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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 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.
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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
situl 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 şi
instrucţiuni de bază pentru utilizarea imprimantei.
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 utilizatorului.

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

Găsirea informaţiilor despre imprimantă

7

http://www.lexmark.com
http://www.lexmark.com


Ghidul utilizatorului

Descriere Unde se găseşte

Ghidul utilizatorului vă oferă instrucţiuni pentru utili-
zarea imprimantei şi alte informaţii precum:
• Utilizarea software-ului
• 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

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
350 Series.

2 Faceţi clic pe Ghidul utilizatorului.
Dacă legătura la Ghidul utilizatorului nu se află pe
spaţiul de lucru, 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 spaţiul de lucru apare o pictogramă pentru
Ghidul utilizatorului, iar pe ecran apare Ghidul utili-
zatorului.

Acest document aveţi posibilitatea să-l găsiţi şi pe situl
Web Lexmark la adresa www.lexmark.com.

Help (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 350
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
EST)
Sâmbătă (amiază–6:00 PM EST)

• Canada: 1-800-539-6275
Luni–Vineri (9:00 AM–9:00 PM
EST)
Sâmbătă (amiază–6:00 PM EST)

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

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

Numerele de telefon şi orele de
asistenţă diferă după ţară sau
regiune.
Vizitaţi situl nostru Web la adresa
www.lexmark.com. Selectaţi o ţară
sau regiune, apoi selectaţi legătura
Customer Support.
Notă: Pentru informaţii suplimentare
despre modul de a contacta
Lexmark, consultaţi garanţia
imprimată livrată împreună cu impri-
manta.

Asistenţă prin poşta
electronică

Pentru asistenţă prin poşta electronică,
vizitaţi situl 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 situl nostru Web la adresa
www.lexmark.com. Selectaţi o ţară
sau regiune, apoi selectaţi legătura
Customer Support.
Notă: Pentru informaţii suplimentare
despre modul de a contacta
Lexmark, consultaţi garanţia
imprimată livrată 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 Information.
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 garanţia imprimată
livrată împreună cu impri-
manta.

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 maşină
• Număr de serie
• Data achiziţionării
• Locul achiziţionării

Găsirea informaţiilor despre imprimantă
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Instalarea imprimantei
Imprimanta se poate utiliza ca produs independent sau cu o conexiune la un computer. Pentru a instala
imprimanta, consultaţi foaia Instrucţiuni de instalare care a fost furnizată împreună cu produsul.

Verificarea conţinutului cutiei

Denumire Descriere

1 Cartuş de imprimare color Cartuş de instalat în imprimantă

2 Sursa de alimentare Se ataşează la port-ul sursei de alimentare situată
în spatele imprimantei

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

4 Broşura Noţiuni de bază sau Soluţii pentru
instalare

Broşură imprimată care serveşte ca şi ghid
Notă: Manualul complet Ghidul utilizatorului poate
fi găsit pe CD-ul cu software de instalare livrat
împreună cu imprimanta.

5 Foaia Instrucţiuni de instalare Instrucţiuni despre instalarea hardware-ului şi
software-ului imprimantei şi informaţii despre
rezolvarea problemelor de instalare

6 4 x 6 inch (10 x 15 cm) - hârtie fotografică Hârtie pentru imprimantă

Notă: Cablul USB se vinde separat

Instalarea imprimantei
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Învăţaţi despre imprimantă

Despre componentele imprimantei

Utilizaţi Pentru

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

2 Suportul pentru hârtie Încărcarea hârtiei.

3 Mânerul Transportul imprimantei.

4 Capacul de acces Accesarea cartuşului de imprimare.

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

6 Portul PictBridge Conectarea la imprimantă a unui aparat de fotografiat cu carac-
teristica PictBridge, a unei unităţi flash sau a unui adaptor
Bluetooth.
Notă: Adaptorul Bluetooth este vândut separat.

7 Sloturile pentru cartele de memorie Introducerea cartelelor de memorie.

8 Indicator luminos Determinarea faptului că imprimanta citeşte o cartelă de
memorie. La citirea dispozitivului, indicatorul luminos clipeşte.

9 Panoul de control Operarea imprimantei.

10 Afişajul Vizualizarea fotografiilor sau a meniurilor sau verificarea stării
imprimantei.
Afişajul se înclină pentru vizualizare mai uşoară.

Învăţaţi despre imprimantă
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Utilizaţi Pentru

1 Portul sursei de alimentare Conectarea imprimantei la o sursă de alimentare utilizând cablul de
alimentare.

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

Utilizarea butoanelor de la panoul de control

Apăsaţi pe Pentru

1 Pornirea şi oprirea imprimantei.

2 Aplicarea reducerii efectului de ochi roşii la imprimarea fotografiei de pe afişaj. În partea
inferioară a afişajului, apare o pictogramă pentru a indica faptul că se va efectua
reducerea efectului de ochi roşii. Apăsaţi din nou pe  pentru revocarea corecţiei.

3 Începerea unei lucrări de imprimare color utilizând setările curente.

Învăţaţi despre imprimantă
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Apăsaţi pe Pentru

4 • Navigare printre selecţiile de meniu ale meniului principal.
• Navigare printre selecţiile unui submeniu.
• La vizualizarea fotografiilor, navigare de la o fotografie la alta.

5 • Într-un meniu, intrare în submeniuri şi efectuare de acţiuni.
• Selectarea unei fotografii vizualizate pe afişaj. Apăsaţi încă o dată pe  pentru a

deselecta fotografia.
• Evacuarea hârtiei. (Apăsaţi  timp de trei secunde.)

6 • Navigare prin submeniurile unui meniu.
• La examinarea unei fotografii, descreşterea numărului de copii de imprimat.

7 • Navigare printre selecţiile de meniu ale meniului principal.
• Navigare printre selecţiile unui submeniu.
• La vizualizarea fotografiilor, navigare de la o fotografie la alta.

8 • Într-un submeniu, salvarea selecţiei curente şi revenire la afişajul anterior.
• Când se vizualizează o prezentare de diapozitive, oprirea temporară sau definitivă

a prezentării.
• La imprimarea unei fotografii sau a unei pagini de aliniere, oprirea şi revocarea lucrării
şi evacuarea hârtiei.

9 • În ecranul de selectare fotografii, activarea meniului Photo Edit Mode (Mod editare
foto).

• În ecranul Print Preview (Examinare înaintea imprimării), activarea meniului Print
Settings (Setări imprimare).

10 • Navigare prin submeniurile unui meniu.
• La examinarea unei fotografii, creşterea numărului de copii de imprimat.

Utilizarea meniurilor panoului de control

Utilizarea meniului View and Select (Vizualizare şi selectare)
1 Introduceţi o cartelă de memorie sau o unitate flash. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi

„Introducerea unei cartele de memorie” de la pagina 22 sau„Introducerea unei unităţi flash” de la
pagina 23.

2 Apăsaţi repetat pe  sau pe , până când pe afişaj apare View and Select (Vizualizare şi selectare).

3 Apăsaţi pe .

4 Urmaţi instrucţiunile de pe afişaj.

Învăţaţi despre imprimantă
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De aici Aveţi posibilitatea să

View and Select (Vizualizare şi selectare) • Selectaţi una sau mai multe fotografii pentru vizualizare
şi/sau imprimare.

• Selectaţi numărul de copii de imprimat.
Apăsaţi pe  pentru a vă deplasa la ecranul Print Preview
(Examinare înaintea imprimării).

Print Preview (Examinare înaintea imprimării) Vizualizaţi o examinare a fotografiilor de imprimat.
Aveţi posibilitatea, de asemenea, să apăsaţi pe  pentru a
regla setările imprimantei, inclusiv dimensiunea hârtiei,
dimensiunea fotografiei, aspectul, calitatea imprimării, tipul
hârtiei şi setările de imprimare pentru fotografii tip paşaport.

Utilizarea meniului Print Photos (Imprimare fotografii)
Acest meniu vă permite să selectaţi un grup de fotografii pentru a le imprima.

1 Introduceţi o cartelă de memorie sau o unitate flash. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi
„Introducerea unei cartele de memorie” de la pagina 22 sau„Introducerea unei unităţi flash” de la
pagina 23.

2 Apăsaţi repetat pe  sau pe , până când pe afişaj apare Print Photos (Imprimare fotografii).

3 Apăsaţi pe .

De aici Aveţi posibilitatea să

Print Camera Selections (Imprimare selecţii aparat
de fotografiat)

Imprimaţi selecţii Digital Print Order Format (DPOF).
Această opţiune apare numai atunci când pe cartela de
memorie există un fişier DPOF valid. Pentru informaţii
suplimentare, consultaţi „Imprimarea fotografiilor de la
un aparat de fotografiat digital utilizând DPOF” de la
pagina 33.

Print All N Photos (Imprimarea tuturor celor N
fotografii)

Imprimaţi toate fotografiile de pe un dispozitiv de
memorie. N este numărul total de imagini care se vor
imprima. Aveţi posibilitatea să selectaţi:
• Photo/s on Paper (Fotografii pe hârtie) pentru a

vizualiza dimensiunile disponibile ale hârtiei.
• Index Print (Imprimare index) pentru a imprima o

pagină index a fotografiilor. Pentru informaţii supli-
mentare, consultaţi „Imprimarea unei pagini index a
fotografiilor” de la pagina 32.

• Copies Per Photo (Copii per fotografie) pentru a
selecta numărul de copii de imprimat per fotografie.

• Other Print Settings (Alte setări de imprimare)
pentru a alege o dimensiune a hârtiei, o dimensiune
a fotografiei, un aspect, o calitate a imprimării şi un
tip de hârtie.

Învăţaţi despre imprimantă
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De aici Aveţi posibilitatea să

Print Photos by Date (Imprimare fotografii după
dată)

Imprimaţi fotografiile dintre anumite date calendaristice.
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi „Imprimarea
fotografiilor după dată” de la pagina 30.

Print Photo Range (Imprimare interval de fotografii) Selectaţi prima şi ultima fotografie, dintr-un interval care
se imprimă. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi
„Imprimarea fotografiilor după interval” de la
pagina 31.

Utilizarea meniului Transfer (Transferare)
Aveţi posibilitatea să transferaţi fotografii de pe o cartelă de memorie pe o unitate flash sau pe un computer
(dacă imprimanta este ataşată la un computer). Fotografiile de pe cartela de memorie se păstrează.

1 Introducerea unei cartele de memorie. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi „Introducerea unei cartele
de memorie” de la pagina 22.

2 Apăsaţi repetat pe  sau pe , până când pe afişaj apare Transfer (Transferare).

3 Apăsaţi pe .

4 Dacă doriţi să transferaţi fotografii pe o unitate flash USB, introduceţi unitatea.

5 Apăsaţi pe  sau pe  pentru a selecta fie USB Flash Drive (Unitate flash USB) sau Computer (dacă
imprimanta este ataşată la un computer).

6 Apăsaţi pe .

7 Urmaţi instrucţiunile de pe afişajul imprimantei.

Utilizarea meniului Slideshow (Prezentare diapozitive)
Meniul Slideshow (Prezentare diapozitive) vă permite să vizualizaţi imaginile stocate pe o cartelă de memorie
sau pe o unitate flash.

1 Introduceţi o cartelă de memorie sau o unitate flash. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi
„Introducerea unei cartele de memorie” de la pagina 22 sau„Introducerea unei unităţi flash” de la
pagina 23.

