
Menü haritası

Menüler listesi
Not: Bazı menüler yalnızca belirli yazıcı modellerinde kullanılabilir.

Sarf malzemeleri Kağıt Menüsü Raporlar Ağ/Bağlantı Noktaları

Mavi Kartuş

Kırmızı Kartuş

Sarı Kartuş

Siyah Kartuş

Atık Toner Şişesi

Siyah veya Renkli Görüntüleme Kiti

Bakım Kiti

Varsayılan Kaynak

Kağıt Boyutu/Türü

ÇA Yapılandırma1

Boyut Değiştir

Kağıt Dokusu

Kağıt Ağırlığı

Kağıt Yükleme

Özel Türler

Özel Adlar

Universal Kurulum

Menü Ayarları Sayfası

Aygıt İstatistikleri

Ağ Ayarları Sayfası

Ağ [x] Kurulum Sayfası

Profiller Listesi

Yazı Tiplerini Yazdır

Dizin Yazdır

Demo Baskısı

Değer Raporu

Aktif NIC

Standart Ağ veya Ağ [x]

Standart USB

SMTP Ayarları

Güvenlik Ayarlar Yardım Seçenek Kartı Menüsü

Çeşitli Güvenlik Ayarları

Gizli Yazdırma

Geçici Veri Dosyalarını Sil

Güvenlik Denetim Günlüğü

Tarih ve Saati Ayarla

Genel Ayarlar

Flash Sürücü Menüsü

Yazdırma Ayarları

Tüm Kılavuzları Yazdır

Renk Kalitesi

Yazdırma Kalitesi

Yazdırma Kılavuzu

Yazdırma Kusurları Kılavuzu

Bilgi Kılavuzu

Sarf M. Kılavuzu

Not: Yüklenmiş DLE'ler (Karşıdan
Yükleme Emülatörleri) listesi görüntü-
lenir.

1 Bu menü öğesi yalnızca 650 sayfalık çift tepsi takıldığında görünür.

Yazıcının kontrol panelini kullanma
31 2 4

8 7 6910

5

Öğe Amaç

1 Ekran • Yazıcının durumunu görüntüleyin.

• Yazıcıyı kurun ve çalıştırın.

2 Seç düğmesi • Menü seçenekleri arasından seçim yapın.

• Ayarları kaydedin.
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Öğe Amaç

3 Ok düğmeleri Ekrandaki menü veya ayarlar arasında ilerleyin.

4 Tuş takımı Sayıları, rakamları veya simgeleri girmek için kullanılır.

5 Uyku düğmesi Uyku modunu veya Hazırda Bekleme modunu etkinleştirir.

Notlar:

• Herhangi bir düğmeye basma, USB portuna bir aygıt ekleme, bir yazdırma işi gönderme
veya ana güç anahtarıyla açılışta sıfırlama gerçekleştirme yazıcıyı Uyku modundan
uyandırır.

• Uyku düğmesine veya güç anahtarına basma yazıcının Hazırda Bekleme modundan
çıkmasına neden olacaktır.

6 Durdur düğmesi Tüm yazıcı aktivitelerini durdurur.

7 Geri düğmesi Önceki ekrana geri döner.

8 Ana sayfa düğmesi Ana ekrana dönün.

9 Gösterge ışığı Yazıcının durumunu denetleyin.

10 Ön USB bağlantı noktası Yazıcıya bir kamera veya flaş sürücü bağlayın.

Uyku düğmesinin ve gösterge ışıklarının renklerini anlama
Kontrol panelindeki Uyku düğmesi ve gösterge ışıklarının renkleri, belirli yazıcı durumlarını gösterir.

Gösterge ışığı Yazıcı durumu

Kapalı Yazıcı kapalı veya Bekleme modunda.

Yeşil yanıp sönüyor Yazıcı ısınıyor, veri işliyor veya yazdırıyor.

Sürekli yeşil Yazıcı açık, fakat boşta.

Yanıp sönen kırmızı Yazıcı kullanıcı müdahalesi gerektiriyor.

Uyku düğmesi ışığı Yazıcı durumu

Kapalı Yazıcı kapalı, boşta veya Hazır durumda.

Sürekli sarı Yazıcı Uyku modunda.

Yanıp sönen sarı Yazıcı Hazırda Bekleme moduna giriyor veya bu moddan
çıkıyor.

0,1 saniye boyunca sarı renkte yanıp söndükten sonra 1,9 saniye
içinde yavaş ve darbeli bir şekilde tamamen söner.

Yazıcı Hazırda Bekleme modunda.
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