
Valikkokartta

Valikkoluettelo
Tässä kaaviossa näytetään kunkin valikon vaihtoehdot.

Tarvikkeet Paperi-valikko Raportit Asetukset

Vaihda tarvike

Syaani värikasetti
Magenta värikasetti
Keltainen värikasetti

Musta värikasetti
Syaani kuvayksikkö
Magenta kuvayksikkö

Keltainen kuvayksikkö
Musta kuvayksikkö
Hukkavärisäiliö

Kiinnitysyksikkö
Siirtomoduuli

Oletuslähde

Paperikoko/-laji
Määritä MT
Korvaava paperikoko

Paperin paino
Paperin lisääminen
Mukautetut lajit

Mukautetut nimet
Universaalit asetukset

Valikkoasetukset-sivu

Laitteen tilastotiedot
Verkkoasetussivu
Verkon [x] asetussivu

Profiililuettelo
Tulosta fontit
Tulostushakemisto

Tulostuksen havaintoesitys
Omaisuusraportti

Yleiset asetukset

Flash-asema-valikko
Tulostusasetukset
Asennus-valikko

Viimeistely-valikko
Laatu-valikko
Työkirjanpito-valikko

Apuohjelmat-valikko
XPS-valikko
PDF-valikko

PostScript-valikko
PCL-emulaatio-valikko

HTML-valikko
Kuva-valikko

Suojaus Verkko/portit Ohje

Muut suojausasetukset
Luottamuksellinen tulostus
Levyn pyyhintä

Suojaustarkistusloki
Päivämäärän ja ajan asettaminen

Aktiivinen verkkokortti

Vakioverkko*

Vakio-USB
Rinnakkaisportti [x]
Sarjaportti [x]
SMTP-asetukset

Tulosta kaikki oppaat
Värilaatu
Tulostuslaatu

Tulostusopas
Tulostusmateriaaliopas
Toistuvien virheiden opas

Valikkokartta
Tieto-opas
Yhteysopas

Kuljetusopas
Tarvikeopas

* Tulostimen asetusten mukaan tämän valikkokohteen nimi voi olla Vakioverkko, Langaton verkko tai Verkko [x].

Päänäytön toiminta
Kun tulostimeen on kytketty virta, näyttöön tulee perusnäyttö, jota kutsutaan päänäytöksi. Aloita jokin toiminto päänäytön
painikkeilla.

Huomautus: Päänäytössä näkyvät painikkeet vaihtelevat päänäyttöasetusten mukaan.
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Näytön vaihtoehto Kuvaus

1 Vaihda kieli Täöllä voi vaihtaa näytön ja ilmoitusten ensisijaisen kielen tilapäisesti. Asetus pysyy voimassa, kunnes sitä
muutetaan.

2 Kirjanmerkit Tällä voi luoda, järjestää ja tallentaa kirjanmerkkejä (URL-osoitteita) kansioista ja tiedostolinkeistä koostu-
vaksi puunäkymäksi.

3 Pysäytetyt työt Tässä näytetään kaikki pysäytetyt työt.

4 USB Tämä näyttää USB-asemassa olevat tiedostot.

5 valikot. Tämä näyttää valikot.

6 Tilailmoitusrivi • Tämä näyttää tulostimen tilan, kuten Valmis tai Varattu.

Huomautus: Varmista, että tila on Valmis, ennen kuin teet mitään tulostimen tehtäviä.

• Tämä näyttää tulostimen tilan, kuten Väriaine vähissä tai Värikasetti vähissä.

• Tämä näyttää ilmoituksia ja antaa ohjeita siitä, miten tulostin voi jatkaa työn käsittelemistä.

7 Tila/tarvikkeet Tämä näyttää varoituksia tai virheilmoituksia, kun tulostin edellyttää toimenpiteitä, jotta työn käsittele-
mistä voidaan jatkaa.
Koskettamalla tätä voit avata ilmoitusnäytön, jossa on lisätietoja ilmoituksesta ja sen poisto-ohjeet.

8 Vihjeitä Tämä avaa kosketusnäytölle käytönaikaisia ohjetietoja.

Huomautus: Kaikissa valikoissa on Vihjeitä-painike.

Päänäytössä voi näkyä myös tämä:

Näytön vaihtoehto Kuvaus

Haku pysäytetyistä töistä Tämä hakee joitakin seuraavista kohteista ja näyttää hakutulokset:

• pysäytettyjen tai luottamuksellisten tulostustöiden käyttäjätunnukset

• muiden pysäytettyjen töiden kuin luottamuksellisten töiden työn nimet

• profiilien nimet

• kirjanmerkkikansion tai tulostustöiden nimet

• USB-säilön tai tulostustöiden nimet (vain tuetut tiedostotyypit).
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