
Menyoversikt

Menyliste

Supplies (Rekvisita) Papirmeny Rapporter Innstillinger

Cyan kassett

Magenta tonerkassett

Gul kassett

Sort patron

Cyan fotolederenhet

Magenta fotolederenhet

Gul fotolederenhet

Sort fotolederenhet

Toneroppsamlingsflaske

Fikseringsenhet

Overføringsenhet

Stiftekassett

Hole Punch Box (Hulleboks)

Standardkilde

Paper Size/Type
(Papirstørrelse/-type)

Configure MP (Konfigurer FB-
mater)

Skift størrelse

Papirstruktur

Papirvekt

Paper Loading (Papirilegging)

Custom Types (Tilpassede typer)

Custom Names (Tilpassede
navn)

Custom Bin Names (Tilpassede
navn til utskuffer)

Universaloppsett

Bin Setup (Skuffinstallasjon)

Menu Settings Page
(Menyinnstillingsside)

Device Statistics (Enhetsstatistikk)

Network Setup Page
(Nettverksoppsettside)

Nettverk [x]-oppsett

Listen Profiles (Profiler)

Print Fonts (Skriv ut skrifter)

Print Directory (Skriv ut katalog)

Print Demo (Skriv ut demo)

Aktivarapport

General Settings (Generelle
innstillinger)

Flashstasjon

Setup (Oppsett)

Job Accounting
(Jobbstatistikk)

Fullføring

Kvalitet

Verktøy

XPS

PDF

PostScript

PCL Emul (PCL emul)

HTML

Bilde

PictBridge

Security (Sikkerhet) Network/Ports
(Nettverk/porter)

Help (Hjelp)

Diverse sikkerhetsinnstillinger

Konfidensiell utskrift

Disksletting

Sikkerhetskontrollogg

Angi dato og klokkeslett

Active NIC (Aktiv NIC)

Nettverk*

Standard USB

Parallell [x]

Seriell [x]

SMTP-oppsett

Skriv ut alle veiledningene

Color Quality (Fargekvalitet)

Print Quality (Utskriftskvalitet)

Utskriftsveiledning

Media Guide (Informasjon om
utskriftsmateriale)

Utskriftsfeilveiledning

Menu Map (Menyoversikt)

Information Guide (Informasjon)

Connection Guide
(Tilkoblingsveiledning)

Flytteveiledning

Supplies Guide (Rekvisitaveiledning)

*Avhengig av skriveroppsettet vises denne menyen som Standardnettverk, Trådløst nettverk eller Nettverk [x].

Lære mer om startbildet
Når skriveren er slått på, vises startbildet. Bruk knappene og ikonene på startbildet til å utføre handlinger.

Merk: Startbildet, ikonene og knappene kan variere avhengig av innstillingene som er definert for startbildet, oppsettet og aktive
innebygde løsninger.
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Trykk på: For å gjøre følgende:

1 Endre språk Endre det primære språket for skriveren.

2 Bokmerker Opprette, organisere og lagre bokmerker (URLer) i en trevisning med mapper og filkoblinger.

Merk: Trevisningen inkluderer ikke bokmerker som er opprettet i Skjemaer og favoritter, og
bokmerkene i trevisningen kan ikke brukes fra Skjemaer og favoritter.

3 Holdte jobber Vise alle jobber som er holdt tilbake.

4 USB eller USB Thumbdrive Vise, velge eller skrive ut fotografier og dokumenter fra en flash-enhet.

Merk: Dette ikonet vises bare hvis et minnekort eller en flash-enhet er koblet til skriveren.

5 Menyer Vise skrivermenyene.

Merk: Disse menyene er bare tilgjengelige når skriveren er i Klar-modus.

6 Statusmeldingslinje • Viser den gjeldende statusen for skriveren, for eksempel Klar eller Opptatt.

• Viser skrivertilstander, for eksempel Fikseringsenhet mangler eller Kassett
snart tom.

• Viser meldinger til brukeren med instruksjoner om hva som må gjøres for å fjerne meldingene.

7 Status/rekvisita • Viser en advarsel eller en feilmelding når det kreves en handling fra brukeren for at skriveren
skal kunne fortsette behandlingen av en jobb.

• Viser meldingsbildet for mer informasjon om meldingen og informasjon om hvordan du fjerner
den.

8 Tips Åpne kontekstavhengig hjelp på berøringsskjermen.

Dette kan også vises på startbildet:

Trykk på: For å gjøre følgende:

Søk i holdte Søke i holdte jobber.
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