
Ympäristöasetukset
Versio 5.2

Käyttöopas

Heinäkuu 2019 www.lexmark.com

http://www.lexmark.com


Sisällys
Muutoshistoria...............................................................................................3

Yleiskuvaus....................................................................................................4

Sovelluksen käyttö....................................................................................... 5
Virrankulutus- ja paperinkäyttöasetusten hallinta.......................................................................................5

Virtatilojen hallinta............................................................................................................................................... 5

Vianmääritys..................................................................................................6
Sovellusvirhe.........................................................................................................................................................6

Tarkista vianmääritysloki...............................................................................................................................................6
Jos tulostimen laiteohjelmistotaso on 4, varhenna sovellusversio ...................................................................6
Ota yhteyttä Lexmark-edustajaan ..............................................................................................................................6

Tiedotteet.......................................................................................................7

Hakemisto...................................................................................................... 8

Sisällys 2



Muutoshistoria
Heinäkuu 2019
• Päivitetty virrankulutus- ja paperinkäyttöasetusten hallinnan ohjeita

Elokuu 2017
• Lisätty tietoja sovellusasetusten avaamisesta.

• Lisätty sovellusvirheiden ratkaisuohjeet.

Heinäkuu 2016
• Lisätty kroatian, romanian, serbian, slovakin ja slovenian kielten tuki.

Tammikuu 2016
• Ensimmäinen asiakirjajulkaisu monitoimituotteille, joissa on tabletin kaltainen kosketusnäyttö.
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Yleiskuvaus
Voit vähentää tulostimen ympäristölle aiheuttamia haittoja säätämällä sovelluksessa energiankulutuksen ja
melutason asetuksia sekä väriaineen ja paperin käyttöasetuksia.

Tässä asiakirjassa on ohjeita sovelluksen käyttämiseen.
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Sovelluksen käyttö
Huomautus: Sovellus ohittaa tulostimen asetukset.

Virrankulutus- ja paperinkäyttöasetusten hallinta
1 Kosketa aloitusnäytön sovelluskuvaketta.

2 Tee tulostimen mallin mukaan jompikumpi seuraavista:

• Valitse Säästötila.

• Valitse  > Säästötila.

3 Valitse vähintään yksi seuraavista asetuksista:

• Kaksipuolinen tulostus – tulosta paperin molemmille puolille.

• Hiljainen tila – vähennä tulostimen aiheuttamaa melua. Hiljainen tila voi hidastaa käsittelynopeutta ja
viivästää ensimmäisen sivun tulostusaikaa.

• Lepotila – määritä, miten monen minuutin kuluttua tulostin siirtyy lepotilaan.

• Näytön kirkkaus

• Väriaineen tummuus – määritä tulostettujen asiakirjojen tummuus.

4 Valitse Tallenna.

Virtatilojen hallinta
1 Kosketa aloitusnäytön sovelluskuvaketta.

2 Tee tulostimen mallin mukaan jompikumpi seuraavista:

• Valitse Ajastetut virtatilat.

• Valitse  > Ajastetut virtatilat.

3 Tee jokin seuraavista toimenpiteistä:

• Lisää ajoitus seuraavasti:
a Valitse Lisää ajoitus ja valitse sitten virtatila.

– Lepo – määritä tulostin vähentämään tehonkulutusta, kun tulostin on käyttämättömänä pitkään.

– Herätä – määritä tulostin aktiiviseksi ja anna sen pysyä aktiivisena silloinkin, kun se on ollut
käyttämättömänä pitkään.

– Horrostila – määritä tulostin erittäin vähän virtaa kuluttavaan käyttötilaan.
b Valitse Seuraava ja valitse sitten päivä ja kellonaika.
c ValitseAseta.

• Jos haluat muokata ajoitusta, valitse ajoitettu virtatila ja muuta sitten virtatilaa, päivää tai aikaa.

• Jos haluat poistaa ajoituksen, valitse ajoituksen vieressä .

• Jos haluat poistaa kaikki ajoitukset, valitse  > Poista kaikki.
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Vianmääritys

Sovellusvirhe
Kokeile jotain seuraavista keinoista:

Tarkista vianmääritysloki.

