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1 Utilizarea meniurilor imprimantei

Explicarea panoului de operare al imprimantei

Panoul de afișare al imprimantei este un afișaj alb-negru, cu două linii care afișează text. Butoanele Go (Start) și Stop sunt 
poziţionate sub panoul de afișare, iar butoanele Back (Înapoi), Navigation (Navigare) și Select (Selectare) sunt poziţionate 
sub butoanele Go (Start) și Stop.

Utilizarea butoanelor și organizarea panoului de operare sunt descrise în tabelul următor.

Buton Funcţie

Go (Start) (cu lumină 
indicatoare)

Pentru panoul de operare este utilizat un led verde. Lumina indică dacă imprimanta este 
pornită, ocupată, inactivă, offline sau procesează o operaţie. 

Apăsarea butonului Go (Start) comută starea imprimantei între online și offline și permite 
accesarea meniurilor. 

Stop Apăsaţi butonul Stop pentru a opri funcţionarea automată a imprimantei. După apăsarea 
butonului Stop, este afișat mesajul Stopping (Oprire). Când imprimanta s-a oprit, linia 
de stare din panoul de operare va afișa mesajul Stopped (Oprit) și va apărea o listă de 
opţiuni.

ERROR

Back (Înapoi)

Panoul de afișare

Stop

Butoane de navigare

Ledul de eroare

Go (Start) 
(cu led indicator)

Selectare

Stare Indică

Off (Dezactivat) Imprimanta este offline și meniurile sunt disponibile.

Verde continuu Imprimanta este pornită, dar inactivă.

Verde intermitent Imprimanta se încălzește, procesează date sau tipărește.
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Utilizarea meniurilor imprimantei

Indexul de meniu

Sunt disponibile mai multe meniuri pentru a facilita schimbarea setărilor pentru imprimantă. Diagrama prezintă indexul de 
meniu din panoul de operare, meniurile și elementele disponibile în fiecare meniu. Elementele din fiecare meniu și valorile 
care pot fi selectate sunt descrise în detaliu în acest capitol. 

Back (Înapoi) Apăsaţi butonul Back (Înapoi) pentru a reveni la ultimul ecran vizualizat.

Notă: Modificările efectuate într-un ecran nu vor fi aplicate dacă apăsaţi butonul Back 
(Înapoi).

Butoane de navigare Butoanele Left (Stânga) și Right (Dreapta) sunt utilizate pentru deplasarea 
într-un ecran, cum ar fi deplasarea între elementele de meniu. 

Butonul Select (Selectare) este utilizat pentru iniţierea unei acţiuni sau 
a unei selecţii. Apăsaţi butonul Select (Selectare) pentru a selecta un 
element de meniu sau pentru a lansa un element de configurare. 

Panoul de afișare Panoul de afișare afișează mesaje care prezintă starea curentă a imprimantei și indică 
posibilele probleme care ar trebui rezolvate.

Prima linie a afișajului este antetul. 

Ledul de eroare Ledul de eroare se aprinde la fiecare apariţie a unui mesaj de service. Pentru informaţii 
suplimentare, consultaţi Mesaje de service.

Buton Funcţie

ERROR

Tray1:Letter
Ready

ERROR

Tray1:Letter
Set K Toner CG

Config Menu 
(Meniul 
Configurare)
Timeout (Expirare)
Modul Sleep 
(Inactiv)
SleepTime (Durată 
de inactivitate)
Port
Priority (Prioritate)
Display (Afișaj)
PaperDisp (Afișare 
hârtie)
Auto Feed 
(Alimentare 
automată)
Calibration 
(Calibrare)

Utility Menu 
(Meniul Utilitare)

Clear Belt CG 
(Ștergere curea 
CG)
Clear Fuser 
(Ștergere unitate 
de fuziune)
Clear Print Info 
(Ștergere 
informaţii tipărire)
Setting default 
(Setări 
prestabilite)
Tray2 Margin 
(Marjă tavă 2)

