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Változtatási előzmények
2019. július
• Az energia- és papírfelhasználási beállítások kezelésével kapcsolatos utasítások frissítése.

2017. augusztus
• További információk az alkalmazásbeállítások elérésével kapcsolatban.

• További utasítások az alkalmazáshibák elhárításával kapcsolatban.

2016. július
• Új nyelvek támogatása: horvát, román, szerb, szlovák és szlovén.

2016. január
• A dokumentum első kiadása a táblagépszerű érintőképernyővel ellátott többfunkciós termékekhez.
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Áttekintés
Az alkalmazás segítségével egyszerűen kezelheti az energiafogyasztási, zaj-, toner- és papírhasználati
beállításokat, hogy csökkenthesse a nyomtató környezetre gyakorolt hatását.

Ez a dokumentum további információt tartalmaz az alkalmazás használatáról.
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Az alkalmazás használata
Megj.: Az alkalmazás felülírja a nyomtatóbeállításokat.

Az energia- és papírfelhasználási beállítások kezelése
1 Érintse meg a kezdőképernyőn az alkalmazás ikonját.

2 Tegye a következők egyikét a nyomtatómodelltől függően:

• Érintse meg a Gazdaságos mód használatához.

• Érintse meg a  > Gazdaságos mód használatához.

3 Módosítson legalább egyet a következő beállítások közül:

• Kétoldalas nyomtatás – A papír mindkét oldalára nyomtat.

• Csendes üzemmód – A nyomtató által keltett zajt csökkenti. Előfordulhat, hogy a Csendes üzemmód
lelassítja a feldolgozási sebességet, ezáltal az első oldal nyomtatása később következik be.

• Alvó üzemmód – Beállítja, hogy a nyomtató hány perc után lépjen alacsony energiafelhasználású
üzemmódba.

• Kijelző fényereje

• Festék sötétsége – A nyomtatott dokumentum sötétségét állítja be.

4 Érintse meg a Mentés lehetőséget.

Üzemmódok kezelése
1 Érintse meg a kezdőképernyőn az alkalmazás ikonját.

2 Tegye a következők egyikét a nyomtatómodelltől függően:

• Érintse meg az Ütemezett üzemmódok hozzáadásához.

• Érintse meg a  > Ütemezett üzemmódok elemet.

3 Tegye az alábbiak valamelyikét:

• Ütemezés hozzáadásához tegye az alábbiakat:
a Érintse meg az Ütemezés hozzáadása lehetőséget, majd válassza ki az üzemmódot.

– Alvó üzemmód – Állítsa be a készülékét a hosszabb inaktív időszakokban történő csökkentett
teljesítményfelvétel érdekében.

– Felébresztés – Felébreszti a nyomtatót és aktív állapotban hagyja hosszabb inaktív időszakokat
követően is.

– Hibernált – Rendkívül alacsony energiafelhasználású üzemmódra állítja be a nyomtatót.
b Érintse meg a Tovább gombot, majd válassza ki a napot és időt.
c Érintse meg a Beállítás elemet.

• Egy ütemezés szerkesztéséhez válassza ki az ütemezett üzemmódot, majd változtassa meg az
üzemmódot, napot vagy időt.
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• Az ütemezés törléséhez érintse meg az ütemezés melletti  jelzést.

• Az összes ütemezés törléséhez érintse meg a  > Összes törlése lehetőséget.
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Hibaelhárítás

Alkalmazáshiba
Próbálkozzon az alábbiak valamelyikével:

Ellenőrizze a diagnosztikai naplót

1 Nyisson meg egy webböngészőt, majd írja be a következőt: IP/se, ahol az IP a nyomtató IP-címe.

2 Kattintson a Beágyazott megoldások lehetőségre, majd tegye a következőket:

a Törölje a naplófájlt.

b Állítsa a naplózási szintet Igen értékre.

c Generáljon egy naplófájlt.

3 Elemezze a naplót, majd oldja meg a problémát.

Megj.: A probléma megoldás után állítsa a naplózási szintet Nem értékre.

Ha a nyomtató 4-es szintű firmware-rel működik, állítson vissza egy korábbi
alkalmazásverziót

Megj.: Ez a funkció csak pár nyomtatómodellen érhető el.

Az Embedded Web Serveren hajtsa végre az alábbiak egyikét:

Ellenőrizze a nyomtató firmware-szintjét

1 Kattintson az Állapot gombra.

2 A nyomtatórésznél ellenőrizze a firmware-szintet.

A firmware-szint legyen legalább yyyyy.04y.yyyy, ahol y a nyomtató részleteit jelzi.

Állítson vissza egy korábbi alkalmazásverziót

Megj.: A korábbi alkalmazásverzió visszaállítása eltávolítja a meglévő
alkalmazáskonfigurációkat.

1 Kattintson az Alkalmazások elemre.

2 Válassza ki a listából az alkalmazást, majd kattintson a Visszaállítás lehetőségre.

Forduljon Lexmark képviselőjéhez
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Megjegyzések

Kiadási megjegyzés
2019. július

A következő bekezdés nem vonatkozik azokra az országokra, ahol ütközne a helyi törvényekkel: A LEXMARK
INTERNATIONAL, INC. ERRE A DOKUMENTUMRA NEM VÁLLAL SEMMILYEN – SEM KIFEJEZETT, SEM
JÁRULÉKOS – GARANCIÁT, BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT AZ ÉRTÉKESÍTHETÕSÉGRE VAGY EGY ADOTT
CÉLRA VALÓ FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ JÁRULÉKOS GARANCIÁKAT IS. Egyes államok bizonyos
tranzakciók esetén nem teszik lehetővé a kifejezett vagy a járulékos garanciákról való lemondást, így lehet,
hogy önre ez a bekezdés nem vonatkozik.

Előfordulhat, hogy a dokumentum technikai pontatlanságokat és gépelési hibákat tartalmaz. A dokumentum
tartalmát folyamatosan módosítjuk; ezek a változtatások a későbbi kiadásokban fognak megjelenni. A leírt
termékek vagy programok bármikor megváltozhatnak vagy továbbfejlesztett verziójuk jelenhet meg.

A kiadványban a termékekre, programokra vagy szolgáltatásokra való hivatkozások nem jelentik azt, hogy a
gyártó azokat minden olyan országban elérhetővé kívánja tenni, ahol üzleti tevékenységet folytat. A
termékekre, programokra vagy szolgáltatásokra való hivatkozás nem jelenti azt, hogy csak az a termék,
program vagy szolgáltatás használható. Használható helyettük bármilyen, működésében egyenértékű termék,
program vagy szolgáltatás, amely nem sért létező szellemi tulajdonjogot. Azon termékek, programok vagy
szolgáltatások működésének kiértékelése és ellenőrzése, amelyeket nem a gyártó ajánlott, a felhasználó
feladata.

A Lexmark terméktámogatáshoz látogasson el a következő címre: http://support.lexmark.com.

A Lexmark termékhasználatot érintő adatvédelmi szabályzatát a következő oldalon olvashatja el:
www.lexmark.com/privacy.

Információ a kellékanyagokkal és a letöltésekkel kapcsolatban: www.lexmark.com.

© 2015 Lexmark International, Inc.

Minden jog fenntartva.

Védjegyek
A Lexmark és a Lexmark logó a Lexmark International, Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült
Államokban és/vagy más országokban.

A többi védjegy a megfelelő tulajdonosok védjegye.
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