
                                                    Étlap mentése PDF-be.

Telepítsük fel a gépünkre „do pdf 6 free” verzióját. Ha ez fel van telepítve a gépünkre, akkor az 
étlapot eltudjuk menteni pdf formátumba és így e-mailben továbbítható vagy felcsatolható 
intézményi honlapra.
Ha csak simán nyomtatni akarunk akkor hagyjuk a megadott nyomtatót és nyomtassunk .
Hogyan történik a pdf-be való nyomtatás. Amikor megjelenik az étlap a képernyőn válasszuk ki a 
nyomtatás ikont.

Ha megnyomjuk a nyomtató ikont, akkor megjelenik a következő képernyő:



Ha nem jelenik meg a „dopdf6” , mint nyomtató , akkor a csuszkát húzzuk arrébb , hogy lássuk az 
összes választható nyomtatót.

Ha megtaláltuk a dopdf v6-ot , mint nyomtatót válasszuk ki , majd a kiválasztás után nyomjuk meg 
a nyomtatás gombot. Ekkor megjelenik a következő ablak:

Itt a Keresés gombra kattintva válasszuk ki az Étlap mentésének helyét , ami a következő kell, hogy
legyen: C:\winel\étlapok|\ könyvtárat, ha nincs Étlapok alkönyvtár, akkor c:\winel mappán belül 
hozzuk létre és akkor az összes elkészített Étlapot az évben ebbe a könyvtárba menthetjük. Ha 
megadtuk ezt az útvonalat , akkor pipáljuk be , hogy „Mindig ezt a könyvtárat használja.” Azt a 
nevet , amit itt ad a program hagyjuk meg , itt még nem kell átírni vagyis most már kattinthatunk a 

file:///c:/winel


Rendben gombra. Legközelebb itt , majd azt fogja mondani felülírja ezen a néven már elmentett 
étlapot, akkor irassuk felül, jelzem ez még mindig a gép által adott név. Nyomjuk meg az Igen 
gombot.

Ekkor beolvasódik az Étlap egy pdf-et kezelő programba pl. Adobe reader-be.



Válasszuk ki a Fájl menüpontot  , ha magyar a menüpont , akkor válasszuk ki a „Mentés mint” vagy
angolul az „Save as” menüpontot , akkor megjelenik az Étlap könyvtár benne az esetlegesen már 
elmenett étlapokkal. 

Itt kell olyan nevet adni az Étlapnak , amely alapján könnyen megtaláljuk a keresett étlapot:
Pl: 37.Hét – Ált.iskola  vagy 37.Hét-Óvoda stb.

Ha minden korosztály étlapját elmentettük , akkor a Fájl menüpontban válasszuk ki a Kilépés vagy 
Exit gombot. Ekkor a program visszatér a kiinduló ablakhoz.


