
Menütérkép

Menülista

Megjegyzés: Bizonyos menük nem minden típusú nyomtatón érhetők el.

Kellékek Papír menü Jelentések Network/Ports (Hálózat/portok)

Ciánkék festékkazetta

Bíbor kazetta

Sárga festékkazetta

Fekete festékkazetta

F.hull. tartály

Fekete vagy színes képalkotó készlet

Karbantartási készlet

Alapértelmezett forrás

Papírméret/-típus

MP konfigurálása1

Csereméret

Papírtextúra

Papírsúly

Papírbetöltés

Egyéni típusok

Egyéni nevek

Univerzális beállítás

Menübeállítások oldal

Készülékstatisztika

Hálóbeáll. oldal

[x] hálózatbeállítási oldal

Profilok lista

Betűtípusok nyomtatása

Könyvtár nyomtatása

Nyomtatási bemutató

Készletjelentés

Aktív NIC

Szabványos hálózat és [x] hálózat

Szabványos USB

SMTP-beállítás

Biztonság Beállítások Súgó Opciós kártya menü

Egyéb biztonsági beállítások

Bizalmas nyomtatás

Ideiglenes adatfájlok törlése

Biztonsági ellenőrzési napló

Dátum és idő beállítása

Általános beállítások

Flash-meghajtó menü

Nyomtatási beállítások

Összes útmutató nyomtatása

Színminőség

Nyomtatási minőség

Nyomtatási útmutató

Nyomtatási hibákkal kapcsolatos
útmutató

Információs útmutató

Kellékútmutató

Megjegyzés: Megjelenik a telepített
DLE-k (letöltési emulátorok) listája.

1 Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha csatlakoztatva van 650 lapos dupla tálca.

A nyomtató kezelőpaneljének használata

31 2 4

8 7 6910

5

Elem Funkció

1 Kijelző • A nyomtató állapotának megtekintése.

• A nyomtató beállítása és kezelése.

Menütérkép
Oldal: 1 / 2



Elem Funkció

2 Kiválasztás gomb • Menüpontok kiválasztása.

• Beállítások mentése

3 Nyílgombok Lépegetés a kijelzőn látható menük és beállítások között.

4 Billentyűzet Számok, betűk és szimbólumok megadása.

5 Alvó gomb Alvó vagy Hibernált üzemmód engedélyezése.

Megjegyzések:

• Ha megnyomja bármelyik gombot, csatlakoztat egy eszközt az USB-porthoz, elküld egy nyomtatási
feladatot, vagy ki- és bekapcsolja a főkapcsolót, az felébreszti a nyomtatót az alvó módból.

• Ha megnyomja az Alvó gombot vagy a főkapcsolót, az felébreszti a nyomtatót hibernált módból.

6 Stop gomb Az összes nyomtatási tevékenység leállítása.

7 Vissza gomb Visszatérés az előző képernyőhöz.

8 Kezdőlap gomb Visszatérés a képernyőre.

9 Jelzőfény A nyomtató állapotának az ellenőrzése.

10 Elülső USB-port Segítségével csatlakoztathat fényképezőgépet vagy flash meghajtót a nyomtatóhoz.

A jelzőfényeknél és az Alvó gombnál látható színek megértése
Az Alvó gombnál és a kezelőpanel jelzőfényeinél látható szín egy adott nyomtatóállapotról tanúskodik.

Jelzőfény A nyomtató állapota

Ki A nyomtató kikapcsolt vagy Hibernált üzemmódban van.

Villogó zöld A nyomtató bemelegszik, adatokat dolgoz fel vagy nyomtat.

Folyamatosan világító zöld A nyomtató be van kapcsolva, tétlen.

Villogó vörös A nyomtató felhasználói beavatkozást igényel.

Alvó gomb fénye A nyomtató állapota

Ki A nyomtató kikapcsolt, inaktív vagy üzemkész állapotban van.

Folyamatos aranysárga fény A nyomtató alvó üzemmódban van.

Villogó aranysárga A nyomtató Hibernált üzemmódba lép, vagy feléled abból.

A gomb 0,1 másodpercig aranysárgán villog, majd teljesen kialszik 1,9 másod-
percre, és ezt a ciklust ismétli

A nyomtató Hibernált üzemmódban van.
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