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Informaţii pentru lucrul în siguranţă
Utilizaţi numai sursa de alimentare şi cordonul de alimentare livrate împreună cu acest produs sau o sursă de alimentare şi un cordon de
alimentare înlocuitoare autorizate de producător.
Conectaţi cordonul sursei de tensiune la o priză electrică situată în apropierea echipamentului şi care este uşor de accesat.
Apelaţi la personal de service calificat pentru service sau reparaţii, altele decât cele descrise în documentaţia utilizatorului.
Acest produs este proiectat, testat şi aprobat pentru a îndeplini standarde stricte de securitate globală, dacă utilizează componente
Lexmark specifice. Caracteristicile de siguranţă ale unor componente nu sunt întotdeauna evidente. Lexmark nu răspunde în cazul utilizării
altor componente înlocuitoare.

ATENŢIONARE—PERICOL DE ELECTROCUTARE: Nu utilizaţi caracteristica fax în timpul unei furtuni cu fulgere. Nu instalaţi acest
echipament şi nu realizaţi conexiuni electrice sau de cablu, cum ar fi la cordonul de alimentare sau la telefon, în timpul unei furtuni
cu fulgere.

ATENŢIONARE—RISC DE RĂNIRE: Când închideţi unitatea de scanare, aveţi grijă să nu ţineţi mâinile sub unitatea de scanare.
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Găsirea informaţiilor despre imprimantă

Găsirea informaţiilor despre imprimantă

Foaia Instalare

Descriere Unde se găseşte

Foaia Instalare vă oferă instrucţiuni pentru insta-
larea hardware-ului şi software-ului.

Acest document se găseşte în cutia imprimantei sau pe
site-ul Web Lexmark la adresa www.lexmark.com.

Broşura Noţiuni de bază sau Soluţii pentru instalare

Descriere Unde se găseşte

Broşura Noţiuni de bază vă prezintă instrucţiuni
pentru configurarea hardware şi software (pe
sisteme de operare Windows) şi instrucţiuni de
bază pentru utilizarea imprimantei.
Notă: Dacă imprimanta acceptă sistemele de
operare pentru Macintosh, consultaţi Ajutorul
pentru Mac:
1 De pe desktopul Finder, faceţi dublu clic pe

folderul Lexmark 2500 Series.
2 Faceţi dublu clic pe pictograma Help (Ajutor)

pentru imprimantă.
Broşura Soluţii de instalare vă spune cum să
rezolvaţi probleme de instalare a imprimantei.
Notă: Aceste documente nu sunt livrate împreună
cu toate imprimantele. Dacă nu aţi primit broşura
Noţiuni de bază sau broşura Soluţii pentru
instalare, consultaţi în locul acestora Ghidul utiliza-
torului.

Acest document se găseşte în cutia imprimantei sau pe
site-ul Web Lexmark la adresa www.lexmark.com.

Găsirea informaţiilor despre imprimantă
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Ghidul utilizatorului

Descriere Unde se găseşte

Ghidul utilizatorului vă oferă instrucţiuni pentru utili-
zarea imprimantei şi alte informaţii precum:
• Utilizarea software-ului (pe sistemele de operare

Windows)
• Încărcarea hârtiei
• Imprimarea
• Lucrul cu fotografii
• Scanarea (dacă este acceptată de imprimantă)
• Efectuarea de copii (dacă este acceptată de

imprimantă)
• Lucrul cu faxul (dacă este acceptat de

imprimantă)
• Întreţinerea imprimantei
• Conectarea imprimantei la o reţea (dacă este

acceptată de imprimantă)
• Rezolvarea problemelor de imprimare, copiere,

scanare, trimitere prin fax, a blocajelor de hârtie
şi a alimentărilor incorecte

Notă: Dacă imprimanta acceptă sistemele de
operare pentru Macintosh, consultaţi Ajutorul pentru
Mac:
1 De pe desktopul Finder, faceţi dublu clic pe

folderul Lexmark 2500 Series.
2 Faceţi dublu clic pe pictograma Help (Ajutor)

pentru imprimantă.

Când instalaţi software-ul imprimantei, se va instala şi
Ghidul utilizatorului.
1 Faceţi clic pe Start    Programs (Programe) sau

pe All Programs (Toate programele)   
Lexmark 2500 Series.

2 Faceţi clic pe Ghidul utilizatorului.
Dacă legătura la Ghidul utilizatorului nu se află pe
desktop, urmaţi aceste instrucţiuni:
1 Introduceţi CD-ul.

Va apărea ecranul de instalare.
Notă: Dacă este necesar, faceţi clic pe Start 
Run (Executare), apoi tastaţi D:\setup, unde D
este litera unităţii CD-ROM.

2 Faceţi clic pe View User's Guide (including
Setup Troubleshooting) (Vizualizare Ghid utili-
zator - inclusiv Rezolvarea problemelor de
instalare).

3 Faceţi clic pe Yes (Da).
Pe desktop apare o pictogramă pentru Ghidul utili-
zatorului, iar pe ecran apare Ghidul utilizatorului.

Aveţi posibilitatea să găsiţi acest document şi pe site-
ul Web Lexmark la adresa www.lexmark.com.

Ajutor

Descriere Unde se găseşte

Help (Ajutor) vă oferă instrucţiuni pentru utilizarea
software-ului, dacă imprimanta se conectează la un
computer.

În timp ce vă aflaţi în orice program al software-ului
Lexmark, faceţi clic pe Help (Ajutor), Tips (Sfaturi)

 Help (Ajutor) sau Help  Help Topics (Subiecte
de ajutor).

Lexmark Solution Center (Centrul de soluţii Lexmark)

Descriere Unde se găseşte

Software-ul Lexmark Solution Center (Centrul de
soluţii Lexmark) este inclus pe CD. Acesta se
instalează cu restul de software, dacă imprimanta
se conectează la un computer.

Pentru a accesa Centrul de soluţii Lexmark:
1 Faceţi clic pe Start    Programs (Programe) sau

pe All Programs (Toate programele)    Lexmark
2500 Series.

2 Selectaţi Lexmark Solution Center (Centrul de
soluţii Lexmark).

Găsirea informaţiilor despre imprimantă
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Asistenţă pentru clienţi

Descriere Unde se găseşte (America de Nord) Unde se găseşte (restul lumii)

Asistenţă telefonică Apelaţi-ne la numărul
• S.U.A.: 1-800-332-4120

Luni–Vineri (8:00 AM–11:00 PM
ET)
Sâmbătă (amiază–6:00 PM ET)

• Canada: 1-800-539-6275
Engleză Luni–Vineri (9:00 AM–
11:00 PM ET)
Sâmbătă (amiază–6:00 PM ET)
Franceză Luni–Vineri (9:00 AM–
7:00 PM ET)

• Mexic: 001-888-377-0063
Luni–Vineri (8:00 AM–8:00 PM ET)

Notă: Numerele de telefon şi orele
pentru asistenţă se pot modifica fără
notificări prealabile. Pentru cele mai
recente numere de telefon disponibile,
consultaţi certificatul de garanţie livrat
împreună cu imprimanta.

Numerele de telefon şi orele de
asistenţă diferă după ţară sau
regiune.
Vizitaţi site-ul nostru Web la adresa
www.lexmark.com. Selectaţi o ţară
sau regiune, apoi selectaţi legătura
Customer Support (Asistenţă pentru
clienţi).
Notă: Pentru informaţii suplimentare
despre modul de a contacta
Lexmark, consultaţi certificatul de
garanţie livrat împreună cu impri-
manta.

Asistenţă prin poşta
electronică

Pentru asistenţă prin poşta electronică,
vizitaţi site-ul nostru Web:
www.lexmark.com.
1 Faceţi clic pe CUSTOMER

SUPPORT.
2 Faceţi clic pe Technical support.
3 Selectaţi familia imprimantei.
4 Selectaţi modelul imprimantei.
5 Din secţiunea Support Tools, faceţi

clic pe e-Mail Support.
6 Completaţi formularul, apoi faceţi

clic pe Submit Request.

Asistenţa prin poşta electronică
diferă după ţară sau regiune şi este
posibil ca în anumite cazuri să nu fie
disponibilă.
Vizitaţi site-ul nostru Web la adresa
www.lexmark.com. Selectaţi o ţară
sau regiune, apoi selectaţi legătura
Customer Support (Asistenţă pentru
clienţi).
Notă: Pentru informaţii suplimentare
despre modul de a contacta
Lexmark, consultaţi certificatul de
garanţie livrat împreună cu impri-
manta.

Găsirea informaţiilor despre imprimantă
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Garanţie limitată

Descriere Unde se găseşte (S.U.A.) Unde se găseşte (restul
lumii)

Informaţii despre garanţia
limitată
Lexmark International, Inc. oferă
o garanţie limitată care
stipulează că această
imprimantă nu va avea defecte
materiale şi de manoperă pe o
perioadă de 12 luni după data
iniţială de achiziţie.

Pentru a vedea limitările şi condiţiile
acestei garanţii limitate, consultaţi Decla-
raţia de garanţie limitată care însoţeşte
această imprimantă sau care este
prezentată la adresa
www.lexmark.com.
1 Faceţi clic pe CUSTOMER

SUPPORT.
2 Faceţi clic pe Warranty Infor-

mation.
3 Din secţiunea Statement of Limited

Warranty, faceţi clic pe Inkjet &
All-In-One Printers.

4 Defilaţi prin pagina Web pentru a
vizualiza garanţia.

Informaţiile despre garanţie
diferă după ţară sau regiune.
Consultaţi certificatul de
garanţie livrat împreună cu
imprimanta.

Notaţi-vă următoarele informaţii (de pe factura de la magazin sau de pe spatele imprimantei) pentru a le avea
la îndemână când ne contactaţi, în scopul unei serviri mai rapide:
• Număr tip echipament
• Număr de serie
• Data achiziţionării
• Locul achiziţionării

Găsirea informaţiilor despre imprimantă
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Instalarea imprimantei

Verificarea conţinutului cutiei

??
?

2

1

3456

Denumire Descriere

1 Cartuş de imprimare negru Cartuşe de instalat în imprimantă.
Notă: Combinaţiile cartuşelor diferă în funcţie de
produsul achiziţionat.

2 Cartuş de imprimare color

3 Cablu de tensiune Se ataşează la portul sursei de tensiune situate în
spatele imprimantei.
Notă: Cablul dvs. de tensiune poate să arate diferit faţă
de cel prezentat.

4 CD cu software-ul de instalare • Software de instalare pentru imprimantă
• Help (Ajutor)
• Ghidul utilizatorului în format electronic

5 Foaia Instalare Instrucţiuni despre instalarea hardware-ului şi software-
ului imprimantei şi informaţii despre rezolvarea proble-
melor de instalare.

6 Noţiuni de bază sau Soluţii pentru instalare Broşură imprimată care serveşte ca şi ghid (disponibilă
numai în anumite zone geografice).
Notă: Versiunea completă pentru Ghidul utilizatorului
poate fi găsită pe CD-ul cu software de instalare livrat
împreună cu imprimanta.

Notă: Este posibil să se livreze şi un cablu USB.

Instalarea imprimantei
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Învăţaţi despre imprimantă

Despre componentele imprimantei

1

2

3

4

5

7

6

Utilizaţi Pentru

1 Suportul pentru hârtie Încărcarea hârtiei.

2 Panoul de control Operarea imprimantei.
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi „Utilizarea butoanelor
de pe panoul de control” de la pagina 12.

3 Tava de evacuare a hârtiei Reţinerea hârtiei pe măsură ce este evacuată.

4 Capacul superior Acces la geamul scanerului.

5 Garda pentru alimentare cu hârtie Împiedicarea căderii înăuntru a obiectelor mici.

6 Ghidajul hârtiei Păstrarea hârtiei în poziţie corectă, în timpul alimentării.

7 Geamul scanerului Copierea, scanarea, trimiterea prin fax sau îndepărtarea unui
document.

Învăţaţi despre imprimantă
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1

2

3

4

5

Utilizaţi Pentru

1 Unitatea de scanare Acces la cartuşele de imprimare.

2 Suportul scanerului Reţinerea unităţii de scanare în poziţie ridicată.

3 Carul cartuşului de imprimare Instalarea, înlocuirea sau îndepărtarea definitivă a unui cartuş de
imprimare.

4 Portul sursei de alimentare Conectarea imprimantei la o sursă de alimentare.

5 Portul USB Conectarea imprimantei la un computer utilizând un cablu USB.

Învăţaţi despre imprimantă
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Utilizarea butoanelor de pe panoul de control

Apăsaţi Pentru

1 Încărcarea sau evacuarea hârtiei.

