
Schéma nabídky

Seznam nabídek
Nabídka Papír Zprávy Síť/Porty

Výchozí zdroj

Velikost nebo typ papíru

Konfigurace univerzálního podavače

Náhradní formát

Povrch papíru

Gramáž papíru

Zakládání papíru

Vlastní typy

Vlastní názvy1

Univerzální nastavení

Stránka nastavení nabídek

Statistika zařízení

Stránka nastavení sítě2

Seznam profilů

Tisk typů písma

Tisk adresáře

Tisk ukázky

Inventární sestava

Aktivní síťová karta

Standardní síť3

Sestavy

Síťová karta

TCP/IP

IPv6

Bezdrátové

AppleTalk

Standardní USB

Paralelní4

Nastavení SMTP

Zabezpečení Nastavení &Nápověda

Různá nastavení zabezpečení4

Důvěrný tisk

Vymazat dočasné datové soubory4

Protokol auditu zabezpečení

Nastavit čas a datum

Obecná nastavení

Jednotka paměti flash4

Nastavení tisku

Tisk všech příruček

Kvalita tisku

Pokyny k médiím

Příručka pro tiskové defekty

Schéma nabídky

Informace

Pokyny k připojení

Pokyny k přemísťování

Pokyny ke spotřebnímu materiálu

1 Tato nabídka se zobrazí pouze u modelů tiskáren s dotykovým displejem.
2 V závislosti na nastavení tiskárny se tato položka nabídky zobrazí jako Stránka nastavení sítě nebo Stránka nastavení sítě [x] .
3 V závislosti na nastavení tiskárny se tato položka nabídky zobrazí jako Standardní síť nebo Síť [x].
4 Tato funkce je k dispozici jen u vybraných modelů tiskáren.

Pomocí ovládacího panelu tiskárny
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Tlačítko Činnost

1 Displej Zobrazení stavu a zpráv tiskárny

Nastavení a ovládání tiskárny

2 Tlačítko šipka doleva Umožňuje přejít doleva.

3 Tlačítko Výběr  Výběr možností nabídky

Uložení nastavení.

4 Tlačítko se šipkou nahoru Posun nahoru

5 Tlačítko šipka doprava Umožňuje přejít doprava.

6 Klávesnice Zadání číslic, písmen nebo symbolů.

7 Tlačítko Spánek Zapnutí režimu spánku nebo režimu hibernace.

Následující akce probudí tiskárnu z režimu spánku:

• Stisknutí libovolného tlačítka

• Otevření zásobníku nebo předních dvířek

• Odeslání tiskové úlohy z počítače

• Resetování vypnutím a zapnutím prostřednictvím hlavního vypínače

• Připojení zařízení k portu USB

8 Port USB Připojení jednotky paměti flash k tiskárně

Poznámky:

• Jednotky flash podporuje jen přední port USB.

• Tato funkce je k dispozici jen u vybraných modelů tiskáren.

9 Tlačítko Stop nebo Storno Zastaví veškerou činnost tiskárny.

10 Tlačítko Zpět Návrat na předchozí obrazovku

11 Tlačítko se šipkou dolů Posun dolů

12 Tlačítko Domů Návrat na domovskou obrazovku

13 Kontrolka Kontrola stavu tiskárny

Popis barev indikátoru kontrolek tlačítka Spánek
Barvy indikátoru a kontrolky tlačítka Spánek na ovládacím panelu tiskárny označují určitý stav tiskárny.

Kontrolka indikátoru stavu tiskárny

Vypnuto Tiskárna je vypnutá nebo v režimu hibernace.

Bliká zeleně Tiskárna se zahřívá, zpracovává data nebo tiskne.

Svítí zeleně Tiskárna je zapnutá, ale je v nečinnosti.

Bliká červeně Tiskárna vyžaduje zásah uživatele.

Kontrolka tlačítka Spánek stavu tiskárny

Vypnuto Tiskárna je nečinná nebo ve stavu Připravena.

Svítí žlutě Tiskárna je v režimu spánku.

Bliká žlutě Tiskárna se probouzí z režimu hibernace nebo přechází do režimu hibernace.
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Kontrolka tlačítka Spánek stavu tiskárny

Cyklicky blikne žlutě na 0,1 sekundy a potom je po dobu 1,9
sekundy zhasnutá.

Tiskárna je v režimu hibernace.
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