
Referinţă rapidă

Utilizarea modelului de
imprimantă fără ecran tactil

Învăţaţi despre imprimantă

Utilizarea panoului de control al imprimantei cu
butonul cu patru săgeţi

1 3 4 5

68 7910

1 2 ABC 3 DEF

4 GHI 5 JKL 6 MNO

7 PQR 8 STU 9WXYZ

0

2

Utilizaţi Pentru

1 Afişaj Vizualizaţi starea imprimantei.
Permite configurarea şi operarea imprimantei.

2 Butonul
Selectare

Remiteţi modificările aduse setărilor imprimantei.

3 Butoanele
săgeată

Defilaţi în sus şi în jos sau la stânga şi la dreapta.

4 Tastatură Introduceţi numere, litere sau simboluri.

Utilizaţi Pentru

5 Buton Sleep
(Repaus)

Activează modul Sleep (Repaus).
Mai jos sunt prezentate stările pe baza
indicatorului luminos şi a butonului Sleep
(Repaus):
• Accesarea sau părăsirea modului Sleep

(Repaus)
– Indicatorul luminează în verde stabil.
– Butonul Sleep (Repaus) nu este iluminat.

• Operarea în modul Sleep (Repaus)
– Indicatorul luminează în verde stabil.
– Butonul Sleep (Repaus) iluminează în

galben închis stabil.
• Accesarea sau părăsirea modului Hibernate

(Hibernare)
– Indicatorul luminează în verde stabil.
– Butonul Sleep (Repaus) iluminează în

galben închis intermitent.
• Operarea în modul Hibernate (Hibernare)

– Indicatorul luminos nu este iluminat.
– Butonul Sleep (Repaus) luminează în

galben închis intermitent timp de 0,1
secunde, apoi se stinge complet timp de
1,9 secunde, după un model pulsatoriu.

Imprimanta iese din modul Sleep (Repaus) la
efectuarea următoarelor acţiuni:
• Apăsarea pe orice buton fizic
• Deschiderea tăvii 1 sau încărcarea de hârtie

în alimentatorul multifuncţional
• Deschiderea unei uşi sau a unui capac
• Trimiterea unei lucrări de imprimare de la

computer
• Efectuarea unei acţiuni de resetare la

punerea sub tensiune de la întrerupătorul
principal

• Ataşarea unui dispozitiv la un port USB

6 Butoanele
Stop (Oprire)
sau Cancel
(Revocare)

Întrerupeţi complet activitatea imprimantei.
Notă: După ce pe ecran se afişează Stopped
(Oprit), se afişează o listă de opţiuni.

7 Butonul
Înapoi

Revenirea la ecranul anterior.

8 Buton Home
(Pagină de
pornire)

Revine la ecranul de pornire.

Utilizaţi Pentru

9 Indicator
luminos

Vizualizarea stării imprimantei.
• Off (Oprit) - Imprimanta este oprită.
• Verde intermitent - Imprimanta se

încălzeşte, procesează date sau imprimă.
• Verde continuu - Imprimanta este pornită,

dar inactivă.
• Roşu intermitent—Imprimanta necesită

intervenţia operatorului.

10 port USB Conectaţi o unitate flash la imprimantă.

Încărcarea hârtiei şi a suporturilor
speciale

Setarea dimensiunii şi a tipului de hârtie

1 De la panoul de control al imprimantei, navigaţi la:

 >Settings (Setări) >  >Meniu Paper (Hârtie) >

 >Paper Size/Type (Dimensiune/Tip hârtie) >

2 Apăsaţi pe butonul săgeată sus sau jos pentru a selecta tava

pentru hârtie sau alimentatorul, apoi apăsaţi pe .

3 Apăsaţi pe butonul săgeată în sus sau în jos pentru a selecta

dimensiunea hârtiei, apoi apăsaţi pe .

4 Apăsaţi pe butonul săgeată în sus sau în jos pentru a selecta

tipul de hârtie, apoi apăsaţi pe  pentru a modifica
setările.
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Încărcarea tăvii standard sau a unei tăvi
opţionale de 550 de coli
Imprimanta are o tavă standard de 550 de coli (Tava 1) şi poate
avea până la patru tăvi opţionale de 550 de coli, inclusiv tava
pentru suporturi speciale. Pentru dimensiunile de hârtie înguste,
cum ar fi hârtia A6 şi plicurile, utilizaţi tava pentru suporturi
speciale. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi „Încărcarea
tăvii opţionale pentru suporturi speciale, cu capacitate de 550 de
coli” de la pagina 3.

ATENŢIONARE—RISC DE RĂNIRE: Pentru a reduce
riscul de instabilitate a echipamentului, încărcaţi separat
fiecare sertar sau tavă pentru hârtie. Păstraţi închise
toate celelalte sertare sau tăvi, până când este necesar
să le deschideţi.

1 Trageţi tava complet în afară.

Note:

• Nu scoateţi tăvile în timpul unei operaţii de imprimare
sau în timp ce pe afişajul imprimantei este afişat
mesajul Busy (Ocupat). În caz contrar poate surveni un
blocaj.

• Tava standard de 550‑de coli (Tava 1) nu detectează
automat dimensiunea hârtiei.

2 Strângeţi şi glisaţi ghidajul de lăţime în poziţia corectă pentru
dimensiunea hârtiei pe care o încărcaţi.

Note:

• Utilizaţi indicatorii de dimensiune a hârtiei din partea de
jos a tăvii pentru a vă ajuta să poziţionaţi ghidajele de
lungime şi lăţime.

• Poziţionarea incorectă a ghidajului de lăţime poate
cauza blocaje de hârtie.

3 Strângeţi şi glisaţi ghidajul de lungime în poziţia corectă
pentru dimensiunea hârtiei pe care o încărcaţi.

Note:

• Pentru unele dimensiuni de hârtie, de exemplu, Letter,
Legal sau A4, strângeţi şi deplasaţi ghidajul de lungime
spre înapoi, pentru adaptarea la lungimea hârtiei pe
care o încărcaţi.

• Ghidajul de lungime are un dispozitiv de blocare. Pentru
deblocare, glisaţi spre stânga butonul din partea
superioară a ghidajului de lungime. Pentru blocare,
glisaţi butonul în dreapta după selectarea unei lungimi.

3

1

2

4 Flexaţi uşor colile înainte şi înapoi pentru a le dezlipi. Nu pliaţi
şi nu îndoiţi hârtia. Îndreptaţi marginile pe o suprafaţă plană.
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5 Încărcaţi teancul de hârtie cu faţa recomandată pentru
imprimare orientată în sus.

Note:

• Când încărcaţi coli cu antet pretipărit pentru tipărire pe
o singură faţă, plasaţi antetul în partea din faţă a tăvii.

• Când încărcaţi coli cu antet pretipărit pentru imprimare
pe două feţe, plasaţi antetul cu faţa în jos, în partea din
spate a tăvii.

Imprimarea pe o faţă Imprimarea pe două feţe

LETTERHEAD LETTERHEAD

Notă: Asiguraţi-vă că hârtia nu depăşeşte indicatorul de
umplere maximă cu hârtie, situat în partea stângă a tăvii.

Avertisment—Potenţiale daune: Supraîncărcarea tăvii
poate cauza blocaje de hârtie şi deteriorarea imprimantei.

6 Introduceţi tava.

Notă: Pentru anumite dimensiuni ale hârtiei, tava se va
prelungi dincolo de partea din spate a imprimantei.

7 De la panoul de control al imprimantei, verificaţi setarea
pentru dimensiunea şi tipul hârtiei pentru tavă în funcţie de
hârtia pe care aţi încărcat-o.

Notă: Se pot produce blocaje de hârtie dacă setările
selectate privind dimensiunea şi tipul hârtiei nu corespund
hârtiei încărcate.

Încărcarea tăvii opţionale pentru suporturi
speciale, cu capacitate de 550 de coli
Spre deosebire de celelalte tăvi, tava opţională pentru suporturi
speciale, cu capacitate de 550 de coli (Tava 2) acceptă
dimensiuni de hârtie înguste, cum ar fi plicurile şi A6.

1

2

3

4

1 Ghidajele principale de lungime

2 Sistemul de blocare al ghidajelor de lungime

3 Ghidajele secundare de lungime

4 Ghidajul de lăţime

ATENŢIONARE—RISC DE RĂNIRE: Pentru a reduce
riscul de instabilitate a echipamentului, încărcaţi separat
fiecare sertar sau tavă pentru hârtie. Păstraţi închise
toate celelalte tăvi, până când este necesar să le
deschideţi.

Note:

• Pentru instrucţiuni cu privire la încărcarea dimensiunilor de
hârtie mai mari decât A6 şi decât plicurile, consultaţi
„Încărcarea tăvii standard sau a unei tăvi opţionale de 550
de coli” de la pagina 2.

• Pentru o listă completă a dimensiunilor de hârtie acceptate,
consultaţi secţiunea „Dimensiuni, tipuri şi greutăţi ale hârtiei
acceptate” din Ghidul utilizatorului.
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Încărcarea dimensiunilor de hârtie înguste, cum ar fi plicurile
şi hârtia A6

1 Trageţi tava complet în afară.

Notă: Nu scoateţi tăvile în timpul unei operaţii de tipărire
sau în timp ce pe afişaj apare mesajul Busy (Ocupat). În
caz contrar poate surveni un blocaj.

2 Strângeţi şi deplasaţi ghidajul principal de lungime spre dvs.
până când se opreşte.

Note:

• Ghidajul de lungime are un dispozitiv de blocare. Pentru
deblocarea ghidajului de lungime, glisaţi spre stânga
butonul din partea superioară a ghidajului. Pentru
blocare, glisaţi butonul spre dreapta după selectarea
unei lungimi.

• Puteţi să glisaţi ghidajul secundar de lungime numai
când ghidajul principal de lungime ajunge la marginea
ghidajului de lăţime.

1

2

3

3 Strângeţi şi glisaţi ghidajul de lăţime în poziţia corectă pentru
dimensiunea hârtiei pe care o încărcaţi.

1

2

Notă: Utilizaţi indicatorii de dimensiune a hârtiei din partea
de jos a tăvii pentru a vă ajuta să poziţionaţi ghidajul de
lăţime.
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4 Strângeţi şi glisaţi ghidajul secundar de lungime în poziţia
corectă pentru dimensiunea hârtiei pe care o încărcaţi.

