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Informaţii de siguranţă

Convenţii
Notă: O notă identifică informaţii care v-ar putea ajuta.

Avertisment: Un avertisment identifică informaţii despre acţiuni care ar putea avaria echipamentul hardware
sau aplicaţiile software ale dispozitivului.

ATENŢIE: O atenţionare indică o situaţie potenţial periculoasă care v-ar putea vătăma.

Diferitele tipuri de declaraţii de atenţionare includ:

ATENŢIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:  Indică un pericol de vătămare.

ATENŢIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Indică un pericol de electrocutare.

ATENŢIE - SUPRAFAŢĂ FIERBINTE: Indică un pericol de arsuri prin atingere.

ATENŢIE - PERICOL DE RĂSTURNARE: Indică un pericol de strivire.

ATENŢIE—PERICOL DE PRINDERE A DEGETELOR: Indică riscul de prindere a degetelor între
piesele mobile.

Declaraţii produs
ATENŢIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita pericolul de incendiu sau de electrocutare,
conectaţi cablul de tensiune direct la o priză electrică legată corespunzător la masă şi cu parametri
nominali corespunzători, aflată în apropierea produsului şi uşor accesibilă.

ATENŢIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, utilizaţi
doar cablul de alimentare oferite împreună cu acest produs sau piese de schimb autorizate de
producător.

ATENŢIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Nu utilizaţi acest produs cu cabluri de extensie, prize
multiple, prelungitoare cu prize multiple sau cu dispozitive UPS. Puterea nominală a acestor tipuri de
accesorii poate fi depăşită cu uşurinţă de o imprimantă laser şi poate avea ca rezultat incendii, daune
materiale sau performanţe slabe ale imprimantei.

ATENŢIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Nu folosiţi acest produs împreună cu un dispozitiv de
protecţie la supratensiune montat pe cablu. Utilizarea dispozitivelor de protecţie la supratensiune poate
avea ca rezultat incendii, daune materiale sau performanţe slabe ale imprimantei.

ATENŢIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita pericolul de electrocutare, nu plasaţi şi
nu utilizaţi acest produs în apropierea apei sau în locuri umede.

ATENŢIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita pericolul de electrocutare, nu instalaţi
acest produs şi nu realizaţi conexiuni electrice sau de cablu, cum ar fi la cablul de tensiune, la fax sau
la telefon, în timpul unei furtuni cu fulgere.
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ATENŢIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:  Nu tăiaţi, răsuciţi, legaţi sau striviţi cablul de tensiune şi nu
plasaţi obiecte grele pe acesta. Nu amplasaţi cablul de tensiune în locuri în care poate fi întins excesiv
sau ros. Nu strângeţi cablul între obiecte cum ar fi mobila şi pereţii. Dacă se întâmplă aşa ceva, există
pericol de incendiu sau de electrocutare. Cercetaţi regulat cablul de tensiune pentru a verifica dacă
există semne ale unor astfel de probleme. Înainte de a-l inspecta, scoateţi cablul de tensiune din priza
electrică.

ATENŢIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita pericolul de electrocutare, asiguraţi-vă
că toate conexiunile externe (cum ar fi conexiunile Ethernet şi cele pentru telefonie) sunt instalate
corespunzător în porturile de conectare marcate.

ATENŢIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita pericolul de electrocutare, dacă accesaţi
placa de control sau instalaţi dispozitive hardware sau de memorie opţionale la un anumit timp după
configurarea imprimantei, înainte de a continua opriţi imprimanta şi deconectaţi cablul de tensiune de
la priza electrică. Dacă aveţi alte aparate ataşate la imprimantă, închideţi-le şi pe acestea şi
deconectaţi cablurile care conduc la imprimantă.

ATENŢIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita riscul electrocutării în timpul curăţării
exterioare a imprimantei, deconectaţi cablul de alimentare de la priza de perete şi deconectaţi toate
celelalte cabluri de la imprimantă înainte de a continua.

ATENŢIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Dacă imprimanta cântăreşte mai mult de 20 kg (44 livre),
poate fi nevoie de două sau mai multe persoane pentru a o ridica în siguranţă.

ATENŢIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Când mutaţi imprimanta, pentru a evita vătămarea
corporală sau deteriorarea imprimantei, urmaţi aceste indicaţii:

• Asiguraţi-vă că toate uşile şi tăvile sunt închise.

• Opriţi imprimanta, apoi deconectaţi cablul de alimentare de la priza electrică.

• Deconectaţi toate cablurile de la imprimantă.

• Dacă imprimanta are tăvi opţionale verticale de podea separate sau opţiuni de ieşire ataşate de aceasta,
deconectaţi-le înainte de a muta imprimanta.

• Dacă imprimanta are o platformă cu rotile, rulaţi-o cu atenţie către noua locaţie. Fiţi precauţi când treceţi
peste praguri şi denivelările din podea.

• Dacă imprimanta nu are o platformă cu rotile, dar are în configuraţie tăvi opţionale sau opţiuni de ieşire,
scoateţi opţiunile de ieşire şi ridicaţi imprimata de pe tăvi. Nu încercaţi să ridicaţi imprimanta şi orice opţiuni
simultan.

• Utilizaţi întotdeauna mânerele imprimantei pentru a o ridica.

• Cărucioarele utilizate pentru a muta imprimanta trebuie să aibă o suprafaţă care să poată susţine integral
baza imprimantei.

• Cărucioarele utilizate pentru a muta echipamentele hardware trebuie să aibă o suprafaţă care să poată
susţine dimensiunile opţiunilor acestora.

• Menţineţi imprimanta în poziţie verticală.

• Evitaţi mutarea imprimantei prin mişcări de împingere bruşte.

• Asiguraţi-vă că nu vă prindeţi degetele dedesubt când aşezaţi imprimanta jos.

• Asiguraţi-vă că în jurul imprimantei este spaţiu suficient.

ATENŢIE - PERICOL DE RĂSTURNARE: Atunci când instalaţi una sau mai multe opţiuni pe
imprimantă sau pe dispozitivul multifuncţional, poate fi necesar să utilizaţi o platformă cu rotile, o piesă
de mobilier sau alt obiect pentru a preveni vătămarea din cauza instabilităţii. Pentru informaţii
suplimentare despre configuraţiile acceptate, contactaţi distribuitorul imprimantei.
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ATENŢIE - PERICOL DE RĂSTURNARE: Pentru a reduce riscul de instabilitate a echipamentului,
încărcaţi separat fiecare tavă. Păstraţi închise toate celelalte tăvi, până când este necesar să le
deschideţi.

ATENŢIE - 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.

ATENŢIE—PERICOL DE PRINDERE A DEGETELOR: Pentru a evita riscul de prindere a degetelor,
fiţi atenţi la zonele marcate cu această etichetă. Accidentele de prindere a degetelor pot surveni în
preajma pieselor mobile cum ar fi angrenajele, uşile, tăvile şi capacele.

ATENŢIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Acest produs foloseşte laser. Utilizarea controalelor,
reglajele sau executarea de proceduri, altele decât cele specificate în Ghidul de utilizare pot avea ca
rezultat expunerea la radiaţii periculoase.

ATENŢIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:  Bateria cu litiu existentă în acest produs nu este destinată
a fi înlocuită. Există pericol de explozie dacă o baterie cu litiu este înlocuită incorect. Nu reîncărcaţi, nu
dezasamblaţi şi nu incineraţi o baterie cu Litiu. Aruncaţi bateriile cu litiu uzate în conformitate cu
instrucţiunile producătorului şi cu reglementările locale.

Acest produs este proiectat, testat şi aprobat pentru a îndeplini standarde stricte de securitate globală, dacă
utilizează componente specifice ale producătorului. Caracteristicile de siguranţă ale unor componente nu sunt
întotdeauna evidente. Producătorul nu răspunde în cazul utilizării altor componente înlocuitoare.

Pentru service sau reparaţii, altele decât cele descrise în documentaţia utilizatorului, apelaţi la un reprezentant
de service.

PĂSTRAŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI.
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Informaţii despre imprimantă

Alegerea unui loc pentru imprimantă
• Lăsaţi suficient loc pentru a deschide tăvile, capacele şi uşile şi pentru instalarea opţiunilor de hardware.

• Poziţionaţi imprimanta în apropierea unei prize electrice.

ATENŢIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita pericolul de incendiu sau de
electrocutare, conectaţi cablul de tensiune direct la o priză electrică legată corespunzător la masă şi
cu parametri nominali corespunzători, aflată în apropierea produsului şi uşor accesibilă.

ATENŢIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita pericolul de electrocutare, nu plasaţi
şi nu utilizaţi acest produs în apropierea apei sau în locuri umede.

• Asiguraţi-vă că fluxul de aer din încăpere respectă cea mai recentă revizuire a standardului ASHRAE 62
sau a standardului 156 al Comitetului Tehnic CEN.

• Puneţi la dispoziţie o suprafaţă dreaptă, masivă şi stabilă.

