1 Trykk på Hjem-knappen for å gå tilbake til startskjermen for skriveren.

Bruke kontrollpanelet
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Tilbakestill

2 Trykk på Tilbakestill-knappen for å fortsette jobber som er satt på pause,
og tilbakestille skriveren.

6 Dra skjermen sidelengs for å bla mellom sidene.

3 Trykk på knappen Logg på (eller Logg av) for å logge på eller av for å få tilgang
til sikre funksjoner.

7 Trykk på Kopi-knappen for å starte en kopieringsjobb eller endre
antall kopier.

4 Velg informasjonsknappen for å få tilgang til trådløs informasjon eller
Ethernet-informasjon, Wi-Fi Direct, dvaleinnstillinger, skriverens faksnummer
eller HPs webtjenester.

Logg på

Kopiering
1
Kopiering

Skanning

Utskrift

Kopier dokumenter ved hjelp av forhåndsvisning,
endre innstillinger, og opprett, lagre, og last opp
lagrede hurtigsett.

Faks

6
Kopiering

Tilbakestill

Logg på

Jet Advantage

Skuﬀer

5 Trykk på Hjelp-knappen hvis du vil ha hjelp i forbindelse med
et skjermbilde.

Hurtigsett

Kontakter

7

Skanning
Skanning inkluderer Skann til e-post, Skann til
nettverksmappe, Skann til USB-stasjon, Skann
til jobblagring og Skann til SharePoint®.

Utskrift
Skriv ut et dokument fra jobblageret eller fra
en bærbar USB-flashstasjon.

Faks
Skann og send et dokument til en faks maskin.

HP JetAdvantage

Hurtigsett

Rekvisita

Få tilgang til HP JetAdvantage-løsninger, inkludert
sikkerhetsløsninger, behandlingsløsninger,
arbeidsflytsløsninger og mobilutskriftløsninger.

Lagrede hurtigsett lagres og konfigureres
på den innebygde webserveren for utskrifts-,
e-post-, kopierings-, skanne- og faksjobber.

Se rekvisita statusen.

Skuﬀer

Kontakter

Rapporter

Rekvisita

Rapporter

Kontroller statusen til papir skuﬀer,
og konfigurer papirtype og papirstørrelse.

Opprett og administrer kontakter for skanning
til e-post eller faksjobber.

Se og skriv ut skriverrelaterte rapporter,
for eksempel konfigurasjonssiden.

Innstillinger

Kundestøtteverktøy

Jobblogg

Se og administrer skriver innstillinger,
inkludert kopier / skriv ut, skann / digital sending,
faks, rekvisita og nettverk.

Bruk Kundestøtteverktøy til feilsøking, til å utføre
vedlikehold og for å få tilgang til Service-menyen.

Vis eller skriv ut en liste over fullførte jobber,
og vis jobbdetaljer.

Kopiering

Tilbakestill

Logg på

Tilgjengelighet
Innstillinger Kundestøtteverktøy

Jobblogg

Tilgjengelighet

Med Tilgjengelighetsalternativene kan brukere med
visuelle utfordringer eller førlighetsutfordringer endre
innstillingene på skriverens kontrollpanel til Høy kontrast,
Invertere farger og Skjermzooming for bedre synlighet.

Funksjonene Skjermleser og Lydvolum er
tilgjengelige for brukere som har installert
HP Accessibility Assistant (2MU47A).
support.hp.com

Kopiering
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