2 • Revocarea unei lucrări de imprimare, de copiere sau de scanare în curs.
• Ştergerea mesajelor de eroare.

3 Scanarea unui document sau a unor fotografii cu trimitere pe computer.

4 Pornirea copierii unei fotografii color 4 x 6.

5 Pornirea copierii color a unui document sau a unei fotografii.

6 Pornirea copierii alb-negru a unui document sau a unei fotografii.

7 • Pornirea sau oprirea imprimantei.
• Revocarea unei lucrări de imprimare, de copiere sau de scanare în curs.
• Resetarea imprimantei.

Verificaţi Pentru

Indicatorul luminos A determina dacă este necesară înlocuirea cartuşului de imprimare color.
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi „Indicatoarele luminoase clipitoare
de pe panoul de control” de la pagina 58.

Indicatorul luminos A determina dacă este necesară înlocuirea cartuşului de imprimare alb-negru
(sau foto). Pentru informaţii suplimentare, consultaţi „Indicatoarele luminoase
clipitoare de pe panoul de control” de la pagina 58.

Învăţaţi despre imprimantă
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Învăţaţi despre software
Acest capitol descrie utilizarea imprimantei cu sistemele de operare Windows. Dacă utilizaţi un sistem de
operare Macintosh, consultaţi Ajutorul pentru Mac:

1 De pe desktopul Finder, faceţi dublu clic pe folderul Lexmark 2500 Series.

2 Faceţi dublu clic pe pictograma Help (Ajutor) pentru imprimantă.

Utilizarea software-ului imprimantei

Utilizaţi acest software Pentru

Lexmark Imaging Studio Examinarea, scanarea, copierea, imprimarea sau trimiterea prin fax
a documentelor sau fotografiilor.

Solution Center (Centru de soluţii) Găsirea de informaţii despre rezolvarea problemelor, despre între-
ţinere şi despre comandarea cartuşelor.

Print Properties (Proprietăţi imprimare) Selectarea setărilor de imprimare optime pentru documentul pe
care îl imprimaţi.

Bara de instrumente Crearea de versiuni prietenoase pentru imprimantă ale unei pagini
Web active.

Utilizarea Lexmark Imaging Studio
Pentru a deschide Lexmark Imaging Studio, utilizaţi una dintre aceste metode:

Metoda 1 Metoda 2

Din spaţiul de lucru, faceţi dublu clic pe picto-
grama Lexmark Imaging Studio.

1 Faceţi clic pe Start    Programs (Programe) sau
pe All Programs (Toate programele)    Lexmark
2500 Series.

2 Selectaţi Lexmark Imaging Studio.

Faceţi clic pe pictograma Lexmark Imaging Studio pentru activitatea pe care doriţi să o finalizaţi.

Faceţi clic pe Pentru Detalii

Scan (Scanare) • Scanaţi o fotografie sau un document.
• Salvaţi, editaţi sau partajaţi fotografia

sau documentul.

Copy (Copiere) • Copiaţi o fotografie sau un document.
• Imprimaţi din nou sau măriţi

fotografia.

Fax Trimiteţi ca fax o fotografie sau un
document.

Învăţaţi despre software
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Faceţi clic pe Pentru Detalii

E-mail (Poştă electronică) Trimiteţi un document sau o fotografie ca
ataşare la un mesaj de e-mail.

View/Print Photo Library (Vizualizare/Imprimare
bibliotecă foto)

Răsfoiţi, imprimaţi sau partajaţi fotogra-
fiile.

Transfer Photos (Transferare fotografii) Descărcaţi fotografiile pe computer de pe
o cartelă de memorie, de pe o unitate
flash sau de pe un aparat de fotografiat
în Photo Library (Bibliotecă foto).

Photo Greeting Cards (Felicitări foto) Realizaţi felicitări de calitate din fotografii.

Photo Packages (Pachete de fotografii) Imprimaţi mai multe fotografii de diverse
dimensiuni.

Slideshow (Prezentare diapozitive) Vizualizaţi fotografiile în mişcare.

Poster Imprimaţi fotografiile ca poster format din
mai multe pagini.

Din colţul din stânga jos al ecranului Welcome (Bine aţi venit),

Faceţi clic pe Pentru

Setup and diagnose printer (Iniţializare şi diagnos-
ticare imprimantă)

• Verificarea nivelurilor de cerneală.
• Comandarea cartuşelor de imprimare.
• Găsirea informaţiilor despre întreţinere.
• Pentru informaţii suplimentare, selectaţi alte file din

Solution Center (Centru de soluţii), inclusiv despre
cum se modifică setările imprimantei şi despre
rezolvarea problemelor.

Învăţaţi despre software
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Faceţi clic pe Pentru

Setup and manage faxes (Configurare şi gestionare
faxuri)

Configurarea setărilor de fax ale imprimantei pentru:
• Dialing and Sending (Apelare şi trimitere)
• Ringing and Answering (Sonerie şi răspuns)
• Fax Printing / Reports (Gestionare faxuri blocate.

Imprimare fax / Rapoarte)
• Numere Speed Dial (Apelare rapidă) şi Group Dial

(Apelare grup)

Utilizarea Centrului de soluţii
Centrul de soluţii furnizează ajutor, precum şi informaţii despre starea imprimantei şi despre nivelul de
cerneală.

Pentru a deschide Centrul de soluţii, utilizaţi una dintre aceste metode:

Metoda 1 Metoda 2

1 De pe desktop, faceţi dublu clic pe pictograma
Lexmark Imaging Studio.

2 Faceţi clic pe Setup and diagnose printer
(Instalare şi diagnosticare imprimantă).
Centrul de soluţii apare cu fila Maintenance (Între-
ţinere) deschisă.

1 Faceţi clic pe Start    Programs (Programe)
sau pe All Programs (Toate programele)   
Lexmark 2500 Series.

2 Selectaţi Solution Center (Centru de soluţii).

Centrul de soluţii este format din şase file:

De aici Aveţi posibilitatea să

Printer Status (Main dialog) (Stare imprimantă –
Dialog principal)

• Vizualizaţi starea imprimantei. De exemplu, în timp
ce imprimaţi, starea imprimantei este Busy
Printing (Ocupată cu imprimarea).

• Vizualizaţi tipul de hârtie detectat.
• Vizualizaţi nivelurile de cerneală sau comandaţi

cartuşe de imprimare noi.

How To (Cum) • Aflaţi cum să:
– Utilizaţi caracteristicile de bază.
– Imprimaţi, scanaţi, copiaţi şi cum să lucraţi cu

faxul.
– Imprimaţi proiecte precum fotografii, plicuri,

cartele, bannere, coli pentru transfer termic şi
folii transparente.

• Găsiţi manualul electronic Ghidul utilizatorului,
pentru informaţii suplimentare.

• Vizualizaţi nivelurile de cerneală sau comandaţi
cartuşe de imprimare noi.

Învăţaţi despre software
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De aici Aveţi posibilitatea să

Troubleshooting (Rezolvarea problemelor) • Găsiţi sfaturi în legătură cu starea curentă.
• Rezolvaţi probleme ale imprimantei.
• Vizualizaţi nivelurile de cerneală sau comandaţi

cartuşe de imprimare noi.

Maintenance (Întreţinere) • Instalaţi un cartuş de imprimare nou.
Notă: Înainte să instalaţi un cartuş de imprimare
nou, aşteptaţi până când se termină scanarea.

• Vizualizaţi opţiuni de achiziţionare a noilor cartuşe.
• Imprimaţi o pagină de test.
• Curăţaţi imprimanta pentru a rezolva dungile

orizontale.
• Aliniaţi capul de imprimare pentru a remedia

marginile neclare.
• Rezolvaţi alte probleme cu cerneala.
• Vizualizaţi nivelurile de cerneală sau comandaţi

cartuşe de imprimare noi.

Contact information (Informaţii de contact) • Aflaţi cum să ne contactaţi prin telefon sau pe
World Wide Web.

• Vizualizaţi nivelurile de cerneală sau comandaţi
cartuşe de imprimare noi.

Advanced (Complex) • Modificaţi aspectul ferestrei Printing Status (Stare
imprimantă).

• Activaţi sau dezactivaţi notificarea vocală la
imprimare.

• Modificaţi setările de imprimare în reţea.
• Partajaţi informaţii cu noi despre modul de utilizare

a imprimantei.
• Obţineţi informaţii despre versiunea de software.
• Vizualizaţi nivelurile de cerneală sau comandaţi

cartuşe de imprimare noi.

Notă: Pentru informaţii suplimentare, faceţi clic pe Help (Ajutor) în colţul din dreapta jos al ecranului.

Cum se utilizează Print Properties (Proprietăţi imprimare)
Print Properties (Proprietăţi imprimare) este un software care controlează funcţia de imprimare, atunci când
imprimanta este conectată la un computer. Aveţi posibilitatea să modificaţi setările Print Properties (Proprietăţi
imprimare) pe baza tipului de proiect pe care doriţi să îl creaţi. Aveţi posibilitatea să deschideţi Print Properties
(Proprietăţi imprimare) din aproape orice program:

1 Cu un document deschis, faceţi clic pe File (Fişier)  Print (Imprimare).

2 Din dialogul Print (Imprimare), faceţi clic pe Properties (Proprietăţi), Preferences (Preferinţe), Options
(Opţiuni) sau Setup (Iniţializare).

Învăţaţi despre software
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Utilizarea barei de instrumente
Bara de instrumente vă permite să creaţi versiuni prietenoase pentru imprimantă ale paginilor Web.

Notă: Bara de instrumente se lansează automat când răsfoiţi pe Web utilizând Microsoft Windows Internet
Explorer versiunea 5.5 sau o versiune ulterioară.

Faceţi clic pe Pentru

• Selectarea opţiunilor Page Setup (Iniţializare pagină).
• Selectarea Options (Opţiuni) pentru a particulariza aspectul barei de instru-

mente sau pentru a selecta o altă setare pentru imprimarea de fotografii.
• Accesarea de legături către situl Web Lexmark.
• Accesarea Help (Ajutor) pentru informaţii suplimentare.
• Dezinstalarea Barei de instrumente

Normal (Normală) Imprimarea unei întregi pagini Web la calitate normală.

Quick (Rapidă) Imprimarea unei întregi pagini Web la calitate de ciornă.

Black and White (Alb-negru) Imprimarea unei întregi pagini Web în alb şi negru.

Învăţaţi despre software
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Faceţi clic pe Pentru

Text Only (Numai text)

A

Imprimarea numai a textului unei pagini Web

Photos (Fotografii) Imprimarea numai a fotografiilor sau imaginilor de pe o pagină Web.
Notă: Numărul de fotografii sau de imagini valid pentru imprimare apare lângă
Photos (Fotografii).

Preview (Examinare) Examinarea unei pagini Web înaintea imprimării.

Reiniţializarea setărilor din software-ul imprimantei la
valorile implicite

Pentru utilizatori Windows 2000, Windows XP sau Windows Vista:
1 Faceţi clic pe Start  Settings (Setări)  Printers (Imprimante) sau Printers and Faxes (Imprimante

şi faxuri).

2 Faceţi clic cu butonul din dreapta al mausului pe pictograma Lexmark 2500 Series.

3 Faceţi clic pe Print Preferences (Preferinţe imprimare).

4 Faceţi clic pe meniul Save Settings (Salvare setări).

5 Din secţiunea Restore (Restabilire), selectaţi Factory Settings (Defaults) (Setări din fabrică - Valori
implicite).

Notă: Setările implicite din fabrică nu se pot şterge.

Învăţaţi despre software
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Încărcarea hârtiei şi a documentelor
originale

Încărcarea hârtiei
1 Asiguraţi-vă că:

• Utilizaţi hârtie proiectată pentru utilizarea cu imprimante cu jet de cerneală.
• Dacă utilizaţi hârtie fotografică, lucioasă sau hârtie mată grea, aţi încărcat-o cu partea lucioasă sau

cea imprimabilă îndreptată către dvs. (Dacă nu sunteţi sigur care parte este cea imprimabilă, consultaţi
instrucţiunile care însoţesc hârtia.)

