
Σχεδιάγραμμα μενού

Λίστα μενού
Σημείωση: Ορισμένα μενού είναι διαθέσιμα μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα εκτυπωτών.

Αναλώσιμα Μενού Χαρτί Αναφορές Δίκτυο/Θύρες

Κασέτα κυανού

Κασέτα ματζέντα

Κασέτα κίτρινου

Κασέτα μαύρου

Δοχείο υπολειμμάτων τόνερ

Ασπρόμαυρο ή έγχρωμο κιτ
απεικόνισης

Κιτ συντήρησης

Προεπιλεγμένη προέλευση

Μέγεθος/Τύπος χαρτιού

Διαμόρφωση τροφοδότη
διαφορετικών μεγεθών1

Υποκατ. μεγεθών

Υφή χαρτιού

Βάρος χαρτιού

Τοποθέτηση χαρτιού

Προσαρμοσμένοι τύποι

Προσαρμοσμένα ονόματα

Γενικές ρυθμίσεις

Σελίδα ρυθμίσεων μενού

Στατιστικά συσκευής

Σελίδα ρύθμισης δικτύου

Σελίδα ρυθμίσεων δικτύου [x]

Λίστα προφίλ

Γραμματοσειρές εκτύπωσης

Εκτύπωση καταλόγου

Επίδειξη εκτύπωσης

Αναφορά πόρου

Ενεργό NIC

Βασικό δίκτυο ή Δίκτυο [x]

Τυπικό USB

Ρύθμιση SMTP

Ασφάλεια Ρυθμίσεις Βοήθεια Μενού πρόσθετης κάρτας

Διάφορες ρυθμίσεις
ασφαλείας

Εμπιστευτική εκτύπωση

Διαγρ. προσωρ. αρχείων
δεδομ.

Αρχείο καταγραφής ελέγχου
ασφαλείας

Ορισμός ημερομηνίας και
ώρας

Γενικές ρυθμίσεις

Μενού Μονάδα Flash

Ρυθμίσεις εκτύπωσης

Εκτύπωση όλων των οδηγών

Ποιότητα χρώματος

Ποιότητα εκτύπωσης

Οδηγός εκτύπωσης

Οδηγός ελαττωμάτων εκτύπωσης

Οδηγός πληροφοριών

Οδηγός αναλώσιμων

Σημείωση: Εμφανίζεται μια
λίστα εγκατεστημένων DLE
(Εξομοιωτών λήψης).

1 Αυτό το στοιχείο μενού εμφανίζεται μόνο όταν υπάρχει συνδεδεμένη θήκη duo 650 φύλλων.

Χρήση του πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή
21 3 4

6 57

Χρησιμοποιήστε το Σκοπός

1 Οθόνη • Προβολή της κατάστασης του εκτυπωτή.

• Ρύθμιση και χειρισμός του εκτυπωτή.
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Χρησιμοποιήστε το Σκοπός

2 Κουμπί αρχικής οθόνης Μετάβαση στην αρχική οθόνη

3 Πληκτρολόγιο Πληκτρολόγηση αριθμών, γραμμάτων ή συμβόλων στον εκτυπωτή.

4 Κουμπί αναστολής
λειτουργίας

Ενεργοποίηση κατάστασης "Αναστολή λειτουργίας" ή "Αδρανοποίηση".

Σημειώσεις:

• Γίνεται επαναφορά από την κατάσταση "Αναστολή λειτουργίας" εάν πατήσετε οποιου-
δήποτε κουμπί υλικού, αγγίξετε τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, συνδέσετε μια
συσκευή σε θύρα USB, πραγματοποιήσετε αποστολή μιας εργασίας εκτύπωσης ή
εκτελέσετε επαναφορά κατά την ενεργοποίηση από τον κύριο διακόπτη τροφοδοσίας.

• Εάν πατήσετε το κουμπί αναστολής λειτουργίας ή το διακόπτη τροφοδοσίας, γίνεται
επαναφορά του εκτυπωτή από τη λειτουργία αδρανοποίησης.

5 Κουμπί Διακοπή ή
Άκυρο

Διακοπή κάθε δραστηριότητας του εκτυπωτή.

6 Ενδεικτική λυχνία Έλεγχος της κατάστασης του εκτυπωτή

7 Θύρα USB Συνδέστε μια μονάδα flash USB στον εκτυπωτή.

Σημείωση: Μόνο η μπροστινή θύρα USB υποστηρίζει μονάδες flash.

