
Trimiterea unui fax cu ajutorul
computerului
Trimiterea de faxuri de la un computer permite trimiterea de documente electronice fără a vă ridica de la birou.
Astfel aveţi flexibilitatea de a trimite prin fax documente direct din programe software.Trimiterea unui fax de
pe computer poate conduce la economii, deoarece nu este necesară imprimarea unei copii şi amplasarea
acesteia în ADF sau pe geamul scanerului.

Pregătirea trimiterii unui fax cu ajutorul
computerului

Pentru utilizatorii de Windows
1 Verificaţi că driverul PostScript este instalat

2 Verificaţi că opţiunea de fax este instalată în driverul de imprimantă.

3 Din dialogul Imprimare din ecranul Fax, tastaţi numele şi numărul destinatarului faxului.

Pentru utilizatorii de Mac OS X versiunile 10.2 şi 10.3
1 Cu un document deschis, selectaţi File (Fişier) > Print (Imprimare).

2 Din meniul pop-up al opţiunilor de imprimare, alegeţi Job Routing (Direcţionare lucrări).

3 Selectaţi Fax, apoi introduceţi numele şi numărul destinatarului şi alte informaţii, după cum este necesar.

4 Faceţi clic pe Print (Imprimare).

Pentru utilizatorii de Mac OS X versiunea 10.4 sau versiunile mai
recente
1 Cu un document deschis, selectaţi File (Fişier) > Print (Imprimare).

2 Din meniul pop-up PDF, alegeţi Fax PDF (Trimitere PDF ca fax).

3 Tastaţi numărul de fax în câmpul Către şi introduceţi alte informaţii, după cum este necesar.

4 Faceţi clic pe Fax.

Dacă primiţi mesajul de eroare "Nici un modem de fax găsit", urmaţi aceste instrucţiuni pentru a adăuga
imprimanta ca fax:

a Din meniul pop-up Imprimantă, alegeţi Add Printer (Adăugare imprimantă).

b Selectaţi imprimanta din dialogul care apare.

c Din meniul pop-up Imprimare utilizând, alegeţi Select a driver to use (Selectare driver de utilizat).

d Din listă, alegeţi modelul dvs. imprimantă fax, apoi faceţi clic pe Add (Adăugare).
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Instalarea unui driver PostScript
Un driver PostScript este o aplicaţie software care permite calculatorului să comunice cu imprimanta. Pentru
a trimite un fax de la un computer, este necesar un driver PostScript. Driverul poate fi instalat la configurarea
iniţială a imprimantei. Dacă aveţi nevoie să instalaţi software-ul după instalare, urmaţi aceste instrucţiuni:

Pentru utilizatorii de Windows
1 Închideţi toate programele software deschise.

2 Introduceţi CD-ul Software şi documentaţie.

Notă: Dacă nu găsiţi CD-ul Software şi documentaţie, puteţi să descărcaţi driverul de pe site-ul Web
Lexmark la adresa www.lexmark.com. Consultaţi „Utilizarea World Wide Web” de la pagina 2.

3 Din dialogul principal de instalare, faceţi clic pe Install Printer and Software (Instalare imprimantă şi
software).

4 Faceţi clic pe Agree (De acord) pentru a accepta acordul de licenţă.

5 Din dialogul Drivere şi utilitare, selectaţi Custom (Particularizat), apoi faceţi clic pe Next (Următorul).

6 Alegeţi Select Components (Selectare componente), apoi faceţi clic pe Next (Următorul).

7 Din zona "Selectaţi imprimanta din listă", alegeţi modelul dvs. de imprimantă cu literele "PS" in coloana
Emulare imprimare.

8 Faceţi clic pe Add Printer (Adăugare imprimantă).

9 Faceţi clic pe Finish (Finalizare), apoi urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

Utilizarea World Wide Web
1 Vizitaţi site-ul Web Lexmark la www.lexmark.com.

