
 

1. Các phím tắt 

Gán các tùy chỉnh (2 mặt, đậm nhạt …) hay sử 
dụng vào phím tắt để sử dụng cho lần sau. 

2. Phím [Duplex/Combine] 

Chọn để thiết lập sao chụp 2 mặt tự động hoặc 
sao chụp kết hợp (2 A4 thành A3 …) 

3. Phím [ID Card Copy] 

Chuyển sang chế độ sao chụp chứng minh thử, 
thẻ … (theo kiểu nước ngoài) 

4. Phím [Scanner] 

Chuyển sang chế độ máy quét 

5. Phím [Copy] 

Chuyển sang chế độ sao chụp 

6. Màn hình 

Hiển thị trạng thái, các thiết lập tùy chỉnh hiện 
thời của máy và các thông báo lỗi 

7. Các phím điều hướng 
 Dùng để chọn menu 
 Nhấn khi máy đang trong chế độ nghỉ 

(standby) sẽ xuất hiện trình đơn (menu) để 
tùy chỉnh các thiết lập của chế độ Quét 
(scanner) hay Sao Chụp (Copy) của máy. 

 Nhấn để di chuyển qua lại giữa các mục 
trong trình đơn (menu) 

8. Phím [Clear/Stop] 
 Khi máy đang xử lý một lệnh nào đó: nhấn 

để dừng lệnh hiện thời. 
 Khi đang tùy chỉnh các thiết lập (in 2 mặt, 

chia bộ …): nhấn để trả về các thiết lập ban 
đầu 

 Khi đang ở chế độ nghỉ (standby): nhấn để 
hủy thiết lập tạm thời như đậm nhạt hay độ 
phân giải. 

 

9. Phím [Energy Saver] 

Nhấn để chuyển sang chế độ tiết kiệm điện 
Energy Save 1 hay Energy Saver 2. Xem trong 
“Administrator Settings”. 

10. Phím [User Tools] 

Nhấn để hiển thị các thiết lập hệ thống của máy. 

11. Phím [Start] 

Nhấn để bắt đầu thực hiện Sao Chụp (Copy) hay 
Quét (Scan) 

12. Các phím số 

Dùng nhập số hoặc ký tự. 

13. Phím [OK] 

Nhấn để xác nhận thiết lập (trong trình đơn các 
tùy chỉnh …) hoặc chuyển vào trình đơn (menu) 
con. 

14. Phím [Escape] 

Nhấn để hủy lệnh cuối cùng hoặc thoát khỏi 
trình đơn (menu) 

15. Các phím lựa chọn 

Nhấn phím tương ứng với mục được hiển thị ở 
cuối màn hình (khi điều chỉnh các thiết lập) 

16. Đèn báo 

Đèn vàng báo hiệu máy cần được bảo trì (thay 
linh kiện …), đèn đỏ khi máy đang gặp lỗi cần xử 
lý. 

Khi xuất hiện đèn báo, kiểm tra đầy đủ thông 
báo lỗi trên màn hình và đọc cho kỹ thuật viên 
xử lý. 

17. Đèn báo hoạt động 

Chớp khi máy nhận tín hiệu in từ máy tính.
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