• Hârtia nu este folosită şi nu este deteriorată.
• Dacă utilizaţi hârtie specială, urmaţi instrucţiunile furnizate împreună cu hârtia.
• Nu forţaţi hârtie în imprimantă.

2 Înainte de a încărca hârtie prima dată, glisaţi ghidajele hârtiei în afară, spre marginile suportului pentru
hârtie.

3 Încărcaţi hârtia vertical, în centrul suportului pentru hârtie, şi reglaţi ghidajele hârtiei astfel încât să fie în
contact cu marginile hârtiei.

Notă: Pentru a evita blocarea hârtiei, asiguraţi-vă că hârtia nu se ondulează atunci când reglaţi ghidajele
hârtiei.

Încărcarea hârtiei şi a documentelor originale
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Încărcarea documentelor originale pe geamul scanerului
Aveţi posibilitatea să scanaţi şi apoi să imprimaţi fotografii, documente de tip text, articole din reviste, ziare şi
alte publicaţii. Aveţi posibilitatea să scanaţi un document pentru trimitere prin fax.

Notă: Suprafaţa maximă de scanare pentru geamul scanerului este de 216 x 297 mm (8,5 x 11,7 inch.).

1 Deschideţi capacul superior.

2 Amplasaţi documentul sau elementul original, cu faţa în jos, pe geamul scanerului, în colţul din dreapta
jos.

Notă: Fotografiile trebuie încărcate aşa cum se prezintă în imagine.

Încărcarea hârtiei şi a documentelor originale
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3 Închideţi capacul superior pentru a evita apariţia marginilor întunecate pe imaginea scanată.

Încărcarea hârtiei şi a documentelor originale
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Imprimarea

Imprimarea unui document
1 Încărcaţi hârtie.

2 Cu un document deschis, faceţi clic pe File (Fişier)  Print (Imprimare).

3 Faceţi clic pe Properties (Proprietăţi), Preferences (Preferinţe), Options (Opţiuni) sau Setup
(Iniţializare).

4 Ajustaţi setările.

5 Faceţi clic pe OK.

6 Faceţi clic pe OK sau pe Print (Imprimare).

Imprimarea unei pagini Web
Aveţi posibilitatea să utilizaţi bara de instrumente pentru a crea versiuni prietenoase pentru imprimantă ale
oricărei pagini Web.

1 Încărcaţi hârtie.

2 Deschideţi o pagină Web utilizând Microsoft Internet Explorer 5.5 sau o versiune ulterioară.

3 Pentru a consulta sau schimba setările de imprimare:
a Din zona barei de instrumente, faceţi clic pe Lexmark  Page Setup (Iniţializare pagină).
b Ajustaţi setările de imprimare.
c Faceţi clic pe OK.

Notă: Pentru opţiuni de setare suplimentare, consultaţi „Cum se utilizează Print Properties (Proprietăţi
imprimare)” de la pagina 16.

4 Dacă doriţi să vizualizaţi pagina Web înaintea imprimării:
a Faceţi clic pe Preview (Examinare).
b Utilizaţi opţiunile barei de instrumente pentru a defila printre pagini, pentru a mări sau micşora sau

pentru a selecta dacă se imprimă text şi imagini sau numai text.
c Faceţi clic pe:

• Print (Imprimare)
sau

• Close (Închidere) şi continuaţi cu pasul 5.

5 Dacă este necesar, selectaţi o opţiune de imprimare din bara de instrumente:
• Normal (Normală)
• Quick (Rapidă)
• Black and White (Alb-negru)
• Text Only (Numai text)

Imprimarea

22



Imprimarea fotografiilor sau imaginilor de pe o pagină Web
1 Încărcaţi hârtie. Pentru rezultate optime, utilizaţi hârtie fotografică sau hârtie mată grea, cu partea lucioasă

sau imprimabilă spre dvs. (Dacă nu sunteţi sigur care parte este cea imprimabilă, consultaţi instrucţiunile
care însoţesc hârtia.)

2 Deschideţi o pagină Web cu Microsoft Internet Explorer 5.5 sau o versiune ulterioară.
Pe Toolbar (Bară de instrumente), numărul de fotografii valide pentru imprimare apare lângă Photos
(Fotografii).

3 Dacă nu apare nici un număr lângă Photos (Fotografii):
a Din meniul vertical cu sigla Lexmark, selectaţi Options (Opţiuni).
b Selectaţi fila Advanced (Complex).
c Selectaţi o dimensiune minimă mai mică pentru fotografie.
d Faceţi clic pe OK.

Numărul de fotografii valide pentru imprimare apare lângă Photos (Fotografii).

4 Faceţi clic pe Photos (Fotografii).
Apare dialogul Fast Pics (Fotografii rapide).

5 Dacă doriţi să imprimaţi toate fotografiile sau imaginile utilizând aceleaşi setări, selectaţi dimensiunea pe
care o doriţi, dimensiunea hârtiei goale din imprimantă şi numărul de copii.

6 Dacă doriţi ca la un moment dat să imprimaţi o fotografie sau o imagine:
a Faceţi clic pe fotografiile sau imaginile pe care nu doriţi să le imprimaţi, pentru a le deselecta.
b Pentru a face modificări uzuale pentru editare:

1 Faceţi clic cu butonul din dreapta pe fotografie sau imagine.
2 Faceţi clic pe Edit (Editare).
3 Faceţi selecţiile.
4 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
5 Când aţi terminat de făcut modificările, faceţi clic pe Done (Efectuat).
6 Selectaţi dimensiunea pe care o doriţi, dimensiunea hârtiei goale din imprimantă şi numărul de

copii.

7 Faceţi clic pe Print Now (Imprimare acum).

Imprimarea
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Lucrul cu fotografii
• Pentru rezultate optime, utilizaţi hârtie Lexmark Premium Photo Paper sau Lexmark Photo Paper.
• Pentru a împiedica murdărirea, evitaţi să atingeţi suprafaţa unei fotografii imprimate. Pentru rezultate

optime, scoateţi separat din tava de evacuare a hârtiei fiecare coală imprimată şi lăsaţi imprimatele să se
usuce cel puţin 24 de ore înainte de a le aşeza în teanc, de a le expune sau stoca.

Preluarea şi gestionarea fotografiilor

Transferarea tuturor fotografiilor de pe un dispozitiv media
utilizând computerul
1 Introduceţi în computer CD-ul sau orice dispozitiv de stocare a fotografiilor.

2 Dacă utilizaţi Windows XP sau Windows Vista, va apărea ecranul „What do you want Windows to do? (Ce
să facă Windows?)”.
Faceţi clic pe Transfer Photos to your computer using the Lexmark Imaging Studio (Transferare
fotografii pe computer utilizând Lexmark Imaging Studio).

3 Faceţi clic pe Automatically save all photos to „My Pictures” (Salvare automată a tuturor
fotografiilor în „My Pictures”).

4 Scoateţi CD-ul pentru a vizualiza fotografiile transferate în Photo Library (Bibliotecă foto).

Transferarea fotografiilor selectate de pe un dispozitiv media
utilizând computerul
1 Introduceţi în computer CD-ul sau orice dispozitiv de stocare a fotografiilor.

2 Dacă utilizaţi Windows XP sau Windows Vista, va apărea ecranul „What do you want Windows to do? (Ce
să facă Windows?)”.
Faceţi clic pe Transfer Photos to your computer using the Lexmark Imaging Studio (Transferare
fotografii pe computer utilizând Lexmark Imaging Studio).

3 Faceţi clic pe Select photos to save (Selectare fotografii de salvat).

4 Faceţi clic pe Deselect All (Deselectare toate).

5 Faceţi clic pentru a selecta fotografiile de transferat.

6 Dacă doriţi să salvaţi fotografiile în folderul implicit, faceţi clic pe Next (Următorul).

7 Dacă doriţi să salvaţi fotografiile în alt folder decât cel implicit:
a Faceţi clic pe Browse (Răsfoire).
b Selectaţi folderul dorit.
c Faceţi clic pe OK.

8 Dacă doriţi să asociaţi un prefix pentru toate fotografiile pe care tocmai le-aţi transferat, faceţi clic pe caseta
de selectare şi introduceţi un nume.

Lucrul cu fotografii
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9 Faceţi clic pe Next (Următorul).

10 Scoateţi CD-ul pentru a vizualiza fotografiile transferate în Photo Library (Bibliotecă foto).

Imprimarea fotografiilor utilizând computerul
Notă: Pentru imprimarea fotografiilor sau imaginilor de pe o pagină Web, consultaţi „Imprimarea fotografiilor
sau imaginilor de pe o pagină Web” de la pagina 23.

Imprimarea de fotografii din Photo Library (Bibliotecă foto)
1 Încărcaţi hârtie.

2 De pe desktop, faceţi dublu clic pe pictograma Lexmark Imaging Studio.

3 Faceţi clic pe View / Print Photo Library (Vizualizare / Imprimare bibliotecă foto).

4 Faceţi clic pe fotografiile pe care doriţi să le imprimaţi.

5 Faceţi clic pe Photo Prints (Imprimări fotografice).

6 Modificaţi setările de imprimare după cum este necesar.

Note:

• Din lista verticală Quality (Calitate), selectaţi o calitate a imprimării.
• Din lista verticală Paper Size in Printer (Dimensiune hârtie din imprimantă), selectaţi dimensiunea

hârtiei.
• De asemenea, aveţi posibilitatea să selectaţi alte dimensiuni de fotografii şi să imprimaţi mai multe

copii ale fotografiilor.

7 Faceţi clic pe Print Now (Imprimare acum).

Imprimarea tuturor fotografiilor de pe un dispozitiv media utilizând
computerul
1 Încărcaţi hârtie fotografică cu partea lucioasă sau imprimabilă spre dumneavoastră. (Dacă nu sunteţi sigur

care parte este cea imprimabilă, consultaţi instrucţiunile care însoţesc hârtia.) Pentru informaţii
suplimentare, consultaţi „Încărcarea hârtiei” de la pagina 19.

2 Introduceţi în computer CD-ul sau orice dispozitiv de stocare a fotografiilor.

3 Dacă utilizaţi Windows XP sau Windows Vista, apare un ecran „What do you want Windows to do (Ce
intenţionaţi să facă Windows)?”. Faceţi clic pe Transfer Photos to your computer using the Lexmark
Imaging Studio (Transferare fotografii pe computer utilizând Lexmark Imaging Studio).

4 Faceţi clic pe Select photos to print (Selectare fotografii de imprimat).

5 Faceţi clic pe Print (Imprimare).

6 Din lista verticală Quality (Calitate), selectaţi o calitate a copierii.

7 Din lista verticală Paper Size in Printer (Dimensiune hârtie din imprimantă), selectaţi dimensiunea hârtiei.

8 Pentru a selecta mai multe imprimări ale unei fotografii sau pentru a selecta pentru fotografie alte
dimensiuni decât 4 x 6 inch (10 x 15 cm), selectaţi din tabel opţiunile dorite. Utilizaţi lista verticală din ultima
coloană pentru a vizualiza şi selecta alte dimensiuni.

Lucrul cu fotografii
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9 Faceţi clic pe Print Now (Imprimare acum) în colţul din dreapta jos al ecranului.

10 Scoateţi CD-ul.

Imprimarea fotografiilor selectate de pe un dispozitiv media
utilizând computerul
1 Încărcaţi hârtie fotografică cu partea lucioasă sau imprimabilă spre dumneavoastră. (Dacă nu sunteţi sigur

care parte este cea imprimabilă, consultaţi instrucţiunile care însoţesc hârtia.) Pentru informaţii
suplimentare, consultaţi „Încărcarea hârtiei” de la pagina 19.

2 Introduceţi CD-ul sau orice dispozitiv de memorare a fotografiilor în computer.

3 Dacă utilizaţi Windows XP sau Windows Vista, apare un ecran „What do you want Windows to do (Ce
intenţionaţi să facă Windows)?”. Faceţi clic pe Transfer Photos to your computer using the Lexmark
Imaging Studio (Transferare fotografii pe computer utilizând Lexmark Imaging Studio).

