1. Printeri installeerimine AutoCAD programmidele
1.1. Valige File valikust Plotter Manager.
1.2. Avanevas aknas valige Add a Plotter Wizard ja vajutage Enter.
Programm käivitub ja avaneb Introduction Page nimeline avaleht.
1.3. Introduction Page –
vajutage hiirega Next nuppu.

1.4. Järgmises aknas avaneb
Add Plotter – Begin,
valige My Computer ja vajutage Next nuppu.

1.5. Valige Add Plotter – Plotter Model
aknas Manifacturers loetelus Hewlett-Packard
ja printerite loetelus Models
printer DesignJet 750C Plus C4709B.
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1.6. Vajutage Driver Information aknas
Continue nuppu.

1.7. Aknas Add Plotter – Import Pcp or Pc2
vajutage Next.

Tähelepanu! Järgmine etapp on kogu insalleerimise tähtsaim osa!
1.8. Valige Add Plotter – Ports akna ülaosas
variant Plot to file ja vajutage Next.
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1.9. Kinnitage Add Plotter – Plotter name aknas
printeri nimetus, mida programm pakub,
ja vajutage Next.

1.10. Lõpuks kinnitage asetus Add Plotter – Finish
aknas vajutades Finish nuppu.
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2. Paberi suuruse valimine
2.1. Avage Plot aken (kirjutage Command reale plot) või valige menüü realt File/plot.
2.2. Valige Printer/Plotter valikust printeriks
DesignJet 750C Plus C4709B
ja klikkige selle kõrvalt lahti Properties.

2.3. Avanevas aknas valige Device and Document Settings
vahelehelt Custom Paper Size ja vajutage siis Add nuppu.

2.4. Valige Custom Paper Size – Begin aknas Start from Scratch
ja vajutage Next.
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2.5. Aknas Custom Paper Size – Media Bounds määrake
järgmised parameetrid:
Width – 914
Height – 2500
(võib sõltuvalt joonise pikkusest olla ka suurem)
Units – Millimeters.

2.6. Vajutage Next nuppu.
2.7. Aknas Custom Paper Size - Printable Area
määrake marginaliks 0.
Kirjutage igale reale 0 ja minge järgmisele
lehele vajutades Next.

2.8. Kinnitage programmi ettepanek paberi nimetusele
Custom Paper Size – Paper Size Name
ja vajutage Next.

2.9. Valige viimases Custom Paper Size – Finish aknas
Roll-Fed Source ja 36 inch Roll (oletusväärtus) ja
lisage tehtud paberi asetused vajutades lõpuks Finish.
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3. Printimine (mustvalge ja värviprint)
3.1. Avage Plot aken (menüü File > Print või vajutades klaviatuuril kombinatsiooni CTRL+P).
Näidisaken koos asetustega musvalgel printimisel:

3.2. Kontrollige, et Printer/Plotter valikus oleks valitud õige printer.
3.3. Valige paberi suurus Paper size valiku alt, kasutada võib varem lisatud erisuurust 914 x 2500 mm.
3.4. Valige prinditav ala Plot area valiku abil. Soovitavalt kasutada Window< käsku.
3.5. Pange linnuke Center the plot kohta ning kontrollige eelvaate aknas, kas kõik on paberile mahtunud.
3.6. Kontrollige Plot to scale valikus, kas mõõtkava on õige.
3.7. Järgnevalt tuleb valida joonte parameetrid (pen assignments), sõltuvalt sellest, kas soovitakse printida
mustvalgelt või värviliselt. Mustvalge prindi korral vali Plot style table (pen assignments) valikust
asetus monochrome.ctb. Joonte parameetrite valikut ei vajata, kui teil on AutoCAD kihtidel
otsemääratud joonte jämedused ja joonis on joonestatud kasutades alati just seda kihti, mis kuulub
mingile kindlale joonele. Sellisel juhul võtavad jooned nii oma värvuse kui ka joonejämeduse otse
kihtidelt. Sellisel juhul tuleb valida Plot style table (pen assigments) valikust None asetus. Kui soovite
kindlasti siduda joonejämeduse kindla värviga kasutades .ctb või .stb faili, siis valige acad.ctb.
3.8. Mõlemal juhul (mustvalge või värviprint) kontrollige, et asetused oleksid soovitud viisil.
3.9. Shaded viewport options valikus valige As displayed ja Quality – Normal.
3.10. Plot options valikus kontrollige, et oleks valitud Plot with plot styles.
3.11. Kontrollige, et prindi sound on Landscape ja Plot upside-down on valitud.
3.12. Kontrollige, kuidas joonis valitud printimise asetuste põhjal välja näeb, vajutades Preview... nuppu.
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