2 Apăsaţi repetat pe  sau pe , până când pe afişaj apare Slideshow (Prezentare diapozitive).

3 Apăsaţi pe .

4 Pentru a continua, apăsaţi pe .
Fiecare fotografie este afişată timp de câteva secunde.

5 Dacă doriţi să efectuaţi manual deplasarea la fotografia anterioară sau la cea următoare, apăsaţi pe 
sau pe .

6 Utilizaţi oricare dintre următoarele butoane:
• Apăsaţi pe  pentru a selecta fotografia sau fotografiile de imprimat după prezentarea de diapozitive.
• Apăsaţi pe  pentru a opri temporar prezentarea de diapozitive. Apăsaţi din nou pe  pentru a opri

prezentarea de diapozitive.
• Apăsaţi pe  pentru a roti fotografia pe afişaj.

Învăţaţi despre imprimantă
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Când prezentarea de diapozitive este oprită, fotografia sau fotografiile selectate în timpul prezentării se
pot afişa apăsând .

Utilizarea meniului Tools (Instrumente)
1 Apăsaţi repetat pe  sau pe , până când pe afişaj apare Tools (Instrumente).

2 Apăsaţi pe .

De aici Aveţi posibilitatea să

Device Defaults (Valori implicite ale dispozitivului) Selectaţi:
• Language (Limbă) pentru a schimba setarea limbii.
• Country (Ţară) pentru a seta valorile implicite pentru

dimensiunea hârtiei goale şi formatul de date care se
utilizează în locaţia respectivă.

• Power Save (Economie de energie) pentru a seta
intervalul de timp după care imprimanta, dacă nu
este utilizată, intră în starea de consum redus de
energie. Cât timp este activat Power Save
(Economie de energie), afişajul şi lumina de fundal
se vor stinge. Apăsaţi pe orice buton pentru a restabili
alimentarea imprimantei.

Print Settings (Setări de imprimare) Selectaţi o dimensiune a hârtiei, o dimensiune a
fotografiei, un aspect, o calitate a imprimării şi un tip de
hârtie.

Maintenance (Întreţinere) Selectaţi:
• View Ink Level (Vizualizare nivel cerneală) pentru

a vizualiza o ilustraţie care reprezintă nivelul de
cerneală din cartuşul de imprimare. Pentru informaţii
suplimentare, consultaţi „Vizualizarea nivelului de
cerneală” de la pagina 48.

• Clean Cartridge (Curăţare cartuş) pentru a curăţa
duzele cartuşului de imprimare. Pentru informaţii
suplimentare, consultaţi „Curăţarea duzelor cartu-
şului de imprimare” de la pagina 47.

• Align Cartridge (Aliniere cartuş) pentru a alinia
cartuşul. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi
„Alinierea cartuşului de imprimare” de la
pagina 47.

• Print Test Page (Imprimare pagină de test) pentru
a imprima o pagină de test. Pentru informaţii supli-
mentare, consultaţi „Imprimarea unei pagini de test”
de la pagina 48.

• Reset Defaults (Restabilire valori implicite) pentru
a restabili valorile implicite la setările din fabrică.

Învăţaţi despre imprimantă
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De aici Aveţi posibilitatea să

Bluetooth Selectaţi:
• Bluetooth Enable (Activare Bluetooth) pentru a

activa sau dezactiva comunicaţia prin Bluetooth.
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi „Utilizarea
tehnologiei Bluetooth” de la pagina 42.

• Discovery Mode (Mod descoperire) pentru a activa
sau dezactiva modul Discovery (Descoperire).
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi „Utilizarea
tehnologiei Bluetooth” de la pagina 42.

• Device Name (Nume dispozitiv) pentru a vizualiza
Device Name (Nume dispozitiv) şi numărul Univer-
sally Administered Address (UAA - Adresă
administrată universal) asociat automat la dispozi-
tivul cu caracteristică Bluetooth.

• Device Address (Adresă dispozitiv) pentru a
vizualiza adresa de 48 de biţi a dispozitivului cu
caracteristică Bluetooth.

Particularizare Selectaţi:
• Screen Saver (Economizor ecran) pentru a activa

funcţia economizorului de ecran după 30 de
secunde, pentru a o activa după un minut sau pentru
a o dezactiva.

• Replace Screen Saver Photos (Înlocuire
fotografii economizor ecran) pentru a selecta până
la patru fotografii care să se utilizeze ca economi-
zoare de ecran.

• Hinting (Sugerare) pentru a activa sau dezactiva
sugestiile. Sugestiile sunt mesaje de pe afişajul
panoului de control care oferă mai multe informaţii
despre selecţia curentă.

Utilizarea meniului Photo Edit Mode (Mod editare foto)
Când vizualizaţi o fotografie, apăsaţi  pentru a accesa meniul Photo Edit Mode (Mod editare foto).

De aici Aveţi posibilitatea să

Brightness (Luminozitate) Reglaţi luminozitatea unei fotografii. Pentru informaţii
suplimentare, consultaţi „Reglarea luminozităţii fotogra-
fiilor” de la pagina 36.

Crop (Decupare) Decupaţi o fotografie. Pentru informaţii suplimentare,
consultaţi „Decuparea fotografiilor” de la pagina 35.

Auto Enhance (Îmbunătăţire automată) Realizaţi îmbunătăţirea automată a unei fotografii.
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi
„Îmbunătăţirea automată a fotografiilor” de la
pagina 37.

Învăţaţi despre imprimantă
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De aici Aveţi posibilitatea să

Red Eye Reduction (Reducere efect de ochi roşii) Reduceţi efectul de ochi roşii cauzat de reflexia luminii.

Colorized Effect (Efect de colorare) Selectaţi dacă o fotografie se imprimă în Black & White
(Alb-negru), Sepia, Antique Brown (Maro învechit), or
Antique Gray (Gri învechit). Pentru informaţii supli-
mentare, consultaţi „Utilizarea efectelor de culoare
asupra fotografiilor” de la pagina 39.

Rotate (Rotire) Rotiţi o fotografie în etape de câte 90 de grade, în sensul
acelor de ceasornic sau în sens invers.

Frames (Cadre) Selectaţi un stil şi o culoare pentru a încadra o fotografie.
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi „Adăugarea
de cadre la fotografii” de la pagina 38.

Utilizarea meniului PictBridge
Meniul de setări PictBridge implicite vă permite selectarea setărilor de imprimantă care se vor utiliza dacă nu
s-au specificat în prealabil setări la aparatul de fotografiat digital. Pentru a efectua selecţii la aparatul de
fotografiat, consultaţi documentaţia acestuia.

1 Conectaţi un aparat de fotografiat digital cu caracteristică PictBridge. Pentru informaţii suplimentare,
consultaţi „Conectarea unui aparat de fotografiat digital cu caracteristică PictBridge” de la pagina 24.

2 Apăsaţi  pentru a accesa meniul PictBridge.

3 Apăsaţi pe  sau pe  pentru a naviga prin opţiunile următoare.

De aici Aveţi posibilitatea să

Paper Size (Dimensiune hârtie) Selectaţi o dimensiune a hârtiei.

Photo Size (Dimensiune fotografie) Selectaţi o dimensiune a fotografiei.

Layout (Aspect) Selectaţi un aspect al fotografiei.

Print Quality (Calitate imprimare) Selectaţi o calitate a imprimării.

Paper Type (Tip hârtie) Selectaţi un tip de hârtie. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi
„Utilizarea tipurilor de hârtie acceptate” de la pagina 21.

4 Apăsaţi pe  sau pe  pentru a face o selecţie.

5 Apăsaţi  pentru a imprima.

Învăţaţi despre imprimantă
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Învăţaţi despre software
Software-ul imprimantei se poate accesa numai de la un computer. Pentru informaţii suplimentare despre
configurarea imprimantei cu un computer, consultaţi foaia Instrucţiuni de instalare care a fost furnizată
împreună cu produsul.

Utilizaţi Pentru Deschiderea software-ului

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

Din spaţiul de lucru:
1 Faceţi clic pe Start  Programs

(Programe) sau pe All
Programs (Toate programele)

 Lexmark 350 Series.
2 Selectaţi Solution Center

(Centru de soluţii).

Print Properties (Proprietăţi
imprimare)

Selectarea setărilor celor mai
bune de imprimare pentru
fotografia pe care o imprimaţi
utilizând un computer.

1 Cu o fotografie deschisă într-un
program, faceţi clic pe File
(Fişier)  Print (Imprimare).

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

Fast Pics (Fotografii rapide) • Transferarea fotografiilor de
pe un dispozitiv de memorie
pe un computer. Pentru infor-
maţii suplimentare, consultaţi
„Transferarea fotografiilor de
pe un dispozitiv de memorie
pe un computer” de la
pagina 41.

• Editarea şi imprimarea
fotografiilor memorate în
computer. Pentru informaţii
suplimentare, consultaţi
„Imprimarea fotografiilor
utilizând Fast Pics (Fotografii
rapide)” de la pagina 28.

Introduceţi o cartelă de memorie sau
o unitate flash. Pentru informaţii
suplimentare, consultaţi „Introdu-
cerea unei cartele de memorie” de la
pagina 22 sau„Introducerea unei
unităţi flash” de la pagina 23.

Învăţaţi despre software
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Încărcarea hârtiei

Încărcarea hârtiei
Note:

• Încărcaţi hârtie fotografică, cu partea lucioasă sau imprimabilă spre dumneavoastră. (Dacă nu sunteţi
sigur care parte este cea imprimabilă, consultaţi instrucţiunile care au însoţit hârtia.)

• Asiguraţi-vă că hârtia nu este utilizată sau deteriorată.
• Nu forţaţi hârtie în imprimantă.

1 Deplasaţi ghidajul hârtiei către latura din stânga a suportului pentru hârtie.

2 Încărcaţi vertical hârtia lângă partea din dreapta a suportului pentru hârtie şi eliberaţi încet ghidajul pentru
hârtie.

1

2

Utilizarea tipurilor de hârtie acceptate
Cu imprimanta, aveţi posibilitatea să utilizaţi următoarele tipuri de hârtie:
• Lexmark Perfectfinish Photo Paper
• Lexmark Photo Paper
• Hârtie fotografică/lucioasă

Note:

• Pentru rezultate optime, utilizaţi Lexmark Perfectfinish Photo Paper sau Lexmark Photo Paper.
• Nu utilizaţi Lexmark Premium Photo Paper. Cartuşul de imprimare nu este compatibil cu acest tip de

hârtie.

Imprimanta acceptă următoarele dimensiuni ale hârtiei:
• Cartelă A6: 4,1 x 5,8 inch (105 x 148 mm)
• Carte poştală Hagaki: 3,9 x 5,8 inch (100 x 148 mm)
• 3,5 x 5 inch (8,89 x 12,7 cm)
• 4 x 6 inch
• 4 x 8 inch
• 10 x 15 cm
• 10 x 20 cm
• Foto L (89 x 127 mm)

Notă: Nu încărcaţi mai mult de 25 de coli în suportul pentru hârtie.

Încărcarea hârtiei
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Conectarea dispozitivelor de stocare a
fotografiilor

Introducerea unei cartele de memorie
O cartelă de memorie se poate utiliza pentru stocarea fotografiilor efectuate utilizând un aparat de fotografiat
digital sau un telefon cu aparat foto. Imprimanta vă permite să vizualizaţi, editaţi şi să imprimaţi fotografii
stocate pe o cartelă de memorie. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi „Imprimarea fotografiilor” de la
pagina 27 sau„Editarea fotografiilor” de la pagina 35.

De asemenea, imprimanta vă permite să transferaţi fotografii:
• De pe o cartelă de memorie pe un computer. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi „Transferarea

fotografiilor de pe un dispozitiv de memorie pe un computer” de la pagina 41.
• De pe o cartelă de memorie pe o unitate flash. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi „Transferarea

fotografiilor de pe o cartelă de memorie pe o unitate flash” de la pagina 41.

1 Introduceţi o cartelă de memorie.

• Introduceţi cartela cu eticheta cu numele mărcii în sus.
• Dacă pe cartelă există o săgeată, asiguraţi-vă că este îndreptată spre imprimantă.