4 Faceţi clic pe Select photos to print (Selectare fotografii de imprimat).

5 Faceţi clic pe Deselect All (Deselectare toate).

6 Faceţi clic pentru a selecta fotografiile de imprimat.

7 Faceţi clic pe Print (Imprimare).

8 Din lista verticală Quality (Calitate), selectaţi o calitate a copierii.

9 Din lista verticală Paper Size in Printer (Dimensiune hârtie din imprimantă), selectaţi dimensiunea hârtiei.

10 Pentru a selecta mai multe imprimări ale unei fotografii sau pentru a selecta pentru fotografie alte
dimensiuni decât 4 x 6 inch (10 x 15 cm), selectaţi din tabel opţiunile dorite. Utilizaţi lista verticală din ultima
coloană pentru a vizualiza şi selecta alte dimensiuni.

11 Faceţi clic pe Print Now (Imprimare acum) în colţul din dreapta jos al ecranului.

12 Scoateţi CD-ul.

Imprimarea pachetelor de fotografii
1 De pe desktop, faceţi dublu clic pe pictograma Lexmark Imaging Studio.

2 Faceţi clic pe Photo Packages (Pachete de fotografii).

3 Faceţi clic pentru a selecta fotografiile pe care doriţi să le includeţi în pachetul de fotografii.

4 Faceţi clic pe Next (Următorul).

5 Din lista verticală Quality (Calitate), selectaţi o calitate a copierii.

6 Din lista verticală Paper Size in Printer (Dimensiune hârtie din imprimantă), selectaţi dimensiunea hârtiei.

7 Pentru a selecta mai multe imprimări ale unei fotografii sau pentru a selecta pentru fotografie alte
dimensiuni decât 4 x 6 inch (10 x 15 cm), selectaţi din tabel opţiunile dorite. Utilizaţi lista verticală din ultima
coloană pentru a vizualiza şi selecta alte dimensiuni.

8 Faceţi clic pe Print Now (Imprimare acum) în colţul din dreapta jos al ecranului.

Lucrul cu fotografii
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Crearea proiectelor de fotografii

Crearea de felicitări foto
1 De pe desktop, faceţi dublu clic pe pictograma Lexmark Imaging Studio.

2 Faceţi clic pe Photo Greeting Cards (Felicitări foto).

3 În fila Style (Stil), faceţi clic pentru a selecta un stil pentru felicitare.

4 În fila Photo (Foto), selectaţi şi glisaţi o fotografie în panoul de examinare din partea dreaptă a ecranului.

5 Faceţi clic în zona textului pentru a avea posibilitatea să adăugaţi text la felicitarea foto.

6 Când aţi terminat de editat textul, faceţi clic pe OK.

7 Dacă doriţi să creaţi altă felicitare foto utilizând alt stil şi/sau altă fotografie, faceţi clic pe Add New Card
(Adăugare cartelă nouă) şi repetaţi pasul 3 de la pagina 27 până la pasul 6 de la pagina 27.

8 Dacă doriţi să imprimaţi felicitarea foto, selectaţi Print your Photo Greeting Card (Imprimarea felicitării
foto) din fila Share (Distribuire).

9 Selectaţi numărul de copii din lista verticală Copies (Copii).

10 Selectaţi calitatea copiilor din lista verticală Quality (Calitate).

11 Selectaţi dimensiunea hârtiei din Paper Size (Dimensiune hârtie) din lista verticală Printer (Imprimantă).

Dimensiuni acceptate ale hârtiei Dimensiuni

A4 210 x 297 millimetri

Letter 8,5 x 11 inchi

Felicitări 4 x 8  inch (10,16 x 20,32 centimetri)

12 Faceţi clic pe Print Now (Imprimare acum).

13 Dacă doriţi să trimiteţi prin poşta electronică felicitarea foto, selectaţi E-mail your Photo Greeting Card
(Trimiterea felicitării foto prin e-mail) din fila Share (Distribuire).

14 Din zona ecranului Send Quality and Speed (Calitate şi viteză trimitere), selectaţi dimensiunea imaginii.

15 Faceţi clic pe Create E-mail (Creare poştă electronică) pentru a crea un mesaj de poştă electronică
având ataşate felicitările foto.

Crearea şi vizualizarea unei prezentări de diapozitive
1 De pe desktop, faceţi dublu clic pe pictograma Lexmark Imaging Studio.

2 Faceţi clic pe Slideshow (Prezentare diapozitive).

3 Faceţi clic şi glisaţi fotografiile pe care doriţi să le includeţi în prezentarea de diapozitive în zona „Photos
in Your Slideshow (Fotografii în prezentarea de diapozitive)”.
Dacă doriţi ca fotografiile să apară într-o anumită ordine, faceţi clic pe fotografii în ordinea în care doriţi să
le prezentaţi.

Lucrul cu fotografii
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Note:

• Dacă doriţi să modificaţi setările pentru prezentarea de diapozitive, faceţi clic pe fila Settings
(Setări).

• Dacă doriţi să salvaţi sau să imprimaţi prezentarea de diapozitive, faceţi clic pe fila Share
(Distribuire).

4 Faceţi clic pe View Show (Vizualizare prezentare).

Imprimarea unei imagini ca poster format din mai multe pagini
1 Încărcaţi hârtie.

2 De pe desktop, faceţi dublu clic pe pictograma Lexmark Imaging Studio.

3 În zona Printing Creative Tasks (Imprimare activităţi creative) din ecranul Welcome (Bine aţi venit), faceţi
clic pe Poster.

4 Dacă scanaţi o fotografie:
a Amplasaţi fotografia cu faţa în jos pe geamul scanerului.
b Faceţi clic pe Fişier (File)  Add Photo from Scanner (Adăugare fotografie de la scaner).

5 Dacă nu scanaţi un element nou, deschideţi folderul care conţine fotografia.

6 Glisaţi fotografia în zona de examinare a ecranului Print a Multi-Page Poster (Imprimarea unui poster
format din mai multe pagini).

7 Faceţi clic pe Next Step (Pasul următor) din partea inferioară a panoului din stânga.

8 Din lista verticală „Paper size to print poster on (Dimensiunea hârtiei pe care se imprimă posterul)”, selectaţi
o dimensiune a hârtiei.

9 Din lista verticală „Print Quality for poster (Calitatea imprimării pentru poster)”, selectaţi calitatea imprimării.

10 Din meniul vertical Poster Size (Dimensiune poster), selectaţi dimensiunea posterului.

11 Dacă doriţi să rotiţi posterul astfel încât să se încadreze mai bine în paginile imprimate, faceţi clic pe Rotate
90 degrees (Rotire 90 de grade).

12 Faceţi clic pe Print Now (Imprimare acum) în colţul din dreapta jos al ecranului.

Lucrul cu fotografii
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Copierea

Copierea utilizând panoul de control

Realizarea unei copii
1 Încărcaţi hârtie.

2 Încărcaţi un document original cu faţa în jos pe geamul scanerului.

3 Apăsaţi  pentru a începe o lucrare de copiere color  pentru a începe o lucrare de copiere
alb-negru.

Copierea fotografiilor 4 x 6
1 Încărcaţi o cartelă foto 4 x 6 (10 x 15 cm) cu partea lucioasă sau imprimabilă spre dvs. (Dacă nu sunteţi

sigur care parte este cea imprimabilă, consultaţi instrucţiunile care însoţesc hârtia.)

2 Amplasaţi o fotografie, cu faţa în jos, pe geamul scanerului, în colţul din dreapta jos. Pentru informaţii
suplimentare, consultaţi „Încărcarea documentelor originale pe geamul scanerului” de la pagina 20.

3 Apăsaţi pe .

Copierea
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Copierea utilizând computerul

Copierea unui document utilizând computerul
1 Încărcaţi un document original cu faţa în jos pe geamul scanerului.

2 De pe desktop, faceţi dublu clic pe pictograma Lexmark Imaging Studio.

3 În panoul din stânga al ecranului Welcome (Bine aţi venit), faceţi clic pe Copy (Copiere).

4 Selectaţi opţiunea Document.

5 Faceţi clic pe Start.

6 Din lista verticală Copies (Copii), selectaţi numărul de copii.

7 Din lista verticală Quality (Calitate), selectaţi calitatea copierii.

8 Din lista verticală Paper Size in Printer (Dimensiune hârtie din imprimantă), selectaţi dimensiunea hârtiei.

9 Selectaţi dacă doriţi copierea documentului Color, Grayscale (Nuanţe de gri) sau Black and White (Alb-
negru) făcând clic pe opţiunea corespunzătoare.

10 Pentru a ajusta valoarea luminozităţii, utilizaţi cursorul Brightness (Luminozitate).

11 Pentru a selecta o dimensiune particularizată pentru imprimare, introduceţi un număr între 25 şi 400 în
caseta Print size (Dimensiune imprimare).
De asemenea, aveţi posibilitatea să încadraţi documentul în pagină făcând clic pe opţiunea Fit to page
(Încadrare în pagină).

12 Faceţi clic pe Copy Now (Copiere acum) în colţul din dreapta jos al ecranului.

Copierea
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Copierea unei fotografii utilizând computerul
1 Amplasaţi fotografia cu faţa în jos pe geamul scanerului.

2 De pe desktop, faceţi dublu clic pe pictograma Lexmark Imaging Studio.

3 În panoul din stânga al ecranului Welcome (Bine aţi venit), faceţi clic pe Copy (Copiere).

4 Selectaţi Photo (Foto).

5 Faceţi clic pe Start.
Fotografia apare în panoul din dreapta.

6 Din lista verticală Quality (Calitate), selectaţi calitatea copierii.

7 Din lista verticală Paper Size in Printer (Dimensiune hârtie din imprimantă), selectaţi dimensiunea hârtiei.

8 Pentru a selecta mai multe imprimări ale unei fotografii sau pentru a selecta pentru fotografie alte
dimensiuni decât 4 x 6 inch (10 x 15 cm), selectaţi din tabel opţiunile dorite. Utilizaţi lista verticală din ultima
coloană pentru a vizualiza şi selecta alte dimensiuni.

9 Faceţi clic pe Copy Now (Copiere acum) în colţul din dreapta jos al ecranului.

Copierea
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Scanarea

Notă: Asiguraţi-vă că imprimanta este conectată la un computer şi că atât imprimanta, cât şi computerul sunt
pornite.

Scanarea utilizând panoul de control
1 Încărcaţi un document original cu faţa în jos pe geamul scanerului.

2 Pentru a începe scanarea, apăsaţi pe .
Pe ecranul computerului apare dialogul Save Photo (Salvare fotografie).

3 Dacă doriţi să salvaţi imaginea scanată, faceţi clic pe Browse (Răsfoire), apoi selectaţi unde se salvează
imaginea scanată.

4 Introduceţi numele de fişier şi formatul pe care le doriţi pentru imaginea scanată.

5 Faceţi clic pe Save (Salvare).

Particularizarea setărilor de scanare utilizând computerul
1 De pe desktop, faceţi dublu clic pe pictograma Lexmark Imaging Studio.

2 Faceţi clic pe Scan (Scanare).

3 Faceţi clic pe Custom Settings (Setări particularizate).

4 Schimbaţi setările după cum este necesar.

Setare Opţiuni

Color Depth (Profunzime culoare) Selectaţi Color, Grey (Gri) sau Black and White (Alb-
negru).

Scan Resolution (Dots Per Inch) (Rezoluţie
scanare - puncte pe inch)

Selectaţi din lista verticală o valoare pentru rezoluţia
de scanare.
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Setare Opţiuni

Size (Dimensiune) • Aveţi posibilitatea să decupaţi automat
elementul scanat. Mutaţi cursorul la setarea
dorită.

• Aveţi posibilitatea să selectaţi suprafaţa de
scanat. Selectaţi din lista verticală o sursă de
hârtie.

Selectarea suprafeţei de scanare Aveţi posibilitatea să selectaţi suprafaţa de scanat
prin alegerea din lista verticală a unei dimensiuni a
hârtiei.

Convert the image to text with OCR (Conversie
imagine în text cu OCR)

Selectaţi aceasta pentru a face conversia imaginii în
text.

Always use these settings when scanning (La
scanare se utilizează întotdeauna aceste setări)

Prin selectarea acestei casete aveţi posibilitatea să
faceţi selecţiile permanente.
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Lucrul cu faxul

Asiguraţi-vă că:
• Imprimanta este conectată la un computer care este echipat cu un modem fax.
• Telefonul este conectat la o linie telefonică funcţională.
• Atât imprimanta, cât şi computerul sunt pornite.

