
Mapa menu

Lista menu

Uwaga: Niektóre opcje menu są dostępne tylko w wybranych modelach drukarek.

materiały eksploatacyjne Menu papieru raporty Sieć/Porty

Nabój cyjan

Nabój magenta

Nabój żółty

Nabój czarny

Pojemnik na zużyty toner

Czarny i kolorowy zestaw
bębnów

Zestaw konserwacyjny

Domyślne źródło

Rozmiar/typ papieru

Konfiguracja podajnika do
wielu zastosowań1

Zastąp rozmiar

Tekstura papieru

Gramatura papieru

Ładowanie papieru

Typy niestandardowe

Nazwy niestandardowe

Konfiguracja uniwersalna

Strona ustawień menu

Statystyki urządzenia

Strona konfiguracji sieci

Strona konfiguracji sieci [x]

Lista profili

Drukuj czcionki

Drukuj katalog

Wydruk demonstracyjny

Raport inwentaryzacji

Aktywna karta sieciowa

Sieć standardowa lub Sieć [x]

Standardowy port USB

SMTP Setup (Konfiguracja
SMTP)

Bezpieczeństwo Ustawienia Pomoc Menu karty opcjonalnej

Różne ustawienia zabezpieczeń

Wydruk poufny

Kasuj pliki tymczasowe

Dziennik audytu
bezpieczeństwa

Ustaw datę i godzinę

Ustawienia ogólne

Napęd flash, menu

Ustawienia wydruku

Drukuj wszystkie podręczniki

Jakość koloru

Jakość wydruku

Drukowanie

Usuwanie defektów wydruków

Informacje

Materiały eksploatacyjne

Uwaga: Wyświetlana jest lista
zainstalowanych emulatorów
pobierania DLE.

1 Ten element menu jest wyświetlany tylko wtedy, gdy zainstalowano zasobnik podwójny na 650 arkuszy.

Korzystanie z panelu sterowania drukarki

31 2 4

8 7 6910

5

Element Działanie

1 Wyświetlacz • Wyświetlanie informacji o stanie drukarki.

• Konfigurowanie i obsługa drukarki.
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Element Działanie

2 przycisk Wybierz • Wybieranie opcji menu.

• Zapisanie ustawień.

3 przyciski strzałek Przewiń zawartość menu lub listę ustawień na wyświetlaczu.

4 Klawiatura Służy do wprowadzania cyfr, liter i symboli.

5 przycisk czuwania Powoduje włączenie trybu czuwania lub hibernacji.

Uwagi:

• Wyjście drukarki z trybu czuwania następuje poprzez naciśnięcie dowolnego przycisku
sprzętowego, podłączenie urządzenia do portu USB, wysłanie zadania drukowania lub
przeprowadzenie resetu po włączeniu zasilania za pomocą głównego włącznika zasilania.

• Naciśnięcie przycisku Czuwanie lub przełącznika zasilania spowoduje wyjście drukarki z
trybu hibernacji.

6 przycisk Zatrzymaj Zatrzymanie działania drukarki.

7 przycisk Wstecz Powrót do poprzedniego ekranu.

8 przycisk Strona główna Przejście do ekranu głównego.

9 Kontrolka Sprawdzenie stanu drukarki.

10 Przedni port USB Umożliwia podłączenie aparatu lub napędu flash do drukarki.

Opis kolorów przycisku czuwania i kontrolek wskaźnika
Kolory przycisku czuwania i kontrolek wskaźnika na panelu sterowania informują o określonym stanie drukarki.

Kontrolka Stan drukarki

Wyłączone Drukarka jest wyłączona lub znajduje się w trybie hibernacji.

Migające zielone światło Drukarka się nagrzewa, przetwarza dane lub drukuje zadanie.

Ciągłe zielone światło Drukarka jest włączona, ale bezczynna.

Migające czerwone światło Drukarka wymaga interwencji użytkownika.

Kontrolka przycisku czuwania Stan drukarki

Wyłączone Drukarka jest wyłączona, bezczynna lub jest w stanie gotowości.

Ciągłe bursztynowe światło Drukarka jest w trybie czuwania.

Migający kolor bursztynowy Drukarka przychodzi w tryb hibernacji lub jest z niego wybudzana

Migające bursztynowe światło włącza się na 0,1 sekundy i
całkowicie wyłącza na 1,9 sekundy.

Drukarka znajduje się w trybie hibernacji.
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