Slot Cartelă de memorie

Slot superior • xD Picture Card
• SD (Secure Digital)
• miniSD (cu adaptor) *
• microSD (cu adaptor) *
• RS-MMC (cu adaptor) *
• MultiMedia Card
• Memory Stick
• Memory Stick PRO
• Memory Stick Duo (cu adaptor) sau Memory Stick PRO Duo (cu adaptor) *
• TransFlash (cu adaptor) *

Slot inferior CompactFlash Type I şi Type II

* Aveţi grijă să conectaţi cartela de memorie la adaptorul livrat împreună cu ea, înainte să o introduceţi
în slot.

Conectarea dispozitivelor de stocare a fotografiilor
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2 Aşteptaţi să se aprindă indicatorul luminos al imprimantei. Indicatorul luminos clipeşte pentru a indica dacă
este citită cartela de memorie sau dacă transmite date.

Avertisment—Potenţiale daune: Nu scoateţi cartela de memorie şi nu atingeţi imprimanta în zona cartelei
de memorie cât timp indicatorul luminos clipeşte.

Dacă imprimanta nu citeşte cartela de memorie, scoateţi-o şi introduceţi-o din nou.

Notă: Imprimanta citeşte la un moment dat un singur dispozitiv media. Dacă introduceţi mai multe cartele de
memorie în acelaşi timp, veţi fi solicitat să o selectaţi pe cea pe care doriţi să o utilizaţi şi să o scoateţi pe
cealaltă.

Introducerea unei unităţi flash
O unitate flash se poate utiliza pentru stocarea fotografiilor efectuate utilizând un aparat de fotografiat digital
sau un telefon cu aparat foto. Imprimanta vă permite să vizualizaţi, editaţi şi să imprimaţi fotografii stocate pe
o unitate flash. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi „Imprimarea fotografiilor” de la pagina 27 sau
„Editarea fotografiilor” de la pagina 35.

De asemenea, imprimanta vă permite să transferaţi fotografii:
• De pe o unitate flash pe un computer. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi „Transferarea fotografiilor

de pe un dispozitiv de memorie pe un computer” de la pagina 41.
• De pe o cartelă de memorie pe o unitate flash. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi „Transferarea

fotografiilor de pe o cartelă de memorie pe o unitate flash” de la pagina 41.

1 Introduceţi o unitate flash în port-ul PictBridge din partea frontală a imprimantei.

Conectarea dispozitivelor de stocare a fotografiilor
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Note:

• Poate să fie necesar un adaptor dacă unitatea flash nu se potriveşte direct în port.
• Imprimanta citeşte un singur dispozitiv media la un moment dat. Dacă introduceţi suporturi în mai multe

dispozitive media în acelaşi timp, veţi fi solicitat să îl selectaţi pe cel pe care doriţi să îl utilizaţi şi să îl
scoateţi pe celălalt.

2 Aşteptaţi ca imprimanta să citească de pe unitatea flash.

Conectarea unui aparat de fotografiat digital cu
caracteristică PictBridge
PictBridge este o tehnologie disponibilă la majoritatea aparatelor de fotografiat digitale, care vă permite să
imprimaţi direct de la aparatul de fotografiat digital fără să utilizaţi un computer. Aveţi posibilitatea să conectaţi
la imprimantă un aparat de fotografiat digital compatibil PictBridge şi să utilizaţi sau imprimanta sau aparatul
de fotografiat pentru a controla imprimarea fotografiilor.

1 Introduceţi un capăt al cablului USB în aparatul de fotografiat.

Notă: Utilizaţi numai cablul USB livrat împreună cu aparatul de fotografiat.

2 Introduceţi celălalt capăt al cablului în port-ul PictBridge din partea frontală a imprimantei.

Note:

• Asiguraţi-vă că aparatul de fotografiat digital compatibil PictBridge este setat pe un mod USB corect.
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi documentaţia aparatului de fotografiat.

• Imprimanta citeşte la un moment dat un singur dispozitiv media.

Conectarea dispozitivelor de stocare a fotografiilor
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3 În cazul în care conexiunea PictBridge se realizează cu succes, pe afişaj apare: Camera connected.
Refer to Camera display or Camera User Manual for further information. (Aparat foto conectat.
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi afişajul aparatului de fotografiat sau Manualul
utilizatorului aparatului de fotografiat.) Dacă doriţi să utilizaţi aparatul de fotografiat pentru a controla
imprimarea fotografiilor, consultaţi instrucţiunile din documentaţia aparatului de fotografiat.

4 Dacă nu s-au specificat în prealabil setări la aparatul de fotografiat digital, aveţi posibilitatea să utilizaţi
imprimanta pentru a controla imprimarea fotografiilor. Apăsaţi pe  pentru a face ca meniul PictBridge să
apară pe afişajul panoului de control. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi „Utilizarea meniului
PictBridge” de la pagina 19.

Conectarea dispozitivelor de stocare a fotografiilor
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Vizualizarea fotografiilor

Vizualizarea unei prezentări de diapozitive foto pe afişajul
panoului de control
Dacă doriţi să vizualizaţi o prezentare de diapozitive cu fotografiile de pe o cartelă de memorie sau unitate
flash, consultaţi „Utilizarea meniului Slideshow (Prezentare diapozitive)” de la pagina 16.

Înlocuirea fotografiilor economizorului de ecran de pe
afişajul panoului de control
Aveţi posibilitatea să selectaţi până la patru fotografii pentru a le utiliza ca economizoare de ecran de la
imprimantă.

1 Introduceţi o cartelă de memorie sau o unitate flash. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi
„Introducerea unei cartele de memorie” de la pagina 22 sau„Introducerea unei unităţi flash” de la
pagina 23.

2 Apăsaţi repetat pe  sau pe , până când pe afişaj apare Tools (Instrumente).

3 Apăsaţi pe .

4 Apăsaţi repetat pe  sau pe , până când se selectează Customize (Particularizare).

5 Apăsaţi pe .

6 Apăsaţi pe  sau pe  pentru a selecta After 30 Sec (După 30 sec.) sau After 1 Min (După 1 minut).

7 Apăsaţi pe  pentru a selecta Replace Screen Saver Photos (Înlocuire fotografii economizor
ecran).

8 Apăsaţi pe .

9 Urmaţi instrucţiunile de pe afişaj.

Vizualizarea fotografiilor
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Imprimarea fotografiilor
Cu această imprimantă, aveţi posibilitatea să utilizaţi următoarele tipuri de hârtie:
• Hârtie fotografică Lexmark Perfectfinish
• Hârtie fotografică Lexmark
• Hârtie fotografică/lucioasă

Note:

• Pentru rezultate optime, utilizaţi hârtie fotografică Lexmark Perfectfinish sau hârtie fotografică Lexmark.
• Nu utilizaţi hârtie fotografică Lexmark Premium. Cartuşul de imprimare nu este compatibil cu acest tip de

hârtie.

Imprimarea fotografiilor utilizând computerul

Imprimarea fotografiilor utilizând Print Properties (Proprietăţi
imprimare)
Dintr-un program Windows, aveţi posibilitatea să utilizaţi Print Properties (Proprietăţi imprimare) pentru a
imprima fotografii stocate pe computer.

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 21.

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

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

4 Din fila Quality/Copies (Calitate/Copii), selectaţi Photo (Fotografie).

5 Din meniul Paper Type (Tip hârtie), selectaţi un tip de hârtie.

6 Din fila Paper Setup (Iniţializare hârtie), selectaţi dimensiunea hârtiei şi orientarea fotografiei.

7 Faceţi clic pe OK.

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

Notă: Pentru a împiedica murdărirea sau zgârierea, evitaţi să atingeţi cu degetele sau cu obiecte ascuţite
suprafaţa imprimată. 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.

Imprimarea fotografiilor
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Imprimarea fotografiilor utilizând Fast Pics (Fotografii rapide)
Aveţi posibilitatea să utilizaţi Fast Pics (Fotografii rapide) pentru a prelua, edita şi imprima fotografii stocate
pe un dispozitiv de memorie sau pe computer.

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 21.

2 Introduceţi o cartelă de memorie sau o unitate flash. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi
„Introducerea unei cartele de memorie” de la pagina 22 sau„Introducerea unei unităţi flash” de la
pagina 23.
Software-ul Fast Pics (Fotografii rapide) se lansează automat pe computer.

3 Dacă este necesar, faceţi clic pe Change Folder (Schimbare folder) pentru a răsfoi până la locaţia unde
sunt stocate fotografiile.

4 Faceţi clic pe fiecare fotografie pe care doriţi să o imprimaţi.

5 Dacă doriţi să editaţi fotografiile, faceţi clic pe Edit (Editare).

6 Utilizaţi oricare dintre butoanele instrumente:
• Red Eye Reduction (Reducere efect de ochi roşii)
• Auto Fix (Remediere automată)
• Crop (Decupare)
• Rotate (Rotire)

7 După utilizarea instrumentelor de editare, faceţi clic pe Done (Realizat).

8 Salvaţi fişierele editate ca fişiere noi, separate sau înlocuiţi fişierele originale cu cele editate. De asemenea,
aveţi posibilitatea să alegeţi Continue without saving (Continuare fără salvare) pentru a renunţa la
modificări.

9 Selectaţi o dimensiune pentru fiecare fotografie şi dimensiunea hârtiei din imprimantă. Pentru a imprima
fotografii fără margini, trebuie să selectaţi o dimensiune a fotografiei egală cu dimensiunea hârtiei
încărcate.

10 Selectaţi numărul de copii.

11 Faceţi clic pe Print Now (Imprimare acum).

Notă: Pentru a împiedica murdărirea sau zgârierea, evitaţi să atingeţi cu degetele sau cu obiecte ascuţite
suprafaţa imprimată. 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.

Imprimarea fotografiilor
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Imprimarea fotografiilor utilizând panoul de control

Imprimarea unei fotografii sau a unor fotografii selectate
Utilizaţi aceste instrucţiuni pentru a vizualiza fotografii şi pentru a selecta una sau mai multe fotografii pentru
editare şi imprimare.

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 21.

2 Introduceţi o cartelă de memorie sau o unitate flash. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi
„Introducerea unei cartele de memorie” de la pagina 22 sau„Introducerea unei unităţi flash” de la
pagina 23.

3 Apăsaţi repetat pe  sau pe , până când pe afişaj apare View and Select (Vizualizare şi selectare).

4 Apăsaţi pe .

5 Pentru a continua, apăsaţi pe .

6 Apăsaţi pe  sau pe  pentru a naviga prin fotografii.

7 Apăsaţi pe  pentru a selecta o fotografie pentru imprimare.

8 Dacă doriţi să editaţi fotografia:
a Apăsaţi pe . Pentru informaţii suplimentare, consultaţi „Utilizarea meniului Photo Edit Mode (Mod

editare foto)” de la pagina 18.
b Efectuaţi modificările.
c Apăsaţi pe  pentru a salva modificările, apoi reveniţi la ecranul de selectare a fotografiilor.

9 Apăsaţi pe  sau pe  pentru a selecta numărul de copii de imprimat.

Notă: Apăsarea pe  când numărul de copii este setat la 1, va deselecta imaginea. Apăsarea pe 
când imaginea nu este selectată, va selecta imaginea.

10 Aveţi posibilitatea să selectaţi mai multe fotografii pentru imprimare şi editare prin repetarea pasul 6 până
la pasul 9.

11 Apăsaţi pe  pentru a merge la ecranul Print Preview (Examinare înaintea imprimării).

12 Dacă doriţi să ajustaţi setările de imprimare:
a Apăsaţi pe .
b Faceţi selecţiile.
c Apăsaţi pe  pentru a salva selecţiile, apoi reveniţi la ecranul Print Preview (Examinare înaintea

imprimării).

