
Referinţă rapidă

Informaţii despre imprimantă

Utilizarea panoului de control al
imprimantei
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Utilizaţi To (Pentru)

1 Display (Afişaj) • Afişaţi starea imprimantei.
• Configuraţi şi utilizaţi imprimanta.

2 Buton Home
(Pagină de
pornire)

Revine la ecranul de pornire.

3 Keypad
(Tastatură)

Introduceţi cifre, litere sau simboluri la
imprimantă.

Utilizaţi To (Pentru)

4 Buton Repaus Activaţi modul Sleep (Repaus) sau modul
Hibernate (Hibernare).

Note:

• Apăsarea oricărui buton fizic, atingerea
panoului de control al imprimantei,
ataşarea unui dispozitiv la un port USB,
trimiterea unei lucrări de imprimare sau
efectuarea unei resetări la punerea sub
tensiune cu întrerupătorul principal
scoate imprimanta din modul Sleep
(Repaus).

• Apăsarea butonului Sleep (Repaus) sau
a întrerupătorului de curent scoate impri-
manta din modul Hibernate (Hibernare).

5 Butoanele Stop
(Oprire) sau
Cancel
(Revocare)

Opreşte toată activitatea imprimantei.

6 LED indicator Vizualizarea stării imprimantei.

7 Port USB Conectaţi o unitate flash USB la imprimantă.
Notă: Numai portul USB frontal acceptă
unităţi flash.

Explicarea culorilor butonului Sleep
(Repaus) şi ale indicatorilor luminoşi
Culorile butonului Sleep (Repaus) şi ale indicatorilor luminoşi din
panoul de control al imprimantei reflectă o anumită stare sau
condiţie.

Indicator luminos Starea imprimantei

Off (Dezactivat) Imprimanta este oprită sau în modul Hibernate
(Hibernare).

Verde intermitent Imprimanta se încălzeşte, procesează date sau
imprimă.

Verde continuu Imprimanta este pornită, dar inactivă.

Roşu intermitent Imprimanta necesită intervenţia utilizatorului.

Culoarea butonului Sleep
(Repaus)

Starea imprimantei

Off (Dezactivat) Imprimanta este oprită sau în
starea Ready (Pregătită).

Galben închis continuu Imprimanta este în modul Sleep
(Repaus).

Culoarea butonului Sleep
(Repaus)

Starea imprimantei

Galben închis intermitent Imprimanta intră sau iese din
modul Hibernate (Hibernare).

Luminează în galben închis inter-
mitent timp de 0,1 secunde, apoi se
stinge complet timp de 1,9
secunde, după un model pulsatoriu

Imprimanta este în modul
Hibernate (Hibernare).

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 poate varia în funcţie de setările de
particularizare, configuraţia administrativă şi soluţiile
încorporate ale acestuia.

1 2 3 4

5678

Atingeţi To (Pentru)

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 prefe-
rinţe), iar cele din arbore nu pot fi utilizate
în cadrul secţiunii Forms and Favorites
(Formulare şi preferinţe).
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Atingeţi To (Pentru)

3 Held Jobs (Lucrări
în aşteptare)

Afişaţi toate lucrările în aşteptare curente.

4 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 (Pregătită).

6 Status message
bar (Bara cu
mesaje de stare)

• Afişează starea curentă a imprimantei,
precum Gata sau Ocupat.

• Afişaţi starea consumabilelor impri-
mantei.

• Afişaţi mesaje de intervenţie şi instruc-
ţiuni legate de modul de eliminare a
acestora.

7 Status/Supplies
(Stare/Consu-
mabile)

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

• Vizualizaţi informaţii suplimentare
despre avertismentul sau mesajul impri-
mantei şi despre modalitatea de a-l
elimina.

8 Sfaturi Vizualizaţi informaţii de ajutor sensibile la
context.

Acesta poate apărea şi pe ecranul de început:

Atingeţi To (Pentru)

Search Held Jobs (Căutare în
lucrări în aşteptare)

Căutaţi în lucrările în aşteptare
curente.

Jobs by user (Lucrări după utili-
zator)

Accesaţi lucrările de imprimare
salvate de utilizator.

Profiles and Solutions (Profiluri şi
soluţii)

Accesaţi profilurile şi soluţiile.

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 inter-
mitent.

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

Printer IP address (Adresă
IP imprimantă)
Exemplu:
123.123.123.123

Adresa IP a imprimantei este situată în colţul
din stânga sus al ecranului de început şi
apare sub forma a patru seturi de cifre
separate prin puncte. 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 poate varia în funcţie de setările dvs.
de particularizare, configuraţia administrativă şi soluţiile active
încorporate.

