
Menu Map

Menuoverzicht
Apparaat Afdrukken Instellingen bladwijzer Papier

Preferences (Favorieten)

Berichten

Lijst met groepen

Meldingstypen

Beschrijving Anti-Spam Logic

Dubbele waarschuwingen uitschakelen

Energiebeheer

Informatie verzonden naar Lexmark

Toegankelijkheid

Fabrieksinstellingen herstellen

Onderhoud

Zichtbare pictogrammen op het beginscherm

Firmware bijwerken

Over deze printer

Indeling

Afwerking

Instellen

Kwaliteit

Taakadministratie

Afbeelding

XPS

PDF

HTML

PostScript

PCL

PPDS

Bladwijzer toevoegen

Map toevoegen

Geselecteerde

Ladeconfiguratie

Mediaconfiguratie

Ladeconfiguratie

Kopiëren Faxnummer E-mail FTP

Standaardkopieerinstellingen Algemene faxinstellingen

Instellingen faxserver

Instellingen T.38

Instellingen VoIP

Instellingen SIP

Instellingen H.323

Faxvoorblad

Faxverzendinstellingen

Faxontvangstinstellingen

Faxloginstellingen

Luidsprekerinstellingen

Standaardinstellingen e-mail

E-mailconfiguratie

Webkopp. instellen

FTP instellen
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Netwerk/poorten USB-station Beveiliging Rapporten

Netwerkoverzicht

Draadloos

AirPrint

Rechtstreeks afdrukken via Wi-Fi

Ethernet

TCP/IP

IPv6

SNMP

IPSec

LPD-configuratie

HTTP/FTP

ThinPrint

USB

Parallel [x]

Serieel

Afdruk flash-station Methoden voor aanmelden

Certificaatbeheer

Toegang via TCP/IP Poort

USB-apparaten plannen

Logbestand beveiligingscontrole

Aanmeldbeperkingen

Vertrouwelijk afdrukken

Schijfcodering

Tijdelijke gegevensbestanden
wissen

Diversen

Pagina Menu-instel-
lingen

Apparaat

Afdrukken

Snelkoppelingen

Netwerk

Samenvatting
gebeurtenislog

Het bedieningspaneel gebruiken

Onderdeel Tot

1 Display • Printerstatus en -berichten weergeven.

• De printer configureren en bedienen.

2 Startscherm (knop) Naar het startscherm gaan.

3 Aan/uit De printer in- en uitschakelen.

• De printer in- en uitschakelen.

• Hiermee haalt u de printer uit de slaap- of sluimerstand.

4 Toetsenblok Hiermee voert u getallen of symbolen in op de printer.

5 Pauzeknop Hiermee plaatst u een pauze van twee seconden in een faxnummer.

6 Start Een taak starten afhankelijk van de geselecteerde modus.
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Onderdeel Tot

7 Knop Alles wissen/Opnieuw
instellen

Stelt de instelling van een functie, zoals kopiëren, faxen of scannen op de fabriekswaarden
in.

8 Knop Stoppen of Annuleren Hiermee stopt u de huidige taak.

9 Knop Terug (Back) Hiermee kunt u terug naar het vorige scherm.

10 indicatielampje De status van de printer controleren. Raadpleeg voor meer informatie het onderwerp
"Uitleg over de kleuren van het indicatielampje".

11 Volumeknoppen Hiermee past u het volume van de headset of luidspreker aan.

12 Headset- of luidsprekerpoort Sluit een headset of luidspreker aan.

Uitleg over de kleuren van het indicatielampje
Indicatielampje Printerstatus

Uit De printer is uitgeschakeld of de sluimerstand van de printer is actief.

Blauw De printer is gereed of verwerkt gegevens.

Rood De printer vereist interventie door de gebruiker.

Het beginscherm gebruiken
Als de printer wordt ingeschakeld, wordt op het display het beginscherm weergegeven. U kunt met de knoppen en
pictogrammen op het startscherm een actie starten.

Opmerking: Het startscherm van uw apparaat kan er anders uitzien, afhankelijk van de aangepaste instellingen,
beheerdersinstellingen en actieve ingesloten oplossingen.

Aanraken Tot

1 Taal wijzigen Wijzig de taal op de printerdisplay.

2 Kopiëren Kopieën maken.

3 Documentbeheer Toegang tot taken in de wachtrij, bladwijzers en toepassingen.

4 Faxnummer Faxen verzenden.
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Aanraken Tot

5 USB Foto's en documenten weergeven, selecteren of afdrukken vanaf een flashstation.

6 E-mail E-mails verzenden.

7 Scanprofielen Documenten scannen en ze rechtstreeks op de computer opslaan.

8 FTP Documenten scannen en ze rechtstreeks naar een FTP-server opslaan.

9 App-profielen Profielen en toepassingen openen.

10 App. vergr. Voorkomen dat gebruikers toegang hebben tot printerfuncties vanaf het beginscherm.

11 Wachtrij Alle huidige afdruktaken weergeven.

Opmerking: U kunt deze instelling ook openen door het bovenste gedeelte van het beginscherm aan
te raken.

12 wachtrij vrijgeven Alle huidige faxen in de wachtrij weergeven.

13 Instellingen De printermenu's openen.

Opmerking: Zorg ervoor dat de printermenu's zijn ingeschakeld. Klik in de Embedded Web Server op
Instellingen > Apparaat > Onderhoud > Configuratiemenu > Paneelmenu's > Aan.

14 Status Supplies • Geeft een printerwaarschuwing of foutbericht weer als er een handeling moet worden uitgevoerd
om ervoor te zorgen dat de printer kan doorgaan met verwerken.

• Meer informatie over het foutbericht of de waarschuwing en informatie voor het wissen van de
betreffende melding weergeven.

Opmerking: U kunt deze instelling ook openen door het bovenste gedeelte van het beginscherm aan
te raken.

15 Snelkoppelingen Alle snelkoppelingen ordenen.

Functies

Functie Beschrijving

Menupad

Bijv.:

Instellingen > Kopiëren > Standaard-
kopieerinstellingen > Aantal
exemplaren

Boven in elk menuscherm wordt een menupad weergegeven. De functie geeft het pad weer
naar het huidige menu

U kunt elk onderstreepte woord aanraken om naar een vorig menu terug te gaan.

Zorg ervoor dat u de wijzigingen in een instelling opslaat voordat u terugkeert naar een vorig
menu.

Het huidige scherm op een menupad is niet onderstreept.

Opmerking: Deze functie wordt alleen weergegeven op het menuscherm Instellingen.

Waarschuwing Dit pictogram wordt weergegeven wanneer er een fout is opgetreden. Raak de bovenkant
van het beginscherm aan om de foutmelding weer te geven.

Meldingenbalk Geeft de huidige status van de printer, berichten en taken weer.

IP-adres printer

Bijv.: 123.123.123.123

Het IP-adres van uw printer bevindt zich bovenaan het beginscherm. Gebruik het IP-adres
voor toegang tot de Embedded Web Server, waarmee u printerinstellingen op afstand kunt
configureren.
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