
Ghid pentru fax

Trimiterea unui fax utilizând panoul de control al imprimantei

1 Încărcaţi un document original cu faţa în sus, astfel încât latura scurtă să intre prima în tava unităţii ADF, sau cu
faţa în jos, pe geamul scanerului.

Note:

• Nu încărcaţi cărţi poştale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie fotografică sau alte suporturi subţiri
(precum decupajele din reviste) în tava unităţii ADF. Aşezaţi aceste articole pe sticla scanerului.

• Indicatorul luminos al unităţii ADF se aprinde când hârtia este încărcată corect.

2 Dacă încărcaţi un document în tava unităţii ADF, reglaţi ghidajele pentru hârtie.

3 Din ecranul de început, atingeţi Fax.

4 De la tastatura din panoul de control al imprimantei, introduceţi numărul de fax sau al comenzii rapide.

Notă: Pentru a adăuga destinatari, atingeţi , apoi introduceţi numărul de telefon al destinatarului sau
numărul pentru comanda rapidă, sau căutaţi în agendă.

5 Apăsaţi pe Fax It (Trimitere fax).

Trimiterea unui fax cu ajutorul computerului

Pentru utilizatorii de Windows

1 Având documentul deschis, faceţi clic pe Fişier >Tipărire.

2 Selectaţi imprimanta şi apoi faceţi clic pe Proprietăţi, Preferinţe, Opţiuni sau Configurare.

3 Faceţi clic pe Fax >Activare fax şi apoi introduceţi numărul sau numerele de fax ale destinatarului.

4 Dacă este necesar, configuraţi alte setări pentru fax.

5 Aplicaţi modificările şi apoi trimiteţi lucrarea de fax.

Note:

• Opţiunea fax este disponibilă numai pentru utilizarea cu driverul PostScript sau cu driverul de fax universal.
Pentru mai multe informaţii, accesaţi http://support.lexmark.com.

• Pentru a utiliza opţiunea de fax cu driverul PostScript, configuraţi-o şi activaţi-o din fila Configurare.

Pentru utilizatorii de Macintosh

1 Având documentul deschis, selectaţi File (Fişier) >Print (Tipărire).

2 Selectaţi imprimanta.

3 Introduceţi numărul de fax al destinatarului, şi apoi configuraţi alte setări pentru fax, dacă este necesar.

4 Trimiteţi lucrarea de fax.
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Trimiterea unui mesaj e-mail utilizând un număr de comandă rapidă
Comenzile rapide pentru fax sunt la fel ca numerele pentru apelare rapidă ale unui telefon sau ale unui aparat de fax.
Un număr de comandă rapidă (1–999) poate conţine un singur destinatar sau mai mulţi destinatari.

1 Încărcaţi un document original cu faţa în sus, astfel încât latura scurtă să intre prima în tava unităţii ADF, sau cu
faţa în jos, pe geamul scanerului.

Note:

• Nu încărcaţi cărţi poştale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie fotografică sau alte suporturi subţiri
(precum decupajele din reviste) în tava unităţii ADF. Aşezaţi aceste elemente pe geamul scanerului.

• Indicatorul luminos al unităţii ADF se aprinde când hârtia este încărcată corect.

2 Dacă încărcaţi un document în tava ADF, reglaţi ghidajele pentru hârtie.

3 Din panoul de control al imprimantei, apăsaţi pe #, apoi introduceţi numărul comenzii rapide.

4 Atingeţi Fax It (Trimitere fax).

Trimiterea unui fax utilizând agenda
Agenda permite căutarea de marcaje şi în servere de directoare de reţea.

Notă: Dacă nu este activată caracteristica agendă, contactaţi persoana care asigură asistenţa sistemului.

1 Încărcaţi un document original cu faţa în sus, astfel încât latura scurtă să intre prima în tava unităţii ADF, sau cu
faţa în jos, pe geamul scanerului.

Note:

• Nu încărcaţi cărţi poştale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie fotografică sau alte suporturi subţiri
(precum decupajele din reviste) în tava unităţii ADF. Aşezaţi aceste articole pe sticla scanerului.

• Indicatorul luminos al unităţii ADF se aprinde când hârtia este încărcată corect.

2 Dacă încărcaţi un document în tava unităţii ADF, reglaţi ghidajele pentru hârtie.

3 Din ecranul de început, navigaţi la:

Fax >  > introduceţi numele destinatarului >

Notă: Puteţi căuta numai câte un nume, pe rând.

4 Atingeţi numele destinatarului, apoi atingeţi Fax It (Trimitere fax).

Informaţii despre opţiunile de fax

Conţinut

Această opţiune vă permite să specificaţi tipul conţinutului şi sursa documentului original.

