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Kontrol panelini kullanarak

Düğme Bunun için

1 Göster • Yazıcının durumunu gösterir.

• Yazıcıyı kurun ve çalıştırın.

2 Ana sayfa düğmesi Ana ekrana dönün.

3 Tuş takımı Yazıcıya sayı veya sembol girin.

4 Güç düğmesi • Yazıcıyı açar ya da kapatır.

• Yazıcıyı Uyku modundan veya Bekleme modundan uyandırın.

5 Durdur veya İptal düğmesi Geçerli işi durdurun.

6 Gösterge ışığı Yazıcının durumunu denetleyin. Daha fazla bilgi için "Gösterge ışığı renklerini anlama"
konusuna bakın.

7 Ses seviyesi düğmeleri Kulaklık ve hoparlör ses seviyesini ayarlayın.

8 Kulaklık veya hoparlör portu Kulaklığı veya hoparlörü takın.

9 Geri düğmesi Önceki ekrana geri döner.

Gösterge ışığının renklerini anlama
Gösterge ışığı Yazıcı durumu

Kapalı Yazıcı kapalı veya Bekleme modunda.

Mavi Yazıcı hazır veya verileri işliyor.

Kırmızı Yazıcı kullanıcı müdahalesi gerektiriyor.

Ana ekranı kullanma
Yazıcı açıldığında ekranda ana ekran gösterilir. Bir eylemi başlatmak için ana ekran düğmelerini ve simgelerini kullanın.

Not: Ana ekranınız, ana ekran özelleştirme ayarlarınıza, yönetici ayarlarına ve etkin yerleşik çözümlere bağlı olarak
değişebilir.
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Dokunun Bunun için

1 Dil Değiştir Yazıcı ekranında dili değiştirin.

2 Durum Sarf Malze-
meleri

• İşleme devam etmek için yazıcı müdahaleye gerek duyduğunda, bir yazıcı uyarısı veya hata mesajı
gösterir.

• Yazıcı uyarısı veya mesaj ve mesajın nasıl silineceği hakkında daha fazla bilgi görüntüler.

Not: Ana ekranın üst bölümüne dokunarak da bu ayara erişebilirsiniz.

3 Ayarlar Yazıcı menülerine erişir.

Not: Yazıcı menülerinin etkinleştiğinden emin olun. Embedded Web Server'dan Ayarlar > Aygıt >
Bakım > Yapılandırma Menüsü > Panel Menüleri > Açık'ı tıklatın.

4 Kısayollar Tüm kısayolları düzenleyin.

5 USB Flaş sürücüden fotoğraf ve belgeleri görüntüleyin, seçin veya yazdırın.

6 Belge Yöneticisi Bekletilen işlere, yer imlerine ve uygulamalara erişin.

Bu ayarlar ayrıca ana ekranda da görünür:

Dokunun Bunun için

İş Sırası Geçerli tüm yazdırma işlerini gösterir.

Not: Ana ekranın üst bölümüne dokunarak da bu ayara erişebilirsiniz.

Uygulama Profilleri Erişim profilleri ve uygulamalar.

Aygıtı Kilitle Kullanıcıların ana ekrandan yazıcı işlevlerine erişmesini engeller.

Özellikler

Özellikler Açıklama

Uyarı Bir hata durumu oluşursa, bu simge görüntülenir. Hata mesajını göstermek için ana ekranın üst bölümüne
dokunun.
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Özellikler Açıklama

Yazıcı IP adresi

Örnek: 123.123.123.123

Yazıcınızın IP adresi ana ekranın üst bölümünde bulunur. IP adresini, Embedded Web Server'a erişmek ve
yazıcı ayarlarını uzaktan yapılandırmak için kullanın.
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