Network Menu 
(Meniul Reţea)
Ip Addr (Adresă IP)
Subnet. Mask 
(Mască subreţea)
Gateway Addr 
(Adresă gateway)
IP Setting 
(Setare IP)
Network Speed 
(Viteză reţea)

Toner Sense Menu 
(Meniul Nivel 
toner)

Execute Sensing 
(Evaluare nivel)
Clear Sense Data 
(Ștergere date 
nivel)

Test Menu (Meniul 
Testare)
TestPrint 
(Tipărire test)
ConfigPage 
(Pagină de 
configurare)
NetConfigPage 
(Pagină de 
configurare reţea)
StatusPage 
(Pagină de stare)
TestMode 
(Mod testare)

Setări ale utilizatorului Setări administrative
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Utilizarea meniurilor imprimantei

Setări ale utilizatorului

Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică o setare prestabilită.

Config Menu (Meniul Configurare)

Conţine opţiuni de configurare pentru imprimantă, care controlează funcţionarea imprimantei.

Opţiune de meniu Scop Valori

Timeout (Expirare) Specifică durata de timp în secunde 
înainte de expirare. Expirarea 
determină suspendarea primirii 
datelor de către imprimantă. Astfel, 
imprimanta tipărește forţat datele 
recepţionate parţial pentru a putea 
primi date noi. Rezultatul poate fi 
tipărirea parţială, tipărirea incorectă 
sau imprimanta ar putea să nu 
tipărească nimic.

5 - 999 (300*)

OFF (DEZACTIVAT)

Modul Sleep 
(Inactiv)

Specifică dacă este sau nu utilizată 
caracteristica de economisire 
a energiei.

ON* (ACTIVAT) Imprimanta intră în modul de 
inactivitate după expirarea duratei 
setate prin opţiunea „SleepTime 
(Durată de inactivitate)”.

OFF (DEZACTIVAT) Caracteristica de economisire 
a energiei este dezactivată.

SleepTime (Durată 
de inactivitate)

Setează durata de așteptare (în 
minute) după o operaţie de tipărire 
înainte de a intra într-un mod cu 
consum redus de energie

30M*, 60M, 120M, 
240M, 5M și 15M

Port Specifică portul interfeţei care este 
utilizat. 

AUTO* (AUTOMAT) Specifică atât portul LAN cât și 
portul USB. Oricare dintre aceste 
porturi este utilizat în conformitate 
cu setările din submeniul Priority 
(Prioritate).

NET Specifică portul LAN. Această 
setare împiedică imprimanta să 
primească date prin portul USB.

USB Specifică portul USB. Această 
setare împiedică imprimanta să 
primească date prin portul LAN.

Priority (Prioritate) Specifică prioritatea portului de 
interfaţă LAN sau a portului de 
interfaţă USB când ambele sunt 
activate în submeniul Port. 

AUTO* (AUTOMAT) Imprimanta utilizează în mod 
alternativ portul LAN și portul USB 
pentru primirea datelor.

NET Imprimanta prioritizează portul LAN 
pentru primirea datelor, iar uneori 
datele nu sunt tipărite deloc prin 
portul USB.

USB Imprimanta prioritizează portul USB 
pentru primirea datelor, iar uneori 
datele nu sunt tipărite deloc prin 
portul LAN.
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Utilizarea meniurilor imprimantei

Test Menu (Meniul Testare)

Pagini tipăribile care afișează setările curente pentru imprimantă.

Display (Afișaj) Stabilește limba în care este afișat 
textul pe panoul de operare.

JAPONEZĂ

ENGLEZĂ*

GERMANĂ

FRANCEZĂ

SPANIOLĂ

ITALIANĂ

PaperDisp (Afișare 
hârtie)

Specifică dimensiunea hârtiei de 
afișat în panoul de control când 
tava selectată detectează hârtie de 
dimensiuni mici. 

