
Menu Map) תפריטים מפת(

תפריטים רשימת
Supplies) מתכלים חומרים(Paper Menu) נייר תפריט(Reports) דוחות(Settings) הגדרות(

Cyan Cartridge) ציאן מחסנית(

Magenta Cartridge) מחסנית
)מגנטה

Yellow Cartridge) צהוב מחסנית(

Black Cartridge) שחור מחסנית(

Cyan Photoconductor Unit
)ציאן פוטוקונדוקטור יחידת(

Magenta Photoconductor Unit
)מגנטה פוטוקונדוקטור יחידת(

Yellow Photoconductor Unit
)צהוב פוטוקונדוקטור יחידת(

Black Photoconductor Unit
)שחור פוטוקונדוקטור יחידת(

טונר פסולת בקבוק

Fuser

Transfer Module) העברה מודול(

הידוק מחסנית

Hole Punch Box) מחורר קופסת(

Default Source) ברירת מקור
)מחדל

Paper Size/Type) נייר סוג/גודל(

Configure MP) הגדרת MP(

Substitute Size) חלופי גודל(

Paper Texture) הנייר מרקם(

Paper Weight) נייר משקל(

Paper Loading) נייר טעינת(

Custom Types) מותאמים סוגים
)אישית

Custom Names) מותאמים שמות
)אישית

Custom Bin Names) סל שמות
)אישית מותאם

Universal Setup) הגדרה
)אוניברסלית

Bin Setup) סל הגדרת(

Menu Settings Page) דף
)תפריט הגדרות

Device Statistics
)ההתקן סטטיסטיקת(

Network Setup Page) דף
)רשת הגדרת

]x[ רשת הגדרות דף

Profiles List) רשימת
)פרופילים

Print Fonts) גופנים הדפס(

Print Directory) הדפס
)ספרייה

Print Demo) דוגמה הדפס(

Asset Report) נכס דוח(

General settings) הגדרות
)כלליות

Flash Drive) הבזק כונן(

Setup) הגדרות(

Job Accounting) יומן
)משימות

Finishing) גימור(

Quality) איכות(

Utilities) שירות תוכניות(

XPS

PDF

PostScript

PCL Emul) אמולציית PCL(

HTML

Image) תמונה(

PictBridge

Security) אבטחה(Network/Ports) יציאות/רשת(Help) עזרה(

Miscellaneous Security
Settings) שונות אבטחה הגדרות(

Confidential Print) הדפסת
)חסויים מסמכים

Disk Wiping) דיסק ניגוב(

Security Audit Log) ביקורת יומן
)אבטחה

ושעה תאריך הגדרת

Active NIC (NIC פעיל(

*רשת

Standard USB) USB רגיל(

Parallel <x>>) x <מקבילי(

Serial <x>) טורי> x(<

SMTP Setup) הגדרת SMTP(

המדריכים כל הדפסת

Color Quality) צבע איכות(

Print Quality) הדפסה איכות(

Printing Guide) מדריך
)ההדפסה

Media Guide) למדיה מדריך(

הדפסה פגמי מדריך

Menu Map) תפריטים מפת(

Information Guide) מדריך
)מידע

Connection Guide) מדריך
)התחברות

Moving Guide) מדריך
)העברה

Supplies Guide) מדריך
)מתכלים לחומרים

]".x[  רשת "או" אלחוטית רשת", "סטנדרטית רשת"כ מופיע זה תפריט פריט, המדפסת להגדרת בהתאם *
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הבית מסך הבנת
.פעולה להתחיל כדי הבית מסך ובסמלי בלחצני השתמש. הבית מסך שנקרא, בסיסי מסך מציגה התצוגה, המדפסת הפעלת עם

להתקנה, שלך הבית מסך של אישית המותאמות להגדרות בהתאם להשתנות עשויים והלחצנים הסמלים, הבית מסך :הערה
.שמוטבעים הפעילים ולפתרונות האדמיניסטרטיבית
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כדי-ב גע

.המדפסת של הראשית השפה את לשנותשפה שינוי1

.לקובץ וקישורים תיקיות של עץ לתצוגת) URL כתובות (סימניות של סדרה ולשמור לארגן, ליצורסימניות2

מתוך שמישות אינן שבעץ והסימניות, ומועדפים טפסים בתוך שנוצרו סימניות כוללת אינה העץ תצוגת :הערה
.ומועדפים טפסים

.הנוכחיות המוחזקות העבודות כל את להציגמוחזקות עבודות3

4USB או USB הבזק מכונן ומסמכים תצלומים להדפיס או לבחור, להציגנייד.

.למדפסת מחוברים הבזק כונן או זיכרון שכרטיס בעת הבית למסך חזרה בעת רק מופיע זה סמל :הערה

.המדפסת לתפריטי לגשתתפריטים5

.מוכן במצב נמצאת המדפסת כאשר רק זמינים אלו תפריטים :הערה

.עסוק או מוכן דוגמת המדפסת של הנוכחי המצב את להציג•מצב הודעת סרגל6

.במיכל נמוכה דיו רמת או חסר Fuser דוגמת מדפסת מצבי להציג•

.אותן לנקות וכיצד המשתמש התערבות המחייבות הודעות להציג•

.בעיבוד תמשיך שהמדפסת כדי המשתמש התערבות שנדרשת פעם בכל שגיאה הודעת או אזהרה להציג•מכלים חומרים/מצב7

.אותה לנקות וכיצד ההודעה על נוסף מידע ולקבל ההודעות למסך לגשת•

.המגע מסך על הקשר תלוי עזרה מידע לפתוחעצות8

:הבית במסך יופיעו הבאים הפריטים שגם ייתכן

כדי-ב גע

.נוכחיות מוחזקות עבודות לחפשמוחזקות עבודות חיפוש
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