1 2

345

Atingeţi Pentru

1 Buton radio Selectează sau elimină un element.

2 Săgeată în sus Defilare în sus.

3 Săgeată în jos Defilare în jos.

4 Butonul Acceptare Salvaţi o setare.

5 Butonul Revocare • Revocaţi o acţiune sau o selecţie.
• Revenirea la ecranul anterior.

Atingeţi Pentru

Reveniţi la ecranul de început.

Deschideţi informaţii de ajutor sensibile la context în panoul
de control al imprimantei.

Derulează spre stânga.

Derulează spre dreapta.

Încărcarea hârtiei şi a
suporturilor de tipărire speciale

Setarea dimensiunii şi a tipului de hârtie
Din ecranul de început, navigaţi la:

 >Meniu Paper (Hârtie) >Paper Size/Type
(Dimensiune/Tip hârtie) > selectaţi o tavă > selectaţi

dimensiunea sau tipul hârtiei >
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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:

• Cea mai mică dimensiune universală acceptată este
76 x 127 mm (3 x 5 inchi) şi este încărcată numai în
alimentatorul multifuncţional şi în alimentatorul manual.

• Cea mai mare dimensiune universală acceptată este
215,9 x 359,9 mm (8,5 x 14,17 inchi) şi este încărcată
numai în alimentatorul multifuncţional şi în alimentatorul
manual.

1 Din ecranul de început, navigaţi la:

 >Paper Menu (Meniu Hârtie) >Universal Setup
(Configurare universală) >Units of Measure (Unităţi de
măsură) > selectaţi o unitate de măsură

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

3 Selectaţi lăţimea sau înălţimea şi apoi atingeţi .

Încărcarea tăvilor de 250 şi de 550 de coli
Imprimanta are o tavă de 250 de coli (Tava 1) cu un alimentator
manual integrat. Tava de 250 de coli, tava duală de 650 de coli
şi tava de 550 de coli acceptă aceleaşi dimensiuni şi tipuri de
hârtie şi se încarcă în acelaşi mod.

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

1 Trageţi tava complet în afară.

Notă: Nu scoateţi tăvile în timpul unei lucrări de imprimare
sau în timp ce pe afişaj clipeşte semnalul Ocupat. În caz
contrar poate surveni un blocaj.

2 Dacă hârtia este mai lungă decât cea de dimensiune Letter,
strângeţi şi apoi glisaţi ghidajul pentru lungime din spatele
tăvii, pentru a-l extinde.

2

1

3 Strângeţi şi apoi glisaţi ghidajul pentru lungime în poziţia
corectă pentru dimensiunea hârtiei încărcate.

1

2

Notă: Utilizaţi indicatorii pentru dimensiunea hârtiei din
partea de jos a tăvii pentru a vă ajuta să poziţionaţi
ghidajul.
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4 Strângeţi şi apoi glisaţi ghidajul pentru lăţime în poziţia
corectă pentru dimensiunea hârtiei încărcate.

2

1

Notă: Utilizaţi indicatorii pentru dimensiunea hârtiei din
partea de jos a tăvii pentru a vă ajuta să poziţionaţi
ghidajele.

5 Flexaţi uşor colile înainte şi înapoi pentru a le dezlipi şi răsfoiţi-
le. Nu pliaţi şi nu îndoiţi hârtia. Aduceţi marginile la acelaşi
nivel.

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

7 Reglaţi ghidajele pentru hârtie astfel încât să fie în contact cu
marginile hârtiei.

8 Introduceţi tava.

9 Din panoul de control al imprimantei, setaţi tipul şi
dimensiunea hârtiei din meniul Hârtie, pentru a corespunde
cu hârtia încărcată în tavă.

Notă: Combinarea dimensiunilor sau tipurilor de hârtie într-
o tavă poate să producă blocaje.

Încărcarea tăvii duale de 650 de coli
Tava duală de 650 de coli (Tava 2) constă dintr-o tavă de 550 de
coli şi un alimentator multifuncţional integrat de 100 de coli. Tava
se încarcă la fel ca tava de 250 de coli şi ca tava opţională de
550 de coli şi acceptă aceleaşi dimensiuni şi tipuri de hârtie.
Singurele diferenţe sunt aspectul ghidajelor şi locaţia indicatorilor
pentru dimensiunea hârtiei.

