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A kezelőpanel használata

Elem Használat

1 Megjelenítés • A nyomtató állapotának megjelenítése.

• A nyomtató beállítása és kezelése.

2 Kezdőlap gomb Visszatér a kezdőképernyőre.

3 Billentyűzet Számokat és szimbólumokat jelenít meg a nyomtatón.

4 Be-/kikapcsolás gomb • A nyomtató be- és kikapcsolása.

• Felébreszti a nyomtatót az Alvó vagy Hibernált üzemmódból.

5 Leállítás vagy Mégse gomb Leállítja az aktuális feladatot.

6 Jelzőfény A nyomtató állapotának ellenőrzésére szolgál. További tájékoztatást „A jelzőfény színének
jelentése” című témakör tartalmaz.

7 Hangerőgombok A fejhallgató és a hangszóró hangerejének beállítására szolgál.

8 Fejhallgató, illetve hangszóró
csatlakozója

Ide csatlakoztatható egy fejhallgató vagy hangszóró.

9 Vissza gomb Visszatérés az előző képernyőhöz.

A jelzőfény színének értelmezése
Jelzőfény A nyomtató állapota

Ki A nyomtató kikapcsolt vagy Hibernált üzemmódban van.

Kék A nyomtató készenléti állapotban van, vagy adatokat dolgoz fel.

Vörös A nyomtató felhasználói beavatkozást igényel.

A kezdőképernyő használata
Amikor a nyomtató be van kapcsolva, a kijelzőn a kezdőképernyő látható. Művelet kezdeményezéséhez használja a
kezdőképernyőn található gombokat és ikonokat.
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Megjegyzés: A kezdőképernyő a kezdőképernyő testreszabási beállításaitól, a rendszergazdai beállítástól és az aktív
beágyazott megoldásoktól függően változhat.

Gomb Funkció

1 Nyelv módosítása A nyomtatókijelző nyelvének módosítására szolgál.

2 Kellékanyagok
állapota

• Figyelmeztető vagy hibaüzenet megjelenítése, amikor a feldolgozás folytatásához beavatkozás
szükséges.

• További információkat tekinthet meg a nyomtató figyelmeztetéséről vagy üzenetéről, illetve azok
törléséről.

Megjegyzés: Ez a beállítás úgy is elérhető, ha megérinti a kezdőképernyő felső részét.

3 Beállítások A nyomtató menüinek elérése.

Megjegyzés: Engedélyezze a nyomtatón a menüket. Kattintson az Embedded Web Server megol-
dásban a Beállítások > Készülék > Karbantartás > Konfigurációs menü > Panelmenük > Be elemre.

4 Parancsikonok A parancsikonok rendezésére szolgál.

5 USB Fényképek és dokumentumok megtekintése, kiválasztása vagy nyomtatása flash meghajtóról.

6 Dokumentum-
kezelő

Itt érhetők el a felfüggesztett feladatok, a könyvjelzők és az alkalmazások.

Az alábbi beállítások szintén láthatók lehetnek a kezdőképernyőn:

Gomb Funkció

Feladatok Megjeleníti az összes aktuális nyomtatási feladatot.

Megjegyzés: Ez a beállítás úgy is elérhető, ha megérinti a kezdőképernyő felső részét.

Alkalmazásprofilok Profilok és alkalmazások elérésére szolgál.

Készülék zárolása Segítségével megakadályozható, hogy a felhasználók el tudják érni a nyomtató funkcióit a kezdőképernyőről.
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Szolgáltatások

Szolgáltatás Leírás

Vigyázat! Ha valamilyen hiba lép fel, ez az ikon jelenik meg. A kezdőképernyő felső részét megérintve megjelenik a
hibaüzenet.

A nyomtató IP-címe

Példa: 123.123.123.123

A nyomtató IP-címe a kezdőképernyő felső részén látható. Az IP-cím segítségével érheti el az Embedded
Web Server megoldást, amelynek segítségével távolról megadhatja a nyomtatóbeállításokat.
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