• Imprimanta trebuie menţinută:

– Curată, uscată şi fără praf

– Departe de capse şi agrafe pentru hârtie împrăştiate

– La distanţă de curenţi de aer direcţi de la aparate de aer condiţionat, încălzitoare sau ventilatoare

– Ferită de lumina solară directă şi de condiţiile extreme de umiditate

• Respectaţi temperaturile recomandate şi evitaţi fluctuaţiile.

Informaţii cu privire la ambient Între 10 şi 32 °C (între 50 şi 90 °F)

Temperatură în timpul stocării Între 1,1 şi 35 °C (între 34 şi 95 °F)

• În jurul imprimantei trebuie să existe următoarele spaţii, pentru ventilare corespunzătoare:
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1 Partea superioară 305 mm (12 in.)

2 Spate 100 mm (3,94 in.)

3 Partea dreaptă 110 mm (4,33 in.)

4 Faţă 305 mm (12 in.)

Notă: Spaţiul minim necesar în faţa imprimantei este de 75 mm (3 in.)

5 Partea stângă 65 mm (2,56 in.)

Configuraţiile imprimantei
ATENŢIE - PERICOL DE RĂSTURNARE: Atunci când instalaţi una sau mai multe opţiuni pe
imprimantă sau pe dispozitivul multifuncţional, poate fi necesară utilizarea unei platforme cu rotile, o
piesă de mobilier sau alt obiect pentru a preveni vătămările corporale din cauza instabilităţii. Pentru
informaţii suplimentare despre configuraţiile acceptate, contactaţi locaţia de unde aţi achiziţionat
imprimanta.

ATENŢIE - PERICOL DE RĂSTURNARE: Pentru a reduce riscul de instabilitate a echipamentului,
încărcaţi separat fiecare tavă. Păstraţi închise toate celelalte tăvi, până când este necesar să le
deschideţi.

Puteţi configura imprimanta adăugând tăvi opţionale de 250 sau de 550 de coli. Pentru informaţii suplimentare,
consultaţi “Instalarea tăvilor opţionale” la pagina 122.

1 Panou de control

2 Recipient standard

3 Capac de acces la placa de sistem
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4 Tavă standard de 250 de coli

5 Tavă opţională de 250 sau 550 de coli

6 Alimentator multifuncţional

7 Uşa A

Atașarea cablurilor
ATENŢIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita riscul de electrocutare, nu configuraţi
acest produs şi nu realizaţi nicio o conexiune electrică sau cablare, de exemplu la cablul de alimentare,
funcţia de fax sau telefon, în timpul unei furtuni cu descărcări electrice.

ATENŢIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita pericolul de incendiu sau de electrocutare,
conectaţi cablul de tensiune direct la o priză electrică legată corespunzător la masă şi cu parametri
nominali corespunzători, aflată în apropierea produsului şi uşor accesibilă.

ATENŢIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, utilizaţi
doar cablul de alimentare oferite împreună cu acest produs sau piese de schimb autorizate de
producător.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Pentru a evita pierderea de date sau o defecţiune la imprimantă, nu
atingeţi cablul USB, orice adaptor de reţea fără fir sau imprimanta în zonele indicate în timpul imprimării.

Utilizaţi Pentru

1 Port imprimantă USB Conectaţi imprimanta la un computer.

2 Priză pentru cablul de alimentare Conectaţi imprimanta la o priză electrică.

3 Port Ethernet Conectaţi imprimanta la o reţea.
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Utilizare panou de comandă

Utilizaţi Pentru

1 Afişaj Vizualizaţi opţiunile de imprimare, starea imprimantei şi mesajele de eroare.

2 Butoanele săgeată Parcurgeţi meniurile sau deplasaţi între ecrane şi opţiuni de meniu.

3 Butonul Selectare • Selectarea opţiunilor de meniu.

• Salvaţi setarea.

4 Tastatură numerică Introduceţi numerele sau simbolurile într-un câmp de intrare.

5 Buton Pornire Porniţi sau opriţi imprimanta.

Notă: Pentru a dezactiva imprimanta, menţineţi apăsat butonul de alimentare
timp de cinci secunde.

6 Buton deplasare înapoi Deplasaţi cursorul înapoi şi ştergeţi caracterele într-un câmp de intrare.

7 LED indicator Verificaţi starea imprimantei.

8 Butoanele Oprire sau Revocare Opriţi lucrarea de imprimare actuală.

9 Butonul Înapoi Revenirea la ecranul anterior.

10 Buton Pagină de pornire Accesaţi ecranul de pornire.

Înţelegerea stării butonului de alimentare și a indicatorului
luminos
LED indicator Starea imprimantei

Dezactivat Imprimanta este oprită sau în modul Hibernare.

Albastru Imprimanta este pregătită sau procesează date.

Roşu Imprimanta necesită intervenţia utilizatorului.

Culoarea butonului de alimentare Starea imprimantei

Dezactivat Imprimanta este oprită, pregătită sau procesează date.

Galben închis continuu Imprimanta este în modul Repaus.

Galben închis intermitent Imprimanta este în modul Hibernare.
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Încărcarea hârtiei și a suporturilor speciale

Setarea dimensiunii și a tipului de hârtie
1 De la panoul de control, navigaţi până la:

Setări >  > Hârtie >  > Configuraţie tavă >  > Dimensiune/Tip hârtie >  > selectaţi o
sursă de hârtie

2 Setaţi dimensiunea şi tipul de hârtie.

Configurarea setărilor pentru formatul Universal de hârtie
1 De la panoul de control, navigaţi până la:

Setări >  > Hârtie >  > Configuraţie media >  > Configurare universală > 

2 Configuraţi setările.

Încărcarea tăvilor
ATENŢIE - PERICOL DE RĂSTURNARE: 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 Scoateţi tava.

Notă: Pentru a evita blocajele de hârtie, nu scoateţi tăvile în timp ce imprimanta este ocupată.
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2 Reglaţi ghidajele pentru hârtie pentru a se potrivi cu dimensiunea hârtiei pe care o încărcaţi.

3 Flexaţi, răsfiraţi şi aliniaţi marginile hârtiei înainte de a o încărca.

4 Încărcaţi teancul de hârtie cu faţa imprimabilă îndreptată în jos şi apoi asiguraţi-vă că ghidajele laterale se
potrivesc perfect cu hârtia.

Note:

• Încărcaţi hârtia cu antet cu faţa în jos şi cu latura superioară a colii spre partea din faţă a tăvii pentru
imprimarea pe o faţă.

• Încărcaţi hârtia cu antet cu faţa în sus şi cu latura inferioară a colii spre partea din faţă a tăvii pentru
imprimarea faţă-verso.

• Nu glisaţi hârtia în tavă.
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• Pentru a evita blocarea hârtiei, asiguraţi-vă că nivelul teancului este inferior indicatorului de umplere
maximă cu hârtie.

5 Introduceţi tava.

Dacă este nevoie, setaţi dimensiunea şi tipul hârtiei din panoul de control, pentru a se potrivi cu hârtia
încărcată.

Încărcarea alimentatorului multifuncţional
1 Deschideţi alimentatorul multifuncţional.

2 Reglaţi ghidajul pentru a se potrivi cu dimensiunea hârtiei pe care o încărcaţi.

3 Flexaţi, răsfiraţi şi aliniaţi marginile hârtiei înainte de a o încărca.
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4 Încărcaţi hârtia cu faţa imprimabilă îndreptată în sus.

Note:

• Încărcaţi hârtia cu antet cu faţa în sus şi cu latura superioară a colii spre partea din faţă a tăvii
pentru imprimarea pe o faţă.

• Încărcaţi hârtia cu antet cu faţa în jos şi cu latura inferioară a colii spre partea din faţă a tăvii pentru
imprimarea faţă-verso.

• Încărcaţi plicurile cu partea cu deschidere orientată în jos şi spre stânga.

• Încărcaţi plicuri europene cu partea cu deschidere orientată în jos şi spre intrarea în imprimantă.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu utilizaţi plicuri cu timbre, cleme, clapete, ferestre, învelitori
sau adezivi autocolanţi.

5 De la panoul de control, setaţi dimensiunea şi tipul de hârtie pentru a corespunde cu hârtia încărcată.

Legarea tăvilor
1 De la panoul de control, navigaţi până la:

Setări >  > Hârtie >  > Configurarea tăvii >  > Dimensiune/Tip hârtie > 

2 Setaţi aceeaşi dimensiune a hârtiei şi acelaşi tip de hârtie pe tăvile la care vă conectaţi.

3 De la panoul de control, navigaţi până la:

Setări >  > Dispozitiv >  > Întreţinere >  > Meniu Configurare >  > Configuraţie tavă >

4 Setaţi opţiunea Unirea tăvilor la Automat.

Pentru a anula legarea tăvilor, asiguraţi-vă că niciuna dintre tăvi nu conţine aceeaşi dimensiune sau aceleaşi
setări pentru tip de hârtie.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Temperatura unităţii de fuziune diferă în funcţie de tipul de hârtie
specificat. Pentru a evita problemele de imprimare, reglaţi setarea tipului de hârtie din imprimantă în funcţie
de hârtia din tavă.
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Suport pentru hârtie

Dimensiuni acceptate pentru hârtie
Dimensiune hârtie Tavă standard

de 250

de coli

Tavă opţională

de 250 sau de 550

de coli

Alimentator multi-
funcţional

Imprimare faţă-
verso

A4

210 x 297 mm

(8,3 x 11,7 in.)

