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.מותקן המדפסת של הקשיח הדיסק כאשר רק מופיע זה תפריט 1
]".x [רשת "או" אלחוטית רשת", "סטנדרטית רשת"כ מופיע זה תפריט, המדפסת להגדרת בהתאם 2
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המדפסת של הבקרה בלוח חצים ארבע עם בלחצן שימוש
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כדי:ב השתמש

.המדפסת מצב את להציגתצוגה1

.המדפסת של והפעלה הגדרה לאפשר

.המדפסת בהגדרות שנערכו שינויים לשלוחבחירה הלחצן2

.וימינה שמאלה או ומטה מעלה לגלולניווט לחצני3

.סמלים או אותיות, מספרים להזיםנומרי מקשים לוח4

.שינה מצב לאפשרשינה הלחצן5

:שינה הלחצן ועל המחוון נורית על שמבוססים המצבים להלן

שינה ממצב התעוררות או כניסה•

.יציב בירוק מאירה המחוון נורית–

.מאיר אינו שינה הלחצן–

שינה במצב פעולה•

.יציב בירוק מאירה המחוון נורית–

.יציב בכתום מאיר שינה הלחצן–

היברנציה ממצב התעוררות או כניסה•

.יציב בירוק מאירה המחוון נורית–

.מהבהב בכתום מאיר שינה הלחצן–

היברנציה במצב פעולה•

.מאירה אינה המחוון הנורית–

.פעימות של בתבנית שניות 1.9 למשך לחלוטין כבה מכן ולאחר, שניות 0.1 למשך בכתום מהבהב שינה הלחצן–

:שינה ממצב המדפסת את מעירות הבאות הפעולות

פיזי לחצן על לחיצה•

תכליתי-הרב במזין נייר טעינת או 1 מגש פתיחת•

מכסה או דלת פתיחת•

מהמחשב הדפסה עבודת שליחת•

הראשי ההפעלה מתג באמצעות בהפעלה איפוס ביצוע•

USB ליציאת התקן חיבור•

.המדפסת של פעילות כל לעצורביטול/עצור הלחצן6

.נעצר מופיע שבתצוגה לאחר מוצגת אפשרויות של רשימה: הערה

.הקודם למסך לחזורחזרה הלחצן7

.הבית למסך לעבורבית הלחצן8
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כדי:ב השתמש

.המדפסת מצב את לבדוקהמחוון נורית9

.כבויה המדפסת—מכובה•

.מדפיסה או, נתונים מעבדת, מתחממת המדפסת—מהבהב ירוק•

.סרק במצב אך, מופעלת המדפסת—יציב ירוק•

.המפעיל של התערבות מחייבת המדפסת—מהבהב אדום•

.למדפסת הבזק כונן לחיבורUSB יציאת10
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