Trimiterea unui fax utilizând software-ul
Aveţi posibilitatea să scanaţi un document direct în computer şi să îl trimiteţi apoi prin fax utilizând software-ul.

1 Încărcaţi un document original cu faţa în jos pe geamul scanerului.

2 De pe desktop, faceţi dublu clic pe pictograma Lexmark Imaging Studio.

3 În panoul din stânga al ecranului Welcome (Bine aţi venit), faceţi clic pe Fax.

4 Selectaţi opţiunea Document.

5 Faceţi clic pe Start.

6 Introduceţi informaţiile despre destinatar, apoi faceţi clic pe Next (Următorul).

Notă: Un număr de fax poate să includă până la 64 de numere, virgule, puncte şi/sau simbolurile: * # + -
( ).

7 Introduceţi informaţiile paginii de însoţire, apoi faceţi clic pe Next (Următorul).

8 Dacă există documente suplimentare pe care doriţi să le trimiteţi cu faxul, adăugaţi-le acum pe acestea,
apoi faceţi clic pe Next (Următorul).

9 Pentru a trimite faxul:
• Imediat—Selectaţi opţiunea Send Now (Trimitere acum).
• La o oră programată:

a Selectaţi opţiunea „Delay sending until (Întârziere trimitere până la)”.
b Setaţi o oră şi o dată.

Lucrul cu faxul
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10 Dacă doriţi o copie a faxului pe hârtie, selectaţi Print a copy of your fax (Imprimare copie fax).

11 Faceţi clic pe Send (Trimitere).

Primirea unui fax utilizând software-ul
1 De pe desktop, faceţi dublu clic pe pictograma Lexmark Imaging Studio.

2 În panoul din stânga al ecranului Welcome (Bine aţi venit), faceţi clic pe Fax.
Apare Fax Solution Software (Software soluţii fax).

3 Faceţi clic pe Tools (Instrumente)  Preferences and Settings (Preferinţe şi Setări).

4 Faceţi clic pe fila Receiving Faxes (Primire faxuri).

5 Din zona „Incoming Calls (Apeluri primite)”, selectaţi Automatically (Automat).

6 Pentru a seta numărul de semnale de apel telefonic care declanşează primirea automată a faxurilor de
către imprimantă, selectaţi o setare din lista verticală „Rings before pickup (Semnale de apel înainte de
răspuns)”.

7 Faceţi clic pe OK pentru salvarea setărilor.
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Întreţinerea imprimantei

Schimbarea cartuşelor de imprimare

Scoaterea unui cartuş de imprimare uzat
1 Asiguraţi-vă că imprimanta este pornită.

2 Ridicaţi unitatea de scanare.
Dacă imprimanta nu este ocupată, carul pentru cartuşe de imprimare se mută şi se opreşte în poziţia de
încărcare.

3 Apăsaţi pârghia carului cartuşului în jos pentru ridicarea capacului carului cartuşului.

4 Scoateţi cartuşul de imprimare uzat.

Notă: În cazul în care scoateţi ambele cartuşe, repetaţi paşii 3 şi 4 pentru al doilea cartuş.

Întreţinerea imprimantei
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Instalarea cartuşelor de imprimare
1 Dacă instalaţi cartuşe de imprimare noi, scoateţi autocolantul şi banda din spatele şi de la baza cartuşelor.

1 2

Avertisment—Potenţiale daune: Nu atingeţi zona de contact aurită de pe spatele cartuşelor sau zona
duzelor metalice de la baza cartuşelor.

2 Apăsaţi pârghiile carelor cartuşelor în jos pentru ridicarea capacelor de la carele cartuşelor.

3 Introduceţi cartuşul negru sau cartuşul foto în carul din stânga. Introduceţi cartuşul color în carul din
dreapta.

4 Închideţi capacele.

Întreţinerea imprimantei
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5 Ridicaţi unitatea de scanare, apăsaţi uşor suportul scanerului spre carele pentru cartuşe şi coborâţi cu
atenţie unitatea de scanare până când este închisă complet.

6 Încărcaţi hârtie.

7 Ţineţi apăsat  timp de trei secunde, pentru a imprima o pagină de aliniere.

8 Încărcaţi pagina de aliniere imprimată, cu faţa în jos, pe geamul scanerului în colţul din dreapta jos şi
închideţi capacul superior.

1 2

9 Apăsaţi din nou pe  pentru a alinia cartuşele.

Notă: Pentru a porni o lucrare nouă de scanare, imprimare, copiere sau fax, unitatea de scanare trebuie
să fie închisă.

Obţinerea unei calităţi mai bune a imprimării

Îmbunătăţirea calităţii imprimării
Dacă nu sunteţi satisfăcut de calitatea imprimării documentului, asiguraţi-vă că:
• Utilizaţi hârtia corespunzătoare pentru document. Pentru rezultate optime când imprimaţi fotografii sau

alte imagini de calitate superioară, utilizaţi hârtie Lexmark Premium Photo Paper sau Lexmark Photo
Paper.

• Utilizaţi o hârtie de greutate mai mare sau de culoare alb strălucitor.
• Selectaţi o calitate mai bună de imprimare.

Întreţinerea imprimantei

38



Dacă, în continuare, documentul nu are calitatea de imprimare dorită, urmaţi aceşti paşi:

1 Aliniaţi cartuşele de imprimare. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi „Alinierea cartuşelor de
imprimare” de la pagina 39.
În cazul în care calitatea imprimării nu s-a îmbunătăţit, continuaţi cu pasul 2.

2 Curăţaţi duzele cartuşelor de imprimare. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi „Curăţarea duzelor
cartuşului de imprimare” de la pagina 40.
În cazul în care calitatea imprimării nu s-a îmbunătăţit, continuaţi cu pasul 3.

3 Scoateţi şi reintroduceţi cartuşele. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi „Scoaterea unui cartuş de
imprimare uzat” de la pagina 36 şi „Instalarea cartuşelor de imprimare” de la pagina 37.
În cazul în care calitatea imprimării nu s-a îmbunătăţit, continuaţi cu pasul 4.

4 Ştergeţi duzele şi contactele cartuşului de imprimare. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi „Ştergerea
duzelor şi contactelor cartuşelor de imprimare” de la pagina 40.
În cazul în care calitatea continuă să fie nesatisfăcătoare, înlocuiţi cartuşul. Pentru informaţii suplimentare,
consultaţi „Comandarea hârtiei şi a altor consumabile” de la pagina 42.

Alinierea cartuşelor de imprimare
1 Încărcaţi hârtie simplă.

2 Deschideţi Solution Center (Centru de soluţii).

3 Din fila Maintenance (Întreţinere), faceţi clic pe Align to fix blurry edges (Aliniere pentru remedierea
marginilor neclare).

4 Faceţi clic pe Print (Imprimare).
Se imprimă pagina de aliniere.

5 Deschideţi capacul superior al imprimantei.

Întreţinerea imprimantei
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6 Aşezaţi pagina de aliniere imprimată, cu faţa în jos, pe geamul scanerului în colţul din dreapta jos, apoi
închideţi capacul superior.

1 2

7 Apăsaţi pe .
Dup câteva secunde, pe ecranul computerului apare dialogul Alignment Success (Succes aliniere).

8 Faceţi clic pe Close (Închidere).

9 Faceţi clic pe Exit (Ieşire).

Dacă aţi aliniat cartuşele pentru a îmbunătăţi calitatea imprimării, imprimaţi documentul din nou. În cazul în
care calitatea imprimării nu s-a îmbunătăţit, curăţaţi duzele cartuşului de imprimare.

Curăţarea duzelor cartuşului de imprimare
1 Încărcaţi hârtie simplă.

2 Deschideţi Centrul de soluţii. Consultaţi „Utilizarea Centrului de soluţii” de la pagina 15.

3 Din fila Maintenance (Întreţinere), faceţi clic pe Clean to fix horizontal streaks (Curăţare pentru
rezolvarea dungilor orizontale).

4 Faceţi clic pe Print (Imprimare).
Se imprimă o pagină care forţează cerneala prin duzele capului de imprimare pentru a le curăţa.

5 Imprimaţi încă o dată documentul pentru a verifica dacă s-a îmbunătăţit calitatea imprimării.

6 Dacă nu s-a îmbunătăţit calitatea imprimării, încercaţi să curăţaţi duzele încă o dată sau de două ori.

Ştergerea duzelor şi contactelor cartuşelor de imprimare
1 Scoateţi cartuşele de imprimare.

2 Umeziţi cu apă o cârpă curată fără scame.

3 Ţineţi uşor cârpa pe duze timp de aproximativ trei secunde, apoi ştergeţi în direcţia arătată.

Întreţinerea imprimantei
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4 Ţineţi uşor o altă porţiune curată a cârpei pe contacte, timp de aproximativ trei secunde, apoi ştergeţi în
direcţie arătată.

5 Repetaţi pasul 3 şi pasul 4 cu o altă porţiune curată a cârpei.

6 Lăsaţi duzele şi contactele să se usuce complet.

7 Reintroduceţi cartuşele de imprimare.

8 Imprimaţi documentul din nou.

9 În cazul în care calitatea imprimării nu se îmbunătăţeşte, curăţaţi duzele de imprimare. Pentru mai multe
informaţii, consultaţi „Curăţarea duzelor cartuşului de imprimare” de la pagina 40.

10 Repetaţi pasul 9 de cel mult două ori.

11 În cazul în care calitatea continuă să fie nesatisfăcătoare, înlocuiţi cartuşele de imprimare.

Comandarea cartuşelor de imprimare
Modelele Lexmark 2500 Series (cu excepţia 2580)

Articol Cod Randamentul mediu al cartuşului, pentru pagini standard,
este de până la1

Cartuş negru 28A 175

Cartuş negru2 28 175

Cartuş negru de înalt randament 34 550

Cartuş color 29A 150

Cartuş color2 29 150

Cartuş color de înalt randament 35 500
1 Valori obţinute prin imprimare continuă. Valoarea randamentului declarat este în concordanţă cu ISO/IEC
24711 (FDIS).
2 Cartuş cu licenţă de program de returnare
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Articol Cod Randamentul mediu al cartuşului, pentru pagini standard,
este de până la1

Cartuş foto 31 Nu se aplică
1 Valori obţinute prin imprimare continuă. Valoarea randamentului declarat este în concordanţă cu ISO/IEC
24711 (FDIS).
2 Cartuş cu licenţă de program de returnare

Modelele Lexmark 2580

Articol Cod

Cartuş color 2

Cartuş negru 3

Cartuş foto 31

Comandarea hârtiei şi a altor consumabile
Pentru a comanda consumabile sau pentru a localiza un distribuitor apropiat de locul în care vă aflaţi, vizitaţi
site-ul nostru Web de la adresa www.lexmark.com.

Note:

• Pentru rezultate optime, utilizaţi numai cartuşe de imprimare Lexmark.
• Pentru rezultate optime când imprimaţi fotografii sau alte imagini de calitate superioară, utilizaţi hârtie

fotografică Lexmark.

Pentru a comanda un cablu USB (cod produs: 1021294), accesaţi www.lexmark.com.

Hârtie Paper size (Dimensiune hârtie)

Lexmark Premium Photo Paper • Letter
• A4
• 4 x 6 inch
• 10 x 15 cm
• L

Lexmark Photo Paper • Letter
• A4
• 4 x 6 inch
• 10 x 15 cm

Lexmark PerfectFinishTM Photo Paper • Letter
• A4
• 4 x 6 inch
• 10 x 15 cm
• L

Notă: Disponibilitatea poate să difere după ţară sau regiune.

Întreţinerea imprimantei
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Pentru informaţii despre modul de achiziţionare a hârtiei fotografice Lexmark Premium Photo Paper, Lexmark
Photo Paper sau PerfectFinish Photo Paper în ţara sau regiunea dvs., accesaţi www.lexmark.com.
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Rezolvarea problemelor
• „Rezolvarea problemelor de instalare” de la pagina 44
• „Rezolvarea problemelor de imprimare” de la pagina 47
• „Rezolvarea problemelor de copiere” de la pagina 51
• „Rezolvarea problemelor de scanare” de la pagina 52
• „Rezolvarea problemelor de fax” de la pagina 55
• „Rezolvarea blocajelor şi a încărcărilor incorecte” de la pagina 55
• „Indicatoarele luminoase clipitoare de pe panoul de control” de la pagina 58
• „Mesaje de eroare” de la pagina 59
• „Dezinstalarea şi reinstalarea software-ului” de la pagina 60

Rezolvarea problemelor de instalare
• „Butonul Tensiune nu este iluminat” de la pagina 44
• „Software-ul nu se instalează” de la pagina 45
• „Pagina nu se imprimă” de la pagina 46

Butonul Tensiune nu este iluminat

Verificaţi alimentarea cu tensiune 1 Deconectaţi cordonul de alimentare de la priza de perete, apoi de la
imprimantă.