A5

210 x 148 mm

(8,3 x 5,8 in.)

X

A5 LEF

148 x 210 mm

(5,8 x 8,3 in.)

X X

A6

105 x 148 mm

(4,1 x 5,8 in.)

X X

JIS B5

182 x 257 mm

(7,2 x 10,1 in.)

X

Oficio (Mexic)

216 x 340 mm

(8,5 x 13,4 in.)

Hagaki

100 x 148 mm

(3,9 x 5,8 in.)

X X X

Carte de vizită

50,8 x 88,9 mm

(2 x 3,5 in.)

X X X X

Statement

140 x 216 mm

(5,5 x 8,5 in.)

X

Executive

184 x 267 mm

(7,3 x 10,5 in.)

X

Letter

216 x 279 mm

(8,5 x 11 in.)
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Dimensiune hârtie Tavă standard

de 250

de coli

Tavă opţională

de 250 sau de 550

de coli

Alimentator multi-
funcţional

Imprimare faţă-
verso

Legal

216 x 356 mm

(8,5 x 14 in.)

Folio

216 x 330 mm

(8,5 x 13 in.)

Universal

76,2 x 127 mm până la 216 x 356 mm

(3 x 5 in. până la 8,5 x 14 in.)

X X X

Universal

105 x 148 mm până la 216 x 356 mm

(4,13 x 5,83 in. până la 8,5 x 14 in.)

X X X

Universal

148 x 210 mm până la 216 x 356 mm

(5,83 x 8,27 in. până la 8,5 x 14 in.)

X X X

Plic 7 3/4 (Monarch)

98 x 191 mm

(3,9 x 7,5 in.)

X X X

Plic 9

98 x 225 mm

(3,9 x 8,9 in.)

X X X

Plic 10

105 x 241 mm

(4,1 x 9,5 in.)

X X X

Plic DL

110 x 220 mm

(4,3 x 8,7 in.)

X X X

Plic C5

162 x 229 mm

(6,4 x 9 in.)

X X X

Plic B5

176 x 250 mm

(6,9 x 9,8 in.)

X X X

Alte plicuri

76,2 x 127 mm până la 216 x 356 mm

( 3 x 5 in. până la 8,5 x 14 in.)

X X X
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Tipuri de hârtie acceptate
Tip de hârtie Tavă standard

de 250

de coli

Tavă opţională

250 sau de 550

de coli

Alimentator multi-
funcţional

Imprimare faţă-verso

Hârtie simplă

Carton X X X

Folie transparentă X X

Reciclată

Etichete de hârtie1 X

Bond2

Hârtie cu antet

Preimprimată

Hârtie colorată

Hârtie uşoară

Hârtie grea2

Hârtie aspră/de
bumbac

Plic X X X

Plic aspru X X X

1 Etichetele pe o singură faţă a hârtiei, destinate imprimării cu laser, sunt acceptate pentru utilizare ocazională. Se
recomandă imprimarea a maximum 20 de pagini de etichete pe lună. Etichetele de vinil, farmaceutice şi cu două feţe
nu sunt acceptate.
2 Hârtia de corespondenţă şi hârtia grea sunt acceptate pentru imprimarea faţă-verso dacă au o greutate maximă de 90
g/m2 (24 lb).

Greutăţi acceptate pentru hârtie
Tavă Alimentator multifuncţional Imprimarea pe două feţe

Greutate hârtie 60–120 g/m2 (16–32 lb) 60-216 g/m2 (16-58 lb) 60-90 g/m2 (16-24 lb)
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Imprimarea

Imprimarea de pe un computer
Notă: Pentru etichete, hârtie cartonată şi plicuri, setaţi dimensiunea hârtiei şi selectaţi imprimanta înainte
de imprimarea documentului.

1 Din documentul pe care încercaţi să-l imprimaţi, deschideţi dialogul Imprimare.

2 Dacă este necesar, reglaţi setările.

3 Imprimaţi documentul.

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil utilizând AirPrint

Caracteristica software AirPrint este o soluţie de Mobile Printing care vă permite să imprimaţi direct de pe
dispozitivele Apple la o imprimantă certificată AirPrint.

Note:

• Asiguraţi-vă că dispozitivul Apple şi imprimanta sunt conectate la aceeaşi reţea. Dacă reţeaua are mai
multe huburi wireless, asiguraţi-vă că ambele dispozitive sunt conectate la aceeaşi subreţea.

• Această aplicaţie este acceptată numai pe anumite dispozitive Apple.

1 De pe dispozitivul mobil, selectaţi un document din managerul de fişiere sau lansaţi o aplicaţie compatibilă.

2 Atingeţi pictograma de partajare, apoi atingeţi Imprimare.

3 Selectaţi o imprimantă.

Dacă este necesar, reglaţi setările.

4 Imprimaţi documentul.
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Imprimarea de pe un dispozitiv mobil utilizând Wi‑Fi Direct®
Wi‑Fi Direct® este un serviciu care vă permite să imprimaţi la orice imprimantă compatibilă cu Wi‑Fi Direct.

Notă: Asiguraţi-vă că dispozitivul mobil este conectat la reţeaua fără fir a imprimantei. Pentru informaţii
suplimentare, consultaţi “Conectarea unui dispozitiv mobil la imprimantă” la pagina 62.

1 De pe dispozitivul mobil, lansaţi o aplicaţie compatibilă sau selectaţi un document din managerul de fişiere.

2 În funcţie de dispozitivul mobil, efectuaţi una dintre următoarele operaţii:

• Atingeţi  > Imprimare.

• Atingeţi  > Imprimare.

• Atingeţi  > Imprimare.

3 Selectaţi o imprimantă şi apoi reglaţi setările, dacă este necesar.

4 Imprimaţi documentul.

Configurarea lucrărilor de imprimare confidenţiale
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. 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 > Securitate > Configuraţie imprimare confidenţială.

3 Configuraţi setările.

Utilizaţi Către

Număr maxim de intro-
duceri nevalide PIN

Setaţi numărul de introduceri nevalide ale codului PIN.

Notă: Când este atinsă limita, lucrările de imprimare pentru numele de utilizator
respectiv sunt şterse.

Expirare lucrare confi-
denţială

Setaţi perioada de expirare pentru lucrările de imprimare confidenţială.

Notă: Lucrările confidenţiale în aşteptare sunt memorate în imprimantă până când
sunt autorizate sau şterse manual.

Expirare lucrare repetată Setaţi perioada de expirare pentru o lucrare de imprimare repetată.

Notă: Lucrările în aşteptare repetate sunt stocate în memoria imprimantei pentru
reimprimare.

Expirare lucrare de
verificare

Setaţi perioada de expirare în care imprimanta imprimă o copie înainte de imprimarea
copiilor rămase.

Notă: Lucrările de verificare imprimă o copie în scopul verificării calităţii înainte de a
imprima restul copiilor.

Rezervare Expirare lucrare Setaţi perioada de expirare în care imprimanta stochează lucrări de imprimare.

Notă: Lucrările de imprimare rezervate în aşteptare sunt şterse automat după
imprimare.
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Utilizaţi Către

Necesită punerea în
aşteptare a tuturor
lucrărilor

Setaţi imprimanta să pună în aşteptare toate lucrările de imprimare.

Se reţin copii ale documen-
telor

Setaţi imprimanta să imprime toate documentele cu acelaşi nume de fişier.

Imprimarea lucrărilor confidenţiale și a altor lucrări în
așteptare

Pentru utilizatorii de Windows

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

2 Faceţi clic pe Proprietăţi, Preferinţe, Opţiuni sau Configurare.

3 Faceţi clic pe Imprimare şi păstrare.

4 Selectaţi Utilizare Imprimare şi păstrare, apoi atribuiţi un nume de utilizator.

5 Selectaţi tipul de lucrare de imprimare (confidenţială, repetată, rezervată sau de verificare).

Dacă lucrarea de imprimare este confidenţială, introduceţi apoi un cod PIN din patru cifre.

