
Menu Map )תפריטים מפת(

תפריטים רשימת

הגדרות( Bookmark Setup)הדפס( Printהתקן
)סימנייה

Paper )נייר(

Preferences )העדפות(

Notifications )הודעות(

Group Lists )קבוצות רשימות(

Alert Types )התראות סוגי(

Anti‑Spam Logic Description )תיאור
)ספאם-אנטי לוגיקת

Suppressing Duplicate Alerts )השתקת
)כפולים התראות

Power Management )חשמל צריכת ניהול(

Information Sent to Lexmark )מידע
)Lexmark אל שנשלח

Accessibility )נגישות(

Restore Factory Defaults )ברירות שחזור
)היצרן של המחדל

Maintenance )תחזוקה(

הבית במסך גלויים סמלים

Update Firmware )קושחה עדכון(

About This Printer )זו מדפסת אודות(

Layout )פריסה(

Finishing )גימור(

Setup )הגדרה(

Quality )איכות(

Job Accounting )משימות דוח(

Image )תמונה(

XPS

PDF

HTML

PostScript

PCL

PPDS

Add Bookmark )סימנייה הוסף(

Add Folder )תיקייה הוסף(

Delete )מחק(

Tray Configuration
)מגש תצורת(

Media Configuration
)מדיה תצורת(

Bin Configuration
)סל תצורת(

Copy )העתקה(Fax )פקס(E‑mail )אלקטרוני דואר(FTP

Copy Defaults )כלליות פקס הגדרות)להעתקה מחדל ברירות

פקס שרת הגדרת

T.38 הגדרות

VoIP הגדרות

SIP הגדרות

H.323 הגדרות

Fax Cover Page )של שער עמוד
)פקס

Fax Send Settings )הגדרות
)פקס שליחת

Fax Receive Settings )הגדרות
)פקס קבלת

Fax Log Settings )יומן הגדרות
)פקס

Speaker Settings )הגדרות
)רמקול

E‑mail Defaults )של מחדל ברירות
)ל"דוא

E‑mail Setup )דואר הגדרת
)אלקטרוני

Web Link Setup )קישור הגדרת
)אינטרנט

FTP Defaults )ברירות
)FTP של מחדל
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Network/Ports )יציאות/רשת(USB Drive )כונן USB(Security )אבטחה(Reports )דוחות(

Network Overview )רשת סריקת(

Wireless )אלחוטי(

AirPrint

Direct Wi-Fi Printing )ב ישירה הדפסה-Wi-
Fi(

Ethernet

TCP/IP

IPv6

SNMP

IPSec

LPD תצורת

HTTP/FTP

ThinPrint

USB

Parallel[x] ])x [מקבילי(

Serial )טורי(

Flash Drive Print )מכונן הדפסה
)הבזק

Login Methods )כניסה שיטות(

Certificate Management )ניהול
)אישורים

TCP/IP Port Access )ליציאת גישה
TCP/IP(

Schedule USB Devices )תזמון
)USB התקני

Security Audit Log )ביקורת יומן
)אבטחה

Login Restrictions )כניסה מגבלות(

Confidential Print )מסמכים הדפסת
)חסויים

Disk Encryption )דיסק הצפנת(

Erase Temporary Data Files )מחק
)זמניים נתונים מסמכי

שונות

Menu Settings Page
)תפריט הגדרות דף(

התקן

Print )הדפס(

דרך קיצורי

Network )רשת(

Event Log Summary
)אירועים יומן סיכום(

הבקרה בלוח שימוש

כדי:ב השתמש

1Display )והודעות המדפסת מצב את להציג•)הצג.

.המדפסת והפעלת הגדרת•

.הבית מסך אל לעבור'הבית דף 'הלחצן2

.המדפסת את ולכבות להפעיל)Power (הפעלה לחצן3

.המדפסת את ולכבות להפעיל•

.תרדמת או שינה ממצב המדפסת את להעיר•

.במדפסת סימנים או מספרים להזיןמקשים לוח4

.הפקס במספר שניות שתי בת חיוג השהיית להוסיף)השהיה( Pause לחצן5

.שנבחר למצב בהתאם, משימה להתחיל)Start (התחלה הלחצן6
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כדי:ב השתמש

