
Menütérkép

Menülista

Kellékanyagok Papír menü Jelentések Beállítások

Az encián festékkazetta

Bíbor kazetta

A sárga festékkazetta

A fekete festékkazetta

Cián fotokonduktor egység

Bíbor fotokonduktor egység

Sárga fotokonduktor egység

Fekete fotokonduktor egység

Festékhulladék-tartály

Beégető egység

Továbbító modul

Tűzőkazetta

Lyukasztódoboz

Alapértelmezett forrás

Papírméret/-típus

MP konfigurálása

Csereméret

Papír textúra

Papír súlya

Papírbetöltés

Egyéni típusok

Egyéni nevek

Egyéni tálcanevek

Általános beáll.

Tároló beállítás

Menübeállítások oldal

Készülékstatisztika

Hálózati beállítások oldal

<x>. hálózat beállítási oldala

Profilok lista

Betűtípusok nyomtatása

Könyvtár nyomtatása

Nyomtatási bemutató

Készletjelentés

Általános beáll.

Flash meghajtó

Beállítás

Feladatok nyilvántartás

Befejezés

Minőség

Segédprogramok

XPS

PDF

PostScript

PCL-emuláció

HTML

Kép

PictBridge

Biztonság Hálózat/portok Súgó

Különböző biztonsági beállí-
tások

Bizalmas nyomtatás

Lemeztörlés

Biztonsági ellenőrző napló

Dátum és idő beállítása

Aktív NIC

Hálózat*

Szabványos USB

Párhuzamos [x]

Soros [x]

SMTP beállítások

Összes útmutató nyomtatása

Színminőség

Nyomtatási minőség

Nyomtatási útmutató

Médiaútmutató

Nyomtatási hibákkal kapcso-
latos útmutató

Menütérkép

Információs útmutató

Kapcsolat útmutató

Elhelyezési útmutató

Kellékútmutató

* A nyomtató beállításának függvényeként ez a menüelem Standard Network (Szabványos hálózat), Wireless Network (Vezeték nélküli
hálózat) vagy Network (Hálózat) elemként jelenik meg [x].

A kezdőképernyő
Amikor a nyomtató be van kapcsolva, a kijelzőn egy alap képernyő, a kezdőképernyő látható. Művelet kezdeményezéséhez
használja a kezdőképernyőn található gombokat és ikonokat.

Megjegyzés: A kezdőképernyő, az ikonok és a gombok a kezdőképernyő testreszabási beállításaitól, a rendszergazdai beállítástól
és az aktív beágyazott megoldásoktól függően változhat.
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Gomb Funkció

1 Nyelv módosítása A nyomtató elsődleges nyelvének módosítása.

2 Könyvjelzők Könyvjelzők (URL-ek) létrehozása, rendezése és mentése mappák és fájlhivatkozások fa nézetébe.

Megjegyzés: A fa nézet nem tartalmazza az Űrlapok és kedvencek alatt létrehozott könyvjelzőket,
és a fa nézetben található könyvjelzők nem használhatók az Űrlapok és kedvencek alatt.

3 Függő feladatok Az összes aktuális függő feladat megjelenítése.

4 USB vagy USB thumbdrive Fényképek és dokumentumok megtekintése, kiválasztása vagy nyomtatása flash meghajtóról.

Megjegyzés: Ez az ikon csak akkor látható, ha visszalép a kezdőképernyőre, miközben csatlakoz-
tatva van a nyomtatóhoz memóriakártya vagy flash meghajtó.

5 Menük A nyomtató menüinek elérése.

Megjegyzés: Ezek a menük csak akkor érhetők el, ha a nyomtató Kész állapotban van.

6 Állapotüzenet sáv • Az aktuális nyomtatóállapot, mint például Kész vagy Foglalt megjelenítése.

• A nyomtató állapotának, mint például Hiányzik a beégető vagy Kazettában kevés a tinta
megjelenítése.

• Beavatkozásra vonatkozó üzenetek és azok törlésére vonatkozó utasítások megjelenítése.

7 Állapot/Kellékek • Figyelmeztető vagy hibaüzenet megjelenítése, amikor a feldolgozás folytatásához beavat-
kozás szükséges.

• Az üzenetképernyő elérése az üzenetre, és annak törlésére vonatkozó további információk
megtekintéséhez.

8 Tippek Környezetérzékeny súgóinformációk megnyitása az érintőképernyőn.

Az alábbiak jelenhetnek még meg a kezdőképernyőn:

Gomb Funkció

Függő feladatok keresése Aktuális függő feladatok keresése.
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