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Εκτυπωτής Braille (Embosser) Everest
Σύντοµες Οδηγίες Χρήσης
Γενικά
Η λειτουργία του Everest προαπαιτεί την εγκατάσταση του WinBraille ως
λογισµικό µετάφρασης στον υπολογιστή σας. Το λογισµικό αυτό, κατά την
εγκατάστασή του, παίρνει τον έλεγχο από το πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή
και δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να καθορίζει τα χαρακτηριστικά της
εκτύπωσης µέσα από τα µενού επιλογών του. Συγκεκριµένα, ο χρήστης
µπορεί να διαµορφώσει το προεπιλεγµένο προφίλ, το οποίο εφαρµόζετε σε
όλα τα αρχεία κειµένου πριν εκτυπωθούν, µέσα από το µενού επιλογών
Profile/Shortcuts στα παρακάτω χαρακτηριστικά:
Embosser (Εκτυπωτής Braille): ∆υνατότητα εκτύπωσης διπλής όψης
(Duplexing)
Page Layout (∆ιάταξη Σελίδας): ∆υνατότητα καθορισµού µεγέθους σελίδας
(συνήθως Α4), προσανατολισµού (συνήθως Portrait) και περιθωρίων.
Header (Επικεφαλίδα): Τοποθέτηση επιπλέον πληροφορίας στην κορυφή ή
στο τέλος της σελίδας (π.χ. αριθµός σελίδας µεταφρασµένου ή πηγαίου
αρχείου κειµένου).
∆ιαδικασία εκτύπωσης στον Everest
Για την εκκίνηση της εκτύπωσης ακολουθήσετε τα παρακάτω βήµατα:
1. Σιγουρευτείτε ότι ο Everest είναι συνδεδεµένος µε τον Η/Υ.
2. Φορτώστε το χαρτί
3. Ανοίξτε το διακόπτη που βρίσκεται στο αριστερό «πόδι» του εκτυπωτή.
(Πάνω θέση = On) Θα ακούσετε ένα ηχητικό µήνυµα.
4. ∆ώστε την εντολή από τον Η/Υ σας όπως περιγράφουν οι οδηγίες
χρήσης του WinBraille.
Τροφοδότηση µε χαρτί
1. Στα αριστερά του συστήµατος τροφοδότησης χαρτιού βρίσκεται ένας
διακόπτης. Απελευθερώστε τους τροχούς που πιάνουν το χαρτί
µετακινώντας προς τα επάνω τον διακόπτη αυτόν και τοποθετήστε το
χαρτί στο σύστηµα τροφοδότησης χαρτιού.
2. Προσαρµόστε τους «οδηγούς» των περιθωρίων του χαρτιού στο
σωστό πλάτος και κλειδώστε τους µέσω των µοχλών που διαθέτουν
στην άκρη. Το κλείδωµα γίνεται κατεβάζοντας τους µοχλούς προς τα
κάτω.
3. Θέσε τους επιλογείς χαρτιού/ κάρτας, που βρίσκονται µπροστά από
τους οδηγούς των περιθωρίων του χαρτιού στη σωστή θέση. Όταν
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χρησιµοποιείται πιο σκληρό χαρτί όπως χαρτί Braille τότε ο
τροφοδότης χαρτιού θα πρέπει να βρίσκεται στη χαµηλότερη θέση,
θέση κάρτας, διαφορετικά όταν χρησιµοποιείται πιο µαλακό χαρτί θα
πρέπει να βρίσκεται σε υψηλότερη θέση.
4. Προσπαθήστε να µην υπερβαίνεται το όριο της ποσότητας χαρτιού που
θα πρέπει να τοποθετήστε. ∆ηλαδή αφήστε µια απόσταση από τους
τροχούς περίπου 1-2 mm πριν κατεβάσετε τον πλαϊνό διακόπτη.

Το υποέργο LibAccessATHINA: «Υποστήριξη ΑµεΑ Χρηστών Βιβλιοθηκών» υλοποιείται στο πλαίσιο του
έργου «Εµπλουτισµός και Αναβάθµιση Βιβλιοθηκών του ΕΚΠΑ» του Προγράµµατος ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ.

Το έργο συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση µέσω του Γ' ΚΠΣ.
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