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

1

2

3

1 Ghidaj pentru lungime

2 Indicator pentru dimensiunea hârtiei

3 Ghidaj pentru lăţime
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Încărcarea alimentatorului
multifuncţional
1 Împingeţi opritorul alimentatorului multifuncţional spre

stânga.

2 Deschideţi alimentatorul multifuncţional.

3 Trageţi sistemul de extindere al alimentatorului
multifuncţional.

Notă: Împingeţi uşor sistemul de extindere, astfel încât
alimentatorul multifuncţional să se extindă complet şi să se
deschidă.

4 Pregătiţi hârtia pentru încărcare.
• Îndoiţi uşor colile de hârtie înainte şi înapoi, apoi răsfoiţi-

le. Nu pliaţi şi nu îndoiţi hârtia. Aduceţi marginile la acelaşi
nivel.

• Ţineţi foliile transparente de margini, apoi răsfoiţi-le.
Aduceţi marginile la acelaşi nivel.

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

• Îndoiţi uşor un teanc de plicuri înainte şi înapoi şi răsfoiţi-
le. Aduceţi marginile la acelaşi nivel.

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

5 Identificaţi indicatorul şi ghidajul de umplere maximă.

Notă: Asiguraţi-vă că hârtia sau suporturile speciale nu
depăşesc indicatorul de umplere maximă de pe ghidajele
pentru hârtie.

1

2

5

4 3

1 Ghidaj pentru lăţime

2 Indicator de umplere maximă cu hârtie

3 Ghidajul de lăţime

4 Sistem de extindere a alimentatorului

5 Indicator pentru dimensiunea hârtiei
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6 Încărcaţi hârtia, apoi reglaţi ghidajul pentru lăţime astfel încât
să atingă uşor marginea teancului de hârtie.
• Încărcaţi hârtie, carton şi folii transparente cu faţa

recomandată pentru imprimare în jos şi marginea
superioară orientată spre intrarea în imprimantă.

• Încărcaţi plicuri cu clapa orientată în sus şi în partea
dreaptă a ghidajului pentru hârtie.

Note:

• Nu încărcaţi şi nu închideţi alimentatorul multifuncţional
în timpul unei operaţii de tipărire.

• Încărcaţi un singur tip şi o singură dimensiune de hârtie
în acelaşi timp.

• Hârtia trebuie să fie perfect întinsă în alimentatorul
multifuncţional. Asiguraţi-vă că hârtia încape bine în
alimentatorul multifuncţional şi că nu este îndoită sau
boţită.

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

Încărcarea alimentatorului manual
Tava standard de 250 de coli are un alimentator manual integrat
care poate fi utilizat pentru imprimarea pe diferite tipuri de hârtie,
pe câte o foaie, pe rând.

1 Încărcaţi o coală de hârtie în alimentatorul manual:
• Cu faţa imprimabilă în jos pentru imprimarea pe o faţă
• Cu faţa imprimabilă în sus pentru imprimarea pe două feţe

(faţă-verso)

Notă: Hârtia cu antet se poate încărca în mai multe feluri,
în funcţie de modul de imprimare.

Imprimarea pe o faţă pe hârtie cu
antet

Imprimarea pe două feţe pe
hârtie cu antet

ABC

A
B
C

• Încărcaţi plicul cu clapa orientată în sus şi în partea
dreaptă a ghidajului pentru hârtie.

2 Alimentaţi hârtia în alimentatorul manual numai în punctul
unde muchia principală poate atinge ghidajele pentru hârtie.

Notă: Pentru a obţine cea mai bună calitate posibilă a
imprimării, utilizaţi numai suporturi de înaltă calitate, special
destinate imprimantelor cu laser.

3 Reglaţi ghidajele pentru hârtie la lăţimea hârtiei încărcate.

Avertisment—Potenţiale daune: Nu forţaţi în alimentator.
Forţarea hârtiei poate genera blocaje.

Legarea şi anularea legării tăvilor

Legarea şi anularea legării tăvilor

Notă: Această caracteristică este valabilă numai pentru
imprimantele de reţea.

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 Modificaţi setările tăvii pentru a specifica dimensiunea şi tipul
hârtiei pentru tavă.
• Pentru a lega tăvile, asiguraţi-vă că dimensiunea şi tipul

hârtiei pentru tavă corespund cu cele ale altei tăvi.
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• Pentru a anula legarea tăvilor, asiguraţi-vă că
dimensiunea sau tipul hârtiei pentru tavă nu corespund cu
cele ale altei tăvi.

4 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.