.סריקה או פקס שליחת, העתקה כגון, פונקציה של המחדל ברירת הגדרות כל את לאפס)אפס / הכל נקה( Clear All / Reset הלחצן7

.הנוכחית המשימה את לעצור)ביטול( Cancel או) עצור( Stop הלחצן8

.הקודם למסך לחזור)חזרה( Back הלחצן9

".החיווי נורית צבעי הבנת "בנושא עיין נוסף מידע לקבלת. המדפסת מצב את לבדוקחיווי נורית10

.הרמקול או האוזניות של הקול עוצמת את לכוונןקול עוצמת לחצני11

.רמקול או אוזניות לחבררמקול או אוזניות יציאת12

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 מופיע בתצוגה, המדפסת הדלקת בעת

.פעילים מוטמעים ופתרונות המנהלתית ההגדרה, הבית מסך של האישית ההתאמה להגדרות בהתאם להשתנות עשוי הבית מסך: הערה

כדי-ב גע

1Change Language )החלפת
)שפה

.המדפסת בתצוגה השפה החלפת

2Copy )עותקים יצירת)העתקה.

3Document Manager )מנהל
)מסמכים

.במדפסת השמורים ויישומים סימניות, לעבודות גישה

4Fax )פקס שיגור)פקס.

5USBהבזק מכונן ומסמכים תמונות הדפס או בחר, צפה.

6E‑mail )אלקטרוני דואר שליחת)אלקטרוני דואר.
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כדי-ב גע

7Scan Profiles )במחשב ישירות אותם שמור ואז מסמכים סרוק)סריקה פרופילי.

8FTPבשרת ישירות אותם שמור ואז מסמכים סרוק FTP.

9App Profiles )וליישומים לפרופילים גישה)פרופילים הוספת.

10Lock Device )הבית מסך דרך במדפסת לפונקציות גישה ממשתמשים מנע)התקן נעילת.

11Job Queue )הנוכחיות ההדפסה משימות כל את הצג)משימות תור.

.הבית מסך של העליון בחלק נגיעה ידי-על זו להגדרה לגשת גם באפשרותך: הערה

12Held Faxes )הנוכחיות השמורים הפקסים משימות כל את הצג)שמורים פקסים.

13Settings )המדפסת לתפריטי גש)הגדרות.

Settings על לחץ המוטבע האינטרנט בשרת. לזמינים המדפסת תפריטי את להפוך הקפד: הערה
תפריט( Configuration Menu>  )תחזוקה( Maintenance>  )התקן( Device>  )הגדרות(

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

14Status Supplies )חומרים/מצב
)מכלים

.בעיבוד תמשיך שהמדפסת כדי המשתמש התערבות נדרשת כאשר שגיאה הודעת או אזהרה הצגת•

.לנקותה וכיצד, בהודעה או המדפסת באזהרת נוסף במידע צפה•

.הבית מסך של העליון בחלק נגיעה ידי-על זו להגדרה לגשת גם באפשרותך: הערה

.הדרך קיצורי כל את ארגןדרך קיצורי15

תכונות

תיאורתכונה

תפריט נתיב

:דוגמה

Settings )הגדרות(  <Copy )העתקה(  <
Copy Defaults )להעתקה מחדל ברירות(

 <Number of Copies )עותקים מספר(

לתפריט להגיע כדי שבוצע הנתיב את מציגה תכונה. תפריט מסך כל של העליון בחלקו ממוקם התפריט נתיב
.הנוכחי

.קודם לתפריט לחזור כדי תחתון בקו שמסומנות מהמילים אחת בכל גע

.קודם לתפריט שתחזור לפני בהגדרה השינויים את לשמור הקפד

.תחתון בקו מסומן אינו תפריט במסלול הנוכחי המסך

).הגדרות( Settings תפריט של במסך רק מופיעה זו תכונה: הערה

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

.ומשימות הודעות, המדפסת של הנוכחי הסטטוס את מציגההודעות שורת

המדפסת של IP כתובת

123.123.123.123: דוגמה

שרת אל לגשת כדי IP-ה בכתובת השתמש הבית מסך של העליון בחלק נמצאת המדפסת של IP-ה כתובת
.המדפסת הגדרות תצורת את מרחוק ולהגדיר המוטבע האינטרנט
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