden määrä. Jos et halua 
käyttää viimeistelytoimintoja tai lisäasetuksia, klikkaa Tulosta, jolloin työsi tulostuu. 

Tehdäksesi lisäasetuksia ja eri viimeistelytoimintoja valitse Tulostimen ominaisuudet 
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Perusvälilehti 

Paperilähteen valinta 

 

 

Normaalisti paperilähdettä ei tarvitse valita erikseen, sillä laiteohjain osaa etsiä oikean 
paperilähteen automaattisesti asiakirjan koon mukaan. 

Jos haluat tulostaa sivut tietystä paperikasetista valitse ”Paperikasetti” alasvetovalikosta haluamasi 
paperikasetti. 

Jos haluat tulosta asiakirjan muuhun kuin alkuperäiseen kokoon valitse ”Paperikoko” 
alasvetovalikosta haluamasi paperikoko. Esim. ”Alkuperäisen koko” A4 ”Paperikoko” A3 asiakirja 
tulostuu A3 kokoisena. 
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Erikoismateriaalien tulostaminen 
 

Valitse ”Paperikasetti”  alasvetovalikosta Ohisyöttötaso 

 

 

Valitse ”Kasettien paperiasetukset” ja avautuvasta valikosta materiaali jolle olet tulostamassa. 
Esim. paksut paperit, kirjekuoret yms. Tämä asetus täytyy  kertoa myös montioimilaitteelle. Kts ohje s.16 
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Turvattu tulostus 
 

Kun haluat suojata minkä tahansa tulostuksen salasanalla jolloin työ tulostuu ulos vain kun olet 
monitoimilaitteella ja annat salasanan. 

Valitse ”Viimeistelytapa” alasvetovalikosta Suojattu tulostus. 

Anna haluamasi salasana numeerisessa muodossa,pelkkä tunnus riittää, salasanaa ei välttämättä 
tarvita, valitse OK.  

 

 

Tulostaaksesi asiakirjan monitoimilaitteelta, paina monitoimilaitteen käyttöpaneelista ”Valikko” 

Valitse Käyttäjälaatikko -> järjestelmä -> suojattu tulostus 
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Asettelu välilehti 

Kaksipuoleinen / yhdistelmä tulostus 
 

Laittaessasi ruksin ”yhdistelmä” kohtaan voit määritellä kuinka monta arkkia tulostetaan yhdelle 
sivulle 

  

Tulostustyyppi alasvetovalikosta voit valita haluamasi toiminnon 

 

1-puol on yksipuoleinen tavanomainen tuloste 

2-puol on kaksipuoleinen tuloste 

Vihko asettelee sivut kuten vihkossa, jos sivuja on pariton määrä tulevat viimeiset sivut tyhjinä. 
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Sidontasuunta 
 

 

Vasen sidonta tarkoittaa, että sivu käännetään pitkä reuna edellä, eli kaksipuoleista asiakirjaa 
luetaan kirjamaisesti. 

Yläsidonta tarkoittaa että sivu käännetään lyhyt reuna edellä eli kaksipuoleista asiakirjaa luetaan 
kalenterimaisesti. 
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Valmis välilehti 

Nidonnan ja /tai taiton valitseminen 
 

 

Laittaessasi ruksin kohtaan ”nidonta” pääset valitsemaan nidotaanko asiakirjat yhteen vasemmasta 
kulmasta tai nidotaanko asiakirja kahdesta kohdasta reunasta. Toiminto käytössä niissä 
monitoimilaitteissa joissa viimeistelijä asennettuna 

 

Halutessasi nidonnan ja taiton laita ruksi kohtaan ”keskisidonta ja taitto”. Toiminto käytössä niissä 
monitoimilaitteissa joissa viimeistelijä (FS-XXX) ja  lisäksi asennettu vihkotaitto (SD-XXX).  

Toiminto harmaana jos viimeistelytapa ei ole mahdol linen 
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Kansitila välilehti 
 

 

 

Tällä välilehdellä voit määritellä jos haluat tulostaa kannet esim. eriväriselle paperille. Tällöin 
määritellään etu ja/tai taka-kannen kasetti alasvetovalikosta paperikasetti jossa kansimateriaali on. 
Samalla määritellään onko kansi tyhjä vai tulostetaanko kannelle etusivu. 
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Laatu välilehti 

Väritulostus 

 

 

”Asiakirja” valinta on oletus tekstille ja kuvalle 

”Kuva” valinta tulostaa kuville sopivalla laadulla 

”DTP” valinta tulostaa DTP:llä tuotettuihin asiakirjoihin sopivalla laadulla 

DTP on lyhenne sanoista Desk Top Publishing (sivun käsittely) ja ohjelmia ovat esim; Adobe 

