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Network/Ports (Hálózat/portok) USB meghajtó Biztonság Jelentések

Hálózati áttekintés

Vezeték nélküli

AirPrint

Közvetlen nyomtatás Wi-Fi-n keresztül

Ethernet

TCP/IP

IPv6

SNMP

IPSec

LPD-konfiguráció

HTTP/FTP

ThinPrint

USB

Párhuzamos [x]

Soros

Flash meghajtó nyomtatása Bejelentkezési módok

Tanúsítvány-kezelés

TCP/IP Port hozzáférés

USB eszközök ütemezése

Biztonsági ellenőrzési napló

Bejelentkezési korlátozások

Bizalmas nyomtatás

Lemeztitkosítás

Ideiglenes adatfájlok törlése

Egyéb

Menübeállítások oldal

Eszköz

Nyomtatás

Parancsikonok

Hálózat

Eseménynapló
összegzése

A kezelőpanel használata

Elem Funkció

1 Megjelenítés • A nyomtató állapotának és üzeneteinek megtekintése.

• A nyomtató beállítása és kezelése.

2 Kezdőlap gomb Visszatérés a kezdőképernyőre.

3 Be-/kikapcsolás gomb A nyomtató be- és kikapcsolása.

• A nyomtató be- és kikapcsolása.

• Felébreszti a nyomtatót Alvó vagy Hibernált üzemmódból.

4 Billentyűzet Számok és szimbólumok bevitele a nyomtatón.

5 Szünet gomb Két másodperces tárcsázási szünet elhelyezése egy faxszámban.

6 Start gomb A kiválasztott módtól függő feladat elindítása.
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Elem Funkció

7 Minden törlése vagy Visszaál-
lítás gomb

Visszaállítja az adott funkció (például másolás, faxolás vagy beolvasás) alapértelmezett
értékét.

8 Leállítás vagy Mégse gomb Aktuális feladat leállítása.

9 Vissza gomb Visszatérés az előző képernyőhöz.

10 Jelzőfény A nyomtató állapotának ellenőrzése. További információ: „A jelzőfénynél látható fények
színének értelmezése” témakörnél.

11 Hangerőszabályzó gombok A fejhallgató vagy a hangszóró hangerejét állítja.

12 Fejhallgató vagy hangszóró port Csatlakoztassa a fejhallgatót vagy a hangszórót.

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
Ha a nyomtató be van kapcsolva, a kijelzőn a kezdőképernyő jelenik meg. Művelet kezdeményezéséhez használja a
kezdőképernyőn található gombokat és ikonokat.

Megjegyzés: A kezdőképernyő a kezdőképernyő testreszabási beállításaitól, a rendszergazdai beállítástól és az aktív
beágyazott megoldásoktól függően változhat.

Gomb Funkció

1 Nyelv módosítása Nyelv kiválasztása a nyomtató kijelzőjén.

2 Másolás Másolatok készítése.

3 Dokumentumkezelő Hozzáférés függő feladatokhoz, könyvjelzőkhöz és alkalmazásokhoz.

4 Fax Faxküldés.
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Gomb Funkció

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

6 E-mail E-mail küldése.

7 Profilok beolvasása Dokumentumok beolvasása, majd mentése közvetlenül a számítógépre.

8 FTP Dokumentumok beolvasása, majd mentése közvetlenül FTP-kiszolgálóra.

9 Alkalmazásprofilok Profilok és megoldások elérése.

10 Készülék zárolása Megakadályozza, hogy a felhasználók bármelyik nyomtatási funkcióhoz hozzáférjenek a kezdőké-
pernyőről.

11 Feladatsor Összes nyomtatási feladat megjelenítése.

Megjegyzés: A kezdőképernyő felső részének megérintése ehhez a beállításhoz is hozzáférést
biztosít.

12 Függő faxok Összes aktuális függő faxolási feladat megjelenítése.

13 beállítások A nyomtató menüinek elérése.

Megjegyzés: Ne feledje bekapcsolni a nyomtatómenüket. A beágyazott webkiszolgálónál
kattintson a Beállítások > Eszköz > Karbantartás > Konfigurációs menü > Panelmenük > Be
elemekre.

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

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

Megjegyzés: A kezdőképernyő felső részének megérintése ehhez a beállításhoz is hozzáférést
biztosít.

15 Parancsikonok Parancsikonok rendezése.

Jellemzők

Szolgáltatás Leírás

Menü-útvonal

Példa:

beállítások > Másolás > Másolási
alapbeállítások > Példányszám

A menü-útvonal megtalálható az egyes menüképernyők tetején. Ez a funkció mutatja, hogy
milyen útvonalon jutott az aktuális menübe.

Az aláhúzott szavak bármelyikének megérintésével az előző menübe juthat.

Ne feledje elmenteni a módosított beállításait, mielőtt visszatér az előző menübe.

A menü-útvonalon az aktuális képernyő nincs aláhúzva.

Megjegyzés: Ez a funkció csak a Beállítások menüképernyőjén jelenik meg.

Vigyázat! Ha valamilyen hiba lép fel, ez az ikon jelenik meg. A kezdőképernyő felső részének megérin-
tésére megjelenik a hibaüzenet.

Értesítési mező Megjeleníti az aktuális nyomtatóállapotot, üzeneteket és feladatokat.

A nyomtató IP-címe

Példa: 123.123.123.123

A nyomtató IP-címe a kezdőképernyő felső részében található. Az IP-cím használatával hozzá-
férhet a beágyazott webkiszolgálóhoz, és távoli konfigurálást végezhet a nyomtató beállításain.
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