Selectaţi din următoarele tipuri de conţinut:

• Grafică - Se utilizează când documentul original include în cea mai mare parte grafică profesională, cum ar fi
diagrame cu structură radială, diagrame cu bare şi animaţii.

• Foto—Se utilizează când documentul original este compus, în cea mai mare parte, dintr-o fotografie sau o imagine.

• Text - Se utilizează când conţinutul documentului original include în cea mai mare parte text sau linii.

• Text/Foto - Se utilizează când documentul original include un amestec de text, grafică şi fotografii.
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Selectaţi din următoarele surse de conţinut:

• Laser alb/negru - Se utilizează când documentul original a fost imprimat folosind o imprimantă laser mono.

• Laser color - Se utilizează când documentul original a fost imprimat folosind o imprimantă cu laser color.

• Inkjet—Se utilizează când documentul original a fost imprimat utilizând o imprimantă cu jet de cerneală.

• Revistă - Se utilizează când documentul original este preluat dintr-o revistă.

• Ziar - Se utilizează când documentul original este preluat dintr-un ziar.

• Altele - Se utilizează când documentul original a fost imprimat folosind o imprimantă alternativă sau necunoscută.

• Foto/Film - Se utilizează când documentul original este o fotografie preluată dintr-un film.

• Presă - Se utilizează când documentul original a fost imprimat folosind o presă de tipărire.

Rezoluţie

Această opţiune permite ajsutarea calităţii ieşirii pentru faxul dvs. Creşterea rezoluţiei imaginii măreşte dimensiunea
fişierului şi timpul necesar scanării documentului original. Descreşterea rezoluţiei imaginii reduce dimensiunea
fişierului.

Selectaţi una dintre următoarele variante:

• Standard—Utilizaţi această opţiune la trimiterea prin fax a majorităţii documentelor.

• Fin 200 dpi- Utilizaţi la trimiterea prin fax a documentelor cu text mic.

• Super fin 300 dpi- Utilizaţi la trimiterea prin fax a documentelor cu detalii fine.

• Ultra fin 600 dpi- Se recomandă pentru trimiterea prin fax a documentelor cu imagini sau fotografii.

Întunecare

Această opţiune vă permite să ajustaţi luminozitatea documentelor trimise prin fax, în comparaţie cu documentul
original.

Iniţializare pagină

Această opţiune vă permite să modificaţi următoarele setări:

• Feţe (duplex) - Specifică dacă documentul original este imprimat numai pe o faţă sau pe ambele feţe (duplex).
Aceasta identifică şi conţinutul care trebuie scanat pentru includerea în fax.

• Orientare - Indică orientarea documentului original, apoi modifică setările Feţe (duplex) şi Legare pentru a se potrivi
respectivei orientări.

• Legare - Specifică dacă documentul original este legat pe latura lungă sau pe latura scurtă.

Custom Job (Lucrare particularizată)

Această opţiune vă permite să combinaţi mai multe lucrări de scanare într-una singură şi apare numai dacă este instalat
un hard disk de imprimantă funcţional.

Examinare scanare

Această opţiune afişează prima pagină a imaginii înainte de includerea acesteia în mesajul de fax. La scanarea primei
pagini, are loc o pauză a scanării şi se afişează o imagine de examinare.

Notă: Acest meniu apare numai când este instalat un hard disk de imprimantă.
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Trimitere amânată

Această opţiune vă permite să trimiteţi un fax la o oră sau la o dată ulterioară.

Imagini complexe

Utilizaţi această opţiune pentru a schimba sau a regla următoarele setări: Background Removal (Eliminare fundal),
Color Balance (Balanţă de culori), Color Dropout (Abandonare culori), Contrast, Mirror Image (Imagine în oglindă),
Negative Image (Imagine negativă), Scan Edge to Edge (Scanare de la o latură la alta), Shadow Detail (Detaliu umbră)
şi Sharpness (Claritate), înainte de a trimite documentul prin fax.

Edge Erase (Ştergere margine)

Această opţiune vă permite să eliminaţi petele sau semnele din apropierea laturilor unui document. Puteţi elimina o
zonă egală din jurul tuturor celor patru laturi ale hârtiei sau o anumită latură. Opţiunea Edge Erase (Ştergere muchii)
va şterge şi orice informaţie din interiorul zonei selectate, lăsând goală acea parte a imaginii scanate.

Jurnal trimitere

Această opţiune vă permite să imprimaţi jurnalul de transmiteri sau jurnalul de erori de transmitere.

Adjust ADF Skew (Remediere poziţionare greşită ADF)

Această opţiune vă permite să îndreptaţi imaginile scanate care sunt poziţionate uşor greşit la primirea din tava unităţii
ADF.
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