Crearea unui nume particularizat pentru un tip
de hârtie

Utilizare serverului EWS

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, 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) >Custom Names (Nume particularizate).

3 Selectaţi un nume particularizat, apoi tastaţi un nume
particularizat pentru tipul de hârtie.

4 Faceţi clic pe Remitere.

5 Faceţi clic pe Tipuri particularizate, apoi verificaţi dacă noul
nume particularizat al tipului de hârtie a înlocuit numele
particularizat.

Utilizarea panoului de control al imprimantei

1 Din ecranul de început, navigaţi la:

 >Meniul Hârtie >Nume particularizate

2 Selectaţi un nume particularizat, apoi tastaţi un nume
particularizat pentru tipul de hârtie.

3 Apăsaţi .

4 Atingeţi Tipuri particularizate, apoi verificaţi dacă noul nume
particularizat al tipului de hârtie a înlocuit numele
particularizat.

Atribuirea unui tip de hârtie particularizat

Utilizare serverului EWS

Atribuiţi un nume de tip de hârtie particularizat unei tăvi atunci
când legaţi sau anulaţi 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 acesteia. 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 Setări >meniul Hârtie >Tipuri particularizate.

3 Selectaţi un nume de tip de hârtie particularizat, apoi selectaţi
un tip de hârtie

Notă: Hârtia simplă este tipul de hârtie prestabilit din
fabrică asociat tuturor numelor particularizate definite de
utilizator.

4 Faceţi clic pe Remitere.

Utilizarea panoului de control al imprimantei

1 Din ecranul de început, navigaţi la:

 >Meniul Hârtie >Tipuri particularizate

2 Selectaţi un nume de tip de hârtie particularizat, apoi selectaţi
un tip de hârtie

Notă: Hârtia simplă este tipul de hârtie prestabilit din
fabrică asociat tuturor numelor particularizate definite de
utilizator.

3 Apăsaţi .

Imprimare

Imprimarea unui document
1 Din 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 Având documentul deschis, faceţi clic pe File

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

2 Dacă este necesar, reglaţi setările din meniurile pop-
up ale opţiunilor de imprimare.

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 (Tipărire).

Tipărirea alb-negru
Din ecranul de început, navigaţi la:
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 > Setări > Setări de imprimare > Meniu calitate > Mod

imprimare > Numai negru > 

Reglarea luminozităţii tonerului

Utilizare serverului EWS

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, 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, apoi faceţi clic butonul Remitere.

Utilizarea panoului de control al imprimantei

1 Din ecranul de început, navigaţi la:

 >Setări >Setări de imprimare >Meniu
Calitate >Luminozitate toner

2 Reglaţi setarea, apoi atingeţi .

Utilizarea setărilor Max Speed (Viteză
maximă) şi Max Yield (Randament maxim)
Opţiunile Max Speed (Viteză maximă) şi Max Yield (Randament
maxim) vă permit să alegeţi între o viteză mai mare de imprimare
sau un randament mai mare al tonerului. Setarea prestabilită din
fabrică este 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
modurile culorii poate avea ca rezultat o viteză mai mică de
imprimare în cazul în care conţinutul paginilor este combinat.

Utilizare serverului EWS

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

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

3 Atingeţi Submit (Remitere).

Anularea unei operaţii de tipărire

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

1 Din panoul de control al imprimantei, atingeţi Cancel Job
(Anulare lucrare) sau apăsaţi  de pe tastatură.

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

Notă: Dacă apăsaţi pe  pe tastatură, atingeţi Resume
(Reluare) pentru a reveni la ecranul de pornire.

Anularea unei operaţii de imprimare de pe
computer

Pentru utilizatorii de Windows

1 Deschideţi folderul cu imprimante, după care selectaţi
imprimanta dorită.

2 Din coada de imprimare, selectaţi lucrarea de imprimare pe
care doriţi să o anulaţi, apoi ştergeţi-o.

Pentru utilizatorii de Macintosh

1 Din System Preferences (Preferinţe sistem) din meniul Apple,
navigaţi la imprimanta dvs.

2 Din coada de imprimare, selectaţi lucrarea de imprimare pe
care doriţi să o anulaţi, apoi ştergeţi-o.

Îndepărtarea blocajelor

[x]‑page jam, clear standard bin. (Blocaj
pagina [x], goliţi recipientul standard.)
1 Apucaţi ferm hârtia blocată de fiecare parte şi trageţi-o încet

afară.

