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1 Tämä valikko tulee näkyviin vain tulostinmalleissa, joissa on kosketusnäyttö.
2 Tämän valikkokohdan nimi on joko Verkkoasetussivu tai Verkon [x] asetussivu tulostimen kokoonpanon mukaan.
3 Tämän valikkokohdan nimi on joko Vakioverkko tai Verkko [x] tulostimen kokoonpanon mukaan.
4 Tämä ominaisuus on käytettävissä vain tietyissä tulostinmalleissa.

Ohjauspaneelin käyttäminen
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Osa Toiminto

1 Näyttö Tulostimen tilan ja ilmoitusten katsominen.

Tulostimen asentaminen ja käyttäminen.

2 Vasen nuolipainike Selaa vasemmalle.

3 Valitse-painike  Valikkovaihtoehtojen valitseminen.

Asetusten tallentaminen.

4 Ylänuolinäppäin Ylös vierittäminen.

5 Oikea nuolipainike Selaa oikealle.

6 Näppäimistö Anna numeroita, kirjaimia tai symboleita.

7 Lepo-painike Lepotilan tai valmiustilan ottaminen käyttöön

Seuraavat toiminnot herättävät tulostimen lepotilasta:

• Minkä tahansa näppäimen painaminen

• Lokeron tai etuluukun avaaminen

• Tulostustyön lähettäminen tietokoneesta

• Uudelleenkäynnistys päävirtakytkimestä

• Laitteen kytkeminen USB-porttiin

8 USB-portti Kytke flash-asema tulostimeen.

Huomautuksia:

• Vain laitteen etupaneelin USB-portti tukee flash-asemia.

• Tämä ominaisuus on käytettävissä vain tietyissä tulostinmalleissa.

9 Seis- tai Peruuta-painike Tulostimen toimintojen pysäyttäminen

10 Takaisin-näppäin Palaaminen edelliseen näyttöön.

11 Alanuolinäppäin Alas vierittäminen.

12 Koti-painike Siirtyminen päänäyttöön

13 Merkkivalo Tulostimen tilan tarkistaminen.

Merkkivalon värien ja Lepo-painikkeen valojen merkitykset
Tulostimen ohjauspaneelin merkkivalon värit ja Lepo-painikkeen valot ilmaisevat tulostimen tilan.

Merkkivalo Tulostimen tila

Ei käytössä Tulostimesta on katkaistu virta tai se on säästötilassa.

Vilkkuu vihreänä Tulostin lämpenee, käsittelee tietoja tai tulostaa työtä.

Tasainen vihreä Tulostimen virta on kytketty, mutta tulostin on vapaa.

Vilkkuu punaisena Tulostimessa vaaditaan käyttäjän toimia.

Lepo-painikkeen merkkivalo Tulostimen tila

Ei käytössä Tulostin on vapaa tai Valmis-tilassa.

Tasainen keltainen Tulostin on lepotilassa.

Vilkkuu keltaisena Tulostin palautuu säästötilasta tai on siirtymässä säästötilaan.

Vilkkuu toistuvasti keltaisena 0,1 sekuntia ja sammuu 1,9 sekunniksi Tulostin on säästötilassa.
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