Xerox Premium Digital Carbonless Paper

Itsejäljentävä paperi - Vinkkejä tulostukseen
Lajittelujärjestyksen määrittäminen
Jos olet epävarma siitä, mitä lajittelua tulisi käyttää, tee seuraava testi.
1. Merkitse kaksi (2) arkkia tavallista tulostuspaperia seuraavasti: Sivu 1 ja Sivu 2, tai 1 ja 2.
2. Aseta merkityt arkit haluamallesi paperialustalle ETUPUOLI YLÖSPÄIN.
3. Valmista asiakirja tulostusta varten. Voit käyttää joko 1- tai 2-sivuista asiakirjaa. Lähetä
asiakirja tulostimelle. Jos käytät 1-sivuista asiakirjaa, tulosta 2 kopiota.
4. Ota tulosteet luovutusalustalta muuttamatta arkkien järjestystä.
5. Jos "Sivu 1" on päällimmäisenä, käytä suoraan lajiteltuja sarjoja.
6. Jos "Sivu 2" on päällimmäisenä, käytä käänteisesti lajiteltuja sarjoja.
7. Jos kuva on tulostunut arkkien kääntöpuolelle, setit on asetettava paperialustalle
ETUPUOLI ALASPÄIN.
VIHJE: Jos edellinen testi osoitti, että paperi on asetettava alustalle etupuoli alaspäin, tee testi
uudelleen (vaiheet 1-7) oikean lajittelujärjestyksen varmistamiseksi.
2-osaisen itsejäljentävän paperin lajittelujärjestyksen muuttaminen
2-osaisen itsejäljentävän paperin lajittelujärjestyksen muuttaminen käänteiseksi:
1. Avaa paperipakkaus niin, että kääreen saumapuoli on ylös (nuoli ylös).
2. Ota päällimmäinen (valkoinen) arkki pakan päältä ja kääntämättä sitä aseta se
alimmaiseksi.
Itsejäljentävän paperin asettaminen paperialustalle
Täydet riisit - Riisin käärepaperissa on nuoli ↑(tämä puoli ylöspäin).
Nuoli osoittaa käärepaperin saumapuolen.
Avatut riisit - Avatussa riisissä paperin päädyistä löytyy
painettu nuoli, joka osoittaa kuinka päin paperi asetetaan
alustalle.
Valmiiden settien lisääminen - On normaalia, että
paperialustalla on vielä muutama arkkia paperia jäljellä,
kun saadaan ilmoitus paperin loppumisesta. Ennen kuin
lisäät paperia alustalle, poista kaikki alustalla jäljellä olevat
arkit ja aseta ne tasaiselle pinnalle. Pane uusi riisi paperia
alustalle ja aseta sitten aiemmin poistamasi arkit pinon päälle.
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Käsittely ennen käyttöä
Jos Xeroxin itsejäljentävä paperi tuodaan säilytyspaikasta käyttöpaikkaan, jossa on eri
lämpötila tai kosteuspitoisuus, paperin on annettava sopeutua käyttöolosuhteisiin.
Alla olevan taulukon avulla voit määritellä, miten kauan pinotuissa, avaamattomissa laatikoissa
olleiden papereiden on annettava sopeutua käyttöympäristöön.
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Lisähuomautuksia itsejäljentävän paperin käytöstä
Töiden tarkastus - Ennen suuren työn tulostamista ohjelmoi ja tulosta yksi kokonainen sarja
itsejäljentävälle paperille. Ota valmis sarja luovutusalustalta ja merkitse päällimmäinen arkki
mustekynällä tai terävällä lyijykynällä. Jos paperi on asetettu oikein koneeseen, merkintä näkyy
myös sarjan seuraavissa arkeissa.
Tukkeuman jälkeen (valmiiksi kootut sarjat) - On tärkeää säilyttää moniosaiset sarjat
yhtenäisinä paperitukkeuman jälkeen. Tarkasta viimeinen luovutusalustalle luovutettu arkki ja
varmista, että paperialustalta esisyötetty arkki on järjestyksessä seuraava. Tarpeen vaatiessa
poista arkkeja paperialustalta niin, että sarjojen yhtenäisyys säilyy.
Erityishuomautus: Käsittele varovasti itsejäljentävää paperia. Puristaminen voi aiheuttaa
mikrokapselien rikkoutumisen.
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Paperin asettaminen: Xeroxin itsejäljentävä paperi on asetettava paperialustalle oikein.
Paperin käärepaperissa oleva nuoli osoittaa oikean tulostuspuolen. Käärepaperin
poistamisen jälkeen oikean tulostuspuolen voi tunnistaa paperipakan toiseen päätyyn
painetuista nuolista. Paperialustaa täytettäessä paperi pannaan joko tulostuspuoli ylös- tai
alaspäin laitevalmistajan ohjeiden mukaisesti. Tuuleta paperipakkaa ennen paperialustalle
asettamista. Näin saadaan ilmaa arkkien väliin ja syöttö onnistuu paremmin.
Arkkien luovutus: Xeroxin valmiiksi kootut sarjat on suunniteltu laitteille, jotka käyttävät
lämpöä värijauheen kiinnitykseen ja joissa arkit luovutetaan luovutusalustalle.
Käsittely: Kuten useimmat paperilaadut Xeroxin itsejäljentävä paperi tulee sopeuttaa
käyttöympäristön olosuhteisiin ennen tulostusta. Säilytä paperia alkuperäisessä
suojapakkauksessa käyttöön asti. Kääri vajaat paperipakat alkuperäiseen käärepaperiin.
Käsittele paperia varovasti ja liikaa puristamatta, jotta vältät vahingossa syntyvät jäljet tai
hankaumat.
Kuvan testaus: Tee pieni ja vahva merkki lomakesarjan päällimmäiseen arkkiin.
Tarkasta, että merkintä on siirtynyt kuhunkin kerrokseen. Näin varmistat, että kuva on
tulostunut oikealle puolelle paperia.
Hankaumajälki: Joissakin valmiin lomakesarjan arkeissa voi näkyä pieni jälki. Tämän on
aiheuttanut laitteen syöttömekanismi. Hankaumajälki ei näy sarjan päällimäisessä
arkissa.
Paino ja muste: Xeroxin itsejäljentävälle paperille voidaan painaa offset- ja
kohopainokoneilla. Kevyesti kiinnittyvillä musteilla on saatu hyviä tuloksia.
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