Κατανόηση της αρχικής οθόνης
Όταν είναι ενεργοποιημένος ο εκτυπωτής, στην οθόνη εμφανίζεται μια βασική οθόνη, που αποκαλείται αρχική οθόνη.
Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά και τα εικονίδια της αρχικής οθόνης για να προχωρήσετε σε μια ενέργεια.

Σημείωση: Η αρχική οθόνη σας ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τις ρυθμίσεις προσαρμογής της αρχικής οθόνης,
τις ρυθμίσεις διαχείρισης και τις ενεργές ενσωματωμένες λύσεις.

1 2 3 4

5678

Αγγίξτε το κουμπί Για

1 Αλλαγή γλώσσας Αλλάξτε τη βασική γλώσσα του εκτυπωτή.

2 Σελιδοδείκτες Δημιουργήσετε, οργανώσετε και αποθηκεύστε μια σειρά από σελιδοδείκτες (URLs) σε
προβολή δέντρου φακέλων και συνδέσμων αρχείων.

Σημείωση: Η προβολή δέντρου δεν περιλαμβάνει τους σελιδοδείκτες που έχουν
δημιουργηθεί στην επιλογή Forms and Favorites (Φόρμες και αγαπημένα) και οι σελιδο-
δείκτες που βρίσκονται στην προβολή δέντρου δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην
επιλογή Forms and Favorites (Φόρμες και αγαπημένα).

3 Εργασίες σε αναμονή Εμφανίσετε όλες τις τρέχουσες εργασίες σε αναμονή.

Σχεδιάγραμμα μενού
Σελίδα 2 από 3



Αγγίξτε το κουμπί Για

4 USB Προβολή, επιλογή ή εκτύπωση φωτογραφιών και εγγράφων από μια μονάδα flash.

Σημείωση: Αυτό το εικονίδιο εμφανίζεται μόνο όταν επανέρχεστε στην αρχική οθόνη ενώ
μια κάρτα μνήμης ή μια μονάδα flash είναι συνδεδεμένη στον εκτυπωτή.

5 Μενού Πρόσβαση στα μενού του εκτυπωτή.

Σημείωση: Αυτά τα μενού είναι διαθέσιμα μόνο όταν ο εκτυπωτής βρίσκεται σε
κατάσταση ετοιμότητας.

6 Γραμμή κατάστασης
μηνύματος

• Εμφάνιση της τρέχουσας κατάστασης εκτυπωτή, όπως Έτοιμος ή Απασχολημένος.

• Εμφάνιση της κατάστασης των αναλώσιμων του εκτυπωτή.

• Εμφάνιση μηνυμάτων παρέμβασης και οδηγίες σχετικά με την εξάλειψή τους.

7 Κατάσταση/Αναλώσιμα • Εμφάνιση μιας προειδοποίησης ή ενός μηνύματος σφάλματος του εκτυπωτή όταν
απαιτείται παρέμβαση στον εκτυπωτή για τη συνέχιση της επεξεργασίας.

• Προβολή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την προειδοποίηση ή το μήνυμα του
εκτυπωτή και τον τρόπο απαλοιφής τους.

8 Συμβουλές Προβολή σχετικών πληροφοριών βοήθειας.

Στην αρχική οθόνη μπορεί επίσης να εμφανίζονται:

Αγγίξτε το κουμπί Για

Αναζητήσετε εργασίες σε αναμονή Πραγματοποιήσετε αναζήτηση στις τρέχουσες εργασίες σε αναμονή.

Εργασίες χρήστη Πρόσβαση σε εργασίες εκτύπωσης που έχουν αποθηκευτεί από το χρήστη.

Προφίλ και εφαρμογές Πρόσβαση σε προφίλ και εφαρμογές.

Χαρακτηριστικά
Λειτουργία Περιγραφή

Ειδοποίηση μηνυμάτων παρακολού-
θησης λειτουργίας

Εάν ένα μήνυμα παρακολούθησης λειτουργίας επηρεάζει μια λειτουργία, τότε εμφανίζεται
αυτό το εικονίδιο και αναβοσβήνει η κόκκινη φωτεινή ένδειξη.

Προειδοποίηση Εάν προκύψει κατάσταση σφάλματος, τότε εμφανίζεται αυτό το εικονίδιο.

Διεύθυνση IP εκτυπωτή

Παράδειγμα: 123.123.123.123
Η διεύθυνση IP του εκτυπωτή σας βρίσκεται στην πάνω αριστερή γωνία της αρχικής
οθόνης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη διεύθυνση IP κατά την πρόσβαση στον
Embedded Web Server, για να δείτε και να διαμορφώσετε απομακρυσμένα τις ρυθμίσεις
του εκτυπωτή.
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