
Σχεδιάγραμμα μενού

Λίστα μενού
Αναλώσιμα Paper menu (Μενού χαρτιού) Reports (Αναφορές) Settings (Ρυθμίσεις)

Κασέτα τόνερ χρώματος
κυανού

Κασέτα τόνερ χρώματος
ματζέντα

Κασέτα κίτρινου

Κασέτα τόνερ χρώματος
μαύρου

Cyan Photoconductor Unit
(Μονάδα φωτοαγωγού κυανής
εκτύπωσης)

Magenta Photoconductor Unit
(Μονάδα φωτοαγωγού
ματζέντα εκτύπωσης)

Yellow Photoconductor Unit
(Μονάδα φωτοαγωγού κίτρινης
εκτύπωσης)

Μονάδα φωτοαγωγού ασπρό-
μαυρης εκτύπωσης

Δοχείο υπολειμμάτων
μελανιού

Μονάδα τήξης

Transfer Module (Μονάδα
μεταφοράς)

Κασέτα συρραφής

Πλαίσιο μηχανισμού διάτρησης

Default Source (Προεπι-
λεγμένη προέλευση)

Μέγεθος/Τύπος χαρτιού

Configure MP (Ρύθμιση
τροφοδότη διαφορετικών
μεγεθών)

Μέγεθος αντικατάστασης

Υφή χαρτιού

Βάρος χαρτιού (Paper Weight)

Τοποθέτηση χαρτιού

Προσαρμοσμένοι τύποι

Custom Names (Προσαρμο-
σμένα ονόματα)

Custom Bin Names (Προσαρ-
μοσμένα ονόματα θηκών)

Καθολική ρύθμιση

Bin Setup (Ρύθμιση θήκης)

Σελίδα ρυθμίσεων μενού

Στατιστικά συσκευής

Σελίδα εγκατάστασης
δικτύου

Network [x] Setup Page
(Σελίδα εγκατάστασης
δικτύου [x])

Profiles List (Λίστα προφίλ)

Γραμματοσειρές
εκτύπωσης

Print Directory (Εκτύπωση
καταλόγου)

Print Demo (Επίδειξη διαδι-
κασίας εκτύπωσης)

Αναφορά πόρου

Γενικές ρυθμίσεις

Μονάδα flash

Ρύθμιση

Job Accounting (Υπολο-
γισμός εργασιών)

Τελείωμα

Ποιότητα

Βοηθητικά προγράμματα

XPS

PDF

PostScript

Προσομοίωση PCL

HTML

Εικόνα

PictBridge

Ασφάλεια Δίκτυο/Θύρες
(Network/Ports)

Βοήθεια

* Ανάλογα με τη διαμόρφωση του εκτυπωτή, αυτό το στοιχείο μενού εμφανίζεται ως Standard Network (Τυπικό δίκτυο),
Wireless Network (Ασύρματο δίκτυο) ή Network (Δίκτυο)  [x].
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Miscellaneous Security
Settings (Διάφορες ρυθμίσεις
ασφαλείας)

Confidential Print (Εμπιστευ-
τικές εκτυπώσεις)

Disk Wiping (Καθαρισμός
δίσκου)

Security Audit Log (Αρχείο
καταγραφής ελέγχου
ασφαλείας)

Ορισμός ημερομηνίας και
ώρας

Ενεργό NIC

Δίκτυο*

Τυπικό USB

Parallel (Παράλληλο) [x]

Serial (Σειριακό)  [x]

SMTP Setup (Εγκατάσταση
SMTP)

Print All Guides
(Εκτύπωση όλων των
οδηγών)

Color Quality (Ποιότητα
χρώματος)

Ποιότητα εκτύπωσης

Printing Guide (Οδηγός
εκτύπωσης)

Media Guide (Οδηγός
μέσων εκτύπωσης)

Print Defects Guide
(Οδηγός ελαττωμάτων
εκτύπωσης)

Menu Map (Σχεδιάγραμμα
μενού)

Information Guide (Οδηγός
πληροφοριών)

Connection Guide (Οδηγός
σύνδεσης)

Moving Guide (Οδηγός
μετακίνησης)

Supplies Guide (Οδηγός
αναλωσίμων)

* Ανάλογα με τη διαμόρφωση του εκτυπωτή, αυτό το στοιχείο μενού εμφανίζεται ως Standard Network (Τυπικό δίκτυο),
Wireless Network (Ασύρματο δίκτυο) ή Network (Δίκτυο)  [x].