2 Conectaţi ferm cordonul de alimentare la sursa de alimentare a
imprimantei.

2

1

3 Conectaţi cordonul de alimentare la o priză electrică pe care au mai
utilizat-o şi alte dispozitive electrice.

4 Dacă indicatorul  nu este aprins, apăsaţi .

Rezolvarea problemelor
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Software-ul nu se instalează

Verificaţi sistemul de operare Sunt acceptate următoarele sisteme de operare: Windows
2000, Windows XP, Windows Vista şi Mac OS X.
Notă: Utilizatorii de Windows 2000 trebuie să se asigure
că utilizează Service Pack 3 sau o versiune ulterioară.

Verificaţi cerinţele de sistem Verificaţi dacă cerinţele de sistem minime listate pe cutie
sunt îndeplinite de computerul dvs.

Este posibil să nu fie conectat cablul USB 1 Verificaţi dacă nu există deteriorări evidente la cablul
USB.

2 Introduceţi ferm capătul pătrat al cablului USB în
spatele imprimantei.

3 Introduceţi ferm capătul dreptunghiular al cablului USB
în portul USB al computerului.
Portul USB este marcat cu simbolul USB  .

Pentru instalarea software-ului imprimantei,
urmaţi aceşti paşi

1 Opriţi şi porniţi din nou computerul.
2 Faceţi clic pe Revocare pe toate ferestrele Found New

Hardware (Hardware nou găsit).
3 Introduceţi CD-ul, apoi urmaţi instrucţiunile de pe

ecranul computerului pentru a reinstala software-ul.

Poate fi necesar să reconectaţi sursa de
alimentare

1 Apăsaţi pe  pentru a opri imprimanta.
2 Deconectaţi cablul de alimentare de la priza de perete.
3 Scoateţi cu grijă sursa de alimentare din imprimantă.
4 Reconectaţi sursa de alimentare la imprimantă.
5 Conectaţi cablul de alimentare la priza de perete.
6 Apăsaţi pe  pentru a porni imprimanta.

Este posibil să ruleze alt software 1 Închideţi toate aplicaţiile software deschise.
2 Dezactivaţi toate programele antivirus.
3 Faceţi dublu clic pe pictograma My Computer

(Computerul meu) .
În Windows XP, faceţi clic pe Start pentru a accesa
pictograma My Computer (Computerul meu).

4 Faceţi dublu clic pe pictograma unitate CD–ROM .
5 Dacă este necesar, faceţi dublu-clic pe setup.exe.
6 Pentru a instala software-ul, urmaţi instrucţiunile de pe

ecranul computerului.
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Este posibil ca software-ul să nu fie instalat
corect

1 Dezinstalaţi, apoi reinstalaţi software-ul imprimantei.
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi „Dezinsta-
larea şi reinstalarea software-ului” de la pagina 60.

2 Dacă software-ul tot nu se instalează corect, vizitaţi
site-ul nostru Web la adresa www.lexmark.com
pentru a căuta cel mai recent software.
a În toate ţările sau regiunile, cu excepţia Statelor

Unite, selectaţi ţara sau regiunea.
b Faceţi clic pe legăturile pentru drivere sau

descărcări.
c Selectaţi familia imprimantei.
d Selectaţi modelul imprimantei.
e Selectaţi sistemul de operare.
f Selectaţi fişierul pe care doriţi să îl descărcaţi şi

respectaţi apoi indicaţiile de pe ecranul compute-
rului.

Pagina nu se imprimă

Verificaţi dacă pe panoul de control există
indicatoare luminoase care clipesc

Dacă unul dintre indicatoare clipeşte, consultaţi „Indicatoarele
luminoase clipitoare de pe panoul de control” din capitolul Rezol-
varea problemelor din Ghidul utilizatorului de pe CD.

Verificaţi alimentarea cu tensiune Dacă indicatorul  nu este aprins, consultaţi „Butonul Tensiune
nu este iluminat” de la pagina 44.

Este posibil ca hârtia să nu fie încărcată
corect

Scoateţi, apoi încărcaţi hârtia.

Verificaţi cerneala Verificaţi nivelurile de cerneală şi, dacă este necesar, instalaţi
cartuşe de imprimare noi.

Este posibil ca pe cartuşe să fie bandă 1 Scoateţi cartuşele de imprimare.
2 Asiguraţi-vă că eticheta adezivă şi banda au fost îndepărtate.

1 2

3 Reintroduceţi cartuşele.
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Asiguraţi-vă că imprimanta este setată ca
imprimantă implicită şi că nu este oprită
temporar sau în aşteptare.

1 Faceţi clic pe:
• În Windows XP Pro: Start  Settings (Setări)  Printers

and Faxes (Imprimante şi faxuri).
• În Windows XP Home: Start  Control Panel (Panou de

control)  Printers and Faxes (Imprimante şi faxuri).
• În Windows 2000 sau Windows Vista: Start  Setări 

Printers (Imprimante).
2 Faceţi dublu clic pe numele imprimantei.
3 Faceţi clic pe Printer (Imprimantă).

• Asiguraţi-vă că nu apare nici un semn de selectare lângă
Pause Printing (Pauză imprimare).

• Asiguraţi-vă că lângă Set As Default (Stabilire ca implicit)
apare un semn de selectare.

Poate fi necesar să reconectaţi sursa de
alimentare

1 Apăsaţi pe  pentru a opri imprimanta.
2 Deconectaţi cablul de alimentare de la priza de perete.
3 Scoateţi cu grijă sursa de alimentare din imprimantă.
4 Reconectaţi sursa de alimentare la imprimantă.
5 Conectaţi cablul de alimentare la priza de perete.
6 Apăsaţi pe  pentru a porni imprimanta.

Este posibil ca software-ul să nu fie
instalat corect

1 Dezinstalaţi, apoi reinstalaţi software-ul imprimantei. Pentru
informaţii suplimentare, consultaţi „Dezinstalarea şi reinsta-
larea software-ului” de la pagina 60.

2 Dacă software-ul tot nu se instalează corect, vizitaţi site-ul
nostru Web la adresa www.lexmark.com pentru a căuta cel
mai recent software.
a În toate ţările sau regiunile, cu excepţia Statelor Unite,

selectaţi ţara sau regiunea.
b Faceţi clic pe legăturile pentru drivere sau descărcări.
c Selectaţi familia imprimantei.
d Selectaţi modelul imprimantei.
e Selectaţi sistemul de operare.
f Selectaţi fişierul pe care doriţi să îl descărcaţi şi respectaţi

apoi indicaţiile de pe ecranul computerului.

Rezolvarea problemelor de imprimare
• „Îmbunătăţirea calităţii imprimării” de la pagina 48
• „Calitate slabă a textului şi a elementelor grafice” de la pagina 48
• „Calitate slabă la marginile paginii” de la pagina 49
• „Viteza de imprimare este mică” de la pagina 50
• „Imprimări parţiale de documente sau fotografii” de la pagina 50
• „Pete pe fotografii” de la pagina 50

Rezolvarea problemelor
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Îmbunătăţirea calităţii imprimării

Verificaţi hârtia • Utilizaţi hârtia corespunzătoare pentru document. Pentru rezultate
optime când imprimaţi fotografii sau alte imagini de calitate superioară,
utilizaţi hârtie Lexmark Premium Photo Paper sau Lexmark Photo
Paper.

• Utilizaţi o hârtie de greutate mai mare sau de culoare alb strălucitor.

Verificaţi cartuşele de imprimare Dacă, în continuare, documentul nu are calitatea de imprimare dorită,
urmaţi aceşti paşi:
1 Aliniaţi cartuşele de imprimare. Pentru informaţii suplimentare,

consultaţi „Alinierea cartuşelor de imprimare” de la pagina 39.
În cazul în care calitatea imprimării nu s-a îmbunătăţit, continuaţi cu
pasul 2.

2 Curăţaţi duzele cartuşelor de imprimare. Pentru informaţii supli-
mentare, consultaţi „Curăţarea duzelor cartuşului de imprimare” de la
pagina 40.
În cazul în care calitatea imprimării nu s-a îmbunătăţit, continuaţi cu
pasul 3.

3 Scoateţi şi reintroduceţi cartuşele de imprimare. Pentru informaţii
suplimentare, consultaţi „Scoaterea unui cartuş de imprimare uzat” de
la pagina 36 şi „Instalarea cartuşelor de imprimare” de la pagina 37.
În cazul în care calitatea imprimării nu s-a îmbunătăţit, continuaţi cu
pasul 4.

4 Ştergeţi duzele de imprimare şi contactele. Pentru informaţii supli-
mentare, consultaţi „Ştergerea duzelor şi contactelor cartuşelor de
imprimare” de la pagina 40.
În cazul în care calitatea continuă să fie nesatisfăcătoare, înlocuiţi
cartuşele de imprimare. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi
„Comandarea hârtiei şi a altor consumabile” de la pagina 42.

Calitate slabă a textului şi a elementelor grafice

• Pagini goale
• Imprimare întunecată
• Imprimare decolorată
• Culori incorecte
• Benzi mai deschise şi mai întunecate în lucrarea imprimată

• Linii asimetrice
• Cerneală întinsă
• Dungi
• Linii albe în lucrarea imprimată

Verificaţi cerneala Verificaţi nivelurile de cerneală şi, dacă este necesar,
instalaţi cartuşe de imprimare noi.

Revedeţi paşii pentru îmbunătăţirea calităţii
imprimării

Consultaţi „Îmbunătăţirea calităţii imprimării” de la
pagina 38.
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Îndepărtaţi foile pe măsură ce se imprimă Pentru a evita întinderea cernelii când lucraţi cu
următoarele suporturi, scoateţi fiecare coală pe
măsură ce iese şi lăsaţi-o să se usuce:
• Documente cu elemente grafice sau imagini
• Hârtie foto
• Hârtie mată grea sau lucioasă
• Coli transparente
• Etichete
• Plicuri
• Coli pentru transfer termic

Notă: Uscarea foliilor transparente poate să dureze
până la 15 minute.

Utilizaţi o altă marcă de hârtie Fiecare marcă de hârtie acceptă cerneala în mod
diferit, imprimându-se cu variaţii ale culorilor. Pentru
rezultate optime când imprimaţi fotografii sau alte
imagini de calitate superioară, utilizaţi hârtie Lexmark
Premium Photo Paper sau Lexmark Photo Paper.

Verificaţi starea hârtiei Utilizaţi numai hârtie nouă şi neîncreţită.

Este posibil ca software-ul să nu fie instalat corect Pentru informaţii suplimentare, consultaţi „Este posibil
ca software-ul să nu fie instalat corect” de la
pagina 46.

Calitate slabă la marginile paginii

Verificaţi setările minime pentru imprimare În afară de cazul în care utilizaţi caracteristica de
imprimare fără margini, utilizaţi aceste setări minime
pentru marginea de imprimare:
• Margini stânga şi dreapta:

– 6,35 mm (0,25 inch) pentru hârtie format Letter
– 3,37 mm (0,133 inch) pentru toate formatele de

hârtie cu excepţia formatului Letter
• Margine superioară: 1,7 mm (0,067 inch)
• Margine inferioară: 12,7 mm (0,5 inch)

Selectaţi caracteristica de imprimare Borderless
(Fără margini)

1 Din aplicaţia software a computerului, faceţi clic pe
File (Fişier)  Print (Imprimare).

2 Faceţi clic pe Properties (Proprietăţi), Prefe-
rences (Preferinţe), Options (Opţiuni) sau Setup
(Iniţializare).

3 Faceţi clic pe Print Layout (Aspect imprimare).
4 Faceţi clic pe Borderless (Fără margini).
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Asiguraţi-vă că dimensiunea hârtiei se potriveşte
cu setarea de la imprimantă

1 Din aplicaţia software a computerului, faceţi clic pe
File (Fişier)  Print (Imprimare).

2 Faceţi clic pe Properties (Proprietăţi), Prefe-
rences (Preferinţe), Options (Opţiuni) sau Setup
(Iniţializare).

3 Faceţi clic pe Paper Setup (Iniţializare hârtie).
4 Verificaţi dimensiunea hârtiei.

Viteza de imprimare este mică

Maximizaţi viteza de procesare a computerului Închideţi toate aplicaţiile care nu sunt utilizate.