DL*

A5

HLT

A6

#10

Auto Feed 
(Alimentare 
automată)

Specifică tava din care se tipărește 
când selectarea tăvii de hârtie din 
driverul imprimantei este setată la 
automat.

ALL* (TOATE) Prioritate automată. Imprimanta 
selectează tava instalată cu 
dimensiunea cea mai apropiată.

1 Specifică tava 1.

2 Specifică tava 2.

Calibration 
(Calibrare)

Specifică dacă imprimanta utilizează 
sau nu calibrarea tonerului. 

ON* (ACTIVAT) Activează calibrarea.

OFF (DEZACTIVAT) Dezactivează calibrarea.

Opţiune de meniu Scop Valori

TestPrint 
(Tipărire test)

Tipărește o pagină de test color. După selectarea acestui element, pagina va fi tipărită. După 
tipărirea paginii, apăsaţi  pentru a reveni la starea Ready 
(Gata).

Notă: Tava de alimentare afișată în linia superioară 
a panoului de operare este sursa prestabilită pentru acest 
test. Tacă tipul de suport selectat este Transparency 
(Folie transparentă), va fi utilizată tava 1 (Tipul de suport este 
stabilit în meniul Test Mode (Mod test)). Din pagina de 
configurare se poate tipări numai în format A4- sau letter. 
Dacă nu este disponibilă nici o dimensiune, tipărirea va fi 
oprită până la încărcarea dimensiunii corecte.

ConfigPage 
(Pagină de 
configurare)

Tipărește pagina de configurare 
a imprimantei. 

NetConfigPage 
(Pagină de 
configurare reţea)

Tipărește informaţii cu privire la 
setările reţelei și verifică conectarea 
la reţea.

Această pagină oferă, de 
asemenea, informaţii care vă ajută 
să configuraţi imprimanta de reţea.

StatusPage 
(Pagină de stare)

Tipărește pagina pentru informaţii 
detaliate despre durata de viaţă.

Opţiune de meniu Scop Valori
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Utilizarea meniurilor imprimantei

 

TestMode 
(Mod testare)

Specifică tipul de suport și modul de 
tipărire la tipărirea paginii de testare, 
a paginii de configurare, a paginii de 
configurare a reţelei și a paginii de 
stare. 

Notă: Dacă selectaţi  altă setare 
decât TRANS, tipul de suport 
specificat se aplică pentru tipărire 
indiferent de tipul de suport din tava 
de alimentare selectată. Selectaţi 
o setare corespunzătoare în acest 
meniu.

PLAIN* 
(HÂRTIE OBIȘNUITĂ)

Selectaţi această opţiune pentru 
tipărirea pe hârtie obișnuită (75g/m2 
- 89g/m2).

TRANS Selectaţi această opţiune pentru 
tipărirea pe film OHP (transparent). 
Tipărirea utilizând această opţiune 
este oprită până când suportul din 
tava 1 este înlocuit cu o folie 
transparentă.

LABEL (ETICHETĂ) Selectaţi această opţiune pentru 
a tipări pe etichete.

THIN (SUBŢIRE) Selectaţi această opţiune pentru 
tipărirea pe hârtie subţire (60g/m2 - 
74g/m2).

MTHICK 
(GROASĂ medie)

Selectaţi această opţiune pentru 
a tipări pe hârtie groasă (90 g/m2 - 
104 g/m2).

THICK1 (GROASĂ 1) Selecţi această opţiune pentru a 
tipări pe hârtie groasă (105 g/m2 - 
163 g/m2).

THICK2 (GROASĂ 2) Selectaţi această opţiune pentru 
tipărire pe hârtie groasă (164 g/m2 - 
210 g/m2).

ENV1 (PLIC 1) Selectaţi această opţiune pentru 
tipărire pe plicuri.