2 Selectaţi Driver Finder (Căutare drivere) din lista verticală Drivers & Downloads (Drivere şi descărcări).

3 Selectaţi imprimanta, selectaţi sistemul de operare, apoi selectaţi driverul PostScript.

4 Descărcaţi driverul şi instalaţi software-ul pentru imprimantă.

5 Faceţi clic pe Agree (De acord) pentru a accepta acordul de licenţă.

6 Din dialogul Drivere şi utilitare, selectaţi Custom (Particularizat), apoi faceţi clic pe Next (Următorul).

7 Alegeţi Select Components (Selectare componente), apoi faceţi clic pe Next (Următorul).

8 Din zona "Selectaţi imprimanta din listă", alegeţi modelul dvs. de imprimantă cu literele "PS" in coloana
Emulare imprimare.

9 Faceţi clic pe Add Printer (Adăugare imprimantă).

10 Faceţi clic pe Finish (Finalizare), apoi urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
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Actualizarea opţiunilor disponibile în driverul de
imprimantă
După instalarea software-ului de imprimantă şi a oricăror opţiuni, poate să fie necesar să adăugaţi în mod
manual opţiuni în driverul de imprimantă, pentru a le face disponibile lucrărilor de imprimare.

Pentru utilizatorii de Windows
1 Faceţi clic pe  sau pe Start, apoi faceţi clic pe Executare.

2 În caseta Pornire căutare sau în caseta Executare, tastaţi control printers (control imprimante, dacă
sistemul de operare este în limba română).

3 Apăsaţi pe Enter sau faceţi clic pe OK.

Se deschide folderul imprimantei.

4 Selectaţi imprimanta.

Notă: Dacă imprimanta are o opţiune de fax, alegeţi modelul corespunzător de imprimantă cu literele
"PS".

5 Faceţi clic cu butonul din dreapta pe imprimantă, apoi selectaţi Properties (Proprietăţi).

6 Faceţi clic pe fila Install Options (Opţiuni de instalare).

7 Sub Opţiuni disponibile, adăugaţi oricare dintre opţiunile hardware instalate.

Notă: Dacă imprimanta are o opţiune de fax, selectaţi Fax, apoi adăugaţi-o ca opţiune instalată.

8 Faceţi clic pe Apply (Se aplică).

Trimiterea unui fax cu ajutorul computerului
Trimiterea de faxuri de la un computer permite trimiterea de documente electronice fără a vă ridica de la birou.
Astfel aveţi flexibilitatea de a trimite prin fax documente direct din programe software.

Pentru utilizatorii de Windows

Note:

• Pentru a realiza această funcţie de la computer, trebuie să utilizaţi driverul de imprimantă PostScript al
imprimantei.

• Verificaţi că opţiunea de fax este instalată în driverul de imprimantă.

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

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

3 Faceţi clic pe fila Other Options (Alte opţiuni), apoi faceţi clic pe Fax.

4 Pe ecranul Fax, tastaţi numele şi numărul destinatarului faxului.

5 Faceţi clic pe OK, apoi din nou pe OK.

6 Faceţi clic pe OK.
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Pentru utilizatorii de Mac OS X versiunile 10.2 şi 10.3
1 Cu un document deschis, selectaţi File (Fişier) > Print (Imprimare).

2 Din meniul pop-up al opţiunilor de imprimare, alegeţi Job Routing (Direcţionare lucrări).

3 Selectaţi Fax, apoi introduceţi numele şi numărul destinatarului şi alte informaţii, după cum este necesar.

4 Faceţi clic pe Print (Imprimare).

Pentru utilizatorii de Mac OS X versiunea 10.4 sau versiunile mai
recente
1 Cu un document deschis, selectaţi File (Fişier) > Print (Imprimare).

2 Din meniul pop-up PDF, alegeţi Fax PDF (Trimitere PDF ca fax).

3 Tastaţi numărul de fax în câmpul Către şi introduceţi alte informaţii, după cum este necesar.

4 Faceţi clic pe Fax.

Dacă primiţi mesajul de eroare "Nici un modem de fax găsit", urmaţi aceste instrucţiuni pentru a adăuga
imprimanta ca fax:

a Din meniul pop-up Imprimantă, alegeţi Add Printer (Adăugare imprimantă.

b Selectaţi imprimanta din dialogul care apare.

c Din meniul pop-up Imprimare utilizând, alegeţi Select a driver to use (Selectare driver de utilizat).

d Din listă, alegeţi modelul dvs. imprimantă fax, apoi faceţi clic pe Add (Adăugare).
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