Încercaţi să minimizaţi numărul şi dimensiunea elemen-
telor grafice sau imaginilor din document.

Eliminaţi din sistem cât mai multe fonturi neutilizate cu
putinţă.

Adăugaţi memorie Aveţi în vedere achiziţionarea de memorie RAM supli-
mentară.

Selectaţi o calitate mai redusă a imprimării 1 Din aplicaţia software a computerului, faceţi clic pe
File (Fişier)  Print (Imprimare).

2 Faceţi clic pe Properties (Proprietăţi), Preferences
(Preferinţe), Options (Opţiuni) sau Setup (Iniţia-
lizare).

3 Faceţi clic pe Quality/Copies (Calitate/Copii).
4 Din zona Quality/Speed (Calitate/Viteză), selectaţi o

calitate mai slabă a imprimării.

Este posibil ca software-ul să nu fie instalat
corect

Pentru informaţii suplimentare, consultaţi „Este posibil ca
software-ul să nu fie instalat corect” de la pagina 46.

Imprimări parţiale de documente sau fotografii

Verificaţi cum este amplasat documentul Asiguraţi-vă că s-a realizat corect încărcarea documentului sau
fotografiei cu faţa în jos, pe geamul scanerului, în colţul din
dreapta jos.

Verificaţi dimensiunea hârtiei Asiguraţi-vă că dimensiunea hârtiei utilizate corespunde cu
dimensiunea selectată.

Pete pe fotografii

Pete pe fotografii Pentru a împiedica murdărirea, evitaţi să atingeţi suprafaţa unei fotografii imprimate.
Pentru rezultate optime, scoateţi separat din tava de evacuare a hârtiei fiecare coală
imprimată şi lăsaţi imprimatele să se usuce cel puţin 24 de ore înainte de a le aşeza în
teanc, de a le expune sau stoca.
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Rezolvarea problemelor de copiere
• „Copiatorul nu răspunde” de la pagina 51
• „Unitatea de scanare nu se închide” de la pagina 51
• „Calitate slabă a copierii” de la pagina 51
• „Copii parţiale de documente sau fotografii” de la pagina 52

Copiatorul nu răspunde

Verificaţi dacă pe panoul de control există indicatoare
luminoase care clipesc

Dacă unul dintre indicatoare clipeşte, consultaţi
„Indicatoarele luminoase clipitoare de pe panoul de
control” de la pagina 58.

Verificaţi alimentarea cu tensiune Dacă indicatorul  nu este aprins, consultaţi
„Butonul Tensiune nu este iluminat” de la pagina 44.

Este posibil ca software-ul să nu fie instalat corect Pentru informaţii suplimentare, consultaţi „Este
posibil ca software-ul să nu fie instalat corect” de la
pagina 47.

Unitatea de scanare nu se închide

Verificaţi existenţa unor posibile obstrucţii 1 Ridicaţi unitatea de scanare.
2 Eliminaţi orice obstacol care menţine unitatea de scanare

deschisă.
3 Coborâţi unitatea de scanare.

Calitate slabă a copierii

• Pagini goale
• Model stil tablă de şah
• Elemente grafice sau imagini distorsionate
• Caractere lipsă
• Imprimare decolorată
• Imprimare întunecată

• Linii asimetrice
• Cerneală întinsă
• Dungi
• Caractere neaşteptate
• Linii albe în lucrarea imprimată

Verificaţi dacă pe panoul de control există indica-
toare luminoase care clipesc

Dacă unul dintre indicatoare clipeşte, consultaţi
„Indicatoarele luminoase clipitoare de pe panoul de
control” de la pagina 58.

Verificaţi cerneala Verificaţi nivelurile de cerneală şi, dacă este necesar,
instalaţi un cartuş de imprimare nou.

Curăţaţi geamul scanerului Dacă geamul scanerului este murdar, ştergeţi-l uşor
cu o cârpă curată, care nu lasă scame, umezită cu
apă.

Revedeţi paşii pentru îmbunătăţirea calităţii
imprimării

Consultaţi „Îmbunătăţirea calităţii imprimării” de la
pagina 38.
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Verificaţi calitatea documentului original În cazul în care calitatea documentului original nu este
satisfăcătoare, încercaţi să utilizaţi o versiune mai
clară a documentului sau a imaginii.

Scanaţi imagini de pe hârtie foto sau lucioasă, un ziar
sau o revistă?

Dacă scanaţi imagini de pe hârtie foto sau lucioasă,
un ziar sau o revistă, consultaţi „Eliminarea modelelor
de imagini din fotografii, reviste sau ziare” din capitolul
„Scanarea” din Ghidul utilizatorului de pe CD.

Verificaţi cum este amplasat documentul Asiguraţi-vă că s-a realizat corect încărcarea
documentului sau fotografiei cu faţa în jos, pe geamul
scanerului, în colţul din dreapta jos.

Copii parţiale de documente sau fotografii

Verificaţi cum este amplasat documentul Asiguraţi-vă că s-a realizat corect încărcarea documentului sau
fotografiei cu faţa în jos, pe geamul scanerului, în colţul din
dreapta jos.

Verificaţi dimensiunea hârtiei Asiguraţi-vă că dimensiunea hârtiei utilizate corespunde cu
dimensiunea selectată.

Rezolvarea problemelor de scanare
• „Scanerul nu răspunde” de la pagina 52
• „Scanarea nu a avut succes” de la pagina 53
• „Scanarea durează prea mult sau blochează computerul” de la pagina 53
• „Calitate slabă a imaginii scanate” de la pagina 54
• „Scanări parţiale de documente sau fotografii” de la pagina 54

Scanerul nu răspunde

Verificaţi dacă pe panoul de control există indica-
toare luminoase care clipesc

Dacă unul dintre indicatoare clipeşte, consultaţi „Indica-
toarele luminoase clipitoare de pe panoul de control” de
la pagina 58.

Verificaţi alimentarea cu tensiune Dacă indicatorul  nu este aprins, consultaţi „Butonul
Tensiune nu este iluminat” de la pagina 44.
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Asiguraţi-vă că imprimanta este setată ca
imprimantă implicită şi că nu este oprită temporar
sau în aşteptare.

1 Faceţi clic pe:
• În Windows XP Pro: Start  Settings (Setări)

 Printers and Faxes (Imprimante şi faxuri).
• În Windows XP Home: Start  Control Panel

(Panou de control)  Printers and Faxes
(Imprimante şi faxuri).

• În Windows 2000: Start  Settings (Setări) 
Printers (Imprimante).

2 Faceţi dublu clic pe numele imprimantei.
3 Faceţi clic pe Printer (Imprimantă).

• Asiguraţi-vă că nu apare nici un semn de
selectare lângă Pause Printing (Pauză
imprimare).

• Asiguraţi-vă că lângă Set As Default (Stabilire ca
implicit) apare un semn de selectare.

Este posibil ca software-ul să nu fie instalat corect Pentru informaţii suplimentare, consultaţi „Este posibil ca
software-ul să nu fie instalat corect” de la pagina 47.

Scanarea nu a avut succes

Cablul USB este posibil să nu fie conectat 1 Verificaţi dacă nu există deteriorări evidente la cablul USB.
2 Introduceţi ferm capătul pătrat al cablului USB în spatele

imprimantei.
3 Introduceţi cu fermitate capătul dreptunghiular al cablului

USB în port-ul USB al computerului.
Port-ul USB este marcat cu simbolul USB .

Reiniţializaţi computerul Opriţi şi porniţi din nou computerul.

Software-ul nu se poate instala corect Pentru informaţii suplimentare, consultaţi „Este posibil ca
software-ul să nu fie instalat corect” de la pagina 47.

Scanarea durează prea mult sau blochează computerul

Este posibil să ruleze alt software Închideţi toate programele care nu sunt utilizate.

Modificaţi rezoluţia de scanare la o valoare mai
mică

1 Încărcaţi un document original cu faţa în jos pe
geamul scanerului.

2 De pe desktop, faceţi dublu clic pe pictograma
Lexmark Imaging Studio.

3 În panoul din stânga al ecranului Welcome (Bine aţi
venit), faceţi clic pe Scan (Scanare).

4 Faceţi clic pe Custom Settings (Setări particula-
rizate).

5 Selectaţi o rezoluţie inferioară de scanare.
6 Faceţi clic pe Start.
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Calitate slabă a imaginii scanate

Verificaţi dacă pe panoul de control există indica-
toare luminoase care clipesc

Dacă unul dintre indicatoare clipeşte, consultaţi
„Indicatoarele luminoase clipitoare de pe panoul de
control” de la pagina 58.

Curăţaţi geamul scanerului Dacă geamul scanerului este murdar, ştergeţi-l uşor
cu o cârpă curată, care nu lasă scame, umezită cu
apă.

Reglaţi calitatea imaginii scanate 1 Încărcaţi un document original cu faţa în jos pe
geamul scanerului.

2 De pe desktop, faceţi dublu clic pe pictograma
Lexmark Imaging Studio.

3 În panoul din stânga al ecranului Welcome (Bine
aţi venit), faceţi clic pe Scan (Scanare).

4 Faceţi clic pe Custom Settings (Setări particu-
larizate).

5 Selectaţi o rezoluţie de scanare superioară.
6 Faceţi clic pe Start.

Revedeţi paşii pentru îmbunătăţirea calităţii
imprimării

Consultaţi „Îmbunătăţirea calităţii imprimării” de la
pagina 38.

Scanaţi imagini de pe hârtie foto sau lucioasă, un ziar
sau o revistă?

Dacă scanaţi imagini de pe hârtie foto sau lucioasă,
un ziar sau o revistă, consultaţi „Eliminarea modelelor
de imagini din fotografii, reviste sau ziare” din capitolul
„Scanarea” din Ghidul utilizatorului de pe CD.

Verificaţi calitatea documentului original În cazul în care calitatea documentului original nu este
satisfăcătoare, încercaţi să utilizaţi o versiune mai
clară a documentului sau a imaginii.

Verificaţi cum este amplasat documentul Asiguraţi-vă că s-a realizat corect încărcarea
documentului sau fotografiei cu faţa în jos, pe geamul
scanerului, în colţul din dreapta jos.

Scanări parţiale de documente sau fotografii

Verificaţi cum este amplasat documentul Asiguraţi-vă că s-a realizat corect încărcarea documentului sau
fotografiei cu faţa în jos, pe geamul scanerului, în colţul din
dreapta jos.

Verificaţi dimensiunea hârtiei Asiguraţi-vă că dimensiunea hârtiei utilizate corespunde cu
dimensiunea selectată.
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Rezolvarea problemelor de fax

Revedeţi lista de control pentru fax Asiguraţi-vă că:
• Imprimanta este conectată la un computer care este echipat cu un

fax modem.
• Telefonul este conectat la o linie telefonică funcţională.
• Atât imprimanta cât şi computerul sunt pornite.

Pentru ajutor suplimentar atunci când utilizaţi o aplicaţie de fax,
consultaţi documentaţia livrată împreună cu aplicaţia de fax.

Rezolvarea blocajelor şi a încărcărilor incorecte
• „Blocaje ale hârtiei” de la pagina 55
• „Hârtia sau un suport special nu se alimentează corect” de la pagina 56
• „Imprimanta nu încarcă hârtie, plicuri sau suporturi speciale” de la pagina 56
• „Blocaje ale hârtiei banner” de la pagina 57

Blocaje ale hârtiei

Este blocajul în suportul pentru hârtie? 1 Apăsaţi pe  pentru a opri imprimanta.
2 Apucaţi ferm hârtia şi trageţi-o încet afară.
3 Apăsaţi pe  pentru a porni din nou imprimanta.

Este blocajul în imprimantă? Pentru a evacua automat hârtia:
1 Apăsaţi pe  pentru a opri imprimanta.
2 Apăsaţi din nou pe  pentru a reporni imprimanta.