ENV2 (PLIC 2)

Opţiune de meniu Scop Valori
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Utilizarea meniurilor imprimantei

Setări administrative

Meniurile Admin (Administrare) constau din Utility Menu (Meniul Utilitare), Network Menu (Meniul Reţea) și Toner Sense 
Menu (Meniul Nivel toner). Pentru a accesa aceste meniuri:

1 Asiguraţi-vă că imprimanta este pornită și că este afișat mesajul Ready (Gata).

2 Apăsaţi .

3 Apăsaţi  până când se afișează Not Ready (Nu este gata).

4 Apăsaţi și menţineţi apăsat  timp de 3 secunde, până când este afișat Utility Menu (Meniul Utilitare).

5 Apăsaţi  pentru a selecta unul dintre meniurile Utility (Utilitare), Network (Reţea) sau Toner Sense (Nivel toner) 
și apoi apăsaţi  pentru a-l accesa.

Utility Menu (Meniul Utilitare)

Meniul Utility (Utilitare) este utilizat la resetarea elementelor de meniu sau restaurarea setărilor prestabilite din fabrică.

Opţiune de meniu Scop Valori

Clear Belt CG 
(Ștergere curea CG)

Resetează contorul pentru 
cartușul de developare foto. 

Not Execute 
(Fără executare)

Execute (Executare)

Dacă este selectată opţiunea Not 
Execute (Fără executare), setările 
definite de utilizator sunt păstrate.

Pentru executare:

1 Apăsaţi  pentru a selecta 
opţiunea Execute (Executare) și 
apoi apăsaţi  pentru a efectua 
acţiunea.

2 După efectuarea acţiunii, apăsaţi 
 pentru a reveni la starea 

Ready (Gata).

Clear Fuser 
(Ștergere unitate 
de fuziune)

Resetează contorul pentru 
unitatea de fuziune.

Clear Print Info 
(Ștergere informaţii 
tipărire)

Resetează contorul de pagini 
pentru imprimantă la zero.

Setting default 
(Setări prestabilite)

Stabilește setările imprimantei la 
valorile prestabilite din fabrică.

Tray2 Margin 
(Marjă tavă 2)

Specifică valoarea de ajustare 
pentru alimentarea cu hârtie din 
tava 2.

Notă: Această setare este 
disponibilă numai dacă este 
instalat sertarul opţional cu 500 
de coli.

-35–35 (0*) 1 Apăsaţi  pentru a selecta 
valoarea și apoi apăsaţi  pentru 
salvare.

2 După efectuarea acţiunii, apăsaţi 
 pentru a reveni la starea 

Ready (Gata).
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Utilizarea meniurilor imprimantei

Network Menu (Meniul Reţea)

Meniul Network (Reţea) este utilizat pentru setarea adaptorului de reţea intern.

Toner Sense Menu (Meniul Nivel toner)

Meniul Toner Sense (Nivel toner) este utilizat pentru resetarea manuală a contorului pentru toner.

Opţiune de meniu Scop Valori

Ip Addr (Adresă IP) Setează adresa portului de 
reţea. 

0.0.0.0 * - 

255.255.255.254

1 Apăsaţi  pentru a selecta 
elementul de meniu și apoi 
apăsaţi .
Acum poate fi introdusă adresa.

2 Apăsaţi  pentru a schimba prima 
valoare (sau menţineţi apăsat  
pentru a derula mai rapid) și apoi 
apăsaţi  pentru a salva și a trece 
la valoarea următoare.

3 Repetaţi până când este introdusă 
adresa dorită.

4 După introducerea adresei, apăsaţi 
 pentru a reveni la starea 

Ready (Gata).

Subnet. Mask 
(Mască subreţea)

Setează masca de subreţea a 
portului de reţea.

Gateway Addr 
(Adresă gateway)

Setează adresa de gateway 
pentru portul de reţea.

IP Setting 
(Setare IP)

Stabilește dacă informaţiile ENA 
sunt introduse manual sau 
automat.

