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INSTRUKCJA U YTKOWANIA 
 
  
DWUSTRONNEGO  FOTOPAPIERU 
COLOR LASER PAPER 
DO  DRUKAREK  I  KOPIAREK  LASEROWYCH  
  
 
Papier po otwarciu opakowania przechowuje si  w temperaturze od 15 do 300C  
oraz wilgotno ci wzgl dnej od 20 do 60 %.  Znaczne zmiany temperatury i wilgotno ci 
mog  spowodowa  deformacje kraw dzi arkuszy. Aby tego unikn , nale y  
go pozostawi  na jaki  czas w pomieszczeniu roboczym, a  do wyrównania ró nicy 
wilgotno ci i temperatury.  
 
Papier pokryty jest obustronnie warstw  umo liwiaj  otrzymanie wydruków / kopii 
o wysokiej rozdzielczo ci. Mo na go stosowa  w wi kszo ci kolorowych 
i monochromatycznych drukarek / kopiarek laserowych z gwarancj  otrzymania  
wietnych wydruków z CD-ROM’ów, kamer cyfrowych lub skanowanych obrazów. 

 
Arkusze papieru nale y bra  do r ki chwytaj c je wy cznie za kraw dzie i unika  
pozostawiania odcisków palców.  
 
Papier jest przystosowany do druku lub kopiowania po obu stronach. 
 
W celu w ciwego wprowadzenia papieru do drukarki / kopiarki, nale y si  stosowa  
do instrukcji obs ugi urz dzenia. 
 
Prosimy o zwracanie uwagi na fabryczne ustawienia Pa stwa drukarki / kopiarki 
i ich takie stosowanie, aby wyniki druku lub kopiowania spe nia y Pa stwa wymagania. 
W wi kszo ci drukarek / kopiarek powinno si  u  ustawie : „fotopapier” 
lub „papier b yszcz cy”, i je li jest to mo liwe, wprowadzi  jego gramatur .  
 
Je li wyniki s  niezadowalaj ce! 
 
Nale y pami ta , e podstawowe ustawienia urz dzenia dopasowane s  przede 
wszystkim do papierów oferowanych przez producenta drukarki / kopiarki. 
 
W przypadku otrzymania niezadowalaj cych wyników, prosimy o wypróbowanie 
innych ustawie , a zw aszcza dla papierów o wi kszej gramaturze [pocztówki,  
naklejki, ok adki i in.]. Takie ustawienia zwalniaj  przesuw papieru przez drukark ,  
zwi kszaj  czas trwania procesu utrwalania tonera oraz poprawiaj  jego  
przywieranie do pod a. 
 
Pozwala to uzyska  satysfakcjonuj ce wyniki drukowania [kopiowania]. 
   
Zaleca si  tak e sprawdzanie na fabrycznej li cie rekomendacyjnej  
http://www.folex.ch/connection_recolist.asp , 
czy COLOR LASER PAPER jest polecany do drukarki / kopiarki, w której ma by  

yty.  
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