Hârtia este evacuată în mod automat din imprimantă.

Pentru a scoate hârtia manual:
1 Apăsaţi pe  pentru a opri imprimanta.
2 Apucaţi ferm hârtia şi trageţi-o încet afară.
3 Apăsaţi pe  pentru a porni din nou imprimanta.
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Hârtia sau un suport special nu se alimentează corect
Dacă hârtia sau un suport special nu se alimentează corect sau se alimentează strâmb, sau dacă mai multe
coli se alimentează simultan sau se lipesc între ele, încercaţi următoarele soluţii.

Verificaţi starea hârtiei Utilizaţi numai hârtie nouă şi neîncreţită.

Verificaţi încărcarea hârtiei • Încărcaţi mai puţină hârtie în imprimantă.
• Încărcaţi hârtia cu faţa de imprimat spre dvs. (Dacă nu

sunteţi sigur care parte este cea imprimabilă,
consultaţi instrucţiunile care însoţesc hârtia.)

Pentru informaţii despre cantităţile maxime de încărcat
pentru fiecare tip de hârtie şi instrucţiunile de încărcare
specifice tipului de hârtie sau de suport special acceptate,
consultaţi „Încărcarea de tipuri diferite de hârtie” din
capitolul „Încărcarea hârtiei şi a documentelor originale”
din Ghidul utilizatorului de pe CD.

Scoateţi fiecare pagină pe măsură ce se imprimă Scoateţi fiecare pagină pe măsură ce iese şi lăsaţi-o să
se usuce complet înainte de a o aşeza în teanc.

Reglaţi ghidajele pentru hârtie Reglaţi ghidajele pentru hârtie:
• Când utilizaţi suporturi cu lăţime sub 8,5 inch (21,59

cm)
• Trebuie să fie lipite de marginile hârtiei sau ale supor-

tului, având grijă să nu se onduleze

Imprimanta nu încarcă hârtie, plicuri sau suporturi speciale

Verificaţi dacă există blocaje de hârtie Verificaţi dacă există şi eliminaţi orice blocaj al hârtiei.
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi „Blocaje ale
hârtiei” de la pagina 55.

Verificaţi modul în care se încarcă hârtia • Verificaţi dacă aţi încărcat corect suportul special.
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi „Încărcarea
de tipuri diferite de hârtie” din capitolul „Încărcarea
hârtiei şi a documentelor originale” din Ghidul utiliza-
torului de pe CD.

• Încercaţi să încărcaţi separat o pagină, un plic sau o
coală de suport special.
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Asiguraţi-vă că imprimanta este setată ca
imprimantă implicită şi că nu este oprită temporar
sau în aşteptare

1 Faceţi clic pe:
• Pentru Windows XP Pro: Start  Settings

(Setări)  Printers and Faxes (Imprimante şi
faxuri).

• Pentru Windows XP Home: Start  Control
Panel (Panou de control)  Printers and Faxes
(Imprimante şi faxuri).

• Pentru Windows 2000: Start  Setări  Printers
(Imprimante).

2 Faceţi dublu clic pe numele imprimantei.
3 Faceţi clic pe Printer (Imprimantă).

• Asiguraţi-vă că nu apare nici un semn de
selectare lângă Pause Printing (Pauză
imprimare).

• Asiguraţi-vă că lângă Set As Default (Stabilire ca
implicit) apare un semn de selectare.

Blocaje ale hârtiei banner

Rezolvaţi blocajul de hârtiei banner 1 Apăsaţi pe  pentru a opri imprimanta.
2 Scoateţi din imprimantă hârtia banner blocată.

Revedeţi lista de control pentru imprimarea
bannerelor

• Utilizaţi numai numărul de coli necesar pentru
banner.

• Pentru ca imprimanta să se alimenteze continuu cu
hârtie, fără blocaje, selectaţi următoarele setări:
1 Cu un document deschis, faceţi clic pe File

(Fişier)  Print (Imprimare).
2 Faceţi clic pe Properties (Proprietăţi), Prefe-

rences (Preferinţe), Options (Opţiuni) sau
Setup (Iniţializare).

3 Selectaţi fila Paper Setup (Iniţializare hârtie).
4 În zona aferentă pentru Paper Size (Dimensiune

hârtie), selectaţi Banner.
5 Selectaţi Letter Banner sau A4 Banner ca

dimensiune a hârtiei.
6 Selectaţi Portrait (Tip portret) sau Landscape

(Tip vedere).
7 Faceţi clic pe OK.
8 Faceţi clic pe OK sau pe Print (Imprimare).
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Indicatoarele luminoase clipitoare de pe panoul de control

 clipeşte rapid Este posibil ca imprimanta:
• să rămână fără hârtie în mijlocul unei lucrări de copiere.

1 Încărcaţi mai multă hârtie. Consultaţi „Încărcarea hârtiei” de
la pagina 19.

2 Apăsaţi  pentru a continua imprimarea sau copierea.
• să aibă un blocaj de hârtie.

1 Rezolvaţi blocajul de hârtie. Pentru informaţii suplimentare,
consultaţi „Rezolvarea blocajelor şi a încărcărilor incorecte”
de la pagina 55.

2 Apăsaţi .

 clipeşte rar Carele cartuşelor de imprimare sunt blocate.
1 Ridicaţi unitatea de scanare.
2 Scoateţi orice obiect care blochează calea carelor pentru

cartuşe.
3 Verificaţi dacă sunt închise capacele carului cartuşelor.

4 Ridicaţi unitatea de scanare, apăsaţi uşor suportul scanerului
spre carele pentru cartuşe şi coborâţi cu atenţie unitatea de
scanare până când este închisă complet.

5 Apăsaţi .

Dacă  continuă să clipească rar:
1 Ridicaţi din nou unitatea de scanare.
2 Reinstalaţi cartuşele de imprimare. Pentru informaţii supli-

mentare, consultaţi „Instalarea cartuşelor de imprimare” de la
pagina 37.

 indicatorul luminos clipeşte Cartuşul de imprimare color trebuie înlocuit în curând.
Pentru a comanda consumabile, consultaţi „Comandarea hârtiei şi
a altor consumabile” de la pagina 42.

 indicatorul luminos este aprins Cartuşul de imprimare color trebuie înlocuit imediat.
Înlocuiţi cartuşul de imprimare color cu unul nou. Pentru informaţii
suplimentare, consultaţi „Schimbarea cartuşelor de imprimare” de
la pagina 36.

 indicatorul luminos clipeşte Cartuşul de imprimare alb-negru (sau foto) trebuie înlocuit în
curând.
Pentru a comanda consumabile, consultaţi „Comandarea hârtiei şi
a altor consumabile” de la pagina 42.
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 indicatorul luminos este aprins Cartuşul de imprimare alb-negru (sau foto) trebuie înlocuit imediat.
Înlocuiţi cartuşul de imprimare negru (sau foto) cu unul nou. Pentru
informaţii suplimentare, consultaţi „Schimbarea cartuşelor de
imprimare” de la pagina 36.

Mesaje de eroare
Aceste mesaje apar pe ecranul computerului.

Cartridge Alert (Alertă cartuş) Unul dintre cartuşele de imprimare trebuie înlocuit în
curând.
Înlocuiţi cartuşul de imprimare cu un cartuş nou. Pentru
informaţii suplimentare, consultaţi „Scoaterea unui
cartuş de imprimare uzat” de la pagina 36 şi „Instalarea
cartuşelor de imprimare” de la pagina 37.
Pentru a comanda consumabile, faceţi clic pe Order Ink
(Comandare cerneală) pe ecranul computerului. De
asemenea, aveţi posibilitatea să consultaţi „Coman-
darea hârtiei şi a altor consumabile” de la pagina 42.

Black cartridge replacement required (Este
necesară înlocuirea cartuşului negru)

Trebuie instalat un nou cartuş de imprimare negru (sau
foto).
Dacă este disponibil, faceţi clic pe butonul Continue
(Continuare) de pe ecranul computerului, pentru a
imprima utilizând cartuşul de imprimare color. (Butonul
Continue - Continuare - este disponibil numai la
începutul unei lucrări de imprimare.)
Notă: În cartuşul de imprimare negru (sau foto) rămâne
o cantitate variabilă de cerneală.
Pentru a înlocui cartuşul de imprimare negru (sau foto)
de la imprimantă, urmaţi aceşti paşi:
1 Revocaţi lucrarea de imprimare dacă nu este deja

revocată.
2 Înlocuiţi cartuşul de imprimare negru (sau foto) cu

un cartuş nou. Pentru informaţii suplimentare,
consultaţi „Scoaterea unui cartuş de imprimare
uzat” de la pagina 36 şi „Instalarea cartuşelor de
imprimare” de la pagina 37.

3 Imprimaţi din nou.
Pentru a comanda consumabile, faceţi clic pe Order Ink
(Comandare cerneală) pe ecranul computerului. De
asemenea, aveţi posibilitatea să consultaţi „Coman-
darea hârtiei şi a altor consumabile” de la pagina 42, în
acest ghid.
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Color cartridge replacement required (Este
necesară înlocuirea cartuşului color)

Trebuie instalat un nou cartuş de imprimare color.
Dacă este disponibil, faceţi clic pe butonul Continue
(Continuare) de pe ecranul computerului, pentru a
imprima utilizând cartuşul de imprimare negru (sau
foto). (Butonul Continue - Continuare - este disponibil
numai la începutul unei lucrări de imprimare.)
Notă: În cartuşul de imprimare color rămâne o cantitate
variabilă de cerneală.
Pentru a înlocui cartuşul de imprimare color de la
imprimantă, urmaţi aceşti paşi:
1 Revocaţi lucrarea de imprimare dacă nu este deja

revocată.
2 Înlocuiţi cartuşul de imprimare color cu un cartuş

nou. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi
„Scoaterea unui cartuş de imprimare uzat” de la
pagina 36 şi „Instalarea cartuşelor de imprimare” de
la pagina 37.

3 Imprimaţi din nou.
Pentru a comanda consumabile, faceţi clic pe Order Ink
(Comandare cerneală) pe ecranul computerului. De
asemenea, aveţi posibilitatea să consultaţi „Coman-
darea hârtiei şi a altor consumabile” de la pagina 42, în
acest ghid.

Black and Color cartridge replacement required
(Este necesară înlocuirea cartuşelor negru şi
color)

Trebuie instalate cartuşe de imprimare noi.
Lucrarea de imprimare a fost revocată.
Notă: În cartuşele de imprimare negru (sau foto) şi color
rămâne o cantitate variabilă de cerneală.
1 Înlocuiţi cartuşele de imprimare cu cartuşe noi.

Pentru informaţii suplimentare, consultaţi
„Scoaterea unui cartuş de imprimare uzat” de la
pagina 36 şi „Instalarea cartuşelor de imprimare” de
la pagina 37.

2 Imprimaţi din nou.
Pentru a comanda consumabile, faceţi clic pe Order Ink
(Comandare cerneală) pe ecranul computerului. De
asemenea, aveţi posibilitatea să consultaţi „Coman-
darea hârtiei şi a altor consumabile” de la pagina 42, în
acest ghid.

Dezinstalarea şi reinstalarea software-ului
Dacă imprimanta nu funcţionează corect sau dacă apare un mesaj de eroare de comunicaţie atunci când
încercaţi să utilizaţi imprimanta, poate fi necesar să dezinstalaţi şi să reinstalaţi software-ul imprimantei.

1 Faceţi clic pe Start    Programs (Programe) sau pe All Programs (Toate programele)    Lexmark
2500 Series.

2 Selectaţi Uninstall (Dezinstalare).
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3 Pentru a dezinstala software-ul imprimantei, urmaţi instrucţiunile de pe ecranul computerului.

4 Înainte să reinstalaţi software-ul imprimantei, reporniţi computerul.

5 Faceţi clic pe Cancel (Revocare) din toate ecranele New Hardware Found (Hardware nou găsit).

6 Introduceţi CD-ul, apoi urmaţi instrucţiunile de pe ecranul computerului pentru a reinstala software-ul.

Notă: Dacă ecranul de instalare nu apare în mod automat după ce reporniţi computerul, faceţi clic pe
Start  Run (Executare), apoi tastaţi D:\setup, unde D este litera unităţii CD-ROM.
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