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הבקרה בלוח שימוש

כדי:ב השתמש

.המדפסת מצב את להציג•תצוגה1

.המדפסת את ולהפעיל להגדיר•

.הבית מסך אל לעבורבית הלחצן2

.במדפסת סימנים או מספרים להזיןנומרי מקשים לוח3

.המדפסת את ולכבות להפעיל•)Power (הפעלה לחצן4

).מנוחה מצב( Hibernate Mode-מ או) שינה מצב( Sleep Mode-מ המדפסת את להוציא•

.הנוכחית העבודה את להפסיקביטול או עצור הלחצן5

".המחוון נוריות של הצבעים הבנת "בנושא המידע את קרא, נוסף מידע לקבלת. המדפסת מצב את לבדוקהמחוון נורית6

.הרמקול או האוזניות של הקול עוצמת את לכוונןקול עוצמת לחצני7

.רמקול או אוזניות לחבררמקול או אוזניות יציאת8

.הקודם למסך לחזורהחזרה לחצן9

המחוון נורית של הצבעים הבנת
המדפסת מצבהמחוון נורית

.מנוחה במצב או כבויה המדפסתכבוי

.נתונים מעבדת או מוכנה המדפסתכחול

.המפעיל של התערבות מחייבת המדפסתאדום

הבית במסך שימוש
.פעולה להתחיל כדי הבית מסך ובסמלי בלחצני השתמש. הבית מסך בתצוגה מופיע, המדפסת הפעלת עם

ולפתרונות האדמיניסטרטיבית להגדרה, שלך הבית מסך של אישית המותאמות להגדרות בהתאם להשתנות עשוי הבית מסך: הערה
.שמוטבעים הפעילים
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כדי-ב גע

1Change Language )שינוי
)שפה

.המדפסת תצוגת של השפה את לשנות

2Status/Supplies
)מתכלים חומרים/מצב(

תמשיך שהמדפסת כדי משתמש בהתערבות צורך שיש פעם בכל שגיאה הודעת או אזהרה להציג•
.בעיבוד

.הבעיה את לפתור וכיצד המדפסת של ההודעה או האזהרה על נוסף מידע להציג•

.הבית מסך של העליון בחלק לגעת גם ניתן זו להגדרה לגשת כדי: הערה

..המדפסת לתפריטי גשהגדרות3

לחץ), המובנה האינטרנט שרת( Embedded Web Server- ב. המדפסת תפריטי את שהפעלת ודא: הערה
Configuration Menu>  )תחזוקה( Maintenance>  )התקן( Device>  )הגדרות( Settings על

.)מופעל( On>  )לוח תפריטי( Panel Menus>  )תצורה תפריט(

.הדרך קיצורי כל את לארגןדרך קיצורי4

5USBהבזק מכונן ומסמכים תמונות הדפס או בחר, צפה.

6Document Manager )מנהל
)המסמכים

.וליישומים לסימניות, בהמתנה לעבודות לגשת

:הבית במסך יופיעו הבאות ההגדרות שגם ייתכן

כדי-ב גע

Job Queue )הנוכחיות ההדפסה עבודות כל את להציג)עבודות תור.

.הבית מסך של העליון בחלק לגעת גם ניתן זו להגדרה לגשת כדי: הערה

App Profiles )וליישומים לפרופילים לגשת)יישומים פרופילי.

.הבית ממסך המדפסת לפונקציות משתמשים גישת למנועהתקן נעילת
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תכונות
תיאורתכונה

.השגיאה הודעת את להציג כדי הבית מסך של העליון בחלק גע. זה סמל יופיע, תנאי שגיאת מתרחשת אםאזהרה

המדפסת של IP כתובת

123.123.123.123: דוגמה
Embedded Web- ל לגשת כדי IP- ה בכתובת השתמש. הבית מסך של העליון בחלק נמצאת המדפסת של IP- ה כתובת

Server )המדפסת הגדרות את מרחוק ולהגדיר) המובנה האינטרנט שרת.
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