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

2 De la panoul de control al imprimantei, atingeţi  pentru a
şterge mesajul şi pentru a continua imprimarea. Pentru
modelele de imprimantă fără ecran tactil, selectaţi Next
(Următorul) >Clear the jam, press OK (Eliminaţi blocajul,

apăsaţi pe OK), apoi apăsaţi pe  pentru a confirma.
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[x]-page jam, open front door to clear
fuser. (Blocaj la pagina [x], deschideţi uşa
din faţă pentru a elibera unitatea de
fuziune.)
1 Deschideţi uşa frontală.

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

2 Trageţi pârghia verde pentru a deschide capacul unităţii de
fuziune.

3 Ţineţi în jos capacul unităţii de fuziune şi eliminaţi hârtia
blocată.

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

4 Închideţi uşa frontală.

5 De la panoul de control al imprimantei, atingeţi  pentru a
şterge mesajul şi pentru a continua imprimarea. Pentru
modelele de imprimantă fără ecran tactil, selectaţi Next
(Următorul) >Clear the jam, press OK (Eliminaţi blocajul,

apăsaţi pe OK), apoi apăsaţi pe  pentru a confirma.
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[x]‑page jam, open front door. (Blocaj
pagina [x], deschideţi uşa din faţă.)
1 Deschideţi uşa frontală.

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

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 uşa frontală.

4 De la panoul de control al imprimantei, atingeţi  pentru a
şterge mesajul şi pentru a continua imprimarea. Pentru
modelele de imprimantă fără ecran tactil, selectaţi Next
(Următorul) >Clear the jam, press OK (Eliminaţi blocajul,

apăsaţi pe OK), apoi apăsaţi pe  pentru a confirma.

[x]-page jam, open front door to clear
duplex. (Blocaj la pagina [x], deschideţi
uşa din faţă pentru a elibera unitatea
duplex.)
1 Deschideţi uşa frontală.

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

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

Notă: Asiguraţi-vă că toate fragmentele de hârtie sunt
îndepărtate.
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3 Închideţi uşa frontală.

4 De la panoul de control al imprimantei, atingeţi  pentru a
şterge mesajul şi pentru a continua imprimarea. Pentru
modelele de imprimantă fără ecran tactil, selectaţi Next
(Următorul) >Clear the jam, press OK (Eliminaţi blocajul,

apăsaţi pe OK), apoi apăsaţi pe  pentru a confirma.

[x]‑page jam, open tray [x]. (Blocaj la
pagina [x], deschideţi tava [x].)
1 Scoateţi tava complet din imprimantă.

Notă: Mesajul de pe ecranul imprimantei indică tava în
care se află hârtia blocată.

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

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

3 Introduceţi tava.

4 De la panoul de control al imprimantei, atingeţi  pentru a
şterge mesajul şi pentru a continua imprimarea. Pentru
modelele de imprimantă fără ecran tactil, selectaţi Next
(Următorul) >Clear the jam, press OK (Eliminaţi blocajul,

apăsaţi pe OK), apoi apăsaţi pe  pentru a confirma.

Blocaj pag. [x], goliţi alimentatorul
manual.
1 Trageţi afară tava standard de 250 de coli (Tava 1) şi

alimentatorul manual.

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

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

3 Introduceţi tava.

4 De la panoul de control al imprimantei, atingeţi  pentru a
şterge mesajul şi pentru a continua imprimarea. Pentru
modelele de imprimantă fără ecran tactil, selectaţi Next
(Următorul) >Clear the jam, press OK (Eliminaţi blocajul,

apăsaţi pe OK), apoi apăsaţi pe  pentru a confirma.

 

11



Blocaj la pagina [x], goliţi alimentatorul
multifuncţional
1 Împingeţi pârghia de eliberare a hârtiei din alimentatorul

multifuncţional pentru a ajunge la hârtia blocată, apoi trageţi-
o uşor afară.

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

1

2

2 Îndoiţi uşor colile de hârtie înainte şi înapoi, apoi răsfoiţi-le.
Nu pliaţi şi nu îndoiţi hârtia. Îndreptaţi marginile la acelaşi
nivel.

3 Reîncărcaţi hârtie în alimentatorul multifuncţional. 4 Glisaţi ghidajul pentru hârtie până când atinge uşor marginea
teancului de hârtie.

5 De la panoul de control al imprimantei, atingeţi  pentru a
şterge mesajul şi pentru a continua imprimarea. Pentru
modelele de imprimantă fără ecran tactil, selectaţi Next

(Următorul) >  >Clear the jam, press OK (Eliminaţi

blocajul, apăsaţi pe OK) > .
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