13 Apăsaţi  pentru a imprima.

Notă: Pentru a împiedica murdărirea sau zgârierea, evitaţi să atingeţi cu degetele sau cu obiecte ascuţite
suprafaţa imprimată. 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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Imprimarea tuturor fotografiilor
Utilizaţi aceste instrucţiuni pentru a imprima toate fotografiile stocate pe cartela de memorie sau pe unitatea
flash.

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 21.

2 Introduceţi o cartelă de memorie sau o unitate flash. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi
„Introducerea unei cartele de memorie” de la pagina 22 sau„Introducerea unei unităţi flash” de la
pagina 23.

3 Apăsaţi repetat pe  sau pe , până când pe afişaj apare Print Photos (Imprimare fotografii).

4 Apăsaţi pe .

5 Apăsaţi repetat pe  sau pe  până când se selectează Print All N Photos (Imprimarea tuturor celor
N fotografii). (N este numărul total de imagini care se vor imprima.)

6 Apăsaţi pe .

7 Apăsaţi pe  sau pe  pentru a selecta dimensiunea fotografiei, dimensiunea hârtiei şi numărul de copii
de imprimat per fotografie.

8 Apăsaţi pe .

9 Dacă doriţi să ajustaţi setările de imprimare:
a Apăsaţi pe .
b Faceţi selecţiile.
c Apăsaţi pe  pentru a salva selecţiile, apoi reveniţi la ecranul Print Preview (Examinare înaintea

imprimării).

10 Apăsaţi  pentru a imprima.

Notă: Pentru a împiedica murdărirea sau zgârierea, evitaţi să atingeţi cu degetele sau cu obiecte ascuţite
suprafaţa imprimată. 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.

Imprimarea fotografiilor după dată
Utilizaţi aceste instrucţiuni pentru a imprima fotografii efectuate cu anumite date.

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 21.

2 Introduceţi o cartelă de memorie sau o unitate flash. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi
„Introducerea unei cartele de memorie” de la pagina 22 sau„Introducerea unei unităţi flash” de la
pagina 23.

3 Apăsaţi repetat pe  sau pe , până când pe afişaj apare Print Photos (Imprimare fotografii).

4 Apăsaţi pe .

5 Apăsaţi repetat pe  sau pe , până când se selectează Print Photos by Date (Imprimare fotografii
după dată).
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6 Apăsaţi pe .

7 Apăsaţi pe  sau pe  pentru a selecta o dată de început anterioară sau ulterioară.

8 Apăsaţi pe  sau pe  pentru a selecta o dată de sfârşit anterioară sau ulterioară.

9 Apăsaţi pe  pentru a salva intervalul de date selectat.

10 Apăsaţi pe  sau pe  pentru a selecta dimensiunea fotografiei, dimensiunea hârtiei şi numărul de copii
de imprimat per fotografie.

11 Apăsaţi pe .

12 Dacă doriţi să ajustaţi setările de imprimare:
a Apăsaţi pe .
b Faceţi selecţiile.
c Apăsaţi pe  pentru a salva selecţiile, apoi reveniţi la ecranul Print Preview (Examinare înaintea

imprimării).

13 Apăsaţi  pentru a imprima.

Notă: Pentru a împiedica murdărirea sau zgârierea, evitaţi să atingeţi cu degetele sau cu obiecte ascuţite
suprafaţa imprimată. 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.

Imprimarea fotografiilor după interval
Utilizaţi aceste instrucţiuni pentru a selecta prima şi ultima fotografie, dintr-un interval care se imprimă.

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 21.

2 Introduceţi o cartelă de memorie sau o unitate flash. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi
„Introducerea unei cartele de memorie” de la pagina 22 sau„Introducerea unei unităţi flash” de la
pagina 23.

3 Apăsaţi repetat pe  sau pe , până când pe afişaj apare Print Photos (Imprimare fotografii).

4 Apăsaţi pe .

5 Apăsaţi repetat pe  sau pe  până când se selectează Print Photo Range (Imprimare interval de
fotografii).

6 Apăsaţi pe .

7 Pentru a continua, apăsaţi pe .

8 Apăsaţi pe  sau pe  pentru a naviga la prima fotografie din intervalul de imprimat.

9 Apăsaţi pe .

10 Apăsaţi pe  sau pe  pentru a naviga la ultima fotografie din intervalul de imprimat.

11 Apăsaţi pe .

12 Apăsaţi pe  sau pe  pentru a selecta dimensiunea fotografiei, dimensiunea hârtiei şi numărul de copii
de imprimat per fotografie.
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13 Apăsaţi pe .

14 Dacă doriţi să ajustaţi setările de imprimare:
a Apăsaţi pe .
b Faceţi selecţiile.
c Apăsaţi pe  pentru a salva selecţiile, apoi reveniţi la ecranul Print Preview (Examinare înaintea

imprimării).

15 Apăsaţi  pentru a imprima.

Notă: Pentru a împiedica murdărirea sau zgârierea, evitaţi să atingeţi cu degetele sau cu obiecte ascuţite
suprafaţa imprimată. 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.

Imprimarea unei pagini index a fotografiilor
Utilizaţi aceste instrucţiuni pentru a imprima imagini miniaturale ale tuturor fotografiilor stocate pe cartela de
memorie sau pe unitatea flash.

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 21.

2 Introduceţi o cartelă de memorie sau o unitate flash. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi
„Introducerea unei cartele de memorie” de la pagina 22 sau„Introducerea unei unităţi flash” de la
pagina 23.

3 Apăsaţi repetat pe  sau pe , până când pe afişaj apare Print Photos (Imprimare fotografii).

4 Apăsaţi pe .

5 Apăsaţi repetat pe  sau pe  până când se selectează Print All N Photos (Imprimarea tuturor celor
N fotografii). (N este numărul total de imagini care se vor imprima.)

6 Apăsaţi pe .

7 Apăsaţi repetat pe  sau pe  până când se selectează Index Print (Imprimare index).

8 Apăsaţi pe .
Pe afişaj apare o pagină index a imaginilor.

9 Apăsaţi  pentru a imprima.

Notă: Pentru a împiedica murdărirea sau zgârierea, evitaţi să atingeţi cu degetele sau cu obiecte ascuţite
suprafaţa imprimată. 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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Imprimarea fotografiilor de la un aparat de fotografiat digital
utilizând DPOF
DPOF (Digital Print Order Format – Format pentru comenzi de imprimare digitală) este o caracteristică
disponibilă pe anumite aparate digitale de fotografiat. Dacă aparatul dvs. de fotografiat acceptă DPOF, aveţi
posibilitatea să precizaţi care fotografii se vor imprima şi câte din fiecare, înainte să scoateţi cartela de
memorie din aparatul de fotografiat. Imprimanta recunoaşte aceste setări atunci când introduceţi cartela de
memorie în imprimantă.

Notă: Dacă aţi specificat o dimensiune de fotografie în timp ce cartela de memorie era încă în aparatul de
fotografiat, asiguraţi-vă că dimensiunea hârtiei încărcate în imprimantă nu este mai mică decât dimensiunea
pe care aţi specificat-o în selecţia DPOF.

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 21.

2 Introduceţi o cartelă de memorie. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi „Introducerea unei cartele de
memorie” de la pagina 22.

3 Apăsaţi repetat pe  sau pe , până când pe afişaj apare Print Photos (Imprimare fotografii).

4 Apăsaţi pe .

5 Apăsaţi repetat pe  sau pe , până când se selectează Print Camera Selections (Imprimare selecţii
aparat de fotografiat). Această opţiune apare numai atunci când pe cartela de memorie există un fişier
DPOF valid.

6 Apăsaţi pe .

7 Apăsaţi  pentru a imprima.

Notă: Pentru a împiedica murdărirea sau zgârierea, evitaţi să atingeţi cu degetele sau cu obiecte ascuţite
suprafaţa imprimată. 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.

Imprimarea fotografiilor de la un aparat de fotografiat digital
utilizând meniul PictBridge
PictBridge este o tehnologie disponibilă la majoritatea aparatelor de fotografiat digitale, care vă permite să
imprimaţi direct de la aparatul de fotografiat digital fără să utilizaţi un computer. Aveţi posibilitatea să conectaţi
un aparat de fotografiat digital compatibil PictBridge la imprimantă şi să utilizaţi meniul PictBridge de la
imprimantă pentru a imprima fotografii.

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 21.

2 Conectaţi un aparat de fotografiat digital cu caracteristică PictBridge. Pentru informaţii suplimentare,
consultaţi „Conectarea unui aparat de fotografiat digital cu caracteristică PictBridge” de la pagina 24.
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3 Dacă nu s-au specificat în prealabil setări la aparatul de fotografiat digital, apăsaţi pe  pentru a accesa
meniul PictBridge de la imprimantă. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi „Utilizarea meniului
PictBridge” de la pagina 19.

4 După ce faceţi selecţiile dorite, apăsaţi pe  pentru a imprima.

Notă: Pentru a împiedica murdărirea sau zgârierea, evitaţi să atingeţi cu degetele sau cu obiecte ascuţite
suprafaţa imprimată. 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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Editarea fotografiilor
Cu această imprimantă, aveţi posibilitatea să utilizaţi următoarele tipuri de hârtie:
• Hârtie fotografică Lexmark Perfectfinish
• Hârtie fotografică Lexmark
• Hârtie fotografică/lucioasă

Note:

• Pentru rezultate optime, utilizaţi hârtie fotografică Lexmark Perfectfinish sau hârtie fotografică Lexmark.
• Nu utilizaţi hârtie fotografică Lexmark Premium. Cartuşul de imprimare nu este compatibil cu acest tip de

hârtie.

Decuparea fotografiilor
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 21.

2 Introduceţi o cartelă de memorie sau o unitate flash. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi
„Introducerea unei cartele de memorie” de la pagina 22 sau„Introducerea unei unităţi flash” de la
pagina 23.

3 Apăsaţi repetat pe  sau pe , până când pe afişaj apare View and Select (Vizualizare şi selectare).

4 Apăsaţi pe .

5 Pentru a continua, apăsaţi pe .

6 Apăsaţi pe  sau pe  pentru a naviga prin fotografii.

7 Apăsaţi pe  pentru a selecta o fotografie pentru imprimare.

8 Apăsaţi pe .
Apare meniul Photo Edit Mode (Mod editare foto).

9 Apăsaţi repetat pe  sau pe  până când apare Crop (Decupare) în partea inferioară a afişajului şi se
evidenţiază pictograma asociată decupării.

10 Apăsaţi pe .

11 Utilizaţi instrumentele de trunchiere prezentate pe afişaj. Apăsaţi pe  sau pe , pentru a selecta
instrumentul, şi pe  sau pe , pentru a utiliza instrumentul selectat.

12 Apăsaţi  pentru a salva modificările şi a reveni la meniul Photo Edit Mode (Mod editare foto).

13 Pentru a reveni la ecranul de selectare a fotografiilor, apăsaţi pe .

14 Apăsaţi pe  sau pe  pentru a selecta numărul de copii de imprimat.

Notă: Apăsarea pe  când numărul de copii este setat la 1, va deselecta imaginea. Apăsarea pe 
când imaginea nu este selectată, va selecta imaginea.

15 Aveţi posibilitatea să selectaţi mai multe fotografii pentru imprimare şi editare prin repetarea pasul 6 până
la pasul 14.
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16 Apăsaţi pe  pentru a merge la ecranul Print Preview (Examinare înaintea imprimării).

17 Dacă doriţi să ajustaţi setările de imprimare:
a Apăsaţi pe .
b Faceţi selecţiile.
c Apăsaţi pe  pentru a salva selecţiile, apoi reveniţi la ecranul Print Preview (Examinare înaintea

imprimării).