6 Faceţi clic pe OK sau pe Imprimare.

7 De la panoul de control al imprimantei, autorizaţi lucrarea de imprimare.

• Pentru lucrări de imprimare confidenţiale, navigaţi la:

Lucrări în aşteptare >  > selectaţi numele de utilizator >  > Confidenţial >  > introduceţi

codul PIN >  > selectaţi lucrarea de imprimare >  > configuraţi setările >  > Imprimare >

• Pentru alte lucrări de imprimare, navigaţi la:

Lucrări în aşteptare >  > selectaţi numele de utilizator >  > selectaţi lucrarea de imprimare >

 > configuraţi setările >  > Imprimare > 

Pentru utilizatorii de Macintosh

1 Având documentul deschis, selectaţi Fişier > Tipărire.

2 Din meniul Previzualizare sau Suporturi şi calitate, alegeţi Imprimare cu PIN.

3 Activaţi Imprimarea cu PIN şi apoi introduceţi un cod PIN din patru cifre.

4 Faceţi clic pe Tipărire.

5 De la panoul de control al imprimantei, autorizaţi lucrarea de imprimare. Navigaţi la:

Lucrări în aşteptare >  > selectaţi numele computerului >  > Confidenţial >  > introduceţi

codul PIN >  > selectaţi lucrarea de imprimare >  > Imprimare > 
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Tipărirea unei liste de eșantioane de fonturi
1 De la panoul de control, navigaţi până la:

Setări >  > Rapoarte >  > Imprimare >  > Fonturi imprimare > 

2 Selectaţi un eşantion de font, apoi apăsaţi .

Inserarea colilor de separare între copii
1 De la panoul de control, navigaţi până la:

Setări >  > Imprimare >  > Aspect >  > Coli de separare >  > Între copii > 

2 Imprimaţi documentul.
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Despre meniurile imprimantei

Hartă meniuri

Dispozitiv • Preferinţe

• Eco Mode

• Panou de operare de la distanţă

• Notificări

• Gestionarea energiei

• Colectare anonimă a datelor

• Revenire la setările prestabilite din fabrică

• Întreţinere

• Pictograme vizibile pe ecranul de pornire

• Despre această imprimantă

Imprimare • Aspect

• Configurare

• Calitate

• Evidenţă lucrări

• XPS

• PDF

• PostScript

• PCL

• HTML

• Imagine

Hârtie Configuraţie tavă Configurare suporturi

Reţea/Porturi • Prezentare generală a reţelei

• Fără fir

• Ethernet

• Wi‑Fi Direct

• TCP/IP

• SNMP

• IPSec

• 802.1x

• Configuraţie LPD

• Setări HTTP/FTP

• USB

• Restricţionaţi accesul la reţeaua externă

Securitate • Jurnal de audit de sec.

• Restricţii de conectare

• Configurare imprimare confidenţială

• Setări soluţii LDAP

• Ştergere fişiere de date temporare

• Diverse

Rapoarte • Pagină setări meniu

• Dispozitiv

• Imprimare

• În reţea

Asistenţă • Se imprimă toate ghidurile

• Ghid de conectare

• Ghid informativ

• Ghid media

• Ghid pentru calitatea monocromă

• Ghid pentru mutare

• Ghid pentru calitatea imprimării

• Ghid pentru consumabile

Rezolvarea proble-
melor

Pagini de testare a calităţii imprimării

Dispozitiv

Preferinţe
Element de meniu Descriere

Limbă afișaj Setaţi limba textului care apare pe afişaj.

Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.
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Element de meniu Descriere

Ţară/Regiune Identificaţi ţara sau regiunea pentru care imprimanta este configurată să
funcţioneze.

Executare configurare iniţială
Nu*
Da

Execută expertul de configurare.

Informaţii afișate
Afişare text 1 (Adresă IP*)

Afişare text 2 (Dată/oră*)
Text particularizat 1

Text particularizat 2

Specificaţi ce informaţii doriţi să apară pe ecranul de pornire.

Data și ora
Configurare

Data şi ora curente

Setare manuală dată şi oră
Format dată (ZZ‑LL‑AAAA*)

Format oră (12 ore A.M./P.M.*)
Fus orar (Beijing (CST)*)

Configuraţi data şi ora imprimantei.

Data și ora
Protocol oră reţea

Activare NTP (Activat*)
Server NTP

Configurează setările pentru Protocol oră de reţea (Network Time Protocol -
NTP).

Dimensiuni hârtie
S.U.A.

Sistem metric

Specifică unitatea de măsură pentru dimensiunile hârtiei.

Notă: Ţara sau regiunea selectată în expertul de configurare iniţială stabileşte
setarea iniţială pentru dimensiunea hârtiei.

Expirare ecran
5-300 secunde (60*)

Setaţi durata de inactivitate până când va fi afişat ecranul de pornire sau până
când imprimanta va deconecta automat un cont de utilizator.

Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.

Eco Mode
Element de meniu Descriere

Imprimare
Feţe

1 faţă*
2 feţe

Specifică dacă se imprimă pe o singură faţă sau pe ambele feţe ale paginii.

Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.
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Element de meniu Descriere

Imprimare
Pagini pe faţă

Dezactivat*

2 pagini pe faţă
3 pagini pe faţă

4 pagini pe faţă
6 pagini pe faţă

9 pagini pe faţă

12 pagini pe faţă
16 pagini pe faţă

Imprimă mai multe imagini pe o singură faţă a hârtiei.

Imprimare
Luminozitate toner

1–10 (8*)

Determină nivelul de luminozitate sau de întunecare al imaginilor textului.

Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.

Panou de operare de la distanţă
Element de meniu Descriere

Conexiune VNC externă
Nu se permite*
Se permite

Conectează un client extern Virtual Network Computing (VNC) la panoul de control de la
distanţă.

Tip de autentificare
Fără*

Autentificare standard

Setaţi tipul autentificării la accesarea serverului clientului VNC.

Parolă VNC Specificaţi parola de conectare la serverul clientului VNC.

Notă: Acest element de meniu apare numai dacă Tip de autentificare este setat la Autenti-
ficare standard.

Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.

Notificări
Element de meniu Descriere

Consumabile
Afişare estimări consumabile

Afişare estimări*

Nu mai afişa estimări

Afişează informaţii despre starea estimată a consumabilelor.

Consumabile
Faceţi clic pe Notificări aprovizionare

Configuraţi setările privind notificările atunci când imprimanta necesită inter-
venţia utilizatorului.

Notă: Acest element de meniu apare numai la Embedded Web Server.

Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.
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Element de meniu Descriere

Prevenirea erorilor
Asist bloc

Oprit

Activat*

Setaţi imprimanta să depisteze automat blocajele de hârtie.

Prevenirea erorilor
Continuare automată

Dezactivat

5-255 (5*)

Permiterea imprimantei să continue procesarea sau imprimarea automată a
unei lucrări după rezolvarea anumitor situaţii care necesită intervenţia utiliza-
torului.

Prevenirea erorilor
Repornire automată

Repornire automată

Reporneşte întotdeauna*
Nu reporneşte niciodată

Reporneşte la inactivitate

Setaţi imprimanta să repornească atunci când apare o eroare.

Prevenirea erorilor
Repornire automată

Nr. maxim de reporniri automate

1-20 (2*)

Setează numărul de reporniri automate pe care le poate efectua imprimanta.

Prevenirea erorilor
Repornire automată

Fereastră de repornire automată

1-525600 (720*)

Setaţi durata în secunde până când imprimanta va efectua o repornire
automată.

Prevenirea erorilor
Repornire automată

Contor de repornire automată

Afişează informaţii numai-citire despre contorul de reporniri.

Prevenirea erorilor
Afişare eroare hârtie scurtă

Ştergere automată*
Activat

Setaţi imprimanta să afişeze un mesaj când survine o eroare de hârtie scurtă.

Notă: Hârtia scurtă se referă la dimensiunea hârtiei încărcate.

Prevenirea erorilor
Protejare pagină

Dezactivat*

Activat

Setaţi imprimanta să proceseze toată pagina în memorie înainte de a o
imprima.

Recuperare conţinut blocat
Recuperare pagini blocate

Auto*

Oprit
Activat

Setaţi imprimanta să reimprime paginile blocate.

Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.
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Gestionarea energiei
Element de meniu Descriere

Profil Mod Repaus
Imprimare din modul Repaus

Imprimanta rămâne activă după imprimare
Accesare mod Repaus după imprimare*

Setaţi imprimanta pentru a rămâne în modul Pregătit sau pentru a
reveni în modul Repaus după imprimare.

Expirări
Modul Repaus

1-60 minute (15*)

Setaţi durata de inactivitate dinainte ca imprimanta să înceapă să
funcţioneze în modul Repaus.

Expirări
Expirare hibernare

Dezactivat

1 oră
2 ore

3 ore
6 ore

1 zi

2 zile
3 zile*

1 săptămână
2 săptămâni

1 lună

Setaţi timpul înainte ca imprimanta să se oprească.

Expirări
Expirare hibernare la conectare

Hibernare

Fără hibernare*

Setaţi Expirare hibernare pentru a dezactiva imprimanta în timp ce
există o conexiune Ethernet activă.

Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.

Colectare anonimă a datelor
Element de meniu Descriere

Colectare anonimă a datelor
Informaţii privind utilizarea şi perfor-
manţele dispozitivului

Fără*

Trimiteţi informaţii către producător despre utilizarea şi performanţele impri-
mantei.

Notă: Oră de trimitere date anonime apare numai atunci când setaţi
Colectare anonimă a datelor la Utilizarea şi performanţele dispozitivului.

Oră de trimitere date anonime
Oră de început

Oră de sfârşit

Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.
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Revenire la setările prestabilite din fabrică
Element de meniu Descriere

Restabilire setări
Restabilire toate setările

Restabilire setări imprimantă
Restabilire setări reţea

Restabiliţi setările implicite din fabrică ale imprimantei.