1

2

5 Flexaţi uşor colile înainte şi înapoi pentru a le dezlipi. Nu pliaţi
şi nu îndoiţi hârtia. Îndreptaţi marginile pe o suprafaţă plană.

6 Încărcaţi teancul de hârtie cu faţa recomandată pentru
imprimare orientată în sus.

Note:

• Încărcaţi plicurile în aşa fel încât partea pentru timbru să
intre prima în imprimantă.

• Asiguraţi-vă că hârtia nu depăşeşte indicatorul de
umplere maximă cu hârtie, situat în lateralul ghidajului
de lăţime.

Avertisment—Potenţiale daune: Supraîncărcarea tăvii
poate cauza blocaje de hârtie şi deteriorarea imprimantei.

7 Introduceţi tava.
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8 De la panoul de control al imprimantei, verificaţi setarea
pentru dimensiunea şi tipul hârtiei pentru tavă în funcţie de
hârtia pe care aţi încărcat-o.

Notă: Când încărcaţi hârtie lungă, precum Legal, Letter şi A4,
readuceţi ghidajul secundar de lungime în poziţia iniţială.
Strângeţi şi glisaţi ghidajul până când face clic pe poziţie.

Încărcarea alimentatorului de înaltă capacitate
de 2000 de coli

ATENŢIONARE—RISC DE RĂNIRE: Pentru a reduce
riscul de instabilitate a echipamentului, încărcaţi separat
fiecare sertar sau tavă pentru hârtie. Păstraţi închise
toate celelalte sertare sau tăvi, până când este necesar
să le deschideţi.

1 Trageţi tava afară.

2 Trageţi în sus şi glisaţi ghidajul de lăţime în poziţia corectă
pentru dimensiunea hârtiei pe care o încărcaţi.

3 Împingeţi spre dreapta butonul ghidajului de lungime, pentru
a debloca ghidajul de lungime.

4 Împingeţi elementul de prindere al ghidajului de lungime,
pentru a ridica ghidajul de lungime. Glisaţi ghidajul în poziţia

corectă pentru dimensiunea hârtiei pe care o încărcaţi, apoi
blocaţi ghidajul.

5 Flexaţi uşor colile înainte şi înapoi pentru a le dezlipi. Nu pliaţi
şi nu îndoiţi hârtia. Îndreptaţi marginile pe o suprafaţă plană.

6 Încărcaţi teancul de hârtie:
• Cu faţa imprimabilă în sus pentru imprimarea pe o singură

faţă
• Cu faţa imprimabilă în jos pentru imprimarea pe două feţe
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Orientarea hârtiei preimprimate pentru imprimarea pe
o faţă, respectiv pe două feţe.

Imprimarea pe o faţă Imprimarea pe două feţe

LETTERHEAD

LETTERHEAD

• Asiguraţi-vă că hârtia nu depăşeşte indicatorul de umplere
maximă, situat în partea laterală a tăvii.

Avertisment—Potenţiale daune: Supraîncărcarea
tăvii poate cauza blocaje de hârtie şi deteriorarea
imprimantei.

7 Introduceţi tava.

Încărcarea alimentatorului multifuncţional
Capacitatea alimentatorului multifuncţional este de aproximativ:
• 100 de coli de hârtie de 75 g/m2 (20 lb)
• 10 plicuri
• 75 de folii transparente

Notă: Nu adăugaţi sau scoateţi hârtia ori suporturile speciale
când imprimanta execută lucrări de imprimare din alimentatorul
multifuncţional ori când indicatorul luminos al panoului de
control luminează intermitent. În caz contrar poate surveni un
blocaj.

LTR&LGL

EXEC

A5

A4

B5

1

4

5

6

23

1 Indicator de umplere maximă cu hârtie

2 Dispozitiv de eliberare a tăvii

3 Pârghie de eliberare a hârtiei

4 Indicatori pentru dimensiunea hârtiei

5 Ghidaj pentru lăţimea hârtiei

6 Clemă de eliberare pentru ghidajul de lăţime

1 Apăsaţi elementul de eliberare a tăvii spre stânga, apoi trageţi
în jos alimentatorul multifuncţional.

2 Trageţi uşor în afară extensia, până este extinsă complet.
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3 Flexaţi uşor colile înainte şi înapoi pentru a le dezlipi. Nu pliaţi
şi nu îndoiţi hârtia. Îndreptaţi marginile pe o suprafaţă plană.

Hârtie

Plicuri

Folii transparente*

* Evitaţi să atingeţi faţa de imprimat a foliilor transparente. Aveţi grijă să
nu zgâriaţi foliile.

4 Încărcaţi hârtia sau suporturile speciale. Glisaţi teancul de
hârtie în alimentatorul multifuncţional până ajunge la un
opritor.

Note:

• Asiguraţi-vă că hârtia sau suporturile speciale nu
depăşesc indicatorul de umplere maximă cu hârtie.

• Încărcaţi câte un singur tip şi o singură dimensiune de
hârtie sau de suporturi speciale o dată.

• Hârtia sau suporturile speciale trebuie să stea întinse şi
să se potrivească în alimentatorul multifuncţional.

• Dacă hârtia sau suporturile speciale sunt împinse prea
mult în alimentatorul multifuncţional, pentru a le scoate
trebuie să apăsaţi pe pârghia de eliberare a hârtiei.

• Încărcaţi plicurile cu partea cu deschidere în dreapta şi
în aşa fel încât latura pentru timbru să intre prima în
imprimantă.

Avertisment—Potenţiale daune: Nu utilizaţi niciodată
plicuri cu timbre, cleme, clapete, ferestre, învelitori sau
adezivi autocolanţi. Aceste plicuri pot deteriora grav
imprimanta.

Legarea şi anularea legării tăvilor

Anularea legării tăvilor

1 Deschideţi un browser Web, apoi tastaţi adresa IP a
imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

• Vizualizaţi adresa IP a imprimantei în secţiunea TCP/IP
din meniul Network/Ports (Reţea/Porturi). Adresa IP
apare ca patru seturi de numere separate prin puncte,
de exemplu, 123.123.123.123.

• Dacă utilizaţi un server proxy, dezactivaţi-l temporar
pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceţi clic pe Settings (Setări) >meniul Paper (Hârtie).

3 Schimbaţi setările tăvii pentru dimensiunea şi tipul hârtiei
astfel încât să nu corespundă cu setările niciunei alte tăvi,
apoi faceţi clic pe Submit (Remitere).

Avertisment—Potenţiale daune: Numele tipului de hârtie
încărcată în tavă trebuie să fie echivalent cu numele tipului de
hârtie atribuit în imprimantă. Temperatura unităţii de fuziune
diferă în funcţie de tipul de hârtie specificat. Dacă setările nu
sunt configurate în mod corespunzător, este posibilă apariţia
unor probleme de imprimare.

Legarea tăvilor

1 Deschideţi un browser Web, apoi tastaţi adresa IP a
imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

• Vizualizaţi adresa IP a imprimantei în secţiunea TCP/IP
din meniul Network/Ports (Reţea/Porturi). Adresa IP
apare ca patru seturi de numere separate prin puncte,
cum ar fi 123.123.123.123.

• Dacă utilizaţi un server proxy, dezactivaţi-l temporar
pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceţi clic pe Settings (Setări) >meniul Paper (Hârtie).

3 Schimbaţi setările tăvii pentru dimensiunea şi tipul hârtiei,
astfel încât să corespundă cu setările unei alte tăvi, apoi faceţi
clic pe Submit (Remitere).
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Imprimarea

Imprimarea unui document

Imprimarea unui document

1 Din meniul Paper (Hârtie) de la panoul de control al
imprimantei, setaţi tipul şi dimensiunea hârtiei pentru a
corespunde cu hârtia încărcată.

2 Trimiteţi lucrarea de imprimat:

Pentru utilizatorii de Windows

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

b Faceţi clic pe Properties (Proprietăţi), Preferences
(Preferinţe), Options (Opţiuni) sau Setup
(Configurare).

c Dacă este necesar, reglaţi setările.
d Faceţi clic pe OK >Print (Imprimare).

Pentru utilizatorii de Macintosh

a Dacă este necesar, particularizaţi setările în dialogul Page
Setup (Configurare pagină):
1 Având documentul deschis, selectaţi File

(Fişier) >Page Setup (Configurare pagină).
2 Alegeţi o dimensiune de hârtie sau creaţi o dimensiune

particularizată care corespunde hârtiei încărcate.
3 Faceţi clic pe OK.

b Dacă este necesar, particularizaţi setările în dialogul Page
Setup (Configurare pagină):
1 Având documentul deschis, selectaţi File

(Fişier) >Print (Imprimare).
Dacă este necesar, faceţi clic pe triunghiul de
informare pentru a vedea mai multe opţiuni.

2 Dacă este necesar, ajustaţi setările din dialogul Print
(Imprimare) şi din meniurile pop-up.

Notă: Dacă doriţi să imprimaţi pe un anumit tip de
hârtie, ajustaţi setarea pentru tipul hârtiei astfel
încât să corespundă hârtiei încărcate sau selectaţi
tava ori alimentatorul corespunzător.

3 Faceţi clic pe Print (Imprimare).

Imprimarea alb-negru

De la panoul de control al imprimantei, navigaţi la:

 >Settings (Setări) >Settings (Setări) >Print Settings
(Setări de imprimare) >meniul Quality (Calitate) >Print Mode

(Modul Imprimare) >Black Only (Numai negru) >

Reglarea luminozităţii tonerului

1 Deschideţi un browser Web, apoi introduceţi adresa IP a
imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

• Vizualizaţi adresa IP a imprimantei în secţiunea TCP/IP
din meniul Network/Ports (Reţea/Porturi). Adresa IP
apare ca patru seturi de numere separate prin puncte,
cum ar fi 123.123.123.123.

• Dacă utilizaţi un server proxy, dezactivaţi-l temporar
pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceţi clic pe Settings (Setări) >Print Settings (Setări de
imprimare) >meniul Quality (Calitate) >Toner Darkness
(Luminozitate toner).

3 Reglaţi setarea de luminozitate a tonerului.

4 Faceţi clic pe Submit (Remitere).

Utilizarea setărilor Max Speed (Viteză maximă) şi Max
Yield (Randament maxim)

Setările Max Speed (Viteză maximă) şi Max Yield (Randament
maxim) vă permit să alegeţi între o viteză mai mare de imprimare
şi un randament mai mare al tonerului. Setarea prestabilită din
fabrică este Max Yield (Randament maxim).
• Max Speed (Viteză maximă) - Această opţiune vă permite

să imprimaţi alb-negru sau color, în funcţie de setarea din
driverul imprimantei. Echipamentul imprimă color, cu excepţia
cazului în care în driverul imprimantei se selectează Black
Only (Numai negru).

