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Rapporten

Netwerk/poorten

Standaardbron

Pagina Menu-instellingen

Actieve NIC
Standaardnetwerk3

Papierformaat/-soort Apparaatstatistieken
Configuratie U-lader

Pagina met netwerkinstellingen2 Rapporten

Ander formaat

Profielenlijst

Netwerkkaart

Papierstructuur

Lettertypen afdrukken

TCP/IP

Papiergewicht

Directory afdrukken

IPv6

Papier plaatsen

Afdrukvoorbeeld

Draadloos

Aangepaste soorten

Activarapport

AppleTalk

Aangepaste

namen1

Standaard-USB

Universal-instelling

Parallel4
Instellingen SMTP

Beveiliging

Instellingen

Diverse beveiligingsinstellingen4

Algemene instellingen
Flashstation,

Vertrouwelijk afdrukken
Tijdelijke gegevensbestanden

wissen4

Help
Alle handleidingen afdrukken

menu4

Afdrukkwaliteit
Handleiding voor afdrukmateriaal

Afdrukinstellingen

Logbestand beveiligingscontrole

Handleiding voor afdrukstoringen

Datum en tijd instellen
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Informatie
Handleiding voor verbindingen
Handleiding voor transport
Handleiding voor supplies

1

Dit menu verschijnt alleen op printermodellen met aanraakscherm.

2 Afhankelijk van de printerconfiguratie wordt dit menu-item weergegeven als Pagina met netwerkinstellingen of Installatiepagina netwerk [x] .
3

Afhankelijk van de printerconfiguratie wordt dit menu-item weergegeven als Standaardnetwerk of Netwerk [x].

4

Deze functie is alleen beschikbaar op bepaalde modellen.

Het bedieningspaneel van de printer gebruiken
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1

Onderdeel

Tot

Display

Printerstatus en -berichten weergeven.
De printer configureren en bedienen.

2

Knop Pijl naar links

3

Knop Selecteren (Select)

Naar links bladeren.
Menuopties selecteren.
Instellingen opslaan.

4

Pijl omhoog

Omhoog bladeren.

5

Knop Pijl naar rechts

Naar rechts bladeren.

6

Toetsenblok

Nummers, letters of symbolen invoeren.

7

Slaapknop

De slaapstand of sluimerstand inschakelen.
Met de volgende handelingen wordt de slaapstand uitgeschakeld:

•
•
•
•
•
8

USB-poort

Drukken op een van de printerknoppen
Een lade of de voorklep van de printer openen.
Afdruktaak verzenden vanaf de computer
Resetten door uit- en inschakelen met de aan/uit-schakelaar
Apparaat aansluiten op een USB-poort

Flashstation aansluiten op de printer.
Opmerkingen:

• alleen de USB-poort aan de voorzijde ondersteunt flashstations.
• deze functie is alleen beschikbaar op bepaalde modellen.
9

Stoppen of Annuleren (knop) Alle printeractiviteiten stoppen.

10

Knop Terug (Back)

Hiermee kunt u terug naar het vorige scherm.

11

Pijl omlaag

Omlaag bladeren.

12

Startscherm (knop)

Naar het startscherm gaan.

13

indicatielampje

De status van de printer controleren.

Uitleg over de kleuren van het indicatielampje en het lampje van de slaapknop
De kleuren van het indicatielampje en de lampje van de slaapknop geven een bepaalde printerstatus of -toestand aan.
Indicatielampje Printerstatus
Uit

De printer is uitgeschakeld of de sluimerstand van de printer is actief.

Knippert groen

De printer is bezig met opwarmen, met het verwerken van gegevens of met afdrukken.

Brandt groen

De printer staat aan, maar is niet actief.

Knippert rood

De printer vereist interventie door de gebruiker.

Lampje van de slaapknop

Printerstatus

Uit

De printer is niet actief of staat in de stand Gereed.

Brandt oranje

De printer bevindt zich in de slaapstand.

Knippert oranje

De sluimerstand van de printer wordt uit- of ingeschakeld.
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Lampje van de slaapknop

Printerstatus

Knippert oranje volgens een patroon waarbij de knop 0,1 seconde brandt en 1,9 De sluimerstand van de printer is actief.
seconde uit gaat.

