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Operatör Paneli 
Operatör paneli aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi 5 durum göstergesi, 
1 satır ve 16 karakterlik ekran, 9 yazıcı işlev tuşu ve sesli bir alarm 
içerir. Göstergeler ve işlev tuşları için kısa bir açıklama bulunur. 
Ayrıntılar için Kullanım Kılavuzu'na bakın. 
 

 
 

Göstergeler 

DÌĞER 
DÌĞER  tuşuna basarak tuşların alternatif çalışma 
işlevi etkinleştirildiğinde yanar 

PROGRAM Yazıcı ayar işlemlerinden biri seçildiğinde yanıp 
söner: Program Yapılandırması veya Güç Açık 
Yapılandırması 

ÇEVRIMIÇI Yazıcı veri aldığında ve yazdırdığında yanar (yazıcı 
çevrimiçi).  
Ara bellekte veri varsa ve yazıcı kapalıyken yanıp 
söner.  
Yazıcı devre dışı bırakıldığında ve ara bellek 
herhangi bir veri içermiyorsa veya başlangıç 
durumuna getirme, ayar veya testler sırasında 
söner. 

ÖN 1 Ön1 kağıt yolu seçildiğinde yanar. 
ÖN 2 Ön 2 kağıt yolu seçildiğinde yanar. 
Tuşlar 
İşlev tuşlarına basıldığında, tuşun yanındaki yazı veya simge ile 
gösterilen işlevleri etkinleştirmek mümkündür. Her tuş, seçilen işlev 
modlarına göre farklı işlevlere sahip olabilir: Normal, Diğer veya 
Program.  

Durum Normal Alternate Program 
ÇEVRIMIÇI Yazıcıyı etkinleştirir ya 

da devre dışı bırakır. 
- Yazıcıyı çalıştırırken 
bu tuşa basarsanız, 
otomatik test 
yazdırılır; bu tuşa 
tekrar basıldığında 
çıktı durdurulur. 
- Bir hata durumunda, 
hata nedeni 
kaldırıldıktan sonra, 
yazıcıyı etkinleştirmek 
için bu tuşa basın.  

 Bu tuşa 
basıldığında, 
giriş ara belleği 
temizlenir ve seri 
arabirimden bir 
ara (250 msan) 
gönderilir.  
RESET&BREAK 
mesajı 
görüntülenir  
 

PROGRAM Yazıcı ayarlarını 
aşağıdaki gibi 
etkinleştirir:   
- Yazıcıyı açarken bu 
tuşa bastığınızda, 
Açılış Yapılandırması 
(Power-On 
Configuration) seçilir.   
- Yazıcı yazdırma 
olmadan 
etkinleştirildiğinde 
veya devre dışı 

 Yazıcı 
ayarlarından 
çıkar.  
 

bırakıldığında bu tuşa 
basılırsa Program 
Ayarları  
etkinleştirilir 
(PROGRAM 
göstergesi yanar).  

YRT 
KARAKTER 
SIKILIĞI 

Kağıdı yırtma 
konumuna hareket 
ettirir (Program 
Ayarlarında YIRT 
NORMAL işlevi 
seçilmelidir).  
 

 Seçili yazı tipi ile 
kullanılacak 
karakter sıklığını 
seçer.  
Yazıcı 
kapatılana kadar 
seçilen karakter 
sıklığı geçerlidir.  
 

MAKRO  
► 

Kullanıcı 
makrolarından birini 
(Makro1, Makro2, 
Makro3 veya Makro4) 
seçer. Görüntülenen 
makroyu seçmek 
isterseniz, herhangi 
bir tuşa basmadan 2 
saniye bekleyin, bu 
makronun 
parametreleri 
ayarlanacaktır.  

 İşlevlerin veya 
makroların 
parametrelerini 
ileri doğru 
kaydırır. 

YAZI TIPI 
◄ 

Seçili karakter sıklığı 
ile kullanılacak yazı 
tipini seçer.  
Yazıcı kapatılana 
veya bu tuş ile yeni bir 
yazı tipi seçilene 
kadar seçilen yazı tipi 
geçerlidir. 

 İşlevlerin veya 
makroların 
parametrelerini 
geriye doğru 
kaydırır. 

STR ILERLET 
MIKRO ILERL. 
▲ 
 

Geçerli satır aralığı 
ayarlarına göre bir 
satır beslemesi 
gerçekleştirir. 

Kağıdı mikro 
adımlarla ileri 
doğru hareket 
ettirir. 
Tuş basılı 
utulduğunda 
kağıt sürekli 
olarak artan 
hızda  
hareket eder. 

Ayar ve makro 
işlevlerini geriye 
doğru kaydırır. 

YUKLE/SYF 
ILERLET  
MIKRO ILERL. 
▼ 
 

Bir FormFeed (FF) 
çalıştırır: kağıt 
yazıcıya 
yüklendiğinde, bir 
sonraki sayfaya ilerler; 
kağıt yüklenmediyse, 
yazdırma için 
yerleştirilir. 

Kağıdı mikro 
adımlarla geriye 
doğru hareket 
ettirir. Tuş basılı 
tutulduğunda 
kağıt sürekli 
olarak artan 
hızda  
hareket eder. 

Ayar ve makro 
işlevlerini ileriye 
doğru kaydırır. 

YOL 
PARK 

Çevrimdışı durumdaki 
kağıt yollarından birini 
seçer. Görüntülenen 
yolun parametreleri 
herhangi bir tuşa 
basılmadan 2 saniye 
sonra ayarlanır. 

Kağıdı seçili 
kağıt yolunda 
bırakır. 

 

DÌĞER Alternatif anahtar 
işlevlerini etkinleştirir. 
Yazıcı yazdırma 
verileri alıyorsa, 
DÌĞER tuşuna  
basmadan önce 
ONLINE tuşuna basın.  
Yazdırma 
arabelleğinde hiçbir 
yazdırma verisi yoksa 
DÌĞER tuşuna 
basıldığında yazıcı 
devre dışı kalır. 
Ekranda daha sonra 
tuşların Alternatif 
işlevinin etkin 
olduğunu göstermek 
için DÌĞER 
görüntülenir (DÌĞER 
göstergesi yanar).  
Kağıt durdurma 
prosedürünü iptal 
etmek için 
kullanılabilir.  
Yazıcı Program Ayar 
Modundayken bu tuş 
devre dışı bırakılır.  

 Alternatif tuş 
işlevlerini devre 
dışı bırakır. 

ÇEVRIMIÇI + 
MAKRO+ DÌĞER 

Yazıcı ayarlarına 
erişimi kilitler veya 
kilidini açar. 

  

Yazıcınızı ayarlama ve yapılandırma ve Windows sürücülerini 
indirme ile ilgili ek bilgi almak için lütfen Printronix web sitesini 
ziyaret edin: 

www.Printronix.com 

 