• Max Yield (Randament maxim) - Vă permită să comutaţi
între negru şi color, în funcţie de conţinutul de culoare
identificat pe fiecare pagină. Comutarea frecventă între
moduri de culoare poate avea ca rezultat o viteză mai mică
de imprimare în cazul în care conţinutul paginilor este
combinat.

Utilizarea serverului Embedded Web Server

1 Deschideţi un browser Web, apoi tastaţi adresa IP a
imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

• Vizualizaţi adresa IP a imprimantei în secţiunea TCP/IP
din meniul Network/Ports (Reţea/Porturi). Adresa IP
apare ca patru seturi de numere separate prin puncte,
cum ar fi 123.123.123.123.

• Dacă utilizaţi un server proxy, dezactivaţi-l temporar
pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceţi clic pe Settings (Setări) >Print Settings (Setări
imprimare) >meniul Setup (Configurare).

3 Din lista Printer Usage (Utilizare imprimantă), selectaţi Max
Speed (Viteză maximă) sau Max Yield (Randament
maxim).

4 Faceţi clic pe Submit (Remitere).

Utilizarea panoului de control al imprimantei

1 De la panoul de control al imprimantei, navigaţi la:

 >Settings (Setări) >Settings (Setări) >Print Settings
(Setări imprimare) >meniul Setup (Configurare)

2 Din lista Printer Usage (Utilizare imprimantă), selectaţi Max
Speed (Viteză maximă) sau Max Yield (Randament
maxim).

3 Apăsaţi pe .
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Imprimarea de pe o unitate flash

Imprimarea de pe o unitate flash

Note:

• Înainte de a imprima un fişier PDF criptat, vi se va solicita
să introduceţi parola fişierului de la panoul de control al
imprimantei.

• Nu puteţi imprima fişiere pentru care nu aveţi permisiuni de
imprimare.

1 Introduceţi o unitate flash în portul USB.

Note:

• O pictogramă pentru unitatea flash apare pe ecranul de
început şi în pictograma pentru lucrări în aşteptare,
dacă este instalată o unitate flash.

• Dacă introduceţi unitatea flash în timp ce imprimanta
necesită atenţia dvs., de exemplu, în timpul unui blocaj,
unitatea flash va fi ignorată.

• Dacă introduceţi unitatea flash în timp ce imprimanta
procesează alte lucrări de imprimare, va fi afişat
mesajul Busy (Ocupat). După ce sunt procesate
aceste lucrări de imprimare, puteţi avea nevoie să
vizualizaţi lista de lucrări în aşteptare, pentru a imprima
documentele de pe unitatea flash.

Avertisment—Potenţiale daune: Nu atingeţi cablul USB,
niciun adaptor de reţea sau conector şi nici dispozitivul de
memorie sau imprimanta în zonele indicate în timp ce un
dispozitiv de memorie este utilizat activ pentru imprimare,
citire sau scriere. Poate să survină o pierdere de date.

2 De la panoul de control al imprimantei, selectaţi documentul
pe care doriţi să îl imprimaţi.

3 Apăsaţi butonul săgeată stânga sau dreapta pentru a
specifica numărul de copii de imprimat, apoi apăsaţi pe

.

Note:

• Nu scoateţi unitatea flash din porul USB înainte de
terminarea imprimării documentului.

• Dacă lăsaţi unitatea flash în imprimantă după ce părăsiţi
ecranul iniţial al meniului USB, puteţi încă să imprimaţi
documente de pe unitatea flash, sub formă de lucrări în
aşteptare.

Unităţi flash şi tipuri de fişiere acceptate

Unitate flash Tip de fişier

• Lexar JumpDrive 2.0 Pro (de capacitate 256 MO,
512 MO sau 1 GO)

• SanDisk Cruzer Mini (de capacitate 256 MO, 512
MO sau 1 GO)

Note:

• Unităţile flash USB de mare viteză trebuie să
accepte standardul Full-Speed. Dispozitivele
care acceptă doar conexiuni USB de mică
viteză nu sunt compatibile.

• Unităţile flash USB trebuie să accepte sistemul
File Allocation Tables (FAT). Dispozitivele
formatate în sistem New Technology File
System (NTFS) sau în orice alt sistem de
fişiere nu sunt acceptate.

Documente:
• .pdf
• .xps

Imagini:
• .dcx
• .gif
• .JPEG sau .jpg
• .bmp
• .pcx
• .TIFF sau .tif
• .png
• .fls

Revocarea unei lucrări de imprimare

Revocarea unei lucrări de imprimare de la panoul de
control al imprimantei

De la panoul de control al imprimantei, navigaţi la:

 >

Revocarea unei lucrări de imprimare de pe computer

Pentru utilizatorii de Windows

1 Deschideţi folderul Printers (Imprimante):

a Faceţi clic pe  sau pe Start şi pe Run (Executare).
b În caseta de dialog Start Search (Pornire căutare) sau Run

(Executare), introduceţi control printers (control
imprimante, dacă sistemul de operare este în limba
română).

c Apăsaţi pe Enter sau faceţi clic pe OK.

2 Faceţi dublu clic pe pictograma imprimantă.

3 Selectaţi lucrarea de imprimare pe care doriţi să o revocaţi.

4 Apăsaţi tasta Delete de pe tastatură.
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Pentru utilizatorii de Macintosh

În Mac OS X versiunea 10.5 sau o versiune ulterioară:

1 Din meniul Apple, alegeţi System Preferences (Preferinţe
sistem) >Print & Fax (Imprimare şi fax) >Open Print
Queue (Deschidere coadă de imprimare).

2 Din fereastra imprimantei, selectaţi lucrarea de imprimare pe
care doriţi să o revocaţi.

3 Din bara de pictograme aflată în partea superioară a ferestrei,
faceţi clic pe pictograma Delete (Ştergere).

Pentru Mac OS X versiunea 10.4:

1 Din Finder (Selector), navigaţi la:
Go (Start) >Applications (Aplicaţii) >Utilities (Utilitare)

2 Faceţi dublu clic pe Print Center (Centru de imprimare) sau
pe Printer Setup Utility (Utilitar de configurare
imprimantă).

3 Faceţi dublu clic pe pictograma imprimantă.

4 Din fereastra imprimantei, selectaţi lucrarea de imprimare pe
care doriţi să o revocaţi.

5 Din bara de pictograme aflată în partea superioară a ferestrei,
faceţi clic pe Delete (Ştergere).

Utilizarea modelului de
imprimantă cu ecran tactil

Învăţaţi despre imprimantă

Utilizarea panoului de control al imprimantei cu
ecran tactil

1 2 3 4

67 5

1 2 ABC 3 DEF

4 GHI 5 JKL 6 MNO

7 PQR 8 STU 9WXYZ

0

Utilizaţi Pentru a

1 Afişaj Afişează starea imprimantei.
Permite configurarea şi operarea
imprimantei.

2 Buton Home
(Pagină de pornire)

Revenirea la ecranul de început.

3 Tastatură Introduceţi numere, litere sau simboluri.

4 Buton Sleep
(Repaus)

Activează modul Sleep (Repaus).
Mai jos sunt prezentate stările pe baza
indicatorului luminos şi a butonului Sleep
(Repaus):
• Accesarea sau părăsirea modului Sleep

(Repaus)
– Indicatorul luminează în verde stabil.
– Butonul Sleep (Repaus) nu este

iluminat.
• Operarea în modul Sleep (Repaus)

– Indicatorul luminează în verde stabil.
– Butonul Sleep (Repaus) iluminează

în galben închis stabil.
• Accesarea sau părăsirea modului

Hibernate (Hibernare)
– Indicatorul luminează în verde stabil.
– Butonul Sleep (Repaus) iluminează

în galben închis intermitent.
• Operarea în modul Hibernate

(Hibernare)
– Indicatorul luminos nu este iluminat.
– Butonul Sleep (Repaus) luminează

în galben închis intermitent timp de
0,1 secunde, apoi se stinge complet
timp de 1,9 secunde, după un model
pulsatoriu.

Imprimanta iese din modul Sleep (Repaus)
la efectuarea următoarelor acţiuni:
• Atingerea ecranului sau apăsarea

oricărui buton fizic
• Deschiderea tăvii 1 sau încărcarea de

hârtie în alimentatorul multifuncţional
• Deschiderea unei uşi sau a unui capac
• Trimiterea unei lucrări de imprimare de

la computer
• Efectuarea unei acţiuni de resetare la

punerea sub tensiune de la
întrerupătorul principal

• Ataşarea unui dispozitiv la un port USB

Utilizaţi Pentru a

5 Buton Stop/Cancel
(Oprire/Revocare)

Întrerupeţi complet activitatea imprimantei.
Notă: Când pe ecran apare mesajul
Stopped (Oprit), se afişează o listă de
opţiuni.

6 Indicator luminos Vizualizarea stării imprimantei.
• Off (Oprit) - Imprimanta este oprită.
• Verde intermitent - Imprimanta se

încălzeşte, procesează date sau
imprimă.

• Verde continuu - Imprimanta este
pornită, dar inactivă.

• Roşu intermitent—Imprimanta
necesită intervenţia operatorului.

7 port USB Conectaţi o unitate flash la imprimantă.

Despre ecranul de început
Când imprimanta este pornită, ecranul prezintă un afişaj de bază,
numit ecran de început. Utilizaţi butoanele şi pictogramele din
ecranul de început pentru a iniţia o acţiune.

Notă: Ecranul de început, pictogramele şi butoanele pot să
difere în funcţie de setările de particularizare a ecranului de
început, în funcţie de configurarea administrativă şi de soluţiile
încorporate active.
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2 3

5678

4

123.123.123.123

1

Atingeţi Pentru a

1 Change Language
(Schimbare limbă)

Schimbaţi limba principală a
imprimantei.

2 Bookmarks (Marcaje) Creaţi, organizaţi şi salvaţi un set de
marcaje (adrese URL) într-o afişare de
tip arbore cu foldere şi linkuri către
fişiere.
Notă: Vizualizarea de tip arbore nu
include marcajele create în secţiunea
Forms and Favorites (Formulare şi
preferinţe), iar cele din arbore nu pot fi
utilizate în cadrul secţiunii Forms and
Favorites (Formulare şi preferinţe).