18 Apăsaţi  pentru a imprima.

Notă: Pentru a împiedica murdărirea sau zgârierea, evitaţi să atingeţi cu degetele sau cu obiecte ascuţite
suprafaţa imprimată. 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.

Reglarea luminozităţii fotografiilor
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 21.

2 Introduceţi o cartelă de memorie sau o unitate flash. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi
„Introducerea unei cartele de memorie” de la pagina 22 sau„Introducerea unei unităţi flash” de la
pagina 23.

3 Apăsaţi repetat pe  sau pe , până când pe afişaj apare View and Select (Vizualizare şi selectare).

4 Apăsaţi pe .

5 Pentru a continua, apăsaţi pe .

6 Apăsaţi pe  sau pe  pentru a naviga prin fotografii.

7 Apăsaţi pe  pentru a selecta o fotografie pentru imprimare.

8 Apăsaţi pe .
Apare meniul Photo Edit Mode (Mod editare foto).

9 Apăsaţi repetat pe  sau pe , până când pe afişaj apare Brightness (Luminozitate).

10 Apăsaţi pe  sau pe  pentru a regla luminozitatea fotografiei.

Notă: Imaginea de pe afişaj nu reflectă cu acurateţe imaginea care se va imprima.

11 Apăsaţi pe  pentru a salva modificările, apoi reveniţi la ecranul de selectare a fotografiilor.

12 Apăsaţi pe  sau pe  pentru a selecta numărul de copii de imprimat.

Notă: Apăsarea pe  când numărul de copii este setat la 1, va deselecta imaginea. Apăsarea pe 
când imaginea nu este selectată, va selecta imaginea.

13 Aveţi posibilitatea să selectaţi mai multe fotografii pentru imprimare şi editare prin repetarea pasul 6 până
la pasul 12.

14 Apăsaţi pe  pentru a merge la ecranul Print Preview (Examinare înaintea imprimării).
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15 Dacă doriţi să reglaţi setările de imprimare:
a Apăsaţi pe .
b Faceţi selecţiile.
c Apăsaţi pe  pentru a salva selecţiile, apoi reveniţi la ecranul Print Preview (Examinare înaintea

imprimării).

16 Apăsaţi  pentru a imprima.

Notă: Pentru a împiedica murdărirea sau zgârierea, evitaţi să atingeţi cu degetele sau cu obiecte ascuţite
suprafaţa imprimată. 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.

Îmbunătăţirea automată a fotografiilor
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 21.

2 Introduceţi o cartelă de memorie sau o unitate flash. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi
„Introducerea unei cartele de memorie” de la pagina 22 sau„Introducerea unei unităţi flash” de la
pagina 23.

3 Apăsaţi repetat pe  sau pe , până când pe afişaj apare View and Select (Vizualizare şi selectare).

4 Apăsaţi pe .

5 Pentru a continua, apăsaţi pe .

6 Apăsaţi pe  sau pe  pentru a naviga prin fotografii.

7 Apăsaţi pe  pentru a selecta o fotografie pentru imprimare.

8 Apăsaţi pe .
Apare meniul Photo Edit Mode (Mod editare foto).

9 Apăsaţi repetat pe  sau pe , până când pe afişaj apare Auto Enhance (Îmbunătăţire automată).

10 Apăsaţi pe  sau pe  pentru a selecta On (Activat).

Notă: Imaginea de pe afişaj nu reflectă cu acurateţe imaginea care se va imprima.

11 Apăsaţi pe  pentru a salva selecţia, apoi reveniţi la ecranul de selectare a fotografiilor.
În partea inferioară a afişajului, apare o pictogramă pentru a indica faptul că fotografia va fi îmbunătăţită
automat la imprimare.

12 Apăsaţi pe  sau pe  pentru a selecta numărul de copii de imprimat.

Notă: Apăsarea pe  când numărul de copii este setat la 1, va deselecta imaginea. Apăsarea pe 
când imaginea nu este selectată, va selecta imaginea.

13 Aveţi posibilitatea să selectaţi mai multe fotografii pentru imprimare şi editare prin repetarea pasul 6 până
la pasul 12.

14 Apăsaţi pe  pentru a merge la ecranul Print Preview (Examinare înaintea imprimării).
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15 Dacă doriţi să reglaţi setările de imprimare:
a Apăsaţi pe .
b Faceţi selecţiile.
c Apăsaţi pe  pentru a salva selecţiile, apoi reveniţi la ecranul Print Preview (Examinare înaintea

imprimării).

16 Apăsaţi  pentru a imprima.

Notă: Pentru a împiedica murdărirea sau zgârierea, evitaţi să atingeţi cu degetele sau cu obiecte ascuţite
suprafaţa imprimată. 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.

Adăugarea de cadre la fotografii
Aveţi posibilitatea să selectaţi un stil şi o culoare pentru cadru ca bordură pentru fotografie.

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 21.

2 Introduceţi o cartelă de memorie sau o unitate flash. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi
„Introducerea unei cartele de memorie” de la pagina 22 sau„Introducerea unei unităţi flash” de la
pagina 23.

3 Apăsaţi repetat pe  sau pe , până când pe afişaj apare View and Select (Vizualizare şi selectare).

4 Apăsaţi pe .

5 Pentru a continua, apăsaţi pe .

6 Apăsaţi pe  sau pe  pentru a naviga prin fotografii.

7 Apăsaţi pe  pentru a selecta o fotografie pentru imprimare.

8 Apăsaţi pe .
Apare meniul Photo Edit Mode (Mod editare foto).

9 Apăsaţi repetat pe  sau pe , până când pe afişaj apare Frames (Cadre).

10 Apăsaţi pe .

11 Apăsaţi pe  sau pe  pentru a selecta un stil de cadru.

12 Apăsaţi pe .

13 Apăsaţi pe  sau pe  pentru a selecta culoare pentru cadru.

14 Apăsaţi pe .

15 Apăsaţi pe  pentru a salva selecţiile, apoi reveniţi la ecranul de selectare a fotografiilor.
În partea inferioară a afişajului, apare o pictogramă pentru a indica faptul că fotografia va avea un cadru
la imprimare.

16 Apăsaţi pe  sau pe  pentru a selecta numărul de copii de imprimat.

Notă: Apăsarea pe  când numărul de copii este setat la 1, va deselecta imaginea. Apăsarea pe 
când imaginea nu este selectată, va selecta imaginea.
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17 Aveţi posibilitatea să selectaţi mai multe fotografii pentru imprimare şi editare prin repetarea pasul 6 până
la pasul 16.

18 Apăsaţi pe  pentru a merge la ecranul Print Preview (Examinare înaintea imprimării).

19 Dacă doriţi să reglaţi setările de imprimare:
a Apăsaţi pe .
b Faceţi selecţiile.
c Apăsaţi pe  pentru a salva selecţiile, apoi reveniţi la ecranul Print Preview (Examinare înaintea

imprimării).

20 Apăsaţi  pentru a imprima.

Notă: Pentru a împiedica murdărirea sau zgârierea, evitaţi să atingeţi cu degetele sau cu obiecte ascuţite
suprafaţa imprimată. 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.

Utilizarea efectelor de culoare asupra fotografiilor
Caracteristica Colorize Effect (Efect de colorare) vă permite să imprimaţi o fotografie în Black & White (Alb-
negru), Sepia, Antique Brown (Maro învechit) sau Antique Gray (Gri învechit).

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 21.

2 Introduceţi o cartelă de memorie sau o unitate flash. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi
„Introducerea unei cartele de memorie” de la pagina 22 sau„Introducerea unei unităţi flash” de la
pagina 23.

3 Apăsaţi repetat pe  sau pe , până când pe afişaj apare View and Select (Vizualizare şi selectare).

4 Apăsaţi pe .

5 Pentru a continua, apăsaţi pe .

6 Apăsaţi pe  sau pe  pentru a naviga prin fotografii.

7 Apăsaţi pe  pentru a selecta o fotografie pentru imprimare.

8 Apăsaţi pe .
Apare meniul Photo Edit Mode (Mod editare foto).

9 Apăsaţi pe  sau pe , până când pe afişaj apare Colorize Effect (Efect de colorare).

10 Apăsaţi pe  sau pe  pentru a selecta o opţiune pentru efecte de culoare.

11 Apăsaţi pe  pentru a salva selecţia, apoi reveniţi la ecranul de selectare a fotografiilor.

12 Apăsaţi pe  sau pe  pentru a selecta numărul de copii de imprimat.

Notă: Apăsarea pe  când numărul de copii este setat la 1, va deselecta imaginea. Apăsarea pe 
când imaginea nu este selectată, va selecta imaginea.

13 Aveţi posibilitatea să selectaţi mai multe fotografii pentru imprimare şi editare prin repetarea pasul 6 până
la pasul 12.
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14 Apăsaţi pe  pentru a merge la ecranul Print Preview (Examinare înaintea imprimării).

15 Dacă doriţi să reglaţi setările de imprimare:
a Apăsaţi pe .
b Faceţi selecţiile.
c Apăsaţi pe  pentru a salva selecţiile, apoi reveniţi la ecranul Print Preview (Examinare înaintea

imprimării).

16 Apăsaţi  pentru a imprima.

Notă: Pentru a împiedica murdărirea sau zgârierea, evitaţi să atingeţi cu degetele sau cu obiecte ascuţite
suprafaţa imprimată. 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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Transferarea fotografiilor

Transferarea fotografiilor de pe un dispozitiv de memorie
pe un computer
Aveţi posibilitatea să transferaţi fotografii de pe o cartelă de memorie sau de pe o unitate flash pe un computer
pentru a economisi spaţiul de pe dispozitivul de memorie.

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

2 Introduceţi o cartelă de memorie sau o unitate flash. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi
„Introducerea unei cartele de memorie” de la pagina 22 sau„Introducerea unei unităţi flash” de la
pagina 23.
Software-ul Fast Pics (Fotografii rapide) se lansează pe ecranul computerului.

3 Din dialogul Fast Pics (Fotografii rapide), faceţi clic pe Save Photos to PC (Salvare fotografii pe PC).
Indicatorul luminos de la imprimantă clipeşte pentru a indica faptul că se transmit date de pe cartela de
memorie către computer.

4 Urmaţi instrucţiunile de pe ecranul computerului pentru a preciza unde doriţi să salvaţi imaginile.

Transferarea fotografiilor de pe o cartelă de memorie pe o
unitate flash
Aveţi posibilitatea să transferaţi fotografii de pe o cartelă de memorie pe o unitate flash. Fotografiile de pe
cartela de memorie se păstrează.

1 Introduceţi o cartelă de memorie. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi „Introducerea unei cartele de
memorie” de la pagina 22.

2 Apăsaţi repetat pe  sau pe , până când pe afişaj apare Transfer (Transferare).

3 Apăsaţi pe .

4 Introduceţi o unitate flash. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi „Introducerea unei unităţi flash” de la
pagina 23.

5 Apăsaţi pe  sau pe  pentru a selecta USB Flash Drive (Unitate flash USB).

6 Apăsaţi pe .

7 Apăsaţi pe  sau pe  pentru a naviga prin opţiunile următoare.
• All Images (Toate imaginile) pentru a transfera toate fotografiile
• Selected Photos (Fotografii selectate) pentru a transfera fotografiile selectate
• Image Range (Interval imagini) pentru a transfera fotografiile după interval
• Date Range (Interval date) pentru a transfera fotografii luate la anumite date

8 Apăsaţi pe  pentru a selecta o opţiune.

9 Urmaţi instrucţiunile de pe afişaj.
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Utilizarea tehnologiei Bluetooth
Bluetooth este o tehnologie fără fir care permite produselor compatibile să comunice unul cu altul. Imprimanta
comunică cu dispozitive compatibile Bluetooth printr-un adaptor Bluetooth de tip Universal Serial Bus (USB),
care se comercializează separat.