Κατανόηση της αρχικής οθόνης
Όταν είναι ενεργοποιημένος ο εκτυπωτής, στην οθόνη εμφανίζεται μια βασική οθόνη, που αποκαλείται αρχική οθόνη.
Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά και τα εικονίδια της αρχικής οθόνης για να προχωρήσετε σε μια ενέργεια.

Σημείωση: Η αρχική οθόνη, τα εικονίδια και τα κουμπιά ποικίλλουν ανάλογα με τις ρυθμίσεις προσαρμογής της αρχικής
οθόνης, τις ρυθμίσεις διαχείρισης και τις ενεργές ενσωματωμένες λύσεις.
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Αγγίξτε το κουμπί Για να

1 Αλλαγή γλώσσας Αλλάξτε τη βασική γλώσσα του εκτυπωτή.

2 Σελιδοδείκτες Δημιουργία, οργάνωση και αποθήκευση μιας σειράς από σελιδοδείκτες (URL) σε
προβολή δέντρου φακέλων και συνδέσμων αρχείων.

Σημείωση: Η προβολή δέντρου δεν περιλαμβάνει σελιδοδείκτες που έχουν
δημιουργηθεί στην επιλογή Forms and Favorites (Φόρμες και αγαπημένα) και
σε όσους βρίσκονται στην προβολή δέντρου και δεν χρησιμοποιούνται από την
επιλογή Forms and Favorites (Φόρμες και αγαπημένα).

3 Εργασίες σε αναμονή Εμφάνιση όλων των τρεχουσών εργασιών σε αναμονή.

4 USB ή USB Thumbdrive Προβολή, επιλογή ή εκτύπωση φωτογραφιών και εγγράφων από μια μονάδα
flash.

Σημείωση: Αυτό το εικονίδιο εμφανίζεται μόνο όταν επανέρχεστε στην αρχική
οθόνη ενώ μια κάρτα μνήμης ή μια μονάδα flash είναι συνδεδεμένη στον
εκτυπωτή.

5 Μενού Πρόσβαση στα μενού του εκτυπωτή.

Σημείωση: Τα μενού είναι διαθέσιμα μόνο όταν ο εκτυπωτής βρίσκεται σε
κατάσταση Ready (Έτοιμος).

6 Γραμμή κατάστασης μηνύματος • Εμφάνιση της τρέχουσας κατάστασης μηνύματος όπως Ready (Έτοιμος) ή
Busy (Απασχολημένος).

• Εμφάνιση συνθηκών εκτυπωτή όπως Fuser missing (Δεν υπάρχει μονάδα
τήξης) ή Cartridge Low (Χαμηλή στάθμη κασέτας).

• Εμφάνιση μηνυμάτων παρέμβασης και οδηγίες σχετικά με την εξάλειψή τους.

7 Κατάσταση/Αναλώσιμα • Εμφάνιση προειδοποίησης ή μηνύματος σφάλματος όταν ο εκτυπωτής απαιτεί
παρέμβαση για τη συνέχιση της επεξεργασίας.

• Πρόσβαση στην οθόνη μηνυμάτων για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με
το μήνυμα και ο τρόπος εξάλειψής του.

8 Συμβουλές Άνοιγμα πληροφοριών Βοήθειας που ενεργοποιούνται βάσει περιβάλλοντος στην
οθόνη αφής.
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Επίσης μπορούν να εμφανιστούν στην αρχική οθόνη:

Αγγίξτε το κουμπί Για να

Πραγματοποιήσετε αναζήτηση εργασιών σε αναμονή Πραγματοποιήσετε αναζήτηση στις τρέχουσες εργασίες σε
αναμονή.

Σχεδιάγραμμα μενού
Σελίδα 4 από 4