3 Held Jobs (Lucrări în
aşteptare)

Afişaţi toate lucrările în aşteptare
curente.

4 USB sau unitate flash
USB

Vizualizaţi, selectaţi sau imprimaţi
fotografii şi documente de pe o unitate
flash.
Notă: Această pictogramă apare doar
când reveniţi la ecranul de început în
timp ce o cartelă de memorie sau o
unitate flash este conectată la
imprimantă.

5 Meniuri Accesaţi meniurile imprimantei.
Notă: Aceste meniuri sunt disponibile
numai când imprimanta se află în
starea Ready (Pregătit).

Atingeţi Pentru a

6 Status message bar
(Bara cu mesaje de
stare)

• Afişaţi starea curentă a imprimantei,
cum ar fi Ready (Pregătită) sau
Busy (Ocupată).

• Afişaţi condiţiile imprimantei, cum ar
fi Fuser missing (Unitate de
fuziune lipsă) sau Cartridge Low
(Cartuş consumat).

• Afişaţi mesaje de intervenţie şi
instrucţiuni legate de modul de
eliminare a acestora.

7 Status/Supplies
(Stare/Consumabile)

• Afişaţi un avertisment sau un mesaj
de eroare de fiecare dată când
imprimanta necesită o intervenţie
pentru a continua procesarea.

• Accesaţi ecranul de mesaje pentru
mai multe informaţii despre mesaj şi
despre modalitatea de a-l şterge.

8 Sfaturi Vizualizaţi informaţii de ajutor sensibile
la context.

Acesta poate apărea şi pe ecranul de început:

Atingeţi Pentru a

Search Held Jobs (Căutare în lucrări
în aşteptare)

Căutaţi în lucrările în aşteptare
curente.

Caracteristici

Caracteristică Descriere

Avertizarea de mesaj de
asistenţă

Dacă o funcţie este afectată de un mesaj de
asistenţă, apare această pictogramă, iar
indicatorul luminos roşu se aprinde
intermitent.

Warning (Avertisment) În cazul în care condiţia de eroare continuă,
apare această pictogramă.

Caracteristică Descriere

Printer IP address
(Adresă IP imprimantă)
Exemplu:
123.123.123.123

Adresa IP a imprimantei de reţea este situată
în colţul din stânga sus al ecranului de
început şi apare sub forma a patru seturi de
cifre separate prin punct. Puteţi utiliza adresa
IP când accesaţi serverul Embedded Web
Server, astfel încât să puteţi vizualiza şi
configura de la distanţă setările imprimantei,
chiar şi atunci când nu vă aflaţi fizic lângă
imprimantă.

Utilizarea butoanelor ecranului tactil

Notă: Ecranul de început, pictogramele şi butoanele pot să
difere în funcţie de setările de particularizare a ecranului de
început, în funcţie de configurarea administrativă şi de soluţiile
încorporate active.

Exemplu de ecran tactil

1 2 3 4

5678910

Atingeţi Pentru

1 Săgeată în sus Defilare în sus.

2 Folder de ştergere Ştergeţi fişierul pe care l-aţi
selectat.
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Atingeţi Pentru

3 Săgeată la stânga Derulaţi spre stânga.

4 Săgeată la dreapta Derulaţi spre dreapta.

5 Mărire prin defilare la dreapta Derulaţi la o altă valoare în
ordine crescătoare.

6 Descreştere prin defilare la
stânga

Defilaţi la o altă valoare în
ordine descrescătoare.

7 Săgeată în jos Defilare în jos.

8 Acceptare Salvaţi o setare.

9 Revocare • Revocaţi o acţiune sau o
selecţie.

• Revocaţi un ecran şi
reveniţi la ecranul anterior.

10 Înapoi Reveniţi la ecranul anterior.

Configurarea şi utilizarea aplicaţiilor din
ecranul de început

Note:

• Ecranul de început, pictogramele şi butoanele pot să difere
în funcţie de setările de particularizare a ecranului de
început, în funcţie de configurarea administrativă şi de
aplicaţiile încorporate active. Unele aplicaţii sunt acceptate
numai de anumite modele de imprimantă.

• Pot fi disponibile pentru achiziţie soluţii şi aplicaţii
suplimentare. Pentru a afla mai multe, accesaţi
www.lexmark.com. Sau contactaţi distribuitorul dvs.

Accesarea serverului Embedded Web Server
Embedded Web Server este pagina Web a imprimantei, care vă
permite să vizualizaţi şi să configuraţi la distanţă setările
imprimantei, chiar şi atunci când nu vă aflaţi fizic în apropierea
acesteia.

1 Obţineţi adresa IP a imprimantei:
• Din ecranul de început al panoului de control al

imprimantei
• Din secţiunea TCP/IP a meniului Network/Ports

(Reţea/porturi)
• Prin imprimarea unei pagini cu setări de reţea sau a unei

pagini cu setări pentru meniuri, iar apoi prin găsirea
secţiunii TCP/IP

Notă: Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate
prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.

2 Deschideţi un browser Web, apoi tastaţi adresa IP a
imprimantei în câmpul de adrese.
Apare pagina Embedded Web Server.

Afişarea sau ascunderea pictogramelor pe
ecranul de început

1 Deschideţi un browser Web, apoi tastaţi adresa IP a
imprimantei în câmpul de adrese.

Notă: Vizualizaţi adresa IP a imprimantei pe ecranul de
început al panoului de control al imprimantei. Adresa IP
apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum
ar fi 123.123.123.123.

2 Faceţi clic pe Setări > Setări generale > Particularizare
ecran de început.

Apare o listă cu funcţiile de bază ale imprimantei.

3 Bifaţi casetele de selectare pentru a specifica pictogramele
care doriţi să apară în ecranul de început.

Notă: Articolele casetelor de validare debifate sunt
ascunse.

4 Faceţi clic pe Submit (Remitere).

Activarea aplicaţiilor din ecranul de început
Imprimanta dvs. este livrată cu aplicaţii preinstalate care apar pe
ecranul de început. Înainte de a putea să le utilizaţi, mai întâi
activaţi şi configuraţi aceste aplicaţii utilizând serverul Embedded
Web Server. Pentru mai multe informaţii despre accesarea
serverului Embedded Web Server, consultaţi „Accesarea
serverului Embedded Web Server” de la pagina 13.

Pentru informaţii detaliate despre configurarea şi utilizarea
aplicaţiilor din ecranul de început, vizitaţi site-ul Web Lexmark la
adresa http://support.lexmark.com.

Utilizarea fundalului şi a ecranului de inactivitate

Pictogramă Descriere

Aplicaţia vă permite să particularizaţi fundalul şi
ecranul de inactivitate pentru ecranul de început
al imprimatei.

1 Din ecranul de început, navigaţi la:
Modificare fundal > selectaţi fundalul dorit

2 Apăsaţi .
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Configurare Formulare şi preferinţe

Pictogramă Descriere

Aplicaţia vă ajută să simplificaţi şi să fluidizaţi
procesele de lucru, permiţându-vă să găsiţi
rapid şi să imprimaţi formularele online utilizate
frecvent direct din ecranul de început.
Notă: Imprimanta trebuie să aibă permisiunea
de a accesa folderul de reţea, site-ul FTP sau
site-ul Web unde este stocat marcajul. De pe
computerul în care este stocat marcajul,
utilizaţi setările de partajare, securitate şi
firewall pentru a permite imprimantei cel puţin
drepturi de citire. Pentru asistenţă, consultaţi
documentaţia furnizată împreună cu sistemul
de operare.

1 Deschideţi un browser Web, apoi tastaţi adresa IP a
imprimantei în câmpul de adrese.

Notă: Vizualizaţi adresa IP a imprimantei pe ecranul de
început al panoului de control al imprimantei. Adresa IP
apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum
ar fi 123.123.123.123.

2 Faceţi clic pe Setări > Soluţii echipam. > Soluţii (eSF) >
Formulare şi preferinţe.

3 Definiţi marcajele, apoi particularizaţi setările.

4 Faceţi clic pe Apply (Se aplică).

Pentru a utiliza aplicaţia, atingeţi Formulare şi preferinţe din
ecranul de început al imprimantei, apoi navigaţi printre categoriile
de formulare sau căutaţi formulare bazate pe un număr, un nume
sau o descriere de formular.

Înţelegerea Setărilor Eco

Pictogramă Descriere

Aplicaţia vă permite să gestionaţi uşor setările
pentru consumul de energie, zgomot, toner şi
utilizarea hârtiei, pentru a reduce impactul
imprimantei dvs. asupra mediului.

Înţelegerea Showroom-ului

Pictogramă Descriere

Aplicaţia vă permite să creaţi şi să afişaţi o
expunere de diapozitive particularizată pe
ecranul tactil al imprimatei. Puteţi încărca
imagini fie de pe o unitate flash, fie prin serverul
EWS încorporat al imprimantei.

Configurarea Panoului de operare la distanţă

Această aplicaţie afişează panoul de comandă al imprimantei pe
ecranul computerului şi vă permite să interacţionaţi cu panoul de
comandă al imprimantei, chiar dacă nu vă aflaţi fizic în apropierea
imprimantei în reţea. De pe ecranul computerului dvs. puteţi
vizualiza starea imprimantei, debloca lucrări de imprimare în
aşteptare, crea marcaje şi efectua alte sarcini legate de
imprimare pe care le efectuaţi în mod normal când vă aflaţi lângă
imprimanta în reţea.

1 Deschideţi un browser Web, apoi tastaţi adresa IP a
imprimantei în câmpul de adrese.

Notă: Vizualizaţi adresa IP a imprimantei pe ecranul de
început al panoului de control al imprimantei. Adresa IP
apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum
ar fi 123.123.123.123.

2 Faceţi clic pe Setări > Soluţii echipam. > Soluţii (eSF) >
Panou de operare de la distanţă.

3 Bifaţi caseta de validare Activat, apoi particularizaţi setările.

4 Faceţi clic pe Apply (Se aplică).

Pentru a utiliza aplicaţia, de pe serverul EWS încorporat, faceţi
clic pe Aplicaţii > Panou de operare de la distanţă > Lansare
aplet VNC.

Exportul şi importul unei configurări
Puteţi exporta setări de configurare într-un fişier text şi apoi îl
puteţi importa pentru a aplica setările altor imprimante.

Exportul unei configurări într-un fişier

1 Deschideţi un browser Web, apoi tastaţi adresa IP a
imprimantei în câmpul de adrese.

Notă: Vizualizaţi adresa IP a imprimantei pe ecranul de
început al panoului de control al imprimantei. Adresa IP
apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum
ar fi 123.123.123.123.