Setarea modului Bluetooth
1 Apăsaţi repetat pe  sau pe , până când pe afişaj apare Tools (Instrumente).

2 Apăsaţi pe .

3 Apăsaţi repetat pe  sau pe , până când apare Bluetooth.

4 Apăsaţi pe .

5 Apăsaţi repetat pe  sau pe , până când se selectează Bluetooth Enable (Activare Bluetooth).

6 Apăsaţi pe  sau pe  pentru a selecta On (Activat) sau Off (Dezactivat).

7 Apăsaţi repetat pe  sau pe , până când se selectează Discovery Mode (Mod descoperire).

8 Apăsaţi pe  sau pe  pentru a selecta On (Activat) sau Off (Dezactivat).

9 Apăsaţi pe  pentru a salva selecţia.

Imprimarea utilizând Bluetooth
Aveţi posibilitatea să imprimaţi fotografii de la un dispozitiv cu caracteristică Bluetooth, precum un telefon cu
aparat de fotografiat, utilizând un adaptor Bluetooth USB.

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 21.

2 Asiguraţi-vă că opţiunile Bluetooth Enable (Activare Bluetooth) şi Discovery Mode (Mod
descoperire) de la imprimantă sunt setate pe On (Activat). Pentru informaţii suplimentare, consultaţi
„Setarea modului Bluetooth” de la pagina 42.

3 Introduceţi un adaptor Bluetooth USB în port-ul PictBridge din partea frontală a imprimantei.

Notă: Adaptorul Bluetooth este vândut separat.

Utilizarea tehnologiei Bluetooth
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4 Îndată ce imprimanta detectează adaptorul Bluetooth, pe afişajul imprimantei apare timp de cinci secunde
următorul mesaj: Bluetooth Dongle Connected (Dongle Bluetooth conectat).

5 Pentru a imprima fotografii de la dispozitivul cu caracteristică Bluetooth, consultaţi documentaţia livrată cu
produsul respectiv.

Notă: Pentru a împiedica murdărirea sau zgârierea, evitaţi să atingeţi cu degetele sau cu obiecte ascuţite
suprafaţa imprimată. 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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Întreţinerea imprimantei

Schimbarea cartuşului de imprimare

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

2 Deschideţi capacul de acces. Dacă imprimanta nu este ocupată, carul pentru cartuşe de imprimare se
mută şi se opreşte în poziţia de încărcare.

3 Apăsaţi capacul carului cartuşului în jos pentru a deschide carul cartuşului.

4 Scoateţi cartuşul de imprimare uzat.

În cazul în care cartuşul pe care l-aţi scos nu este gol şi doriţi să îl utilizaţi mai târziu, consultaţi „Păstrarea
cartuşului de imprimare” de la pagina 49.

5 Închideţi carul cartuşului.

6 Închideţi capacul de acces.

Instalarea cartuşului de imprimare
1 Dacă instalaţi un cartuş de imprimare nou, scoateţi autocolantul şi banda din spatele şi de la baza

cartuşului.

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

Întreţinerea imprimantei
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2 Deschideţi capacul de acces.
Dacă imprimanta nu este ocupată, carul pentru cartuşe de imprimare se mută şi se opreşte în poziţia de
încărcare.

3 Apăsaţi capacul carului cartuşului în jos pentru a deschide carul cartuşului.

Notă: Dacă un cartuş este prezent, scoateţi-l.

4 Introduceţi cartuşul.

5 Închideţi carul cartuşului.

6 Închideţi capacul de acces.

7 Încărcaţi hârtie în suportul pentru hârtie.

8 Când vi se solicită pe afişaj, apăsaţi  pentru a imprima pagina de aliniere a cartuşului.

Utilizarea cartuşelor de imprimare Lexmark originale
Imprimantele, cartuşele de imprimare şi hârtia fotografică Lexmark sunt proiectate să lucreze împreună pentru
o calitate superioară a imprimării.

Dacă primiţi un mesaj Out of Original Lexmark Ink (Cerneala originală Lexmark s-a epuizat), cerneala
originală Lexmark din cartuşele indicate s-a terminat.

Dacă credeţi că aţi cumpărat un cartuş de imprimare Lexmark original, dar apare mesajul Out of Original
Lexmark Ink (Cerneala originală Lexmark s-a epuizat):

1 În mesaj, faceţi clic pe Learn More (Aflaţi mai multe).

2 Faceţi clic pe Report a non-Lexmark print cartridge (Raportarea unui cartuş de imprimare non-
Lexmark).

Pentru a împiedica apariţia din nou a mesajului pentru cartuşele indicate:
• Înlocuiţi cartuşele cu cartuşe de imprimare Lexmark noi.
• Dacă imprimaţi de la un computer, faceţi clic pe Learn more (Aflaţi mai multe) din mesaj, selectaţi caseta
şi faceţi clic pe Close (Închidere).

Întreţinerea imprimantei
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• Dacă utilizaţi imprimanta fără un computer, apăsaţi pe .

Garanţia de la Lexmark nu acoperă defecţiunile cauzate de cerneală sau cartuşe de imprimare non-Lexmark.

Reumplerea unui cartuş de imprimare
Garanţia nu acoperă reparaţia defecţiunilor, nici pagubele provocate de un cartuş reumplut. Lexmark nu
recomandă utilizarea unui cartuş reumplut. Reumplerea unui cartuş poate să afecteze calitatea imprimării şi
poate să determine defectarea imprimantei. Pentru rezultate optime, utilizaţi consumabile Lexmark.

Obţinerea unei calităţi mai bune a imprimării

Îmbunătăţirea calităţii imprimării
Dacă nu sunteţi satisfăcut de calitatea imprimării unei fotografii, asiguraţi-vă că:
• Utilizaţi hârtia corespunzătoare pentru fotografie. Pentru rezultate optime, utilizaţi Lexmark Perfectfinish

Photo Paper sau Lexmark Photo Paper.

Notă: Nu utilizaţi Lexmark Premium Photo Paper. Cartuşul de imprimare nu este compatibil cu acest tip
de hârtie.

• Încărcaţi hârtia cu partea lucioasă sau imprimabilă spre dumneavoastră. (Dacă nu sunteţi sigur care parte
este cea imprimabilă, consultaţi instrucţiunile care însoţesc hârtia.)

• Selectaţi Photo (Fotografie) ca şi calitate a imprimării.

Notă: Pentru a împiedica murdărirea sau zgârierea, evitaţi să atingeţi cu degetele sau cu obiecte ascuţite
suprafaţa imprimată. 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.

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

1 Aliniaţi cartuşul de imprimare. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi „Alinierea cartuşului de imprimare”
de la pagina 47.
În cazul în care calitatea imprimării nu s-a îmbunătăţit, continuaţi cu pasul 2.

2 Curăţaţi duzele cartuşului de imprimare. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi „Curăţarea duzelor
cartuşului de imprimare” de la pagina 47.
În cazul în care calitatea imprimării nu s-a îmbunătăţit, continuaţi cu pasul 3.

3 Scoateţi şi reintroduceţi cartuşul de imprimare. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi „Scoaterea unui
cartuş de imprimare uzat” de la pagina 44 şi „Instalarea cartuşului de imprimare” de la pagina 44.
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 cartuşului de imprimare” de la pagina 47.
În cazul în care calitatea continuă să fie nesatisfăcătoare, înlocuiţi cartuşul de imprimare. Pentru informaţii
suplimentare, consultaţi „Comandarea consumabilelor” de la pagina 49.

Întreţinerea imprimantei
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Alinierea cartuşului de imprimare
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 21.

Notă: Pentru rezultate optime, utilizaţi hârtia fotografică pe care intenţionaţi să o utilizaţi pentru imprimare.

2 Apăsaţi repetat pe  sau pe , până când pe afişaj apare Tools (Instrumente).

3 Apăsaţi pe .

4 Apăsaţi repetat pe  sau pe , până când apare Maintenance (Întreţinere).

5 Apăsaţi pe .

6 Apăsaţi repetat pe  sau pe , până când apare  Align Cartridge (Aliniere cartuş).

7 Apăsaţi pe .
Se imprimă o pagină de aliniere.

Dacă aţi aliniat cartuşul pentru a îmbunătăţi calitatea imprimării, imprimaţi fotografia 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 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 21.

2 Apăsaţi repetat pe  sau pe , până când pe afişaj apare Tools (Instrumente).

3 Apăsaţi pe .

4 Apăsaţi repetat pe  sau pe , până când apare Maintenance (Întreţinere).

5 Apăsaţi pe .

6 Apăsaţi repetat pe  sau pe , până când apare Clean Cartridge (Curăţare cartuş).

7 Apăsaţi pe .
Se imprimă o pagină care forţează cerneala prin duzele capului de imprimare pentru a le curăţa.

8 Imprimaţi încă o dată fotografia pentru a verifica dacă s-a îmbunătăţit calitatea imprimării.

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

Ştergerea duzelor şi contactelor cartuşului de imprimare
1 Scoateţi cartuşul de imprimare.

2 Umeziţi cu apă o cârpă curată fără scame.
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3 Ţineţi uşor cârpa pe duzele cartuşului de imprimare timp de aproximativ trei secunde, apoi ştergeţi în
direcţia arătată.

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

5 Cu o altă porţiune curată a cârpei, repetaţi pasul 3 şi pasul 4.

6 Lăsaţi duzele şi contactele să se usuce complet.

7 Reintroduceţi cartuşul de imprimare.

8 Imprimaţi fotografia din nou.

9 În cazul în care calitatea imprimării nu se îmbunătăţeşte, curăţaţi duzele de imprimare. Pentru informaţii
suplimentare, consultaţi „Curăţarea duzelor cartuşului de imprimare” de la pagina 47.

10 Repetaţi „Curăţarea duzelor cartuşului de imprimare” de la pagina 47 de încă cel mult două ori.

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

Vizualizarea nivelului de cerneală
1 Apăsaţi repetat pe  sau pe , până când pe afişaj apare Tools (Instrumente).

2 Apăsaţi pe .

3 Apăsaţi repetat pe  sau pe , până când apare Maintenance (Întreţinere).

4 Apăsaţi pe .

5 Apăsaţi din nou pe  pentru a selecta View Ink Level (Vizualizare nivel cerneală).

Imprimarea unei pagini de test
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 21.

2 Apăsaţi repetat pe  sau pe , până când pe afişaj apare Tools (Instrumente).

3 Apăsaţi pe .

4 Apăsaţi repetat pe  sau pe , până când apare Maintenance (Întreţinere).
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5 Apăsaţi pe .

6 Apăsaţi repetat pe  sau pe , până când apare Print Test Page (Imprimare pagină de test).

7 Apăsaţi pe .

Păstrarea cartuşului de imprimare
• Ţineţi un cartuş nou de imprimare în ambalajul original până când sunteţi pregătit să îl instalaţi.
• Nu scoateţi un cartuş din imprimantă decât dacă îl înlocuiţi, îl curăţaţi sau îl depozitaţi într-un container

etanş. Cartuşul nu va imprima corect dacă este lăsat expus o perioadă mai lungă.

Comandarea consumabilelor
Pentru a comanda consumabile sau pentru a localiza un distribuitor apropiat de locul în care vă aflaţi, vizitaţi
situl Web Lexmark de la adresa www.lexmark.com.

Articol Cod

Cartuş color 45

Cablu USB 1021294

Note:

• Pentru rezultate optime, utilizaţi hârtie fotografică Lexmark Perfectfinish sau hârtie fotografică Lexmark.
• Nu utilizaţi hârtie fotografică Lexmark Premium. Cartuşul de imprimare nu este compatibil cu acest tip de

hârtie.