AUTO* (AUTOMAT)

MANUAL

După efectuarea acţiunii, apăsaţi 
 pentru a reveni la starea Ready 

(Gata).

Network Speed 
(Viteză reţea)

Specifică viteza reţelei. AUTO* (AUTOMAT)

10 Mbits/s

100 Mbits/s

1 Apăsaţi  pentru a selecta 
valoarea și apoi apăsaţi  pentru 
salvare.

2 După efectuarea acţiunii, apăsaţi 
 pentru a reveni la starea 

Ready (Gata).

Opţiune de meniu Scop Valori

Execute Sensing 
(Evaluare nivel)

Resetează manual contorul 
pentru toner.

Notă: Imprimanta va evalua 
automat nivelul la instalarea 
unui cartuș nou. Această 
caracteristică este utilizată 
numai în situaţia în care 
imprimanta nu recunoaște un 
cartuș ca nou.

1 Apăsaţi  pentru a selecta elementul de meniu și apoi 
apăsaţi .

2 După efectuarea acţiunii, apăsaţi  pentru a reveni la 
starea Ready (Gata).Clear Sense Data 

(Ștergere date nivel)
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2 Explicarea mesajelor imprimantei

Panoul de operare afișează mesaje care prezintă starea curentă a imprimantei și indică posibilele probleme care ar trebui 
rezolvate. Această secţiune prezintă o listă de mesaje ale imprimantei, explică semnificaţia acestora și vă învaţă cum să 
ștergeţi mesajele.

Tabelul următor listează mesajele în ordine alfanumerică. Puteţi, de asemenea, să localizaţi un mesaj utilizând indexul.

Mesaje de stare

Când sunt afișate mesajele de stare, ledul de eroare este stins.

Mesaj Acţiune

Cancel Job (Anulare operaţie) Imprimanta anulează operaţia de tipărire. Așteptaţi ca mesajul să dispară.

Check Sum Error (Eroare sumă)
Apăsaţi orice tastă

A survenit o eroare la descărcarea unei actualizări firmware. Apăsaţi 
orice tastă pentru a reîncerca descărcarea firmware-ului.

Completed (Finalizat) Imprimanta a finalizat o acţiune. Așteptaţi ca mesajul să dispară.

Connection Error (Eroare conectare)
Apăsaţi orice tastă

A survenit o eroare la descărcarea unei actualizări firmware. Apăsaţi 
orice tastă pentru a reîncerca descărcarea firmware-ului.

Decompressing (Decomprimare) Așteptaţi ca mesajul să dispară.

Downloading (Descărcare) Imprimanta primește o actualizare firmware. Așteptaţi ca mesajul să 
dispară.

Executing (Executare) Imprimanta execută o acţiune. Așteptaţi ca mesajul să dispară.

Firmware Update 
(Actualizare firmware)

Firmware-ul imprimantei se actualizează. Așteptaţi ca mesajul să 
dispară.

Format Error (Eroare formatare)
Apăsaţi orice tastă

A survenit o eroare la descărcarea unei actualizări firmware. Apăsaţi 
orice tastă pentru a reîncerca descărcarea firmware-ului.

Init EEPOROM (Iniţializare EEPOROM) Diagnosticele iniţiale rulează. Așteptaţi ca mesajul să dispară.

Not Ready (Nu este gata) Imprimanta este offline. Apăsaţi  pentru a reveni la starea Ready 
(Gata).

Please Wait (Aşteptaţi) Așteptaţi ca mesajul să dispară.

Printing (Tipărire) Așteptaţi ca mesajul să dispară sau anulaţi operaţia de tipărire.

Ready (Gata) Declanșaţi o operaţie de tipărire.

Reset (Resetare) Așteptaţi ca mesajul să dispară.

Test finished (Test finalizat) Testul iniţial de la pornire este finalizat.

Test xx Testul iniţial de la pornire rulează.

Time Out Error (Eroare expirare)
Apăsaţi orice tastă.

