
Menu Map )תפריטים מפת(

תפריטים רשימת
Paper Menu )נייר תפריט(Reports )דוחות(Network/Ports )יציאות/רשת(

Default Source )מחדל ברירת מקור(

Paper Size/Type )נייר סוג/גודל(

Configure MP )הגדרת MP(

Substitute Size )חלופי גודל(

Paper Texture )הנייר מרקם(

Paper Weight )נייר משקל(

Paper Loading )נייר טעינת(

Custom Types )אישית מותאמים סוגים(

Universal Setup )אוניברסלית הגדרה(

Menu Settings Page )תפריט הגדרות דף(

Device Statistics )ההתקן סטטיסטיקת(

Network Setup Page )1)רשת הגדרות דף

Print Fonts )גופנים הדפסת(

Print Directory )ספריות רשימת הדפסת(

Print Demo )דוגמה הדפסת(

Asset Report )נכס דוח(

Event Log Summary )יומן אירוע סיכום(

Active NIC (NIC פעיל(

Standard Network )2סטנדרטית רשת

Standard USB )USB רגיל(

Standard Parallel )רגיל מקבילי(

SMTP Setup )הגדרת SMTP(

Security )אבטחה(Settings )הגדרות(Help )עזרה(

Confidential Print )חסויים מסמכים הדפסת(

Security Audit Log )אבטחה ביקורת לוג(

Set Date and Time )ושעה תאריך הגדרת(

General Settings )כלליות הגדרות(

Print Settings )הדפסה הגדרות(

Print All Guides )המדריכים כל הדפסת(

Print Quality )הדפסה איכות(

Printing Guide )ההדפסה מדריך(

Media Guide )למדיה מדריך(

Print Defects Guide )הדפסה פגמי מדריך(

Menu Map )תפריטים מפת(

Information Guide )מידע מדריך(

Connection Guide )התחברות מדריך(

Moving Guide )העברה מדריך(

Supplies Guide )מתכלים לחומרים מדריך(

].x [רשת הגדרות דף( Network [x] Setup Page-כ או) רשת הגדרות דף( Network Setup Page-כ מוצג זה תפריט פריט, המדפסת להגדרת בהתאם 1
]).x [רשת] (Network [x-כ או) רגילה רשת( Standard Network-כ מופיע זה תפריט פריט, המדפסת להגדרת בהתאם 2

הבקרה בלוח שימוש

כדי:ב השתמש

1Display )המדפסת מצב את להציג)תצוגה.

.המדפסת את ולהפעיל להגדיר

.לשמאל גלולשמאלה חץ הלחצן2
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כדי:ב השתמש

.תפריט באפשרויות לבחור הבחירה לחצן3

.הגדרות לשמור

.למעלה לגלוללמעלה חץ לחצני4

.לימין גלולימינה חץ הלחצן5

.סמלים או מספרים, אותיות הזןמקשים לוח6

.היברנציה מצב או שינה מצב להפעיל)שינה( Sleep לחצן7

:שינה ממצב המדפסת את מעירות הבאות הפעולות

פיזי לחצן על לחיצה•

.מהמחשב הדפסה עבודת שליחת•

הראשי ההפעלה מתג באמצעות בהפעלה איפוס ביצוע•

:מנוחה ממצב המדפסת את מעירות הבאות הפעולות

מתעוררת שהמדפסת עד) שינה( Sleep הלחצן על לחיצה•

הראשי ההפעלה מתג באמצעות בהפעלה איפוס ביצוע•

.מדפסת של פעילויות כל את לעצורביטול או עצור הלחצן8

.הקודם למסך לחזורחזרה הלחצן9

.למטה לגלוללמטה חץ לחצן10

.הבית למסך לעבורבית הלחצן11

.המדפסת מצב את לבדוקחיווי נורית12

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

מדפסת מצבהמחוון נורית

.היברנציה ובמצב מכובה המדפסתמכובה

.מדפיסה או, נתונים מעבדת, מתחממת המדפסתמהבהב ירוק

.סרק במצב אך, מופעלת המדפסתיציב ירוק

.המפעיל של התערבות מחייבת המדפסתמהבהב אדום

מדפסת מצבשינה הלחצן נורית

.מוכן או סרק במצב, מכובה המדפסתמכובה

.שינה במצב נמצאת המדפסתיציב כתום

.היברנציה ממצב מתעוררת או היברנציה למצב נכנסת המדפסתמהבהב כתום

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

.היברנציה במצב נמצאת המדפסת
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