Întreţinere

Meniu Configurare

Element de meniu Descriere

Configurare USB
USB PnP

1*

2

Schimbă modul de funcţionare al driverului USB de imprimantă
pentru a mări compatibilitatea cu un computer personal.

Configurare USB
Viteză USB

Maximă

Auto*

Setează portul USB să ruleze la viteză maximă şi dezactivează
capacităţile sale de rulare la viteză ridicată.

Configuraţie tavă
Unirea tăvilor

Automat*

Dezactivat

Setează imprimanta să conecteze tăvile cu acelaşi tip de hârtie şi
cu aceleaşi setări pentru dimensiunea hârtiei.

Configuraţie tavă
Afişare mesaj suport pentru hârtie

Dezactivat

Numai pentru dimensiuni necunoscute*
Întotdeauna

Afişaţi un mesaj pentru a selecta dimensiunea şi tipul hârtiei după
introducerea tăvii.

Configuraţie tavă
Încărcare A5

Muchie scurtă
Muchia lungă*

Specificaţi orientarea paginii la încărcarea hârtiei de dimensiune
A5.

Configuraţie tavă
Solicitări hârtie

Auto*
Alimentator MF

Hârtie alimentată manual

Stabileşte sursa de hârtie pe care utilizatorul o va umple atunci
când apare o solicitare de a încărca hârtie.

Configuraţie tavă
Solicitări plicuri

Auto*

Alimentator MF
Plic alimentat manual

Stabileşte sursa de hârtie pe care utilizatorul o va umple atunci
când apare o solicitare de a încărca plicuri.

Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.
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Element de meniu Descriere

Configuraţie tavă
Acţ. pt. solicitări

Solicitare utilizator*

Continuare
Utilizare curent

Setaţi imprimanta pentru rezolvarea solicitărilor de schimbare a
hârtiei sau a plicurilor.

Rapoarte
Pagină setări meniu

Jurnal evenimente
Sumar jurnal de evenimente

Statistici bilanţ de funcţionare

Imprimaţi rapoarte despre setările meniului imprimantei, starea
imprimantei şi jurnale de evenimente ale imprimantei.

Utilizare consumabile și contoare
Ştergere istoric utilizare consumabile
Resetare contor cartuş alb-negru

Resetare contor unitate de imagistică alb-negru
Resetare contor întreţinere

Resetaţi contorul de alimentare cu pagini sau vizualizaţi numărul
total de pagini imprimate.

Emulări imprimantă
Emulare PPDS

Dezactivat*
Activat

Setează imprimanta să recunoască şi să utilizeze fluxul de date
PPDS.

Emulări imprimantă
Emulare PS

Dezactivat
Activat*

Setează imprimanta să recunoască şi să utilizeze fluxul de date
PS.

Emulări imprimantă
Securitate emulator

Expirare pagină
0-60 (60*)

Setaţi timpul de expirare a paginii în timpul emulării.

Emulări imprimantă
Securitate emulator

Resetare Emulator după lucrare
Dezactivat*

Activat

Resetaţi emulatorul după o lucrare de imprimare.

Emulări imprimantă
Securitate emulator

Dezactivare acces la mesajele imprimantei

Activat*
Dezactivat

Dezactivaţi accesul la mesajele imprimantei în timpul emulării.

Configuraţie de imprimare
Conturare font

0-150 (24*)

Setează o valoare a dimensiunii punctului pentru text sub cea la
care ecranele de înaltă frecvenţă sunt utilizate când se imprimă
datele fontului.

Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.
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Element de meniu Descriere

Configuraţie de imprimare
Densitate de imprimare

Dezactivat*

1-5

Reglaţi densitatea tonerului la imprimarea documentelor.

Operaţii dispozitiv
Mod Silenţios

Dezactivat*

Activat

Setează imprimanta pentru a reduce nivelul de zgomot pe care îl
face în timpul imprimării.

Notă: Activarea acestei setări încetineşte performanţa globală a
imprimantei.

Operaţii dispozitiv
Meniuri panou

Activare*

Dezactivare

Setaţi imprimanta să afişeze meniurile panoului de control.

Notă: Acest element de meniu apare numai la Embedded Web
Server.

Operaţii dispozitiv
Mod siguranţă

Dezactivat*

Activat

Setaţi imprimanta să funcţioneze într-un mod special în care
aceasta încearcă să ofere în continuare cât mai multă funcţiona-
litate, în pofida problemelor cunoscute.

De exemplu, atunci când modul este setat la Activat, iar motorul
unităţii duplex este nefuncţional, imprimanta va imprima
documentele pe o singură faţă chiar dacă lucrarea este de tip faţă-
verso.

Notă: Această setare nu poate fi utilizată când tava nu este
introdusă complet sau senzorul tăvii este deteriorat.

Operaţii dispozitiv
Ştergere stare particularizată

Ştergeţi toate mesajele particularizate.

Operaţii dispozitiv
Şterge toate mesajele instalate la distanţă

Şterge mesajele instalate de la distanţă.

Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.

Ștergere pentru scoaterea din uz

Element de meniu Descriere

Ștergere Memorie imprimantă
Memorie imprimantă curăţată ultima dată
Curăţaţi toate informaţiile din memoria nevolatilă

Ştergeţi toate setările imprimantei şi setările de reţea

Ştergeţi toate setările şi aplicaţiile stocate pe imprimantă.

Pictograme vizibile pe ecranul de pornire
Meniu Descriere

Schimbare limbă

Marcaje în document

Lucrări în aşteptare

Specificaţi ce pictograme doriţi să apară pe ecranul de pornire.
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Despre această imprimantă
Element de meniu Descriere

Eticheta obiectului Afişează numărul de serie al imprimantei.

Locaţie imprimantă Identifică locaţia imprimantei. Lungimea maximă a textului este de 63 de caractere.

Contactaţi Personalizează numele imprimantei. Lungimea maximă a textului este de 63 de caractere.

Imprimare

Aspect
Element de meniu Descriere

Feţe
1 faţă*
2 feţe

Specifică dacă se imprimă pe o singură faţă sau pe ambele feţe ale paginii.

Stil răsturnare pagină
Muchia lungă*

Muchie scurtă

Stabiliţi care latură a hârtiei este legată de imprimarea faţă-verso.

Notă: În funcţie de opţiunea selectată, imprimanta decalează automat fiecare infor-
maţie imprimată pe pagină, pentru legarea corectă a lucrării.

Pagini goale
Imprimare

Nu se imprimă*

Imprimarea paginilor goale incluse într-o lucrare de imprimare.

Asamblare
Dezactivat [1,1,1,2,2,2]*
Activat [1,2,1,2,1,2]

În special când se imprimă mai multe copii ale unei lucrări, paginile fiecărei lucrări de
imprimare sunt aşezate în ordine.

Coli de separare
Fără*

Între copii
Între lucrări

Între pagini

Inserarea colilor de separare goale la imprimare.

Sursă coală separatoare
Tava [x] (1*)
Alimentator multifuncţional

Specificaţi sursa hârtiei pentru coala de separare.

Pagini pe faţă
Dezactivat*

2 pagini pe faţă
3 pagini pe faţă

4 pagini pe faţă
6 pagini pe faţă

9 pagini pe faţă

12 pagini pe faţă
16 pagini pe faţă

Imprimă mai multe imagini pe o singură faţă a hârtiei.

Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.
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Element de meniu Descriere

Ordonare pagini per faţă
Orizontal*
Rotire pe orizontală

Vertical
Rotire pe verticală

Specifică poziţionarea imaginilor multiple de pe pagină atunci când se utilizează Pagini
per faţă.

Notă: Poziţionarea depinde de numărul imaginilor de pe pagină şi de orientarea
acestora.

Orientare pagini per faţă
Auto*

Vedere
Portret

Specifică orientarea unui document cu mai multe pagini atunci când se utilizează Pagini
per faţă.

Chenar Pagini per faţă
Fără*

Compact

Imprimaţi un chenar în jurul fiecărei imagini a unei pagini când utilizaţi setarea Pagini
per faţă.

Copii
1-9999 (1*)

Specificaţi numărul de copii pentru fiecare lucrare de imprimare.

Zonă de imprimare
Normal*

Întreaga pagină

Setaţi suprafaţa imprimabilă pe o coală de hârtie.

Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.

Configurare
Element de meniu Descriere

Limbaj imprimantă
Emulare PCL*
Emulare PS

Setaţi limbajul imprimantei.

Notă: Setarea unui limbaj pentru imprimantă ca prestabilit nu împiedică aplicaţia software
să trimită lucrări de imprimare care folosesc un alt limbaj.

Salvare resurse
Dezactivat*

Activat

Stabileşte modul în care imprimanta gestionează resursele descărcate, precum fonturile şi
macrocomenzile, atunci când primeşte o lucrare care necesită mai mult spaţiu decât memoria
disponibilă.

Note:

• Când este setat la Dezactivat, imprimanta păstrează resursele descărcate numai dacă
nu este necesară memorie. Resursele asociate cu limbajul de imprimantă inactiv sunt
şterse.