2 Faceţi clic pe Setări sau Configurare.

3 Faceţi clic pe Soluţii echipament > Soluţii (eSF) sau faceţi
clic pe Soluţii încorporate.

4 Din Installed Solutions (Soluţii instalate), faceţi clic pe numele
aplicaţiei pe care doriţi să o configuraţi.

5 Faceţi clic pe Configure (Configurare) > Export.

6 Urmaţi instrucţiunile de pe ecranul computerului pentru a
salva fişierul de configurare, apoi introduceţi un nume unic
pentru fişier sau utilizaţi numele prestabilit.

Notă: Dacă survine o eroare Memorie insuficientă JVM,
repetaţi procesul de export până când fişierul de
configurare este salvat.

Importul unei configuraţii dintr-un fişier

1 Deschideţi un browser Web, apoi tastaţi adresa IP a
imprimantei în câmpul de adrese.

Notă: Vizualizaţi adresa IP a imprimantei pe ecranul de
început al panoului de control al imprimantei. Adresa IP
apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum
ar fi 123.123.123.123.

2 Faceţi clic pe Setări sau Configurare.

3 Faceţi clic pe Soluţii echipament > Soluţii (eSF) sau faceţi
clic pe Soluţii încorporate.

4 Din Installed Solutions (Soluţii instalate), faceţi clic pe numele
aplicaţiei pe care doriţi să o configuraţi.

5 Faceţi clic pe Configure (Configurare) > Import.

6 Parcurgeţi fişierul de configurare care a fost exportat de la o
imprimantă configurată anterior şi apoi încărcaţi-l sau
previzualizaţi-l.

Notă: Dacă survine o expirare şi apare un ecran gol,
reîmprospătaţi browserul Web, apoi faceţi clic pe Aplicare.

Încărcarea hârtiei şi a suporturilor
speciale

Setarea dimensiunii şi a tipului de hârtie
Din ecranul de început, navigaţi la:
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 >Meniu Paper (Hârtie) >Paper Size/Type
(Dimensiune/Tip hârtie) > selectaţi o tavă > selectaţi

dimensiunea sau tipul hârtiei >

Configurarea setărilor pentru formatul universal
de hârtie
Setarea Universal Paper Size (Dimensiune universală hârtie)
este o setare definită de utilizator, care permite imprimarea pe
dimensiuni de hârtie care nu au fost prestabilite în meniurile
imprimantei.

Note:

• Dimensiunea universală cea mai mică acceptată este
76,2 x 127 mm (3 x 5 inchi) şi este încărcată numai în
alimentatorul multifuncţional.

• Cea mai mare dimensiune universală acceptată este
215,9 x 1219,2 mm (8,5 x 48 inchi) şi se încarcă numai în
alimentatorul multifuncţional.

1 Din ecranul de început, navigaţi la:

 >meniul Paper (Hârtie) >Universal Setup
(Configurare universală) >Units of Measure (Unităţi de

măsură) > selectaţi unitatea de măsură >

2 Atingeţi Portrait Width (Lăţime portret) sau Portrait Height
(Înălţime portret).

3 Selectaţi lăţimea sau înălţimea şi atingeţi .

Încărcarea tăvii standard sau a unei tăvi
opţionale de 550 de coli
Imprimanta are o tavă standard de 550 de coli (Tava 1) şi poate
avea până la patru tăvi opţionale de 550 de coli, inclusiv tava
pentru suporturi speciale. Pentru dimensiunile de hârtie înguste,
cum ar fi hârtia A6 şi plicurile, utilizaţi tava pentru suporturi
speciale. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi „Încărcarea
tăvii opţionale pentru suporturi speciale, cu capacitate de 550 de
coli” de la pagina 16.

ATENŢIONARE—RISC DE RĂNIRE: Pentru a reduce
riscul de instabilitate a echipamentului, încărcaţi separat
fiecare sertar sau tavă pentru hârtie. Păstraţi închise
toate celelalte tăvi, până când este necesar să le
deschideţi.

1 Trageţi tava complet în afară.

Note:

• Nu scoateţi tăvile în timpul unei operaţii de tipărire sau
în timp ce pe afişaj apare mesajul Busy (Ocupat). În
caz contrar poate surveni un blocaj.

• Tava standard de 550‑de coli (Tava 1) nu detectează
automat dimensiunea hârtiei.

2 Strângeţi şi glisaţi ghidajul de lăţime în poziţia corectă pentru
dimensiunea hârtiei pe care o încărcaţi.

Note:

• Utilizaţi indicatorii de dimensiune a hârtiei din partea de
jos a tăvii pentru a vă ajuta să poziţionaţi ghidajele de
lungime şi lăţime.

• Poziţionarea incorectă a ghidajului de lăţime poate
cauza blocaje de hârtie.

3 Strângeţi şi glisaţi ghidajul de lungime în poziţia corectă
pentru dimensiunea hârtiei pe care o încărcaţi.

Note:

• Pentru unele dimensiuni de hârtie, de exemplu, Letter,
Legal sau A4, strângeţi şi deplasaţi ghidajul de lungime
spre înapoi, pentru adaptarea la lungimea hârtiei pe
care o încărcaţi.

• Ghidajul de lungime are un dispozitiv de blocare. Pentru
deblocare, glisaţi spre stânga butonul din partea
superioară a ghidajului de lungime. Pentru blocare,
glisaţi butonul în dreapta după selectarea unei lungimi.
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3

1

2

4 Flexaţi uşor colile înainte şi înapoi pentru a le dezlipi. Nu pliaţi
şi nu îndoiţi hârtia. Îndreptaţi marginile pe o suprafaţă plană.

5 Încărcaţi teancul în partea din spate a tăvii, cu latura
recomandată pentru imprimare aşezată cu faţa în sus.

Note:

• Când încărcaţi coli cu antet pretipărit pentru tipărire pe
o singură faţă, plasaţi antetul în partea din faţă a tăvii.

• Când încărcaţi coli cu antet pretipărit pentru imprimare
pe două feţe, plasaţi antetul cu faţa în jos, în partea din
spate a tăvii.

Imprimarea pe o faţă Imprimarea pe două feţe (duplex)

LETTERHEAD LETTERHEAD

Notă: Asiguraţi-vă că hârtia nu depăşeşte indicatorul de
umplere maximă cu hârtie, situat în partea stângă a tăvii.

Avertisment—Potenţiale daune: Supraîncărcarea tăvii
poate cauza blocaje de hârtie şi deteriorarea imprimantei.

6 Introduceţi tava.

Notă: Pentru anumite dimensiuni ale hârtiei, tava se va
prelungi dincolo de partea din spate a imprimantei.

7 De la panoul de control al imprimantei, verificaţi setarea
pentru dimensiunea şi tipul hârtiei pentru tavă în funcţie de
hârtia pe care aţi încărcat-o.

Încărcarea tăvii opţionale pentru suporturi
speciale, cu capacitate de 550 de coli
Tava opţională pentru suporturi speciale, cu capacitate de 550
de coli (Tava 2) acceptă dimensiuni de hârtie înguste, cum ar fi
plicurile şi A6.

1

2

3

4

1 Ghidajele principale de lungime

2 Sistemul de blocare al ghidajelor de lungime

3 Ghidajele secundare de lungime

4 Ghidajul de lăţime

ATENŢIONARE—RISC DE RĂNIRE: Pentru a reduce
riscul de instabilitate a echipamentului, încărcaţi separat
fiecare sertar sau tavă pentru hârtie. Păstraţi închise
toate celelalte tăvi, până când este necesar să le
deschideţi.
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Note:

• Pentru instrucţiuni cu privire la încărcarea dimensiunilor de
hârtie mai mari decât A6 şi decât plicurile, consultaţi
„Încărcarea tăvii standard sau a unei tăvi opţionale de 550
de coli” de la pagina 15.

• Pentru o listă completă a dimensiunilor de hârtie acceptate,
consultaţi secţiunea „Dimensiuni, tipuri şi greutăţi ale hârtiei
acceptate” din Ghidul utilizatorului.

Încărcarea dimensiunilor de hârtie înguste, cum ar fi plicurile
şi hârtia A6

1 Trageţi tava complet în afară.

Notă: Nu scoateţi tăvile în timpul unei operaţii de tipărire
sau în timp ce pe afişaj apare mesajul Busy (Ocupat). În
caz contrar poate surveni un blocaj.

2 Strângeţi şi deplasaţi ghidajul principal de lungime spre dvs.
până când se opreşte.

Note:

• Ghidajul de lungime are un dispozitiv de blocare. Pentru
deblocarea ghidajului de lungime, glisaţi spre stânga
butonul din partea superioară a ghidajului. Pentru
blocare, glisaţi butonul spre dreapta după selectarea
unei lungimi.

• Puteţi să glisaţi ghidajul secundar de lungime numai
când ghidajul principal de lungime ajunge la marginea
ghidajului de lăţime.

1

2

3

3 Strângeţi şi glisaţi ghidajul de lăţime în poziţia corectă pentru
dimensiunea hârtiei pe care o încărcaţi.

1

2

Notă: Utilizaţi indicatorii de dimensiune a hârtiei din partea
de jos a tăvii pentru a vă ajuta să poziţionaţi ghidajul de
lăţime.
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4 Strângeţi şi glisaţi ghidajul secundar de lungime în poziţia
corectă pentru dimensiunea hârtiei pe care o încărcaţi.

1

2

5 Flexaţi uşor colile înainte şi înapoi pentru a le dezlipi. Nu pliaţi
şi nu îndoiţi hârtia. Îndreptaţi marginile pe o suprafaţă plană.

6 Încărcaţi teancul de hârtie cu faţa recomandată pentru
imprimare orientată în sus.

Note:

• Încărcaţi plicurile în aşa fel încât partea pentru timbru să
intre prima în imprimantă.

• Asiguraţi-vă că hârtia nu depăşeşte indicatorul de
umplere maximă cu hârtie, situat în lateralul ghidajului
de lăţime.

Avertisment—Potenţiale daune: Supraîncărcarea tăvii
poate cauza blocaje de hârtie şi deteriorarea imprimantei.

7 Introduceţi tava.

 

18



8 De la panoul de control al imprimantei, verificaţi setarea
pentru dimensiunea şi tipul hârtiei pentru tavă în funcţie de
hârtia pe care aţi încărcat-o.