A survenit o eroare la descărcarea unei actualizări firmware. Apăsaţi 
orice tastă pentru a reîncerca descărcarea firmware-ului.

Toner Sensing (Nivel toner) Imprimanta se calibrează.
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Explicarea mesajelor imprimantei

Mesaje de avertizare

Când sunt afișate mesajele de avertizare, ledul de eroare este stins.

Mesaje de service

Cât timp sunt afișate mesajele de service, ledul de eroare este aprins și imprimanta necesită asistenţă imediată.

Mesaj Acţiune

Calibrating (Calibrare) Imprimanta se calibrează.

Check Output Tray 
(Verificaţi tava de ieşire)

Tava de ieșire este aproape plină. Îndepărtaţi toate suporturile tipărite 
din tava de ieșire.

Check Toner xxxx 
(Verificaţi tonerul)

Tonerul pentru culoarea „x” – K (negru), Y (galben), M (magenta) sau 
C (cyan) sau toate cele patru tonere KYMC – se va epuiza în curând. 
Tonerul rămas mai poate tipări între 20 și 500 de imagini, în funcţie de 
acoperirea cu culoare. Puteţi tipări aproximativ 100–125 de pagini după 
afișarea unuia dintre mesajele de mai sus.

Duplicate IPaddr (Duplicare adresă IP) Adresa IP a fost duplicată. 

Deconectaţi cablul LAN, schimbaţi adresa IP și reconectaţi cablul LAN. 
Pentru instrucţiuni despre setarea adresei IP, consultaţi Network Menu 
(Meniul Reţea).

Replace Belt CG (Înlocuire curea CG) Schimbaţi cureaua aparatului de developare foto. Pentru instrucţiuni 
despre resetarea contorului pentru cureaua aparatului de developare 
foto, consultaţi Utility Menu (Meniul Utilitare).

Replace Fuser 
(Înlocuire unitate de fuziune)

Schimbaţi unitatea de fuziune. Pentru instrucţiuni despre resetarea 
contorului pentru unitatea de fuziune, consultaţi Utility Menu (Meniul 
Utilitare).

Replace Parts xxx 
(Înlocuire componente)

Este necesară întreţinerea periodică. Aceasta nu include și înlocuirea 
unităţii de fuziune. 

Replace WT. Pack 
(Înlocuire pachet WT.)

Recipientul pentru tonerul uzat este aproape plin și va trebui schimbat. 
Imprimanta va putea tipări încă aproximativ 50 de pagini și apoi nu va 
mai putea tipări până când nu este schimbat tonerul uzat.

TMA Sensor Error (Eroare senzor TMA) A fost detectată o eroare de calibrare. Pentru a șterge mesajul, opriţi 
imprimanta, introduceţi din nou tava pentru hârtie și porniţi imprimanta. 
Dacă mesajul de eroare persistă, solicitaţi service. 

Notă: Această eroare survine numai când modul de calibrare este ON 
(ACTIVAT). Pentru informaţii despre activarea sau dezactivarea calibrării, 
consultaţi Calibration (Calibrare). În cazul în care calibrarea este OFF 
(DEZACTIVAT), calitatea tipăririi ar putea fi afectată. 

Warming Up (Încălzire) Așteptaţi ca mesajul să dispară.

Check Front Cover 
(Verificaţi capacul frontal)

Capacul frontal nu este bine închis. Deschideţi capacul frontal și 
închideţi-l până când se blochează.

Close Back Cover 
(Închideţi capacul dorsal)

Închideţi capacul pentru ca mesajul de eroare să dispară.

Close Front Cover 
(Închideţi capacul frontal)

Close Top Cover 
(Închideţi capacul superior)
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Explicarea mesajelor imprimantei

Data Error (Eroare date) Au fost detectate date nevalide. Pentru a șterge mesajul:

1 Apăsaţi  sau treceţi imprimanta în modul offline.
2 Apăsaţi și menţineţi apăsat  timp de cel puţin 3 secunde pentru 

a șterge toate datele.
3 Apăsaţi  pentru a aduce imprimanta din nou în modul online.