InDesing, Adobe PageMaker 

”WEB” valinta tulostaa Internet-sivuilla sopivalla laadulla 

”CAD” valinta tulostaa CAD-tietojen tulostukseen sopivalla laadulla 

”Väriaineen säästö” valinta säätää tulostustummuuden ja tallentaa väriaineen kulutuksen 

”Kiiltävä tila” valinta tekee paperiin kiiltävän pinnan, voidaan käyttää ainoastaan yksipuoleisissa 
asiakirjoissa 

”Reunan terävöinti” valinta korostaa merkkien, grafiikan ja kuvien reunan, jotta pienet merkit 
näkyvät paremmin. Toiminne käytössä vain ”Täysvärin” ollessa valittuna 
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Kopiointitoiminnot  

Näyttöpaneeli 
 

 

 



14 

 

Peruskopiointi 
 

Aseta alkuperäinen kopioitava materiaali joko 
monitoimilaitteen syöttölaitteelle tai kannen alla 
olevalle lasilevylle. 

Syöttölaitteeseen paperit laitetaan kopioitava 
puoli ylöspäin ja lasilta kopioidessa kopioitava 
puoli alaspäin. 

 

Jos valitsit kopiointimäärän väärin, etkä ehtinyt 
vielä painaa Start-näppäintä, voit muuttaa 
kopioiden määrän painamalla C-näppäintä  

 

Halutessasi pysäyttää kopioinnin paina STOP-
näppäintä monitoimilaitteen ohjauspaneelista 

 

 

 

Alkuper.tyyppi 
Tällä kerrotaan mitä ollaan kopioimassa 
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Värinmääritys  

 

 

Autom.väri, monitoimilaite tunnistaa ovatko asiakirjat värillisiä vai mustavalkoisia ja laskee kopiot 
värillisiin ja mustavalkoisiin. 

Täysvärillä kone tekee kaikki kopiot käyttäen kaikkia värejä ja laskee myös mustavalkoiset kopiot 
värillisiksi. 

2Värillä monitoimilaite tekee tekstin mustana ja asiakirjasta löytyvät värilliset kohdat valitulla värillä. 

Yksi väri toiminnolla monitoimilaite tekee koko kopioitavan asiakirjan valitulla värillä. 
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Paperikasettien asetusten muuttaminen 
 

Valitse haluamasi paperikasetti -> Valitse ”Vaihda kasetin aset.” Tyyppi voidaan määrittää 
Paperikaseteille 1-4 sekä ohisyötölle. 

 

Määritä mitä paperilaatua kasetissa on. Paperityyppi kertoo mille laadulle asetus tarkoitettu  
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Kaksipuoleinen kopiointi ja useamman asiakirjan yhd istäminen yhdelle A4-
arkille 
 

 

Viimeistely 
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Sovellus valikon alta löytyviä toimia 

Reunanrajaus 
Tällä toiminnolla voit poistaa esim. rei’ityksen näkyvistä kopioista tai esim. omat marginaaliin tehdyt 
merkinnät.  

 

 

   

Tässä määritellään kuinka monta mm  reunasta poistetaan,  

joko kaikista tai vain yksittäisestä reunasta 
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Kopion laadun ja tummuuden määrittely 

 

 

 

Värin läht.poisto; jos kopiotavasta materiaalista kuultaa tausta läpi, poistetaan se tällä valinnalla 

Paperin värinpoiston säätö, jos alkuperäinen on esim. oranssi, tulee kopiosta harmaa, laittamalla 
tämän asetuksen vaaleammaksi taustan saa 
poistettu ja kopioista tulee valkotaustaiset. 
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Skannaus / Faksaus näyttö  

 

 

 

Tiedostotyyppi 
 

Tällä toiminnolla määritetään minkälaiseksi tiedostotyypiksi asiakirja muodostetaan. 

 Oletuksena PDF
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S-postiasetus 
 

Tässä voit antaa asiakirjalle nimen ja aiheen. 

 

Sovellus välilehden alta löytyviä toimia 

Erillisskannaus 
Halutessasi skannata useita asiakirjoja samaan tiedostoon. Voit yhdistää skannaamalla sekä 
syöttölaitteella että lasilta. 

 Esim. matkalasku 
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USB-muistitikun käyttö 

Tiedostojen tulostus 
 

Liitä USB-muistitkku laitteeseen 

 

 

Valitse tulostettava tiedosto ja napauta tulosta 
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Tarkista tulostusasetukset ja paina START 

 

Tiedostojen tallennus 
 

 

 
Tee tarvittavat asetukset ja paina START 
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Papereiden lisääminen paperikasetteihin 

Paperin lisääminen kasettiin 1-4 

 

  

 

 

 

 

kts. sivu 15  
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Suurkapasiteettikasetti 

 

 

 

 

 

Kts. sivu 15 
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Päävirtakytkin 
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Muistiinpanoja 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 