Notă: Când încărcaţi hârtie lungă, precum Legal, Letter şi A4,
readuceţi ghidajul secundar de lungime în poziţia iniţială.
Strângeţi şi glisaţi ghidajul până când face clic pe poziţie.

Încărcarea alimentatorului de înaltă capacitate
de 2000 de coli

ATENŢIONARE—RISC DE RĂNIRE: Pentru a reduce
riscul de instabilitate a echipamentului, încărcaţi separat
fiecare tavă pentru hârtie. Păstraţi închise toate celelalte
tăvi, până când este necesar să le deschideţi.

1 Trageţi tava afară.

2 Trageţi în sus şi glisaţi ghidajul de lăţime în poziţia corectă
pentru dimensiunea hârtiei pe care o încărcaţi.

3 Deblocaţi ghidajul de lungime.

4 Împingeţi elementul de prindere al ghidajului de lungime,
pentru a ridica ghidajul de lungime. Glisaţi ghidajul în poziţia

corectă pentru dimensiunea hârtiei pe care o încărcaţi, apoi
blocaţi ghidajul.

5 Flexaţi uşor colile înainte şi înapoi pentru a le dezlipi. Nu pliaţi
şi nu îndoiţi hârtia. Îndreptaţi marginile pe o suprafaţă plană.

6 Încărcaţi teancul de hârtie:
• Cu faţa imprimabilă în sus pentru imprimarea pe o singură

faţă

 

19



• Cu faţa imprimabilă în jos pentru imprimarea pe două feţe

Imprimarea pe o faţă Imprimarea pe două feţe

LETTERHEAD

LETTERHEAD

• Asiguraţi-vă că hârtia nu depăşeşte indicatorul de umplere
maximă, situat în partea laterală a tăvii.

Avertisment—Potenţiale daune: Supraîncărcarea
tăvii poate cauza blocaje de hârtie şi deteriorarea
imprimantei.

7 Introduceţi tava.

Încărcarea alimentatorului multifuncţional
Capacitatea alimentatorului multifuncţional este de aproximativ:
• 100 de coli de hârtie de 75 g/m2 (20 lb)
• 10 plicuri
• 75 de folii transparente

Notă: Nu adăugaţi sau scoateţi hârtia ori suporturile speciale
când imprimanta execută lucrări de imprimare din alimentatorul
multifuncţional ori când indicatorul luminos al panoului de
control al imprimantei luminează intermitent. În caz contrar
poate surveni un blocaj.

LTR&LGL

EXEC

A5

A4

B5

1

4

5

6

23

1 Indicator de umplere maximă cu hârtie

2 Dispozitiv de eliberare a tăvii

3 Pârghie de eliberare a hârtiei

4 Indicatoare pentru dimensiunea hârtiei

5 Ghidaj pentru lăţimea hârtiei

6 Clemă de eliberare pentru ghidajul de lăţime

1 Apăsaţi elementul de eliberare a tăvii spre stânga, apoi trageţi
în jos alimentatorul multifuncţional.

2 Trageţi uşor în afară extensia, până este extinsă complet.

 

20



3 Flexaţi uşor colile înainte şi înapoi pentru a le dezlipi. Nu pliaţi
şi nu îndoiţi hârtia. Îndreptaţi marginile pe o suprafaţă plană.

Paper (Hârtie)

Plicuri

Folii transparente*

* Evitaţi să atingeţi partea pe care se imprimă a foliilor transparente. Aveţi
grijă să nu zgâriaţi foliile.

4 Încărcaţi hârtia sau suporturile speciale. Glisaţi teancul în
alimentatorul multifuncţional, până ajunge la un opritor.

Note:

• Asiguraţi-vă că hârtia sau suporturile speciale nu
depăşesc indicatorul de umplere maximă cu hârtie.

• Încărcaţi câte un singur tip şi o singură dimensiune de
hârtie sau de suporturi speciale o dată.

• Hârtia sau suporturile speciale trebuie să fie orizontale
şi să se potrivească uşor în alimentatorul
multifuncţional.

• Dacă hârtia sau suporturile speciale sunt împinse prea
mult în alimentatorul multifuncţional, pentru a le scoate
trebuie să apăsaţi pe pârghia de eliberare a hârtiei.

• Încărcaţi plicurile cu partea cu deschidere în dreapta şi
în sus şi în aşa fel încât latura pentru timbru să intre
prima în imprimantă.

Avertisment—Potenţiale daune: Nu utilizaţi niciodată
plicuri cu timbre, cleme, clapete, ferestre, învelitori sau
adezivi autocolanţi. Aceste plicuri pot deteriora grav
imprimanta.

5 De la panoul de control al imprimantei, verificaţi setarea
pentru dimensiunea şi tipul hârtiei pentru alimentator, în
funcţie de hârtia pe care aţi încărcat-o.

Legarea şi anularea legării tăvilor

Anularea legării tăvilor

1 Deschideţi un browser Web, apoi tastaţi adresa IP a
imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

• Vizualizaţi adresa IP a imprimantei pe ecranul de
început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de
numere separate prin puncte, de exemplu,
123.123.123.123.

• Dacă utilizaţi un server proxy, dezactivaţi-l temporar
pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceţi clic pe Settings (Setări) >meniul Paper (Hârtie).

3 Schimbaţi setările tăvii pentru dimensiunea şi tipul hârtiei
astfel încât să nu corespundă cu setările niciunei alte tăvi,
apoi faceţi clic pe Submit (Remitere).

Avertisment—Potenţiale daune: Numele tipului de hârtie
încărcată în tavă trebuie să fie echivalent cu numele tipului de
hârtie atribuit în imprimantă. Temperatura unităţii de fuziune
diferă în funcţie de tipul de hârtie specificat. Dacă setările nu
sunt configurate în mod corespunzător, este posibilă apariţia
unor probleme de imprimare.

Legarea tăvilor

1 Deschideţi un browser Web, apoi tastaţi adresa IP a
imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

• Vizualizaţi adresa IP a imprimantei pe ecranul de
început al imprimantei. Adresa IP apare ca patru seturi
de numere separate prin puncte, cum ar fi
123.123.123.123.

• Dacă utilizaţi un server proxy, dezactivaţi-l temporar
pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceţi clic pe Settings (Setări) >meniul Paper (Hârtie).

3 Schimbaţi setările tăvii pentru tipul şi dimensiunea hârtiei,
astfel încât să corespundă cu setările unei alte tăvi, apoi faceţi
clic pe Submit (Remitere).
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Imprimarea

Imprimarea unui document

Imprimarea unui document

1 Din meniul Paper (Hârtie) de la panoul de control al
imprimantei, setaţi tipul şi dimensiunea hârtiei pentru a
corespunde cu hârtia încărcată.

2 Trimiteţi lucrarea de imprimat:

Pentru utilizatorii de Windows

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

b Faceţi clic pe Properties (Proprietăţi), Preferences
(Preferinţe), Options (Opţiuni) sau Setup
(Configurare).

c Dacă este necesar, reglaţi setările.
d Faceţi clic pe OK >Print (Imprimare).

Pentru utilizatorii de Macintosh

a Particularizaţi setările din dialogul Page Setup
(Configurare pagină):
1 Având documentul deschis, selectaţi File

(Fişier) >Page Setup (Configurare pagină).
2 Alegeţi o dimensiune de hârtie sau creaţi o dimensiune

particularizată care corespunde hârtiei încărcate.
3 Faceţi clic pe OK.

b Particularizaţi setările din dialogul Print (Imprimare):
1 Având documentul deschis, selectaţi File

(Fişier) >Print (Imprimare).
Dacă este necesar, faceţi clic pe triunghiul de
informare pentru a vedea mai multe opţiuni.

2 Dacă este necesar, ajustaţi setările din dialogul Print
(Imprimare) şi din meniurile pop-up.

Notă: Dacă doriţi să imprimaţi pe un anumit tip de
hârtie, ajustaţi setarea pentru tipul hârtiei astfel
încât să corespundă hârtiei încărcate sau selectaţi
tava ori alimentatorul corespunzător.

3 Faceţi clic pe Print (Imprimare).

Tipărirea alb-negru

Din ecranul de început, navigaţi la:

 > Setări > Setări de imprimare > Meniu calitate > Mod

imprimare > Numai negru > 

Reglarea luminozităţii tonerului

1 Deschideţi un browser Web, apoi tastaţi adresa IP a
imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

• Vizualizaţi adresa IP a imprimantei pe ecranul de
început al imprimantei. Adresa IP apare ca patru seturi
de numere separate prin puncte, de exemplu,
123.123.123.123.

• Dacă utilizaţi un server proxy, dezactivaţi-l temporar
pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceţi clic pe Settings (Setări) >Print Settings (Setări de
imprimare) >meniul Quality (Calitate) >Toner Darkness
(Luminozitate toner).

3 Reglaţi setarea de luminozitate a tonerului.

4 Faceţi clic pe Submit (Remitere).

Utilizarea setărilor Max Speed (Viteză maximă) şi Max
Yield (Randament maxim)

Setările Max Speed (Viteză maximă) şi Max Yield (Randament
maxim) vă permit să alegeţi între o viteză mai mare de imprimare
şi un randament mai mare al tonerului. Setarea prestabilită din
fabrică este Max Yield (Randament maxim).
• Max Speed (Viteză maximă) - Această opţiune vă permite

să imprimaţi alb-negru sau color, în funcţie de setarea din
driverul imprimantei. Echipamentul imprimă color, cu excepţia
cazului în care în driverul imprimantei se selectează Black
Only (Numai negru).

• Max Yield (Randament maxim) - Vă permită să comutaţi
între negru şi color, în funcţie de conţinutul de culoare
identificat pe fiecare pagină. Comutarea frecventă între
moduri de culoare poate avea ca rezultat o viteză mai mică
de imprimare în cazul în care conţinutul paginilor este
combinat.

Utilizarea serverului Embedded Web Server

1 Deschideţi un browser Web, apoi tastaţi adresa IP a
imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

• Vizualizaţi adresa IP a imprimantei pe ecranul de
început al imprimantei. Adresa IP apare ca patru seturi
de numere separate prin puncte, cum ar fi
123.123.123.123.

• Dacă utilizaţi un server proxy, dezactivaţi-l temporar
pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceţi clic pe Settings (Setări) >Print Settings (Setări
imprimare) >meniul Setup (Configurare).