Hârtie Dimensiune hârtie

Hârtie fotografică Lexmark Perfectfinish • 4 x 6 inch
• 10 x 15 cm
• L

Hârtie fotografică Lexmark • 4 x 6 inch
• 10 x 15 cm

Notă: Disponibilitatea poate să difere după ţară sau regiune.

Pentru informaţii despre modul de achiziţionare a hârtiei fotografice Lexmark Perfectfinish sau a hârtiei
fotografice Lexmark în ţara sau regiunea dvs., deplasaţi-vă la www.lexmark.com.

Reciclarea produselor Lexmark
Pentru a returna produsele Lexmark la Lexmark pentru reciclare:

1 Vizitaţi situl nostru Web la adresa www.lexmark.com/recycle.

2 Urmaţi instrucţiunile de pe ecranul computerului.
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Rezolvarea problemelor
• „Rezolvarea problemelor de instalare” de la pagina 50
• „Rezolvarea problemelor de imprimare” de la pagina 52
• „Rezolvarea blocajelor şi a încărcărilor incorecte” de la pagina 55
• „Rezolvarea problemelor de dispozitiv” de la pagina 55
• „Rezolvarea problemelor cu mesaje de eroare” de la pagina 56
• „Eliminarea şi reinstalarea software-ului” de la pagina 59

Rezolvarea problemelor de instalare

Pe afişaj apare o limbă incorectă
1 Apăsaţi pe  pentru a opri imprimanta.

2 Apăsaţi  pentru a porni din nou imprimanta.

3 Apăsaţi pe .

4 Apăsaţi pe .

5 Pentru a continua, apăsaţi pe .

6 Apăsaţi repetat pe  sau pe , până când pe afişaj apare limba dorită.

7 Apăsaţi pe  pentru a salva selecţia.

Butonul Tensiune nu este iluminat
Asiguraţi-vă că aţi deconectat cablul sursei de alimentare de la imprimantă, apoi de la priza de perete.

1 Conectaţi ferm cablul de alimentare la port-ul sursei de alimentare a imprimantei.

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

3 Dacă indicatorul  nu este aprins, apăsaţi .

Software-ul nu se instalează
Sunt acceptate următoarele sisteme de operare:
• Windows 2000
• Windows XP
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• Windows Vista
• Mac OS X versiunea 10.3 sau o versiune ulterioară

SOLUŢIA 1
1 Închideţi toate aplicaţiile software deschise.

2 Dezactivaţi toate programele antivirus.

3 Scoateţi CD-ul cu software-ul imprimantei din unitatea CD-ROM.

4 Reporniţi computerul.

5 Când apare spaţiul de lucru, reintroduceţi CD-ul cu software-ul imprimantei. Pe spaţiul de lucru este
creată pictograma CD-ului.

6 Pentru a instala software-ul, urmaţi instrucţiunile de pe ecranul computerului.

SOLUŢIA 2
1 Scoateţi CD-ul cu software-ul imprimantei.

2 Reporniţi computerul.

3 Când apare spaţiul de lucru, revocaţi toate ferestrele Found New Hardware (Hardware nou găsit).

4 Reintroduceţi CD-ul cu software-ul imprimantei.

5 Urmaţi instrucţiunile de pe ecranul computerului.

SOLUŢIA 3
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 .

SOLUŢIA 4
1 Deconectaţi cablul USB de la toate celelalte dispozitive, precum un distribuitor USB sau o casetă de

comutare.

2 Conectaţi direct cablul la imprimantă şi la computer.

Nu se poate imprima de la un aparat de fotografiat digital utilizând
caracteristica PictBridge

SOLUŢIA 1
Activaţi imprimarea PictBridge la aparatul de fotografiat prin selectarea modului USB corect. Pentru mai
multe informaţii, consultaţi documentaţia aparatului de fotografiat digital.
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SOLUŢIA 2
1 Deconectaţi aparatul de fotografiat.

2 Conectaţi un aparat de fotografiat digital compatibil PictBridge la port-ul PictBridge. Consultaţi
documentaţia aparatului de fotografiat digital pentru a determina dacă este compatibil PictBridge.

SOLUŢIA 3
Utilizaţi numai cablul USB livrat împreună cu aparatul de fotografiat.

Rezolvarea problemelor de imprimare

Îmbunătăţirea calităţii imprimării
Dacă nu sunteţi satisfăcut de calitatea imprimării unei fotografii, asiguraţi-vă că:
• Utilizaţi hârtia corespunzătoare pentru fotografie. Pentru rezultate optime, utilizaţi Lexmark Perfectfinish

Photo Paper sau Lexmark Photo Paper.

Notă: Nu utilizaţi Lexmark Premium Photo Paper. Cartuşul de imprimare nu este compatibil cu acest tip
de hârtie.

• Încărcaţi hârtia cu partea lucioasă sau imprimabilă spre dumneavoastră. (Dacă nu sunteţi sigur care parte
este cea imprimabilă, consultaţi instrucţiunile care însoţesc hârtia.)

• Selectaţi Photo (Fotografie) ca şi calitate a imprimării.

Notă: Pentru a împiedica murdărirea sau zgârierea, evitaţi să atingeţi cu degetele sau cu obiecte ascuţite
suprafaţa imprimată. 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.

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

1 Aliniaţi cartuşul de imprimare. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi „Alinierea cartuşului de imprimare”
de la pagina 47.
În cazul în care calitatea imprimării nu s-a îmbunătăţit, continuaţi cu pasul 2.

2 Curăţaţi duzele cartuşului de imprimare. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi „Curăţarea duzelor
cartuşului de imprimare” de la pagina 47.
În cazul în care calitatea imprimării nu s-a îmbunătăţit, continuaţi cu pasul 3.

3 Scoateţi şi reintroduceţi cartuşul de imprimare. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi „Scoaterea unui
cartuş de imprimare uzat” de la pagina 44 şi „Instalarea cartuşului de imprimare” de la pagina 44.
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 cartuşului de imprimare” de la pagina 47.
În cazul în care calitatea continuă să fie nesatisfăcătoare, înlocuiţi cartuşul de imprimare. Pentru informaţii
suplimentare, consultaţi „Comandarea consumabilelor” de la pagina 49.
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Fotografia nu se imprimă

SOLUŢIA 1
Dacă este afişat un mesaj de eroare, consultaţi „Rezolvarea problemelor cu mesaje de eroare” de la
pagina 56.

SOLUŢIA 2
Dacă indicatorul  nu este aprins, consultaţi „Butonul Tensiune nu este iluminat” de la pagina 50.

SOLUŢIA 3
Scoateţi, apoi reîncărcaţi hârtia. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi „Încărcarea hârtiei” de la
pagina 21.

SOLUŢIA 4
Verificaţi nivelul de cerneală şi, dacă este necesar, instalaţi un cartuş de imprimare nou. Pentru informaţii
suplimentare, consultaţi „Instalarea cartuşului de imprimare” de la pagina 44.

SOLUŢIA 5
Dacă imprimanta este conectată la computer printr-un alt dispozitiv:

1 Deconectaţi cablul USB de la toate celelalte dispozitive, precum un distribuitor USB sau o casetă de
comutare.

2 Conectaţi direct cablul la imprimantă şi la computer.

SOLUŢIA 6
1 Apăsaţi pe  pentru a opri imprimanta.

2 Deconectaţi cablul sursei de alimentare de la priza de perete.

3 Deconectaţi celălalt capăt al cablului sursei de alimentare de la imprimantă.

4 Reconectaţi cablul sursei de alimentare la imprimantă.

5 Conectaţi cablul sursei de alimentare la priza de perete.

6 Apăsaţi  pentru a porni din nou imprimanta.

Viteza de imprimare este mică

SOLUŢIA 1
Închideţi toate programele din computer pe care nu le utilizaţi.

SOLUŢIA 2
Încercaţi să minimizaţi numărul şi dimensiunea elementelor grafice sau imaginilor din document.
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SOLUŢIA 3
Studiaţi posibilitatea de a achiziţiona pentru computer mai multă memorie RAM (Random Access Memory).

SOLUŢIA 4
Eliminaţi din sistem cât mai multe fonturi neutilizate cu putinţă.

SOLUŢIA 5
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
(Iniţializare).

3 Faceţi clic pe Quality/Copies (Calitate/Copii).

4 Din zona Quality/Speed (Calitate/Viteză), selectaţi Normal.

SOLUŢIA 6
1 Dezinstalaţi, apoi reinstalaţi software-ul imprimantei. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi

„Eliminarea şi reinstalarea software-ului” de la pagina 59.

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 şi 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 indicaţiile de pe ecranul computerului.

Imprimări parţiale de fotografii
Cartela de memorie, unitatea flash sau aparatul de fotografiat cu caracteristică PictBridge pe care le-aţi
introdus sunt goale sau conţin fişiere pe care imprimanta nu le poate citi.

SOLUŢIA 1
Utilizaţi altă cartelă de memorie, altă unitate flash sau alt aparat de fotografiat cu caracteristică PictBridge.

SOLUŢIA 2
Asiguraţi-vă că dimensiunea hârtiei utilizate corespunde cu dimensiunea selectată.
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Rezolvarea blocajelor şi a încărcărilor incorecte

Blocaje de hârtie în imprimantă
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.

Blocarea hârtiei în suportul pentru hârtie
1 Apăsaţi pe  pentru a opri imprimanta.

2 Apucaţi ferm hârtia şi trageţi-o încet afară.

3 Apăsaţi  pentru a porni din nou imprimanta.

Rezolvarea problemelor de dispozitiv

Dispozitivul nu se poate introduce în slot
Asiguraţi-vă că imprimanta acceptă tipul cartelei de memorie, al unităţii flash, al aparatului de fotografiat cu
caracteristică PictBridge sau al adaptorului Bluetooth pe care le utilizaţi. Pentru informaţii suplimentare,
consultaţi „Conectarea dispozitivelor de stocare a fotografiilor” de la pagina 22.

La introducerea unui dispozitiv nu se întâmplă nimic

SOLUŢIA 1
Scoateţi şi reintroduceţi rapid cartela de memorie, unitatea flash, aparatul de fotografiat compatibil
PictBridge sau adaptorul Bluetooth.

SOLUŢIA 2
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi „Conectarea dispozitivelor de stocare a fotografiilor” de la
pagina 22.

SOLUŢIA 3
Verificaţi dacă nu există deteriorări evidente la cartela de memorie, unitatea flash, aparatul de fotografiat
compatibil PictBridge sau adaptorul Bluetooth.

SOLUŢIA 4
Introduceţi un singur dispozitiv la un moment dat.
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SOLUŢIA 5
Verificaţi conexiunile prin cablu.

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 .

Rezolvarea problemelor cu mesaje de eroare

Alignment Error (Eroare de aliniere)

SOLUŢIA 1
1 Scoateţi cartuşul de imprimare.

2 Asiguraţi-vă că eticheta adezivă şi banda au fost îndepărtate complet.

3 Reintroduceţi cartuşul de imprimare.

4 Apăsaţi pe  pentru a alinia cartuşul.

SOLUŢIA 2
Încărcaţi hârtie fotografică, cu partea lucioasă sau imprimabilă spre dumneavoastră. (Dacă nu sunteţi sigur
care parte este cea imprimabilă, consultaţi instrucţiunile care însoţesc hârtia.)

Încărcaţi numai hârtie nouă. Imprimanta va citi orice semn de pe hârtia utilizată, care poate determina
apariţia mesajului de eroare de aliniere.

Carrier Jam (Blocare car)
1 Deschideţi capacul de acces.

2 Scoateţi orice obiect care blochează calea carului pentru cartuşe de imprimare.
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3 Verificaţi dacă este închis capacul carului pentru cartuşe.

4 Închideţi capacul de acces.