Error Recovery 
(Eroare la recuperare)

1 Opriţi imprimanta și verificaţi conectarea tuturor cablurilor.
2 Reporniţi imprimanta.

Dacă mesajul de service survine din nou, solicitaţi asistenţă și raportaţi 
numărul mesajului și descrierea problemei.

JAM-A Tray, Rear 
(Blocaj tava A, spate)

Hârtia s-a blocat. Scoateţi hârtia blocată. Pentru informaţii suplimentare 
consultaţi User's Guide (Ghidul utilizatorului) de pe CD-ul Software și 
documentaţie.

JAM-B, Rear (Blocaj B, spate)

JAM-C, Rear (Blocaj C, spate)

Output Tray Full 
(Tavă de ieşire plină)

Tava de ieșire este plină. Îndepărtaţi toate suporturile tipărite din tava de 
ieșire.

PM Error (Eroare PM) A survenit o eroare de memorie. Pentru a șterge mesajul, opriţi 
imprimanta timp de 5 secunde și apoi porniţi-o din nou. Dacă mesajul de 
eroare persistă, solicitaţi service.

Replace Toner x (Înlocuiţi tonerul) Tonerul pentru culoarea „x” – K (negru), Y (galben), M (magenta) sau 
C (cyan) – s-a epuizat. Înlocuiţi cartușul de toner pentru acea culoare.

Replace WT. Pack 
(Înlocuire pachet WT.)

Recipientul pentru toner uzat este plin sau lipsește. Înlocuiţi sau instalaţi 
un recipient pentru toner uzat.

Set Belt CG (Setare curea CG) Cureaua aparatului de developat foto lipsește sau nu este instalată 
corect. Instalaţi sau repoziţionaţi cureaua aparatului de developat foto. 
Pentru informaţii suplimentare despre instalarea curelei aparatului de 
developat foto, consultaţi User’s Guide (Ghidul utilizatorului) de pe 
CD-ul Software și documentaţie. 

Set Fuser Unit 
(Setare unitate de fuziune)

Unitatea de fuziune lipsește sau nu este instalată corect. Instalaţi sau 
repoziţionaţi unitatea de fuziune. Pentru informaţii suplimentare despre 
instalarea unităţii de fuziune, consultaţi User’s Guide (Ghidul 
utilizatorului) de pe CD-ul Software și documentaţie.

Set Transfer Roll 
(Setare rolă de transfer)

Rola de transfer lipsește sau nu este instalată corect. Instalaţi sau 
repoziţionaţi rola de transfer. 

Set Trayx (Setare tavă x) Tava pentru hârtie x lipsește sau nu este instalată corect. Instalaţi sau 
repoziţionaţi tava de hârtie specificată. Pentru informaţii suplimentare 
despre instalarea tăvilor pentru hârtie, consultaţi User’s Guide (Ghidul 
utilizatorului) de pe CD-ul Software și documentaţie.

Set x Toner CG (Setare toner x CG) Tonerul pentru culoarea „x” – K (negru), Y (galben), M (magenta) sau 
C (cyan) – lipsește sau nu este instalat corect. Instalaţi sau repoziţionaţi 
cartușul pentru toner indicat. Pentru informaţii suplimentare despre 
instalarea cartușelor pentru toner, consultaţi User’s Guide (Ghidul 
utilizatorului) de pe CD-ul Software și documentaţie.

SVC xxx ERROR (Eroare de service xxx) 1 Opriţi imprimanta și verificaţi conectarea tuturor cablurilor.
2 Porniţi la loc imprimanta.

Dacă mesajul de service survine din nou, solicitaţi asistenţă și raportaţi 
numărul mesajului și descrierea problemei.