3 Din lista Printer Usage (Utilizare imprimantă), selectaţi Max
Speed (Viteză maximă) sau Max Yield (Randament
maxim).

4 Faceţi clic pe Submit (Remitere).

Utilizarea panoului de control al imprimantei

1 Din ecranul de început, navigaţi la:

 >Settings (Setări) >Print Settings (Setări
imprimare) >meniul Setup (Configurare)

2 Din lista Printer Usage (Utilizare imprimantă), selectaţi Max
Speed (Viteză maximă) sau Max Yield (Randament
maxim).

3 Atingeţi .
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Imprimarea de pe o unitate flash

Imprimarea de pe o unitate flash

Note:

• Înainte de a imprima un fişier PDF criptat, vi se va solicita
să introduceţi parola fişierului de la panoul de control al
imprimantei.

• Nu puteţi imprima fişiere pentru care nu aveţi permisiuni de
imprimare.

1 Introduceţi o unitate flash în portul USB.

Note:

• O pictogramă pentru unitatea flash apare pe ecranul de
început şi în pictograma pentru lucrări în aşteptare,
dacă este instalată o unitate flash.

• Dacă introduceţi unitatea flash în timp ce imprimanta
necesită atenţia dvs., de exemplu, în timpul unui blocaj,
unitatea flash va fi ignorată.

• Dacă introduceţi unitatea flash în timp ce imprimanta
procesează alte lucrări de imprimare, va fi afişat
mesajul Busy (Ocupat). După ce sunt procesate
aceste lucrări de imprimare, puteţi avea nevoie să
vizualizaţi lista de lucrări în aşteptare, pentru a imprima
documentele de pe unitatea flash.

Avertisment—Potenţiale daune: Nu atingeţi cablul USB,
niciun adaptor de reţea sau conector şi nici dispozitivul de
memorie sau imprimanta în zonele indicate în timp ce un
dispozitiv de memorie este utilizat activ pentru imprimare,
citire sau scriere. Poate să survină o pierdere de date.

2 De la panoul de control al imprimantei, atingeţi documentul
pe care doriţi să îl imprimaţi.

3 Atingeţi săgeţile pentru a specifica numărul de copii de
imprimat, apoi atingeţi Print (Imprimare).

Note:

• Nu scoateţi unitatea flash din porul USB înainte de
terminarea imprimării documentului.

• Dacă lăsaţi unitatea flash în imprimantă după ce părăsiţi
ecranul iniţial al meniului USB, puteţi încă să imprimaţi
documente de pe unitatea flash, sub formă de lucrări în
aşteptare.

Unităţi flash şi tipuri de fişiere acceptate

Unitate flash Tip de fişier

• Lexar JumpDrive 2.0 Pro (de capacitate 256 MO,
512 MO sau 1 GO)

• SanDisk Cruzer Mini (de capacitate 256 MO, 512
MO sau 1 GO)

Note:

• Unităţile flash USB de mare viteză trebuie să
accepte standardul Full-Speed. Dispozitivele
care acceptă doar conexiuni USB de mică
viteză nu sunt compatibile.

• Unităţile flash USB trebuie să accepte sistemul
File Allocation Tables (FAT). Dispozitivele
formatate în sistem New Technology File
System (NTFS) sau în orice alt sistem de
fişiere nu sunt acceptate.

Documente:
• .pdf
• .xps

Imagini:
• .dcx
• .gif
• .JPEG sau .jpg
• .bmp
• .pcx
• .TIFF sau .tif
• .png
• .fls

Revocarea unei lucrări de imprimare

Revocarea unei lucrări de imprimare de la panoul de
control al imprimantei

1 Atingeţi Cancel Jobs (Revocare lucrări) de pe ecranul tactil

sau apăsaţi pe  de la tastatură.

2 Atingeţi lucrarea pe care doriţi să o revocaţi, apoi atingeţi
Delete Selected Jobs (Ştergere lucrări selectate).

Revocarea unei lucrări de imprimare de pe computer

Pentru utilizatorii de Windows

1 Deschideţi folderul Printers (Imprimante):

a Faceţi clic pe  sau pe Start şi pe Run (Executare).
b În caseta de dialog Start Search (Pornire căutare) sau Run

(Executare), introduceţi control printers (control
imprimante, dacă sistemul de operare este în limba
română).

c Apăsaţi pe Enter sau faceţi clic pe OK.

2 Faceţi dublu clic pe pictograma imprimantă.

3 Selectaţi lucrarea de imprimare pe care doriţi să o revocaţi.

4 Apăsaţi tasta Delete de pe tastatură.
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Pentru utilizatorii de Macintosh

În Mac OS X versiunea 10.5 sau o versiune ulterioară:

1 Din meniul Apple, alegeţi System Preferences (Preferinţe
sistem) >Print & Fax (Imprimare şi fax) >Open Print
Queue (Deschidere coadă de imprimare).

2 Din fereastra imprimantei, selectaţi lucrarea de imprimare pe
care doriţi să o revocaţi.

3 Din bara de pictograme aflată în partea superioară a ferestrei,
faceţi clic pe pictograma Delete (Ştergere).

Pentru Mac OS X versiunea 10.4:

1 Din Finder (Selector), navigaţi la:
Go (Start) >Applications (Aplicaţii) >Utilities (Utilitare)

2 Faceţi dublu clic pe Print Center (Centru de imprimare) sau
pe Printer Setup Utility (Utilitar de configurare
imprimantă).

3 Faceţi dublu clic pe pictograma imprimantă.

4 Din fereastra imprimantei, selectaţi lucrarea de imprimare pe
care doriţi să o revocaţi.

5 Din bara de pictograme aflată în partea superioară a ferestrei,
faceţi clic pe Delete (Ştergere).

Îndepărtarea blocajelor

Evitarea blocajelor

Încărcaţi hârtie în mod corespunzător.
• Asiguraţi-vă că hârtia stă dreaptă în tavă.

Încărcarea corectă a hârtiei Încărcarea incorectă a hârtiei

• Nu îndepărtaţi nicio tavă în timp ce echipamentul imprimă.
• Nu încărcaţi nicio tavă în timp ce echipamentul imprimă.

Încărcaţi-o înainte de a imprima sau aşteptaţi să vi se solicite
încărcarea acesteia.

• Nu încărcaţi prea multă hârtie. Asiguraţi-vă că înălţimea stivei
nu depăşeşte indicatorul de umplere maximă cu hârtie.

• Asiguraţi-vă că ghidajele din tava pentru hârtie sau din
alimentatorul multifuncţional sunt corect poziţionate şi că nu
apasă prea tare pe hârtie sau pe plicuri.

• După încărcarea hârtiei, împingeţi ferm tava.

Utilizaţi hârtia recomandată
• Utilizaţi numai hârtie sau suporturi speciale recomandate.
• Nu încărcaţi hârtie creponată, încreţită, umedă, îndoită sau

curbată.

• Flexaţi şi îndreptaţi hârtia înainte de a o încărca.

• Nu utilizaţi hârtie care a fost tăiată sau decupată manual.
• Nu amestecaţi coli de dimensiuni, greutăţi sau tipuri diferite în

aceeaşi stivă.
• Asiguraţi-vă că toate dimensiunile şi tipurile de hârtie sunt

setate corect în meniurile din panoul de control al imprimantei.
• Depozitaţi hârtia conform recomandărilor producătorului.

Interpretarea numerelor şi locaţiilor
pentru blocaje
Când se produce un blocaj, pe ecranul imprimantei se afişează
un mesaj cu locaţia blocajului. Deschideţi uşile şi capacele şi
scoateţi tăvile pentru a accesa locurile unde au apărut blocaje.
Pentru a rezolva orice mesaj privind un blocaj de hârtie, trebuie
să îndepărtaţi toată hârtia blocată din toate locaţiile posibile.

Nume zonă Numere
de
blocaje

Cum se procedează

În interiorul
imprimantei

200–201 Deschideţi uşa frontală şi scoateţi hârtia
blocată din spatele zonei în care se află
cartuşul de toner.
Deschideţi uşa frontală şi scoateţi hârtia
blocată de sub unităţile
fotoconductoare.
Deschideţi uşa frontală şi scoateţi hârtia
blocată de sub unitatea de fuziune.

În interiorul
imprimantei

202–203 Deschideţi uşa frontală şi scoateţi hârtia
blocată din zona în care se află unitatea
de fuziune.
Deschideţi capacul superior de acces şi
îndepărtaţi hârtia blocată.

În interiorul
imprimantei

230 Deschideţi uşa frontală şi scoateţi hârtia
blocată aflată între uşa frontală şi Tava
1.
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Nume zonă Numere
de
blocaje

Cum se procedează

Recipient de ieşire
standard

202–203 Scoateţi toată hârtia din recipientul de
ieşire standard, apoi scoateţi hârtia
blocată.

Tray [x] (Tava [x]) 24x Deschideţi fiecare tavă, apoi eliminaţi
toate blocajele.

Alimentator
multifuncţional

250 Scoateţi toată hârtia din alimentatorul
multifuncţional, apoi scoateţi hârtia
blocată.

200–201 paper jams (200-201 blocaje de
hârtie)

Blocaj de hârtie în zona cartuşului de toner

1 Deschideţi uşa frontală.

Avertisment—Potenţiale daune: Pentru a evita
supraexpunerea unităţilor fotoconductoare, nu lăsaţi uşa
frontală deschisă mai mult de 10 minute.

ATENŢIONARE—SUPRAFAŢĂ
FIERBINTE: Interiorul imprimantei poate să fie
fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare ca
urmare a componentei fierbinţi, lăsaţi suprafaţa să se
răcească înainte de a o atinge.

2 Apucaţi ferm de ambele părţi hârtia blocată şi trageţi-o uşor
în sus şi în afară pentru a o scoate din spatele zonei cartuşului
de toner.

Notă: Asiguraţi-vă că toate fragmentele de hârtie sunt
îndepărtate.

3 Închideţi uşa frontală de acces.

4 În funcţie de modelul imprimantei, atingeţi Continue, jam
cleared (Continuare, blocaj eliminat) sau apăsaţi pe

.

Blocaj de hârtie sub unităţile fotoconductoare

1 Deschideţi uşa frontală.

Avertisment—Potenţiale daune: Pentru a evita
supraexpunerea unităţilor fotoconductoare, nu lăsaţi uşa
frontală deschisă mai mult de 10 minute.

ATENŢIONARE—SUPRAFAŢĂ
FIERBINTE: Interiorul imprimantei poate să fie
fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare ca
urmare a componentei fierbinţi, lăsaţi suprafaţa să se
răcească înainte de a o atinge.