1 Avaa selain ja kirjoita IP/se, jossa IP on tulostimen IP-osoite.

2 Valitse Embedded Solutions ja tee jokin seuraavista:

a Tyhjennä lokitiedosto.

b Määritä kirjaustasoksi Kyllä.

c Luo lokitiedosto.

3 Analysoi lokia ja ratkaise ongelma.

Huomautus: Kun olet ratkaissut ongelman, määritä kirjaustasoksi Ei.

Jos tulostimen laiteohjelmistotaso on 4, varhenna sovellusversio

Huomautus: Tämä ominaisuus on käytettävissä vain tietyissä tulostinmalleissa.

Tee jokin seuraavista Embedded Web Server -palvelimessa:

Tarkista tulostimen laiteohjelmistotaso

1 Valitse Tila.

2 Tarkista laiteohjelmistotaso tulostinosasta.

Laiteohjelmistotason on oltava vähintään yyyyy.04y.yyyy, missä y edustaa tulostimen tietoja.

Sovellusversion varhentaminen

Huomautus: Sovellusversion varhentaminen poistaa nykyiset sovelluksen määritykset.

1 Valitse Sovellukset.

2 Valitse luettelosta sovellus ja valitse sitten Varhenna.

Ota yhteyttä Lexmark-edustajaan
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Tiedotteet

Painosta koskeva tiedote
Heinäkuu 2019

Seuraava kappale ei koske maita, joissa vastaavanlaiset sopimusehdot ovat ristiriidassa paikallisen lain
kanssa: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ON TUOTTANUT TÄMÄN JULKAISUN SELLAISENA KUIN SE ON,
ILMAN TAKUITA, MUKAAN LUKIEN MUTTA RAJOITTAMATTA KAUPAN EHTOJEN TAI TIETTYYN KÄYTTÖÖN
SOPIVUUDEN TAKUUEHDOT. Tämä kohta ei välttämättä koske sinua, sillä joissakin valtioissa ei sallita
julkilausuman kieltämistä tai tiettyjen toimitusten välillisiä takuita.

Tämä julkaisu voi sisältää teknisiä epätarkkuuksia tai painovirheitä. Julkaisun tietoihin tehdään säännöllisin
väliajoin muutoksia, jotka sisällytetään tuotteen myöhempiin versioihin. Tuotteisiin tai ohjelmiin voidaan tehdä
parannuksia tai muutoksia milloin tahansa.

Tämän tuotteen viittaukset muihin tuotteisiin, ohjelmiin tai palveluihin eivät tarkoita sitä, että valmistaja takaa
näiden olevan saatavilla kaikissa maissa, joissa valmistaja toimii. Viittaukset eri tuotteisiin, ohjelmiin tai
palveluihin eivät tarkoita, että ainoastaan kyseistä tuotetta, ohjelmaa tai palvelua voidaan käyttää. Mitä tahansa
toiminnallisesti vastaavaa tuotetta, ohjelmaa tai palvelua, joka ei loukkaa mitään olemassa olevaa aineetonta
oikeutta, voidaan käyttää mainitun tuotteen, ohjelman tai palvelun sijaan. Toiminnan arvioiminen ja
varmentaminen käytettäessä muita kuin valmistajan suosittelemia muita tuotteita, ohjelmia tai palveluita ovat
pelkästään käyttäjän vastuulla.

Lexmarkin tekninen tuki on osoitteessa http://support.lexmark.com.

Lisätietoja Lexmarkin tämän tuotteen käyttöä koskevista tietosuojakäytännöstä on osoitteessa
www.lexmark.com/privacy.

Lisätietoja tarvikkeista ja ladattavista tiedostoista on osoitteessa www.lexmark.com.

© 2015 Lexmark International, Inc.

Kaikki oikeudet pidätetään.

Tavaramerkit
Lexmark ja Lexmark-logo ovat Lexmark International, Inc:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä
Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Muut tavaramerkit ovat niiden omistajien omaisuutta.
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