Toner CG Error (Eroare toner CG) Este instalat un cartuș pentru toner nevalid. Îndepărtaţi cartușul pentru 
toner specificat și apoi instalaţi unul corespunzător. 
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Indicaţii despre dimensiunea suportului (yyyy)

Indicaţii despre tipul suportului (zzzz)

Trayx Load yyyy 
(Încărcare yyyy tavă x)

Tava pentru hârtie specificată (x) nu conţine suport de dimensiunea corectă 
(yyyy). Încărcaţi cu suport de tipul indicat. Pentru informaţii suplimentare, 
consultaţi Indicaţii despre dimensiunea suportului (yyyy).

Trayy Load zzzz 
(Încărcare zzzz tavă y)

Tava pentru hârtie specificată (x) nu conţine suport de tipul corect (zzzz). 
Încărcaţi cu tipul de suport specificat. Pentru informaţii suplimentare, 
consultaţi Indicaţii despre tipul suportului (zzzz).

Indicare Dimensiune suport

A4 A4

A5 A5

B5 B5 (ISO) sau B5 (JIS)

EXE. Executive

LGL. Legal

LTR. Letter

HLT. Half Letter

#10 Commercial #10

DL International DL

Liber Definit de utilizator

Indicaţie Dimensiune suport

Thin (Subţire) Hârtie subţire

Plain 
(Obișnuită)

Hârtie obișnuită

MThic (Groasă) Hârtie groasă

Thic1 (Groasă 1) Hârtie groasă

Thic2 (Groasă 2) Hârtie groasă

Label (Etichetă) Etichete

Env1 (Plic 1) Plicuri

Env2 (Plic 2) Plicuri groase

Trans 
(Transparent)

Folii transparente

Spec. (Special) Hârtie specială
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B
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C
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Cancel Job (Anulare operaţie) 11
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Data Error (Eroare date) 13
Decompressing (Decomprimare) 11
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Downloading (Descărcare) 11
Duplicate IPaddr (Duplicare adresă IP) 12

E
Error Recovery (Eroare la recuperare) 13
Executing (Executare) 11

F
Firmware Update (Actualizare firmware) 11
Format Error (Eroare formatare) 11

I
Init EEPOROM (Iniţializare EEPOROM) 11

J
JAM-A Tray, Rear (Blocaj tavă A, spate) 13
JAM-B, Rear (Blocaj tavă B, spate) 13
JAM-C, Rear (Blocaj tavă C, spate) 13

L
LED indicator 4

M
meniu, diagaramă 5

N
Not Ready (Nu este gata) 11

O
operare, panou 4
Output Tray Full (Tavă de ieșire plină) 13

P
panou

afișare 5
operare 4

Please Wait (Așteptaţi) 11
PM Error (Eroare PM) 13
Printing (Tipărire) 11

R
Ready (Gata) 11
Replace Belt CG (Înlocuire curea CG) 12
Replace Fuser (Înlocuire unitate de fuziune) 12
Replace Parts xxx (Înlocuire componente) 12
Replace Toner x (Înlocuiţi tonerul) 13
Replace WT. Pack (Înlocuire pachet WT) 12, 13
Reset (Resetare) 11

S
Set Belt CG (Setare curea CG) 13
Set Fuser Unit (Setare unitate de fuziune) 13
Set Transfer Roll (Setare rolă de transfer) 13
Set Trayx (Setare tavă x) 13
Set x Toner CG (Setare toner x CG) 13
Stop, buton 4
SVC xxx ERROR (Eroare de service xxx) 13

T
Test finished (Test finalizat) 11
Test xx 11
Time Out Error (Eroare expirare) 11
TMA Sensor Error (Eroare senzor TMA) 12
Toner CG Error (Eroare toner CG) 13
Toner Sensing (Nivel toner) 11
Trayx Load yyyy (Încărcare yyyy tavă x) 14
Trayy Load zzzz (Încărcare zzzz tavă y) 14

W
Warming Up (Încălzire) 12
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