• Când este setat la Activat, imprimanta păstrează toate resursele permanente
descărcate pe durata tuturor comutărilor între limbaje. Când este necesar, imprimanta
afişează mesaje de memorie plină în loc să şteargă resursele permanente.

Ordine imprimare tot
Alfabetică*

Cea mai nouă prima
Cea mai veche prima

Specificaţi ordinea când alegeţi să imprimaţi toate lucrările în aşteptare şi confidenţiale.

Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.
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Calitate
Element de meniu Descriere

Rezoluţie de imprimare
300 dpi

600 dpi*
1200 dpi

Calit. imagine 1200
Calit. imagine 2400

Setează rezoluţia textului şi imaginilor de pe lucrarea imprimată.

Notă: Rezoluţia este determinată în puncte per inci sau calitate imagine.

Intensificare de pixeli
Dezactivat*

Fonturi
Orizontal

Vertical
În ambele direcţii

Permite imprimarea mai multor pixeli în grupuri pentru claritate, în scopul amplificării textului
şi imaginilor.

Luminozitate toner
1 la 10 (8*)

Determină nivelul de luminozitate sau de întunecare al imaginilor textului.

Semiton
Normal*

Detalii

Îmbunătăţeşte materialele imprimate, cu linii mai netede şi margini mai clare.

Luminozitate
De la ‑6 la 6 (0*)

Reglează luminozitatea materialelor imprimate.

Contrast
0 - 5 (0*)

Reglează contrastul materialelor imprimate.

Corectare gri
Auto*

Normală

Ajustează îmbunătăţirea contrastului aplicat imaginilor.

Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.

Evidenţă lucrări
Element de meniu Descriere

Evidenţă lucrări
Dezactivat*

Activat

Setaţi imprimanta să creeze un jurnal al lucrărilor de
imprimare primite.

Notă: Această funcţie poate fi utilizată numai dacă este
instalată o memorie flash sau un hard disk de
imprimantă.

Frecvenţă jurnal de evidenţă
Zilnic

Săptămânal
Lunar*

Stabiliţi frecvenţa cu care doriţi ca imprimanta să creeze
un fişier jurnal.

Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.
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Element de meniu Descriere

Acţiune jurnal la finalul frecvenţei
Fără*
Trimitere prin e-mail jurnal curent

Se trimite jurnalul curent prin poşta electronică, apoi se
şterge
Postare jurnal curent

Se postează jurnalul curent, apoi se şterge

Specificaţi modul în care reacţionează imprimanta la
expirarea limitei de frecvenţă.

Notă: Valoarea definită de setarea Frecvenţă jurnal de
evidenţă determină momentul de declanşare a acestei
acţiuni.

Jurnal memorie aproape plină
Dezactivat
Activat*

Specificaţi dimensiunea maximă a fişierului jurnal înainte
ca imprimanta să execute funcţia Acţiune jurnal memorie
aproape plină.

Acţiune jurnal memorie aproape plină
Fără*

Trimitere prin e-mail jurnal curent
Se trimite jurnalul curent prin poşta electronică, apoi se
şterge
Se trimite jurnalul cel mai vechi prin poşta electronică,
apoi se şterge

Postare jurnal curent
Se postează jurnalul curent, apoi se şterge

Se postează jurnalul cel mai vechi, apoi se şterge
Ştergere jurnal curent

Ştergere jurnal cel mai vechi

Ştergere toate, cu excepţia celui curent
Ştergere toate jurnalele

Specificaţi modul în care reacţionează imprimanta când
hard diskul este aproape plin.

Notă: Valoarea definită la Jurnal memorie aproape plină
determină momentul de declanşare a acestei acţiuni.

Acţiune jurnal memorie plină
Fără*

Se trimite jurnalul curent prin poşta electronică, apoi se
şterge
Se trimite jurnalul cel mai vechi prin poşta electronică,
apoi se şterge

Se postează jurnalul curent, apoi se şterge
Se postează jurnalul cel mai vechi, apoi se şterge

Ştergere jurnal curent
Ştergere jurnal cel mai vechi

Ştergere toate, cu excepţia celui curent

Ştergere toate jurnalele

Specificaţi modul în care reacţionează imprimanta când
utilizarea hard diskului atinge limita maximă (100 MB).

Adresă URL pentru postarea jurnalelor Specificaţi locaţia în care imprimanta postează jurnalele
de evidenţă a lucrărilor.

Adresă de e-mail pentru trimiterea jurnalelor Specifică adresa de poştă electronică la care trimite impri-
manta jurnalele de evidenţă a lucrărilor.

Prefix fișier jurnal Specificaţi prefixul pentru numele fişierului jurnal.

Notă: Numele de gazdă curent definit în meniul TCP/IP
este utilizat ca prefix implicit pentru fişierul jurnal.

Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.
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XPS
Element de meniu Descriere

Impr. pag. eroare
Dezactivat*

Activat

Imprimaţi o pagină test care conţine informaţii despre erori.

Lăţime minimă a liniei
1-30 (2*)

Setaţi lăţimea minimă a cursei pentru orice lucrare imprimată la 1200 dpi.

Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.

PDF
Element de meniu Descriere

Redimensionare pentru încadrare
Dezactivat*

Activat

Redimensionaţi conţinutul paginii pentru a se încadra în dimensiunea hârtiei
selectate.

Adnotări
Imprimare
Nu se imprimă*

Specificaţi dacă doriţi să imprimaţi adnotările din PDF.

Imprimare eroare PDF
Dezactivat

Activat*

Permiteţi imprimarea erorii PDF.

Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.

PostScript
Element de meniu Descriere

Imprimare eroare PS
Dezactivat*

Activat

Imprimă o pagină care descrie eroarea PostScript®.

Notă: La apariţia unei erori, procesarea lucrării se va opri, imprimanta va imprima un mesaj
de eroare iar restul lucrării va fi abandonat.

Lăţime minimă a liniei
1-30 (2*)

Setarea lăţimii minime a cursei.

Notă: Lucrările imprimate la 1200 dpi utilizează direct valoarea.

Blocare mod pornire PS
Dezactivat

Activat*

Dezactivaţi fişierul SysStart.

Expirare așteptare
Dezactivat
Activat* (40 secunde)

Permiteţi imprimantei să aştepte date suplimentare înainte de anularea unei lucrări de
imprimare.

Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.
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PCL
Element de meniu Descriere

Sursă font
Rezident*

Toate

Selectaţi sursa care conţine selecţia de fonturi implicită.

Nume font
[Lista fonturilor disponibile]
Courier*

Selectaţi un font din sursa de fonturi specificată.

Set de simboluri
[Lista seturilor de simboluri dispo-
nibile] 10U PC‑8*

Specificaţi setul de simboluri pentru fiecare nume de font.

Notă: Un set de simboluri este un set de caractere alfabetice şi numerice,
semne de punctuaţie şi simboluri speciale. Seturile de simboluri acceptă
diverse limbi sau programe specifice cum sunt simbolurile matematice pentru
text ştiinţific.

Pas
0,08-100 (10*)

Specificaţi pasul pentru fonturile fixe sau monospaţiu.

Notă: Pasul reprezintă numărul de caractere cu lăţime fixă dintr-un inch pe
orizontală al tipului.

Orientare
Portret*

Vedere
Inversare portret

Inversare vedere

Specifică orientarea textului şi a elementelor grafice de pe pagină.

Rânduri pe pagină
1–255

Specificaţi numărul de rânduri de text pentru fiecare pagină imprimată prin inter-
mediul fluxului de date PCL®.

Note:

• Acest element de meniu activează distanţierea verticală, care determină
ca numărul selectat de rânduri solicitate să fie imprimate între marginile
implicite ale paginii.

• 60 este setarea implicită din fabrică pentru S.U.A. Setarea internaţională
prestabilită din fabrică este 64.

Lăţime minimă a liniei PCL5
1-30 (2*)

Setaţi lăţimea minimă iniţială a cursei pentru orice lucrare imprimată la 1200 dpi.

Lăţimea minimă a liniei PCLXL
1-30 (2*)

Lăţime A4
198 mm*
203 mm

Specifică lăţimea paginii logice pe hârtia de dimensiuni A4.

Notă: Pagina logică este spaţiul de pe pagina fizică unde sunt imprimate
datele.

CR automat după LF
Dezactivat*

Activat

Setaţi imprimanta să efectueze un retur de car după comanda de control salt la
rând nou.

Notă: Returul de care este un mecanism care comandă imprimanta să mute
poziţia cursorului la prima valoare de pe aceeaşi linie.

LF automat după CR
Dezactivat*

Activat

Setaţi imprimanta să efectueze un salt la rând nou după o comandă de control
retur car.

Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.
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Element de meniu Descriere

Renumerotare tăvi
Atribuire alimentator multifunc-
ţional

Atribuire tavă [x]

Atribuire hârtie alimentată manual
Atribuire plic alimentat manual

Configuraţi imprimanta să funcţioneze cu alt driver de imprimare sau aplicaţie
personalizată, care utilizează un set diferit de atribuiri ale sursei pentru a solicita
o anumită sursă de hârtie.

