
Menü Haritası

Menüler listesi
Kağıt Menüsü Raporlar Ağlar/Portlar Seçenek Kartı Menüsü3

Varsayılan Kaynak

Kağıt Boyutu/Türü

MP Yapılandır

Boyut Değiştir

Kağıt Dokusu

Kağıt Yükleme

Özel Türler

Özel Adlar

Özel Sele Adları

Universal Ayarları

Sele Ayarları

Menü Ayarları Sayfası

Aygıt İstatistikleri

Zımba Testi

Ağ Ayarları Sayfası 1

Profiller Listesi

Fontları Yazdır

Dizin Yazdır

Değer Raporu

Olay Günlüğü Özeti

Aktif NIC

Standart Ağ 2

Standart USB

Paralel [x]

Seri [x]

SMTP Ayarları

Yüklenmiş DLE'ler (Karşıdan Yükleme Emülatörleri) listesi görüntü-
lenir.

Güvenlik Ayarlar Yardım

Muhtelif Güvenlik Ayarları

Gizli Yazdırma

Geçici Veri Dosyalarını Sil

Güvenlik Denetim Günlüğü

Tarih ve Saati Ayarla

Genel Ayarlar

Flaş Sürücü Menüsü

Yazdırma Ayarları

Tüm Kılavuzları Yazdır

Yazdırma Kalitesi

Yazdırma Kılavuzu

Ortam Kılavuzu

Yazdırma Kusurları Kılavuzu

Menü Haritası

Bilgi Kılavuzu

Bağlantı Kılavuzu

Taşıma Kılavuzu

Sarf M. Kılavuzu

1 Yazıcı kurulumuna bağlı olarak, bu menü öğesi Ağ Ayarları Sayfası veya Ağ [x] Ayarları Sayfası olarak görüntülenir.
2 Yazıcı kurulumuna bağlı olarak, bu menü öğesi Standart Ağ veya Ağ [x] olarak görüntülenir.
3 Bu menü yalnızca bir veya daha fazla DLE yüklendiğinde görüntülenir.
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Kontrol panelini kullanarak

Kullanın Bunun için

1 Ekran • Yazıcının durumunu gösterir.

• Yazıcıyı kurun ve çalıştırın.

2 Ana sayfa düğmesi Ana ekrana dönün.

3 Uyku düğmesi Uyku modunu veya Hazırda Bekleme modunu etkinleştirir.

Aşağıdaki eylemler yazıcıyı Uyku modundan uyandırır:

• Kontrol paneli ana ekranına dokunmak

Aşağıdaki eylemler yazıcıyı Hazırda Bekleme modundan uyandırır:

• Yazıcı uyku modundan çıkana kadar Uyku düğmesine basın

• Ana güç anahtarı kullanılarak açılışta sıfırlama gerçekleştirme

4 Tuş takımı Yazıcıya sayı, harf veya sembol girin.

5 Durdur veya İptal düğmesi Tüm yazıcı aktivitelerini durdurur.

6 Gösterge ışığı Yazıcının durumunu denetleyin.

Uyku düğmesinin ve gösterge ışıklarının renklerini anlama
Yazıcı 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.
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Uyku düğmesi ışığı Yazıcı durumu

Yanıp sönen sarı Yazıcı Bekleme moduna giriyor veya bu moddan uyanıyor.

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

Yazıcı Bekleme modunda.

Ana ekranı anlama
Yazıcı açılıp temel ekran gösterildiğinde, ana ekran olarak anılır. Bir eylemi başlatmak için ana ekran düğmelerini ve
simgelerini kullanın.

Not: Ana ekranınız, ana ekran özelleştirme ayarlarınıza, yönetici ayarlarına ve etkin yerleşik çözümlere bağlı olarak
değişebilir.

Dokunun Bunun için

1 Dil Değiştir Yazıcının ana dilini değiştirin.

2 Yer İmleri Bir yer imleri (URLs) kümesi oluşturmanızı, düzenlemenizi ve klasör ve dosya bağlantıları ağaç
görünümüne kaydetmenizi sağlar.

Not: Ağaç görünümü, Formlar ve Sık Kullanılanlar'da oluşturulan yer imlerini içermez ve
ağaçtakiler Formlar ve Sık Kullanılanlar içinden kullanılamaz.

3 Bekletilen İşler Bekletilen tüm geçerli işleri gösterir.

4 USB Flaş sürücüden fotoğraf ve belgeleri görüntüleyin, seçin veya yazdırın.

Not: Bu simge sadece yazıcıya bir bellek kartı ya da flaş sürücü takılıyken ana ekrana
döndüğünüzde görüntülenir.

5 Menüler Yazıcı menülerine erişin.

Not: Bu menüler yalnızca yazıcı Hazır durumundayken kullanılabilir.

6 Durum mesaj
çubuğu

• Hazır veya Meşgul gibi geçerli yazıcı durumunu gösterir.

• Yazıcı sarf malzemelerinin durumunu görüntüler.

• Müdahale mesajlarını ve bunların nasıl temizleneceğini gösterir.

7 Durum/Sarf Malze-
meleri

• İşleme devam etmek için yazıcı müdahaleye gerek duyduğunda, bir yazıcı uyarısı veya hata
mesajı gösterir.

• Yazıcı uyarısı veya mesaj ve mesajın nasıl silineceği hakkında daha fazla bilgi görüntüler.

8 İpuçları Bağlama duyarlı yardım bilgilerini görüntüleyin.
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Bu bilgiler ayrıca ana ekranda da görünür:

Dokunun Bunun için

Bekletilen İşleri Ara Geçerli olarak bekletilen işleri arayın.

Kullanıcıya göre işler Kullanıcı tarafından kaydedilen yazdırma işlerine erişin.

Profiller ve Uygulamalar Erişim profilleri ve uygulamalar.

Özellikler
Özellikler Açıklama

Katılım mesajı uyarısı Bir katılım mesajı bir işlevi etkiliyorsa, bu simge görünür ve kırmızı gösterge ışığı yanıp söner.

Uyarı Bir hata durumu oluşursa, bu simge görüntülenir.

Yazıcı IP adresi

Örnek: 123.123.123.123
Yazıcınızın IP adresi ana ekranın sol üst köşesinde bulunur. IP adresini, yazıcı ayarlarını görüntülemek
ve uzaktan yapılandırmak için Yerleşik Web Sunucusu'na erişirken kullanabilirsiniz.
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