5 Apăsaţi pe .

Cartridge Error (Eroare cartuş)
1 Scoateţi cartuşul de imprimare.

2 Deconectaţi cablul sursei de alimentare de la priza electrică.

3 Reconectaţi cablul sursei de alimentare la priza electrică.

4 Dacă butonul  nu este luminat, apăsaţi .

5 Reintroduceţi cartuşul.

6 Dacă apare din nou eroarea referitoare la cartuş, instalaţi un cartuş nou. Pentru informaţii suplimentare,
consultaţi „Instalarea cartuşului de imprimare” de la pagina 44.

Cartridge missing (Cartuş lipsă)
Cartuşul de imprimare lipseşte sau nu este instalat corect. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi
„Instalarea cartuşului de imprimare” de la pagina 44.

Cover open (Capac deschis)
Asiguraţi-vă că este închis capacul de acces.

Invalid Device (Dispozitiv incorect)
Aparatul de fotografiat pe care l-aţi conectat la imprimantă nu comunică utilizând PictBridge.

1 Deconectaţi aparatul de fotografiat de la imprimantă.

2 Verificaţi pentru a vedea dacă aparatul de fotografiat are caracteristica PictBridge. Pentru mai multe
informaţii, consultaţi documentaţia aparatului de fotografiat.

Invalid Image File (Fişier imagine incorect)
Cartela de memorie sau unitatea flash pe care le-aţi introdus sunt goale sau conţin fişiere pe care imprimanta
nu le poate citi.

Utilizaţi altă cartelă de memorie sau unitate flash. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi „Introducerea unei
cartele de memorie” de la pagina 22 sau„Introducerea unei unităţi flash” de la pagina 23.
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Ink level (Nivel de cerneală)

Mesaj Nivel de cerneală

Your Color Cartridge will need to be replaced soon. (Cartuşul color va trebui
înlocuit în curând.)

25% plin

Your Color Cartridge will need to be replaced soon. (Cartuşul color va trebui
înlocuit în curând.)

15% plin

Your Color Cartridge will need to be replaced very soon. (Cartuşul color va trebui
înlocuit foarte curând.)

5% plin

Notă: Este posibil ca aceste mesaje şi procentaje să nu se aplice cartuşului de pornire care a fost livrat cu
imprimanta.

1 Instalaţi un cartuş de imprimare nou dacă este necesar. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi
„Instalarea cartuşului de imprimare” de la pagina 44.
Pentru a comanda consumabile, consultaţi „Comandarea consumabilelor” de la pagina 49.

2 Pentru a continua, apăsaţi pe .

Paper Jam (Blocaj de hârtie)
Consultaţi„Rezolvarea blocajelor şi a încărcărilor incorecte” de la pagina 55.

Paper Out (Fără hârtie)
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 21.

2 Apăsaţi pe .

PictBridge Error (Eroare PictBridge)

SOLUŢIA 1
Verificaţi dacă aparatul de fotografiat digital cu caracteristica PictBridge este conectat corect la imprimantă.
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi „Conectarea unui aparat de fotografiat digital cu caracteristică
PictBridge” de la pagina 24.

SOLUŢIA 2
Aparatul de fotografiat conectat nu este în modul PictBridge. Pentru mai multe informaţii, consultaţi
documentaţia aparatului de fotografiat.
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Eliminarea şi reinstalarea software-ului
Dacă imprimanta nu funcţionează corect sau dacă apare un mesaj de eroare de comunicaţii atunci când
încercaţi să utilizaţi imprimanta, poate fi necesar să eliminaţi şi să reinstalaţi software-ul imprimantei.

1 Faceţi clic pe Start  Programs (Programe) sau pe All Programs (Toate programele)  Lexmark 350
Series.

2 Selectaţi Uninstall (Dezinstalare).

3 Pentru a elimina 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.
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Notificări
Nume produs Lexmark 350 Series

Tip maşină 4303-001

Notă asupra ediţiei
Iulie 2006

Paragraful următor nu este valabil pentru niciuna dintre ţările în care astfel de prevederi nu sunt
compatibile cu legile locale: LEXMARK INTERNATIONAL, INC., FURNIZEAZĂ ACEASTĂ PUBLICAŢIE
„CA ATARE”, FĂRĂ NICI UN FEL DE GARANŢIE, FIE EA EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUZÂND, DAR
FĂRĂ A SE LIMITA LA ACESTEA, GARANŢIILE IMPLICITE CU PRIVIRE LA VANDABILITATE SAU
POTRIVIRE PENTRU UN ANUMIT SCOP. Unele state nu permit respingerea garanţiilor exprese sau implicite
în anumite tranzacţii; prin urmare, este posibil ca această declaraţie să nu se aplice în cazul dumneavoastră.

Această publicaţie poate conţine inadvertenţe tehnice sau erori tipografice. Informaţiile conţinute în această
publicaţie se modifică periodic; aceste modificări se vor include în ediţiile viitoare. Îmbunătăţirile sau
modificările produselor sau programelor descrise pot fi făcute în orice moment.

Comentariile cu privire la această publicaţie pot fi adresate către Lexmark International, Inc., Department
F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, S.U.A. În Regatul Unit şi Irlanda, trimiteţi-
le la Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow
Bucks SL7 3RQ. Lexmark poate să utilizeze sau să distribuie orice informaţie pe care o furnizaţi, în orice mod
pe care îl consideră potrivit, fără nici o obligaţie faţă de dumneavoastră. Pentru a obţine copii suplimentare
ale publicaţiilor care privesc acest produs, vizitaţi site-ul Web Lexmark la adresa www.lexmark.com.

Referinţele din această publicaţie cu privire la diverse produse, programe sau servicii nu implică faptul că
producătorul intenţionează să le facă disponibile în toate ţările în care operează. Orice referinţă la un produs,
program sau serviciu nu se face cu intenţia de a declara sau sugera că numai acel produs, program sau
serviciu pot fi utilizate. Orice produs, program sau serviciu, echivalent din punct de vedere funcţional, care nu
încalcă nici un drept existent de proprietate intelectuală, poate fi utilizat în locul celor referite. Utilizatorul este
singurul responsabil în legătură cu evaluarea şi verificarea interoperabilităţii cu alte produse, programe sau
servicii, cu excepţia celor desemnate în mod expres de producător.

© 2006 Lexmark International, Inc.

Toate drepturile rezervate.

DREPTURI ALE GUVERNULUI STATELOR UNITE

Acest software şi orice documentaţie însoţitoare furnizate sub incidenţa acestui acord reprezintă software şi
documentaţie cu caracter comercial pentru computere, dezvoltate exclusiv prin mijloace private.

Mărci comerciale
Lexmark şi desenul Lexmark cu aspect de diamant sunt mărci comerciale ale Lexmark International, Inc.,
înregistrate în Statele Unite şi/sau în alte ţări.

Toate celelalte mărci comerciale sunt proprietatea deţinătorilor lor.
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Convenţii

Notă: O notă identifică ceva care vă poate ajuta.

Avertisment—Potenţiale daune: Un avertisment identifică ceva care poate să defecteze hardware-ul sau
software-ul produsului.

ATENŢIONARE—RISC DE RĂNIRE: O atenţionare identifică ceva care vă poate dăuna.

ATENŢIONARE—NU ATINGEŢI: Acest tip de atenţionare indică faptul că nu trebuie să atingeţi zona
marcată.

ATENŢIONARE—SUPRAFAŢĂ FIERBINTE: Acest tip de atenţionare indică o suprafaţă fierbinte.

ATENŢIONARE—PERICOL DE ELECTROCUTARE: Acest tip de atenţionare indică pericol de
electrocutare.

ATENŢIONARE—PERICOL DE STRIVIRE: Acest tip de atenţionare indică pericol de strivire.

Conformitatea cu directivele din Comunitatea Europeană (CE)
Acest produs se conformează cerinţelor de protecţie prevăzute în directivele Consiliului CE 89/336/EEC şi
73/23/EEC privind aproximarea şi armonizarea legislaţiei din statele membre în legătură cu compatibilitatea
electromagnetică şi siguranţa echipamentelor electrice proiectate pentru a fi utilizate cu anumite limite ale
tensiunii.

O declaraţie de conformitate cu cerinţele acestor directive a fost semnată de Directorul de producţie şi
asistenţă tehnică al Lexmark International, Inc., S.A., Boigny, France.

Acest produs se încadrează în limitele pentru Clasa B din EN 55022 şi în cerinţele de siguranţă din EN 60950.

Niveluri de emisie a zgomotelor
Următoarele măsurători au fost efectuate respectând prevederile din ISO 7779 şi raportate în conformitate
cu prevederile din ISO 9296.

Notă: Unele moduri pot să nu fie valabile pentru produsul dvs.

Presiune medie a sunetului la 1 metru, dBA

Imprimarea 37

Scanarea nu se aplică

Copierea nu se aplică

Pregătit Fără sunet

Valorile se pot schimba. Consultaţi www.lexmark.com pentru valorile curente.

Notificări

61

http://www.lexmark.com


Directiva privind casarea echipamentelor electrice şi electronice (Waste
from Electrical and Electronic Equipment - WEEE)

Sigla WEEE semnifică anumite programe şi proceduri de reciclare pentru produse electronice din ţări ale
Uniunii Europene. Noi încurajăm reciclarea produselor noastre. Dacă aveţi întrebări despre opţiunile de
reciclare, vizitaţi situl Web Lexmark la adresa www.lexmark.com pentru numărul de telefon al biroului local
de vânzări.

ENERGY STAR

Consumul de energie

Consumul de energie al produsului

În tabelul următor sunt documentate caracteristicile de consum energetic ale produsului.

Notă: Este posibil ca unele moduri să nu se aplice produsului.

Mod Descriere Consum de energie (Waţi)

Imprimarea Produsul generează lucrări imprimate
din intrări electronice.

9.7

Copierea Produsul generează lucrări imprimate
din documente originale imprimate.

nu se aplică

Scanarea Produsul scanează documente
imprimate.

nu se aplică

Pregătit Produsul aşteaptă o lucrare de
imprimare.

5.7

Power Saver (Economizor de
energie)

Produsul este în mod de economisire a
energiei.

5.32

High Off (Mare oprit) Produsul este conectat la o priză de
perete, dar este oprit de la comutatorul
de alimentare

0.56
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Mod Descriere Consum de energie (Waţi)

Low Off (<1 W Off) (Mic oprit) Produsul este conectat la o priză de
perete, este oprit de la comutatorul de
alimentare şi se află în modul de cel mai
mic consum de energie posibil.

0.56

Oprit Produsul este conectat la o priză de
perete, dar este oprit de la comutatorul
de alimentare

0.56

Nivelurile de consum energetic listate în tabelul anterior reprezintă măsurători medii efectuate în timp. Valorile
energetice instantanee pot fi mult mai ridicate decât media. Valorile pot fi schimbate. Consultaţi
www.lexmark.com pentru valorile actuale.

Modul Oprit la patru ore

Acest produs este prevăzut cu un mod de oprire la patru ore pentru economisirea energiei. Acest mod este
cuplat automat dacă produsul nu este utilizat timp de patru ore.

Modul Oprit

Dacă acest produs are un mod Oprit care încă mai consumă o cantitate mică de energie, atunci pentru a opri
complet consumul de energie al produsului, deconectaţi cordonul sursei de alimentare de la priza de perete.

Utilizarea completă a energiei

Câteodată este util să calculaţi consumul total de energie al produsului. Deoarece datele privind consumul
de energie sunt furnizate în Waţi, pentru a calcula consumul energetic trebuie să înmulţiţi consumul de energie
cu timpul petrecut de produs în fiecare mod. Consumul total de energie al produsului este suma consumurilor
de energie în fiecare mod.

Notificări
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