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Χρήση του πίνακα ελέγχου

Χρήση Σκοπός

1 Οθόνη • Εμφάνιση της κατάστασης του εκτυπωτή.

• Ρύθμιση και λειτουργία του εκτυπωτή.

2 Κουμπί αρχικής οθόνης Μετάβαση στην αρχική οθόνη.

3 Πληκτρολόγιο Πληκτρολόγηση αριθμών ή συμβόλων στον εκτυπωτή.

4 Κουμπί λειτουργίας • Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του εκτυπωτή.

• Αφύπνιση τον εκτυπωτή από την κατάσταση Αναστολής λειτουργίας ή Αδρανοποίησης.

5 Κουμπί Διακοπή ή Άκυρο Διακοπή τρέχουσας εργασίας.

6 Ενδεικτική λυχνία Έλεγχος της κατάστασης του εκτυπωτή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα
“Κατανόηση των χρωμάτων και της ενδεικτικής λυχνίας”.

7 Κουμπιά έντασης ήχου Ρύθμιση έντασης ήχου στα ακουστικά ή στα ηχεία.

8 Θύρα ακουστικών ή ηχείων Σύνδεση ακουστικών ή ηχείων.

9 Κουμπί Πίσω Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη.

Κατανόηση των χρωμάτων των ενδεικτικών λυχνιών
Ενδεικτική λυχνία Κατάσταση του εκτυπωτή

Απενεργοποίηση Ο εκτυπωτής είναι απενεργοποιημένος ή βρίσκεται σε λειτουργία αδρανοποίησης.

Μπλε Ο εκτυπωτής είναι έτοιμος ή επεξεργάζεται τα δεδομένα.

Κόκκινο Απαιτείται παρέμβαση του χειριστή.

Χρήση της αρχικής οθόνης
Όταν είναι ενεργοποιημένος ο εκτυπωτής, στην οθόνη εμφανίζεται η αρχική οθόνη. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά και τα
εικονίδια της αρχικής οθόνης για να προχωρήσετε σε μια ενέργεια.

Σημείωση: Η αρχική οθόνη σας ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τις ρυθμίσεις προσαρμογής της, τις ρυθμίσεις
διαχείρισης και τις ενεργές ενσωματωμένες λύσεις.
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Άγγιγμα Σκοπός

1 Αλλαγή γλώσσας Αλλαγή γλώσσας στην οθόνη του εκτυπωτή.

2 Κατάσταση/Αναλώσιμα • Εμφάνιση μιας προειδοποίησης ή ενός μηνύματος σφάλματος του εκτυπωτή όταν
απαιτείται παρέμβαση στον εκτυπωτή για τη συνέχιση της επεξεργασίας.

• Προβολή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την προειδοποίηση ή το μήνυμα του
εκτυπωτή και τον τρόπο απαλοιφής τους.

Σημείωση: Η πρόσβαση σε αυτήν τη ρύθμιση είναι εφικτή από το άγγιγμα της επάνω
ενότητας της αρχικής οθόνης.

3 Ρυθμίσεις Πρόσβαση στα μενού του εκτυπωτή.

Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι έχουν ενεργοποιηθεί τα μενού του εκτυπωτή. Στον
Embedded Web Server πατήστε Ρυθμίσεις > Συσκευή > Συντήρηση > Μενού διαμόρ-
φωσης > Μενού πίνακα > Ενεργοποίηση.

4 Συντομεύσεις Οργάνωση όλων των συντομεύσεων.

5 USB Προβολή, επιλογή ή εκτύπωση φωτογραφιών και εγγράφων από μια μονάδα flash.

6 Πρόγραμμα διαχείρισης
εγγράφων

Πρόσβαση στις εργασίες σε αναμονή, σελιδοδείκτες και εφαρμογές.

Αυτές οι ρυθμίσεις μπορούν να εμφανιστούν και στην αρχική οθόνη:

Άγγιγμα Σκοπός

Ουρά εργασιών Προβολή όλων των τρεχουσών εργασιών εκτύπωσης.

Σημείωση: Η πρόσβαση σε αυτήν τη ρύθμιση είναι εφικτή από το άγγιγμα της επάνω ενότητας
της αρχικής οθόνης.

Προφίλ εφαρμογών Πρόσβαση σε προφίλ και εφαρμογές.

Lock Device (Κλείδωμα
συσκευής)

Αποτροπή πρόσβασης των χρηστών σε οποιαδήποτε λειτουργία του εκτυπωτή από την αρχική
οθόνη.
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Λειτουργίες
Λειτουργία Περιγραφή

Προειδοποίηση Εάν προκύψει κατάσταση σφάλματος, τότε εμφανίζεται αυτό το εικονίδιο. Αγγίξτε το επάνω μέρος
της αρχικής οθόνης για να δείτε το μήνυμα σφάλματος.

Διεύθυνση IP εκτυπωτή

Παράδειγμα: 123.123.123.123
Η διεύθυνση IP του εκτυπωτή σας βρίσκεται στο επάνω μέρος της αρχικής οθόνης. Χρησιμο-
ποιήστε τη διεύθυνση IP για πρόσβαση στον Embedded Web Server και διαμορφώστε απομα-
κρυσμένα τις ρυθμίσεις του εκτυπωτή.

Σχεδιάγραμμα μενού
Σελίδα 4 από 4


	Σχεδιάγραμμα μενού
	Λίστα μενού
	Χρήση του πίνακα ελέγχου
	Κατανόηση των χρωμάτων των ενδεικτικών λυχνιών
	Χρήση της αρχικής οθόνης



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


