
Valikkokartta

Valikkoluettelo

Huomautus: Tietyt valikot ovat käytettävissä vain tietyissä tulostinmalleissa.

Tarvikkeet Paperi-valikko Raportit Verkko/Portit

Syaani värikasetti

Magenta värikasetti

Keltainen värikasetti

Musta värikasetti

Hukkavärisäiliö

Musta tai värillinen kuvayksikkö

Huoltopaketti

Oletuslähde

Paperikoko/-laji

Monisyötön asetus1

Korvaava paperikoko

Paperin laatu

Paperin paino

Paperin lisääminen

Mukautetut lajit

Mukautetut nimet

Yleisasetukset

Valikkoasetussivu

Laitetilastot

Verkkoasetussivu

Verkon [x] asetussivu

Profiililuettelo

Tulosta fontit

Tulosta hakemisto

Tulosta esitys

Inventaariraportti

Aktiivinen NIC

Vakioverkko tai Verkko [x]

Vakio-USB

SMTP-asetus

Suojaus Asetukset Ohje Lisäkortti-valikko

Muut suojausasetukset

Luottamuksellinen tulostus

Pyyhi väliaikaiset datatiedostot

Suojaustarkistusloki

Aseta päivä ja aika

Yleisasetukset

Flash-asema-valikko

Tulostusasetukset

Tulosta kaikki oppaat

Värilaatuopas

Tulostuslaatu

Tulostusopas

Toistuvien virheiden opas

Tieto-opas

Tarvikeopas

Huomautus: Luettelo asennetuista DLE-emulaattoreista
tulee näkyviin.

1 Tämä valikkokohta näkyy ainoastaan, kun tulostimeen on asennettu 650 arkin kaksoislokero.

Ohjauspaneelin käyttäminen

31 2 4

8 7 6910

5

Osa Toiminto

1 Näyttö • Tulostimen tilan tarkistaminen.

• Tulostimen asentaminen ja käyttäminen.

2 Valitse-painike • Valikkovaihtoehtojen valitseminen.

• Asetusten tallentaminen.
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Osa Toiminto

3 Nuolinäppäimet Näytössä olevien valikkojen tai asetusten selaaminen.

4 Näppäimistö Anna numeroita, kirjaimia tai symboleita.

5 Lepo-painike Lepotilan tai valmiustilan ottaminen käyttöön.

Huomautuksia:

• Minkä tahansa näppäimen painaminen, laitteen kytkeminen USB-porttiin, tulostustyön lähettäminen
tai uudelleenkäynnistys päävirtakytkimestä palauttaa tulostimen lepotilasta.

• Lepo-painikkeen tai virtakytkimen painaminen herättää tulostimen säästötilasta.

6 Seis-painike Keskeyttää tulostimen toiminnan.

7 Takaisin-painike Palaaminen edelliseen näyttöön.

8 Koti-painike Siirtyminen päänäyttöön

9 Merkkivalo Tulostimen tilan tarkistaminen.

10 Etupuolen USB-portti Kytke kamera tai flash-asema tulostimeen.

Lepo-painikkeen valon ja merkkivalojen värien merkitykset
Ohjauspaneelin Lepo-painikkeen valon ja merkkivalojen värit ilmaisevat tulostimen tilan.

Merkkivalo Tulostimen tila

Ei käytössä Tulostimesta on katkaistu virta tai se on säästötilassa.

Vilkkuu vihreänä Tulostin lämpenee, käsittelee tietoja tai tulostaa työtä.

Tasainen vihreä Tulostimen virta on kytketty, mutta tulostin on vapaa.

Vilkkuu punaisena Tulostimessa vaaditaan käyttäjän toimia.

Lepo-painikkeen merkkivalo Tulostimen tila

Ei käytössä Tulostimen virta on katkaistu, tulostin on vapaa tai Valmis-tilassa.

Tasainen keltainen Tulostin on lepotilassa.

Vilkkuu keltaisena Tulostin palautuu säästötilasta tai on siirtymässä säästötilaan.

Vilkkuu keltaisena 0,1 sekuntia ja sammuu kokonaan 1,9 sekunniksi.
Kuvio toistuu hitaasti.

Tulostin on säästötilassa.
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