Renumerotare tăvi
Vizualizare valori prestabilite din
fabrică

Afişează valoarea implicită din fabrică atribuită fiecărei surse de hârtie.

Renumerotare tăvi
Restabilire valori implicite

Restabiliţi valorile de renumerotare a tăvii la valorile implicite din fabrică.

Expirare imprimare
Dezactivat

Activat* (90 secunde)

Setaţi imprimanta să finalizeze o lucrare de imprimare după ce a fost inactivă
pe durata unui interval de timp specificat.

Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.

HTML
Element de meniu Descriere

Nume font
Times*

Setaţi fontul de utilizat pentru imprimarea documentelor HTML.

Dimensiune font
1-255 (12*)

Setaţi dimensiunea fontului de utilizat pentru imprimarea documentelor HTML.

Redimensionare
1-400% (100*)

Redimensionaţi documentele HTML pentru imprimare.

Orientare
Portret*

Vedere

Setaţi orientarea paginii pentru documentele HTML.

Dimensiune margini
8-255 mm (19*)

Setaţi marginile paginilor pentru documentele HTML.

Fundaluri
Nu se imprimă

Imprimare*

Imprimaţi informaţiile sau grafica de fundal din documentele HTML.

Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.

Imagine
Element de meniu Descriere

Încadrare automată
Activat

Dezactivat*

Selectaţi cea mai bună setare disponibilă pentru dimensiunea şi orientarea hârtiei în
cazul unei imagini.

Notă: Dacă este setat la Activat, acest element de meniu înlocuieşte setările de
scalare şi orientare pentru imagine.

Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.
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Element de meniu Descriere

Inversare
Dezactivat*
Activat

Inversaţi imaginile monocromatice în două tonuri.

Notă: Acest element de meniu nu este valabil pentru imaginile în format GIF sau
JPEG.

Redimensionare
Ancorare stânga sus

Încadrare optimă*
Ancorare în centru

Încadrare pe înălţime/lăţime
Încadrare pe înălţime

Încadrare pe lăţime

Potriviţi imaginea pe suprafaţa imprimabilă.

Notă: Când opţiunea Încadrare automată este setată la Activat, Scalarea este setată
automat la Încadrare optimă.

Orientare
Portret*
Vedere

Inversare portret
Inversare vedere

Specifică orientarea textului şi a elementelor grafice de pe pagină.

Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.

Hârtie

Configuraţie tavă
Element de meniu Descriere

Sursă prestabilită
Tava [x] (1*)
Alimentator MF

Hârtie alimentată manual
Plic alimentat manual

Setaţi sursa hârtiei pentru toate lucrările de imprimare.

Notă: Opţiunea Alimentator MF apare numai când opţiunea Configurare MP este setată
la Casetă.

Dimensiune/Tip hârtie
Tava [x]

Alimentator MF
Hârtie alimentată manual

Plic alimentat manual

Specificaţi dimensiunea sau tipul hârtiei încărcate în fiecare sursă de hârtie.

Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.
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Element de meniu Descriere

Dimensiune înlocuitoare
Dezactivat
Statement/A5

Letter/A4
Toate valorile listate*

Setaţi imprimanta să înlocuiască o dimensiune specificată a hârtiei dacă dimensiunea
solicitată nu este încărcată în nicio sursă de hârtie.

Note:

• Opţiunea Dezactivat solicită utilizatorului să încarce dimensiunea de hârtie
necesară.

• Opţiunea Statement/A5 imprimă un document de dimensiune A5 în format
Statement când se încarcă hârtie Statement, iar lucrările de dimensiune Statement
se imprimă pe hârtie de dimensiune A5 când se încarcă hârtie A5.

• Opţiunea Letter/A4 imprimă un document de dimensiune A4 în format Letter când
se încarcă hârtie Letter, iar lucrările de dimensiune Letter se imprimă pe hârtie de
dimensiune A4 când se încarcă hârtie A4.

• Opţiunea Toate valorile listate înlocuieşte Letter/A4.

Configurare MP
Casetă*

Manual
Prima

Setaţi momentul în care imprimanta trebuie să preia hârtia încărcată în alimentatorul
multifuncţional.

Note:

• Când opţiunea este setată la Casetă, imprimanta tratează alimentatorul multifunc-
ţional ca pe o tavă.

• Când opţiunea este setată la Manual, imprimanta tratează alimentatorul multifunc-
ţional ca pe un alimentator manual.

• Când opţiunea este setată la Prima, imprimanta preia hârtie din alimentatorul multi-
funcţional până la golirea acestuia, indiferent de sursa hârtiei sau de dimensiunea
de hârtie necesară.

Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.

Configurare suporturi

Configuraţie universală

Element de meniu Descriere

Unităţi de măsură
Inchi
Milimetri

Specificaţi unitatea de măsură pentru formatul universal de hârtie.

Notă: Inchi este setarea implicită din fabrică pentru S.U.A. Milimetri este setarea implicită
din fabrică internaţională.

Lăţime portret
3-52 inchi (8,5*)

76-1321 mm (216*)

Setaţi lăţimea portret a hârtiei format universal.

Înălţime portret
3-52 inchi (14*)

76,2-1321 mm (356*)

Setaţi înălţimea portret a hârtiei format universal.

Direcţie alimentare
Muchia scurtă*
Muchie lungă

Setaţi imprimanta să preia hârtie din marginea scurtă sau cea lungă.

Notă: Opţiunea Muchia lungă este afişată numai dacă marginea cea mai lungă este mai
scurtă decât lăţimea maximă acceptată.

Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.
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Tipuri suport

Element de meniu Descriere

Hârtie simplă

Carton
Folie transparentă

Reciclată
Etichete

Hârtie de corespondenţă
Plic

Plic aspru

Hârtie cu antet

Preimprimată
Hârtie colorată

Uşoară
Grea

Hârtie aspră/de bumbac

Tip personalizat [x]

Specificaţi textura, greutatea şi orientarea hârtiei.

Reţea/Porturi

Prezentare generală a reţelei
Element de meniu Descriere

Adaptor activ
Auto*

Reţea standard

Fără fir

Specificaţi modul de conectare a unei reţele.

Notă: Opţiunea Fără fir apare doar dacă este instalat un adaptor de reţea fără fir.

Stare reţea Afişaţi starea conexiunii în reţea a imprimantei.

Afișare stare reţea pe imprimantă
Activat*
Dezactivat

Afişare stare reţea pe ecran.

Viteză, Duplex Afişaţi viteza adaptorului de reţea activ.

IPv4 Afişare adresă IPv4.

Toate adresele IPv6 Afişează toate adresele IPv6.

Reiniţializare server de imprimare Resetaţi toate conexiunile la imprimantă ale reţelei active.

Notă: Această setare elimină toate setările de configurare a reţelei.

Expirare lucrare în reţea
Dezactivat
Activat* (90 secunde)

Setarea duratei de timp înainte ca imprimanta să revoce o lucrare de imprimare în
reţea.

Pagină banner
Dezactivat*

Activat

Imprimaţi o pagină banner.

Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.
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Fără fir
Element de meniu Descriere

Configurare de la panoul imprimantei
Alegere reţea

Adăugare reţea Wi-Fi

• Nume reţea

• Mod de securitate fără fir

Dezactivat*
WEP

WPA2/WPA - Personal

WPA2 - Personal

Determină reţeaua fără fir la care se conectează imprimanta.

Notă: Acest element de meniu apare drept Configurare conexiune fără fir
în Embedded Web Server.

Compatibilitate
802.11b/g/n (2,4 GHz)

Specifică standardul wireless pentru reţeaua Wi-Fi.

Mod de securitate fără fir
Dezactivat*

WEP
WPA2/WPA-Personal

WPA2-Personal
802.1x - RADIUS

Setează tipul de securizare pentru conectarea imprimantei la dispozitive
wireless.

Mod de autentificare WEP
Auto*

Deschidere
Partajat

Setează tipul Protocolului de Criptare Wireless (WEP) utilizat de
imprimantă.

Notă: Acest element de meniu este afişat numai dacă opţiunea Mod
securitate fără fir este setată la WEP.

Setare cheie WEP Specifică o parolă WEP pentru conexiunea wireless securizată.

Notă: Acest element de meniu este afişat numai dacă opţiunea Mod
securitate fără fir este setată la WEP.

WPA2-Personal
AES*

Activează securizarea wireless prin intermediul protocolului WPA2.

Notă: Acest element de meniu este afişat numai dacă opţiunea Mod
securitate fără fir este setată la WPA2-Personal.

Setaţi PSK Setează parola pentru conexiunea wireless securizată.

Notă: Acest element de meniu este afişat numai dacă Mod securitate
fără fir este setat la WPA2/WPA-Personal sau WPA2‑Personal.

WPA2/WPA‑Personal
AES*

Activaţi securitatea fără fir prin WPA2/WPA.

Notă: Acest element de meniu este afişat numai dacă opţiunea Mod
securitate fără fir este setată la WPA2/WPA-Personal.

