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תפריטים רשימת
.בלבד נבחרים מדפסת בדגמי זמין מהתפריטים חלק: הערה

יציאות/רשתדוחותנייר תפריטמתכלים חומרים

ציאן מיכל

מגנטה מיכל

צהוב מיכל

שחור מיכל

טונר פסולת בקבוק

בצבע או בשחור הדמיה ערכת

תחזוקה ערכת

מחדל ברירת מקור

נייר סוג/גודל

MP1 הגדרת

חלופי גודל

נייר מרקם

נייר משקל

נייר טעינת

אישית מותאמים סוגים

אישית מותאמים שמות

Universal הגדרת

תפריט הגדרות דף

התקן סטטיסטיקת

רשת הגדרות דף

]x [רשת הגדרות דף

פרופילים רשימת

הדפסה גופני

ספרייה הדפסת

הדגמה הדפסת

נכסים דוח

NIC פעיל

]x [רשת או סטנדרטית רשת תפריטי

USB סטנדרטי

SMTP הגדרת

אפשרויות כרטיס תפריטעזרההגדרותאבטחה

שונות אבטחה הגדרות

סודית הדפסה

זמניים נתונים קובצי מחיקת

אבטחה ביקורת יומן

ושעה תאריך הגדרת

כלליות הגדרות

הבזק כונן התפריט

הדפסה הגדרות

המדריכים כל הדפסת

צבע איכות

הדפסה איכות

הדפסה מדריך

הדפסה פגמי מדריך

מידע מדריך

מתכלים חומרים מדריך

מותקנים) שהורדו אמולטורים( DLEs של רשימה מופיעה: הערה

.גיליונות 652 של כפול מגש מחובר כאשר רק מופיע זה תפריט פריט 1

המדפסת של הבקרה בלוח שימוש
31 2 4

8 7 6910

5

לשם:ב השתמש

.המדפסת מצב את להציג•תצוגה1

.המדפסת את ולהפעיל להגדיר•

.תפריט באפשרויות לבחור•בחירה הלחצן2

.הגדרות לשמור•
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לשם:ב השתמש

.בתצוגה בהגדרות או בתפריטים לגלולהחץ לחצני3

.סמלים או אותיות, מספרים להזיןנומרי מקשים לוח4

.היברנציה מצב או שינה מצב לאפשרשינה הלחצן5

:הערות

באמצעות בהפעלה איפוס ביצוע או, הדפסה עבודת שליחת, USB ליציאת התקן חיבור, כלשהו פיזי לחצן על לחיצה•
.שינה ממצב המדפסת את מעירים הראשי ההפעלה מתג

.היברנציה ממצב המדפסת את מעירים ההפעלה מתג על או השינה הלחצן על לחיצה•

.המדפסת של הפעילות כל את לעצורעצור הלחצן6

.הקודם למסך לחזורחזרה הלחצן7

.הבית למסך לעבורבית הלחצן8

.המדפסת מצב את לבדוקהמחוון נורית9

.למדפסת הבזק כונן או מצלמה לחיבורקדמית USB יציאת10

שינה והלחצן המחוון נוריות של הצבעים הבנת
.המדפסת של מסוים תנאי או מצב מציינים המדפסת של הבקרה לוח שעל המחוון נוריות ושל שינה הלחצן של הצבעים

המדפסת מצבחיווי נורית

.מנוחה במצב או כבויה המדפסתמכובה

.מדפיסה או, נתונים מעבדת, מתחממת המדפסתמהבהב ירוק

.סרק במצב אך, מופעלת המדפסתרציף ירוק

.המפעיל של התערבות מחייבת המדפסתמהבהב אדום

המדפסת מצבשינה הלחצן נורית

.מוכן או ,סרק, כבוי במצב המדפסתמכובה

.שינה במצב נמצאת המדפסתיציב כתום

.מנוחה למצב עוברת או מנוחה ממצב מתעוררת המדפסתמהבהב כתום

פעימות בתבנית שניות 1.9 למשך לחלוטין כבה מכן ולאחר שניות 0.1 למשך מהבהב כתום
איטיות

.מנוחה במצב נמצאת המדפסת
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