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.السلكية اتصال شبكة أو ،]x[ قياسية اتصال آشبكة هذا القائمة هذه تظهر الطابعة، إعداد على بناًء *
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الطابعة تحكم لوحة على التعرف

#

7

1 2 3 4

56

الوصفالعنصر

الطابعة حالة لعرضالشاشة1

الرئيسية الشاشة إلى بالرجوع للسماحالرئيسية الشاشة2

.الطابعة على الرموز أو الحروف أو األرقام بإدخال للسماحالمفاتيح لوحة3

"اإلسبات وضع "أو" السكون وضع "لتمكينالسكون4

:"السكون "وزر المؤشر مصباح حاالت يلي فيما

."السكون "زر ضوء وينطفئ ثابت، أخضر بلون المؤشر مصباح يضيء — منه الخروج أو" السكون وضع "في الدخول•

.ثابت آهرماني بلون" السكون "زر ويضيء ثابت، أخضر بلون المؤشر مصباح يضيء" — السكون وضع "في التشغيل•

.آهرماني بلون" السكون "زر ويومض ثابت، أخضر بلون المؤشر مصباح يضيء — منه الخروج أو" اإلسبات وضع "في الدخول•

تماًما ينطفئ ثم الثانية، من 1/10 لمدة آهرماني بلون" السكون "زر ويومض المؤشر، مصباح ينطفئ" — اإلسبات وضع "في التشغيل•
.متذبذب بشكل ثانية 1.9 لمدة

:"السكون وضع "من الطابعة إخراج إلى التالية اإلجراءات تؤدي

.الجهاز أزرار من أي على الضغط أو الشاشة لمس•

.باب أو غطاء أو إدخال درج فتح•

.الكمبيوتر من طباعة مهمة إرسال•

.الرئيسي التشغيل زر باستخدام) POR( "التعيين إعادة عند التشغيل "تنفيذ•

.التشغيل عن متوقفة الطابعة — التشغيل إيقافالمؤشر مصباح5

.مهمة طباعة أو بيانات معالجة تجري أو االستعداد قيد الطابعة — األخضر باللون يومض

.الخمول وضع في لكن التشغيل، قيد الطابعة — ثابت أخضر

.التشغيل مسئول تدخل يلزم — ثابت أحمر

بالكامل الطابعة نشاط إليقافإلغاء/إيقاف6

.الشاشة على متوقفة ظهور بمجرد بالخيارات قائمة تظهر :مالحظة

.بالطابعة فالش أقراص محرك أو USB Bluetooth مهايئ بتوصيل للسماحUSB منفذ7

.فالش أقراص محرآات فقط األمامي USB منفذ يدعم :مالحظة
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