
Valikkokartta

Valikot-luettelo
Laite Tulosta Kirjanmerkkiasetukset Paperi

Määritykset

Ilmoitukset

Ryhmäluettelot

Hälytystyypit

Roskapostintorjunnan logiikkakuvaus

Hälytysten kaksoiskappaleiden estäminen

Virranhallinta

Lexmarkille lähetettävät tiedot

Käytettävyys

Palauta oletusasetukset

Huolto

Näkyvät aloitusnäytön kuvakkeet

Päivitä laiteohjelmisto

Tietoja tästä tulostimesta

Asettelu

Viimeistely

Asetus

Laatu

Työkirjanpito

Kuva

XPS

PDF

HTML

PostScript

PCL

PPDS

Lisää kirjanmerkki

Lisää kansio

Poista

Lokeromääritys

Materiaalimääritykset

Alustamääritykset

Kopio Faksi Sähköposti FTP

Kopioinnin oletusasetukset Yleiset faksiasetukset

Faksipalvelimen määritys

T.38-asetukset

VoIP-asetukset

SIP-asetukset

H.323-asetukset

Faksin kansilehti

Faksin lähetysasetukset

Faksin vastaanottoasetukset

Faksilokiasetukset

Kaiutinasetukset

Sähköpostin oletusasetukset

Sähköpostiasetukset

Web-linkin asetus

FTP-oletusasetukset
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Verkko/Portit USB-asema Suojaus Raportit

Verkon esittely

Langaton

AirPrint

Suora Wi-Fi-tulostus

Ethernet

TCP/IP

IPv6

SNMP

IPSec

LPD-kokoonpano

HTTP/FTP

ThinPrint

USB

Rinnakkaisportti [x]

Sarjaportti

Flash-asematulostus Kirjautumismenetelmät

Sertifikaatinhallinta

TCP/IP-portin käyttö

Ajasta USB-laitteet

Suojaustarkistusloki

Kirjautumisrajoitukset

Luottamuksellinen tulostus

Levyn salaus

Pyyhi väliaikaiset datatiedostot

Muut

Valikkoasetussivu

Laite

Tulosta

Pikavalinnat

Verkko

Tapahtumalokin
yhteenveto

Ohjauspaneelin käyttäminen

Osa Toiminto

1 Näyttö • Tulostimen tilan ja ilmoitusten katsominen.

• Tulostimen asentaminen ja käyttäminen.

2 Koti-painike Siirry päänäyttöön.

3 Power (Virta) -painike Kytke tai katkaise tulostimen virta.

• Kytke tai katkaise tulostimen virta.

• Herätä tulostin lepo- tai valmiustilasta.

4 Näppäimistö Kirjoita tulostimeen numeroja tai merkkejä.

5 Tauko-painike Lisää kahden sekunnin valintatauko faksinumeroon.

6 Aloita-painike Työn aloittaminen sen mukaan, mikä tila on valittuna.
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Osa Toiminto

7 Poista kaikki- tai Palauta-painike Palauta toiminnon, kuten kopioinnin, faksaamisen tai skannaamisen oletusasetukset.

8 Seis- tai Peruuta-painike Pysäytä nykyinen työ.

9 Takaisin-näppäin Palaaminen edelliseen näyttöön.

10 Merkkivalo Tulostimen tilan tarkistaminen. Lisätietoja on aiheessa Merkkivalon värien merkitykset.

11 Äänenvoimakkuuspainikkeet Säädä kuulokkeiden tai kaiuttimien äänenvoimakkuutta.

12 Kuulokkeiden tai kaiuttimen portti Liitä kuulokkeet tai kaiutin.

Merkkivalon värien tulkitseminen
Merkkivalo Tulostimen tila

Ei käytössä Tulostimesta on katkaistu virta, tai tulostin on säästötilassa.

Sininen Tulostin on valmiustilassa tai käsittelee tietoja.

Punainen Tulostimessa vaaditaan käyttäjän toimia.

Aloitusnäytön käyttäminen
Kun tulostin on käynnistetty, näytössä on aloitusnäyttö. Aloita jokin toiminto aloitusnäytön painikkeilla ja kuvakkeilla.

Huomautus: Aloitusnäyttö voi vaihdella aloitusnäytön ja järjestelmänvalvojan tekemien asetusten sekä aktiivisten
upotettujen ratkaisujen mukaan.

Painike Toiminto

1 Vaihda kieli Vaihda tulostimen näytön kieli.

2 Kopio Ota kopioita.

3 Asiakirjan hallinta Käytä pysäytettyjä töitä, kirjanmerkkejä ja sovelluksia.

4 Faksi Lähetä faksi.

5 USB Katsele, valitse tai tulosta valokuvia ja asiakirjoja flash-asemasta.

6 Sähköposti Lähetä sähköposteja.
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Painike Toiminto

7 Skannausprofiilit Skannaa asiakirjoja ja tallenna ne suoraan tietokoneeseen.

8 FTP Skannaa asiakirjoja ja tallenna ne suoraan FTP-palvelimeen.

9 Sovellusprofiilit Käytä profiileja ja sovelluksia.

10 Lukitse laite Estä käyttäjiä käyttämästä tulostimen toimintoja aloitusnäytössä.

11 Työjono Näytä kaikki nykyiset tulostustyöt.

Huomautus: Voit avata tämän asetuksen myös koskettamalla aloitusnäytön yläosaa.

12 Pidossa olevat faksit Näytä kaikki tällä hetkellä pidossa olevat faksityöt.

13 Asetukset Käytä tulostinvalikkoja.

Huomautus: Muista ottaa käyttöön kaikki tulostinvalikot. Valitse Embedded Web Server -palveli-
messa Asetukset > Laite > Huolto > Määritys-valikko > Paneelin valikot > Käytössä.

14 Tila/tarvikkeet • Näyttää tulostimen varoituksia tai virheilmoituksia, kun tulostin edellyttää toimenpiteitä, jotta työn
käsittelemistä voidaan jatkaa.

• Näytä lisätietoja tulostimen varoituksesta tai ilmoituksesta sekä sen poistamisesta.

Huomautus: Voit avata tämän asetuksen myös koskettamalla aloitusnäytön yläosaa.

15 Pikavalinnat Järjestele kaikki pikavalinnat.

Ominaisuudet

Ominaisuus Kuvaus

Valikkopolku

Esimerkki:

Asetukset > Kopio > Kopioinnin oletusase-
tukset > Kopiomäärä

Valikkopolku näkyy kunkin valikkonäytön yläreunassa. Se näyttää, miten nykyiseen
valikkoon on päästy.

Voit palata edelliseen valikkoon koskettamalla alleviivattua kohtaa.

Muista tallentaa asetuksen muutokset ennen edelliseen valikkoon palaamista.

Nykyistä näyttöä ei ole alleviivattu valikkopolussa.

Huomautus: Tämä toiminto näkyy vain Asetukset-valikkonäytössä.

Varoitus Virhetilanteen syntyessä tämä kuvake ilmestyy näkyviin. Näytä virheilmoitus kosketta-
malla aloitusnäytön yläreunaa.

Ilmoituspalkki Näyttää tulostimen tilan, ilmoitukset ja työt.

Tulostimen IP-osoite

Esimerkki: 123.123.123.123

Tulostimen IP-osoite näkyy aloitusnäytön yläreunassa. IP-osoitteen avulla voit avata
Embedded Web Server -palvelimen ja etämäärittää tulostimen asetukset.
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