
Mapa nabídky

Seznam nabídek
Množství nabídek umožňuje snadnou změnu nastavení tiskárny. Tento nákres zobrazuje jednotlivé položky dostupné
v nabídkách.

Spotřební materiál Nabídka Papír Zprávy Nastavení

Vyměňte spotř. mat.
Azurová kazeta

Purpurová kazeta
Žlutá kazeta
Černá kazeta

Azurový fotoválec
Purpurový fotoválec
Žlutý fotoválec

Černý fotoválec
Nádobka na odpadní toner
Zapékací válec/jednotka

Přenosový modul

Výchozí zdroj
Formát/typ papíru

Konfigurace univerzálního podavače
Náhradní formát
Povrch papíru

Gramáž papíru
Zakládání papíru
Vlastní typy

Univerzální nastavení

Stránka nastavení nabídek
Statistika zařízení

Stránka nastavení sítě
Síť <x> Stránka nastavení

Stránka bezdrátového nastavení1

Seznam profilů
Stránka nastavení Netware

Tisk fontů
Tisk adresáře
Zpráva o aktivech

Obecné nastavení
Nabídka Nastavení

Nabídka Dokončování
Nabídka Kvalita
Nabídka Nástroje

XPS nabídka
Nabídka PDF
Nabídka PostScript

Nabídka Emulace PCL
Nabídka HTML
Nabídka Obrázek

Nabídka PictBridge
Nabídka jednotky flash

Bezpečnost Síť/porty Nápověda

Různá nastavení zabezpečení
Důvěrný tisk
Mazání disku

Deník bezpeč. auditu
Nastavit datum/čas

Aktivní NIC

Standardní síť2

Standardní USB
Paralelní <x>
Sériový port <x>

Nastavení SMTP

Vytisknout vše
Kvalita barev
Kvalita tisku

Pokyny k tisku
Pokyny k médiím
Tisk závad

Schéma nabídky
Informace
Průvodce připojením

Pokyny k přemísťování
Pokyny ke spotř. mat.

1Zobrazuje se pouze u bezdrátových modelů.
2Podle nastavení tiskárny se tato položka nabídky zobrazí jako standardní síť, bezdrátová síť anebo síť <x>.
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Vysvětlení ovládacího panelu tiskárny

*

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0 #

1 2 3 4

56789

Položka ovládacího panelu Popis

1 Displej Displej zobrazuje zprávy a obrázky, které vyjadřují stav tiskárny.

2 Vybrat Stisknutím  spustíte akci položky nabídky.

3 Navigační tlačítka Šipka nahoru a dolů slouží pro procházení nabídek.

Šipka doleva a doprava slouží k procházení hodnot nebo zobrazení textu, který
přetéká na další obrazovku.

4 Numerická klávesnice Skládá se z čísel 0–9, písmen A až 7, tlačítka backspace a klávesy .

Poznámka: Klávesa  funguje jako Caps Lock.

5 Zpět Vrátí displej na předchozí položku

6 Kontrolka Indikuje stav tiskárny:

• Vypnuto – napájení je vypnuto nebo je tiskárna v ekonomickém režimu.

• Bliká zeleně – tiskárna se zahřívá, zpracovává data nebo tiskne.

• Svítí zeleně – tiskárna je zapnutá, ale je v nečinnosti.

• Svítí červeně – je nutný zásah obsluhy.

7 Stop Zastaví veškerou činnost tiskárny

Jakmile se na displeji zobrazí Zastaveno, je nabídnut seznam možností.
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Položka ovládacího panelu Popis

8 Nabídka Otevře rejstřík nabídky

Poznámka: Tyto nabídky jsou dostupné pouze v době, kdy je tiskárna
Připravena.

9 Přímý port USB Pro odeslání dat tiskárně vložte jednotku USB flash.
Pro tisk fotografií vložte USB kabel z digitálního fotoaparátu se zapnutou funkcí
PictBridge.
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