2 Dacă hârtia este blocată sub unităţile fotoconductoare,
apucaţi-o ferm de ambele părţi şi trageţi-o uşor afară.

3 Dacă hârtia blocată este prinsă prea strâns sub unităţile
fotoconductoare, scoateţi unităţile fotoconductoare şi aşezaţi-
le pe o suprafaţă plană.

Avertisment—Potenţiale daune: Aveţi grijă să nu atingeţi
cilindrul fotoconductorului. Dacă îl atingeţi, calitatea
viitoarelor imprimări poate fi afectată.

2

1

4 Apucaţi ferm de ambele părţi hârtia blocată, trageţi-o uşor
afară, apoi reintroduceţi fiecare unitate fotoconductoare.

Notă: Asiguraţi-vă că toate fragmentele de hârtie sunt
îndepărtate.

5 Închideţi uşa frontală de acces.

6 În funcţie de modelul imprimantei, atingeţi Continue, jam
cleared (Continuare, blocaj eliminat) sau apăsaţi pe

.

Blocaj de hârtie în zona unităţii de fuziune

1 Deschideţi uşa frontală.

Avertisment—Potenţiale daune: Pentru a evita
supraexpunerea unităţilor fotoconductoare, nu lăsaţi uşa
frontală deschisă mai mult de 10 minute.

ATENŢIONARE—SUPRAFAŢĂ
FIERBINTE: Interiorul imprimantei poate să fie
fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare ca
urmare a componentei fierbinţi, lăsaţi suprafaţa să se
răcească înainte de a o atinge.

2 Deschideţi capacul superior de acces al imprimantei.

3 Aflaţi unde este localizată hârtia blocată, apoi îndepărtaţi-o:
a Dacă hârtia este vizibilă sub unitatea de fuziune, apucaţi-

o ferm de ambele părţi şi trageţi-o uşor afară.

Notă: Asiguraţi-vă că toate fragmentele de hârtie sunt
îndepărtate.
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b Dacă hârtia blocată este vizibilă în zona ghidajului
superior pentru hârtie din ansamblul unităţii de fuziune,
apucaţi-o ferm de ambele părţi şi trageţi-o uşor afară.

Notă: Asiguraţi-vă că toate fragmentele de hârtie sunt
îndepărtate.

c Dacă hârtia nu este vizibilă, scoateţi unitatea de fuziune:

Avertisment—Potenţiale daune: Nu atingeţi rola din
partea centrală a unităţii de fuziune. Atingerea acesteia
poate deteriora unitatea de fuziune.
1 Rotiţi în sens invers acelor de ceasornic şuruburile de

pe unitatea de fuziune pentru a le slăbi.

2 Cu ajutorul mânerelor de pe fiecare parte, ridicaţi şi
scoateţi unitatea de fuziune din imprimantă.

d Aşezaţi unitatea de fuziune pe o suprafaţă plată, cu
şuruburile albastre cu piuliţă fluture îndreptate spre dvs.

e Trageţi, apoi rotiţi în sensul acelor de ceasornic butonul
dreptunghiular verde, pentru a debloca ghidajul superior
pentru hârtie.

1

2

f Apăsaţi spre stânga clapa verde în formă de săgeată, apoi
ridicaţi ghidajul superior pentru hârtie.

2

1

g Apucaţi ferm hârtia blocată de fiecare parte şi trageţi-o
încet afară.

Notă: Asiguraţi-vă că toate fragmentele de hârtie sunt
îndepărtate.

h Închideţi ghidajul superior pentru hârtie. Asiguraţi-vă că
ambele părţi ale ghidajului pentru hârtie stau ferm pe
poziţie.
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i Trageţi, apoi rotiţi în sens invers acelor de ceasornic
butonul dreptunghiular verde, pentru a bloca ferm ghidajul
superior pentru hârtie.

1

2

j Instalaţi din nou unitatea de fuziune:
1 Aliniaţi unitatea de fuziune cu ajutorul mânerelor de pe

fiecare parte, apoi introduceţi-o înapoi în imprimantă.

2 Înşurubaţi şuruburile în sensul acelor de ceasornic
pentru a fixa bine unitatea de fuziune.

4 Închideţi capacul de acces superior al imprimantei, apoi
închideţi uşa frontală.

5 În funcţie de modelul imprimantei, atingeţi Continue, jam
cleared (Continuare, blocaj eliminat) sau apăsaţi pe

.

202–203 paper jams (202–203 blocaje de
hârtie)
Dacă hârtia blocată este vizibilă în recipientul de evacuare
standard, apucaţi ferm hârtia de ambele părţi şi trageţi-o uşor
afară.

Notă: Asiguraţi-vă că toate fragmentele de hârtie sunt
îndepărtate.

Blocaj de hârtie în zona unităţii de fuziune

1 Deschideţi uşa frontală.

Avertisment—Potenţiale daune: Pentru a evita
supraexpunerea fotoconductorilor, nu lăsaţi uşile frontale
deschise mai mult de 10 minute.

ATENŢIONARE—SUPRAFAŢĂ
FIERBINTE: Interiorul imprimantei poate să fie
fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare ca
urmare a componentei fierbinţi, lăsaţi suprafaţa să se
răcească înainte de a o atinge.

2 Deschideţi capacul superior de acces al imprimantei.

3 Aflaţi unde este localizată hârtia blocată, apoi îndepărtaţi-o:
a Dacă hârtia blocată este vizibilă sub unitatea de fuziune,

apucaţi-o ferm de ambele părţi şi trageţi-o uşor afară.

Notă: Asiguraţi-vă că toate fragmentele de hârtie sunt
îndepărtate.

b Dacă hârtia blocată este vizibilă în zona ghidajului
superior pentru hârtie din ansamblul unităţii de fuziune,
apucaţi-o ferm de ambele părţi şi trageţi-o uşor afară.

Notă: Asiguraţi-vă că toate fragmentele de hârtie sunt
îndepărtate.

c Dacă hârtia blocată nu este vizibilă, scoateţi unitatea de
fuziune:

Avertisment—Potenţiale daune: Nu atingeţi rola din
partea centrală a unităţii de fuziune. Atingerea acesteia
poate deteriora unitatea de fuziune.
1 Rotiţi în sens invers acelor de ceasornic şuruburile de

pe unitatea de fuziune pentru a le slăbi.
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2 Cu ajutorul mânerelor de pe fiecare parte, ridicaţi şi
scoateţi unitatea de fuziune din imprimantă.

d Aşezaţi unitatea de fuziune pe o suprafaţă plată, cu
şuruburile albastre cu piuliţă fluture îndreptate spre dvs.

e Trageţi, apoi rotiţi în sensul acelor de ceasornic butonul
dreptunghiular verde, pentru a debloca ghidajul superior
pentru hârtie.

1

2

f Apăsaţi spre stânga clapa verde în formă de săgeată, apoi
ridicaţi ghidajul superior pentru hârtie.

2

1

g Apucaţi ferm hârtia blocată de fiecare parte şi trageţi-o
încet afară.

Notă: Asiguraţi-vă că toate fragmentele de hârtie sunt
îndepărtate.

h Închideţi ghidajul superior pentru hârtie. Asiguraţi-vă că
ambele părţi ale ghidajului pentru hârtie stau ferm pe
poziţie.

i Trageţi, apoi rotiţi în sens invers acelor de ceasornic
butonul dreptunghiular verde, pentru a bloca ferm ghidajul
superior pentru hârtie.

1

2

j Instalaţi din nou unitatea de fuziune:
1 Aliniaţi unitatea de fuziune cu ajutorul mânerelor de pe

fiecare parte, apoi introduceţi-o înapoi în imprimantă.

2 Înşurubaţi şuruburile în sensul acelor de ceasornic
pentru a fixa bine unitatea de fuziune.

4 Închideţi capacul de acces superior al imprimantei, apoi
închideţi uşa frontală.

5 În funcţie de modelul imprimantei, atingeţi Continue, jam
cleared (Continuare, blocaj eliminat) sau apăsaţi pe

.
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Blocaj de hârtie sub capacul superior de acces

1 Deschideţi uşa frontală.

Avertisment—Potenţiale daune: Pentru a evita
supraexpunerea fotoconductorilor, nu lăsaţi uşile frontale
deschise mai mult de 10 minute.

ATENŢIONARE—SUPRAFAŢĂ
FIERBINTE: Interiorul imprimantei poate să fie
fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare ca
urmare a componentei fierbinţi, lăsaţi suprafaţa să se
răcească înainte de a o atinge.

2 Deschideţi capacul superior de acces al imprimantei.

3 Apucaţi ferm hârtia blocată de fiecare parte şi trageţi-o încet
afară.

Notă: Asiguraţi-vă că toate fragmentele de hârtie sunt
îndepărtate.

4 Închideţi capacul de acces superior al imprimantei, apoi
închideţi uşa frontală.

5 În funcţie de modelul imprimantei, atingeţi Continue, jam
cleared (Continuare, blocaj eliminat) sau apăsaţi pe

.

24x paper jam (24x blocaj de hârtie)

Blocaj de hârtie în tava 1

1 Deschideţi tava 1.

2 Apucaţi ferm hârtia blocată de fiecare parte şi trageţi-o încet
afară.

Notă: Asiguraţi-vă că toate fragmentele de hârtie sunt
îndepărtate.

3 Închideţi tava 1.

4 În funcţie de modelul imprimantei, atingeţi Continue, jam
cleared (Continuare, blocaj eliminat) sau apăsaţi pe

.

Blocaj de hârtie într-una dintre tăvile opţionale

1 Deschideţi tava menţionată.

2 Apucaţi ferm hârtia blocată de fiecare parte şi trageţi-o încet
afară.

Notă: Asiguraţi-vă că toate fragmentele de hârtie sunt
îndepărtate.

3 Închideţi tava.

4 În funcţie de modelul imprimantei, atingeţi Continue, jam
cleared (Continuare, blocaj eliminat) sau apăsaţi pe

.

250 paper jam (250 blocaj de hârtie)
1 Apăsaţi pe pârghia de eliberare a hârtiei, apoi scoateţi toate

paginile blocate din alimentatorul multifuncţional.

1

2

Notă: Asiguraţi-vă că toate fragmentele de hârtie sunt
îndepărtate.

2 Încărcaţi hârtie în alimentatorul multifuncţional.

3 În funcţie de modelul imprimantei, atingeţi Continue, jam
cleared (Continuare, blocaj eliminat) sau apăsaţi pe

.
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