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תפריטים רשימת
יציאות/רשתדוחותנייר תפריט

מחדל ברירת מקור

נייר סוג/גודל

MP הגדרת

חלופי גודל

נייר מרקם

נייר משקל

נייר טעינת

אישית מותאמים סוגים

1אישית מותאמים שמות

Universal הגדרת

תפריט הגדרות דף

התקן סטטיסטיקת

2רשת הגדרות דף

פרופילים רשימת

הדפסה גופני

ספרייה הדפסת

הדגמה הדפסת

נכסים דוח

NIC פעיל

3סטנדרטית רשת

דוחות

רשת כרטיס

TCP/IP

IPv6

אלחוט

AppleTalk

USB סטנדרטי

4מקבילי

SMTP הגדרת

עזרההגדרותאבטחה

4שונות אבטחה הגדרות

סודית הדפסה

4זמניים נתונים קובצי מחיקת

אבטחה ביקורת יומן

ושעה תאריך הגדרת

כלליות הגדרות

4הבזק כונן התפריט

הדפסה הגדרות

המדריכים כל הדפסת

הדפסה איכות

מדיה מדריך

הדפסה פגמי מדריך

תפריט מפת

מידע מדריך

חיבור מדריך

העברה מדריך

מתכלים חומרים מדריך

.מגע מסך עם מדפסת בדגמי רק מופיע זה תפריט 1
]".x [רשת הגדרת דף "או" רשת הגדרת דף"כ מופיע זה תפריט פריט, המדפסת להגדרת בהתאם 2
]".x [רשת "או" סטנדרטית רשת"כ מופיע זה תפריט פריט, המדפסת להגדרת בהתאם 3
.בלבד נבחרים מדפסת בדגמי זמינה זו תכונה 4

המדפסת של הבקרה לוח בעזרת

1 2 3 4 5 6 7
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כדי:ב השתמש

1Display )וההודעות המדפסת מצב בדיקת)הצגה.

המדפסת את והפעל התקן

.לשמאל גלולשמאלה חץ לחצן2

.תפריט באפשרויות לבחור בחירה הלחצן3

.הגדרות לשמור

.למעלה לגלוללמעלה חץ לחצני4

.לימין גלולימינה חץ לחצן5

.סמלים או מספרים, אותיות הזןמקשים לוח6

.היברנציה מצב או שינה מצב מאפשר)שינה Sleep לחצן7

:שינה ממצב המדפסת את מעירות הבאות הפעולות

פיזי לחצן על לחיצה•

הקדמית הדלת או מגש פתיחת•

.מהמחשב הדפסה עבודת שליחת•

הראשי ההפעלה מתג בעזרת בהפעלה איפוס ביצוע•

USB-ה ביציאת התקן חיבור•

.למדפסת הבזק כונן חברUSB יציאת8

:הערות

.הבזק בכונני תומכת הקדמית USB- ה יציאת רק•

.בלבד נבחרים מדפסת בדגמי זמינה זו תכונה•

.המדפסת פעילויות כל את עצורביטול או עצור הלחצן9

.הקודם למסך לחזורחזרה הלחצן10

.למטה לגלוללמטה חץ לחצן11

.הבית למסך לעבורבית הלחצן12

.המדפסת מצב את לבדוקחיווי נורית13

)שינה( Sleep הלחצן ושל המחוון נוריות של הצבעים משמעות
.המדפסת של מסוימים מצבים מייצגים המדפסת של הבקרה בלוח) שינה( Sleep הלחצן ושל המחוון של הנוריות צבעי

מדפסת מצבחיווי נורית

Off )כבוי(במצב או כבויה המדפסת Hibernate )מנוחה.(

.מדפיסה או, נתונים מעבדת, מתחממת המדפסתמהבהב ירוק

.סרק במצב אך, מופעלת המדפסתרציף ירוק

.המשתמש של התערבות מחייבת המדפסתמהבהב אדום

מדפסת מצב)שינה( Sleep הלחצן נורית

Off )כבוי(במצב או פעילה אינה המדפסת Ready )מוכנה.(

).שינה( Sleep במצב המדפסתרציף כתום

.אליו נכנסת או) מנוחה( Hibernate ממצב מתעוררת המדפסתמהבהב כתום
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מדפסת מצב)שינה( Sleep הלחצן נורית

של בדפוס שניות 1.9 למשך לחלוטין כבוי מכן ולאחר, שניות 0.1 למשך בכתום מהבהב
פעימה

).מנוחה( Hibernate במצב המדפסת
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