Mod de criptare 802.1x
WPA+
WPA2*

Activează securizarea wireless prin intermediul standardului 802.1x.

Notă: Acest element de meniu este afişat numai dacă opţiunea Mod
securitate fără fir este setată la 802.1x - Radius.

IPv4
Activare DHCP

Activat*

Dezactivat

Activarea Protocolului de configurare dinamică a gazdei (Dynamic Host
Configuration Protocol - DHCP).

Notă: DHCP este un protocol standard care permite unui server să
distribuie în mod dinamic clienţilor adresele IP şi informaţiile de confi-
gurare.
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Element de meniu Descriere

IPv4
Setare adresă IP statică

Adresă IP

Mască de reţea
Gateway

Setarea adresei IP statice a imprimantei dvs.

IPv6
Activare IPv6

Activat*
Dezactivat

Activează protocolul IPv6 la imprimantă.

IPv6
Activare DHCPv6

Activat
Dezactivat*

Activează protocolul DHCPv6 la imprimantă.

IPv6
Configurare automată adresă fără stare

Dezactivat
Activat*

Setaţi placa de reţea pentru a accepta intrările de configurare automată a
adreselor IPv6, specificate de un router.

IPv6
Adresă DNS

Specificarea adresei serverului DNS.

IPv6
Adresă IPV6 alocată manual

Atribuirea adresei IPv6.

Notă: Acest element de meniu apare numai pe anumite modele de
imprimantă.

IPv6
Router IPV6 alocat manual

Alocarea adresei routerului IPv6.

Notă: Acest element de meniu apare numai pe anumite modele de
imprimantă.

IPv6
Prefix adresă

0-128 (64*)

Specificarea prefixului de adresă.

IPv6
Toate adresele IPv6

Afişează toate adresele IPv6.

IPv6
Toate adresele de router IPv6

Afişarea tuturor adreselor de router IPv6.

Adresă de reţea
UAA

LAA

Vizualizaţi adresele de reţea.

PCL SmartSwitch
Activat*
Dezactivat

Setează imprimanta să comute automat la emularea PCL, dacă aceasta
este necesară pentru o lucrare de imprimare, indiferent de limbajul implicit
al imprimantei.

Notă: Atunci când PCL SmartSwitch este dezactivat, imprimanta nu
analizează datele primite şi utilizează limbajul implicit specificat în meniul
Configurare.

Despre meniurile imprimantei 42



Element de meniu Descriere

PS SmartSwitch
Activat*
Dezactivat*

Setează imprimanta să comute automat la emularea PS, dacă aceasta este
necesară pentru o lucrare de imprimare, indiferent de limbajul implicit al
imprimantei.

Notă: Atunci când PS SmartSwitch este dezactivat, imprimanta nu
analizează datele primite şi utilizează limbajul implicit specificat în meniul
Configurare.

PS binar Mac
Auto*

Activat

Dezactivat

Setaţi imprimanta pentru a procesa lucrări de imprimare PostScript binare
Macintosh.

Note:

• Setarea Activat procesează lucrările de imprimare PostScript binare
în modul brut.

• Setarea Dezactivat filtrează lucrările de imprimare folosind protocolul
standard.

Wi‑Fi Direct
Element de meniu Descriere

Activare Wi‑Fi Direct
Activat

Dezactivat*

Setează imprimanta să se conecteze direct la dispozitivele Wi-Fi.

Nume Wi-Fi Direct Specificaţi numele reţelei Wi-Fi Direct.

Parolă Wi-Fi Direct Setaţi parola pentru autentificarea şi validarea utilizatorilor la o
conexiune Wi-Fi.

Afișare parolă pe pagina de configurare
Dezactivat
Activat*

Afişaţi Parola Wi‑Fi Direct pe Pagina configurare reţea.

Număr canal preferat
1–11
Auto*

Setaţi canalul preferat al reţelei Wi-Fi.

Adresă IP proprietar grup Specifică adresa IP a proprietarului grupului.

Acceptare automată solicitări prin butonul de
comandă

Dezactivat*

Activat

Acceptă automat solicitări de conectare la reţea.

Notă: Acceptarea automată a clienţilor nu este sigură.

Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.

Ethernet
Element de meniu Descriere

Viteză reţea Afişaţi viteza unui adaptor de reţea activă.

Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.
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Element de meniu Descriere

IPv4
Activare DHCP

Activat*

Dezactivat

Activarea Protocolui de configurare dinamică a gazdei (Dynamic Host Configu-
ration Protocol - DHCP).

Notă: DHCP este un protocol standard care permite unui server să distribuie
în mod dinamic clienţilor adresele IP şi informaţiile de configurare.

IPv4
Setare adresă IP statică

Adresă IP

Mască de reţea
Gateway

Setarea adresei IP statice a imprimantei dvs.

IPv6
Activare IPv6

Activat*
Dezactivat

Activează protocolul IPv6 la imprimantă.

IPv6
Activare DHCPv6

Dezactivat*
Activat

Activează protocolul DHCPv6 la imprimantă.

IPv6
Configurare automată adresă fără
stare

Activat*
Dezactivat

Setaţi placa de reţea pentru a accepta intrările de configurare automată a
adreselor IPv6, specificate de un router.

IPv6
Adresă DNS

Specificarea adresei serverului DNS.

IPv6
Prefix adresă

0–128 (64*)

Specificarea prefixului de adresă.

IPv6
Toate adresele IPv6

Afişează toate adresele IPv6.

IPv6
Toate adresele de router IPv6

Afişarea tuturor adreselor de router IPv6.

Adresă de reţea
UAA

LAA

Afişaţi adresele Media Access Control (MAC) (Controlul accesului la mediu) ale
imprimantei: Locally Administered Address (LAA) (Adresă administrată local) şi
Universally Administered Address (UAA) (Adresă administrată universal).

Notă: Puteţi schimba manual adresa LAA a imprimantei.

PCL SmartSwitch
Activat*

Dezactivat

Setează imprimanta să comute automat la emularea PCL, dacă aceasta este
necesară pentru o lucrare de imprimare, indiferent de limbajul implicit al impri-
mantei.

Notă: Atunci când PCL SmartSwitch este dezactivat, imprimanta nu
analizează datele primite şi utilizează limbajul implicit specificat în meniul
Configurare.

Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.
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Element de meniu Descriere

PS SmartSwitch
Activat*
Dezactivat

Setează imprimanta să comute automat la emularea PS, dacă aceasta este
necesară pentru o lucrare de imprimare, indiferent de limbajul implicit al impri-
mantei.

Notă: Atunci când PS SmartSwitch este dezactivat, imprimanta nu analizează
datele primite şi utilizează limbajul implicit specificat în meniul Configurare.

PS binar Mac
Auto*
Activat

Dezactivat

Setaţi imprimanta pentru a procesa lucrări de imprimare PostScript binare
Macintosh.

Note:

• Setarea Activat procesează lucrările de imprimare PostScript binare în
modul brut.

• Setarea Dezactivat filtrează lucrările de imprimare folosind protocolul
standard.

Ethernet eficient energetic
Auto*

Activat

Dezactivat

Reducerea consumului de energie când imprimanta nu primeşte date din
reţeaua Ethernet.

Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.

TCP/IP
Notă: Acest meniu apare numai la imprimantele de reţea sau la imprimantele conectate la servere de
imprimare.

Element de meniu Descriere

Setare nume gazdă Setaţi numele gazdei TCP/IP curente.

Nume domeniu Setaţi numele domeniului.

Notă: Acest element de meniu apare numai la Embedded Web Server.

Permite DHCP/BOOTP să actualizeze
serverul NTP

Activat*

Dezactivat

Permiteţi clienţilor DHCP şi BOOTP să actualizeze setările NTP ale impri-
mantei.

Nume configuraţie zero Specificaţi un nume de serviciu pentru reţeaua cu configuraţie zero.

Notă: Acest element de meniu apare numai la Embedded Web Server.

Activare AutoIP
Activat*

Dezactivat

Atribuiţi o adresă IP în mod automat.

Adresă DNS Specificaţi adresa serverului curent Domain Name System (DNS) (Sistem de
nume de domenii).

DNS de rezervă Specificaţi adresele serverului DNS de rezervă.

DNS de rezervă 2

DNS de rezervă 3

Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.
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Element de meniu Descriere

Ordine de căutare domeniu Specificaţi o listă a numelor de domenii pentru localizarea imprimantei şi
resurselor sale care se află în domenii diferite ale reţelei.

Notă: Acest element de meniu apare numai la Embedded Web Server.

Activare DDNS
Dezactivat*

Activat

Actualizarea setărilor DNS dinamic.

DDNS TTL Specificaţi setările DDNS curente.

TTL implicit

Durată de reîmprospătare DDNS

Activare mDNS
Activat*
Dezactivat

Actualizaţi setările DNS multicast.

Adresa WINS Specificaţi o adresă de server pentru Windows Internet Name Service (WINS)
(Serviciul de alocare a numelui de domeniu pentru Windows).

Activare BOOTP
Dezactivat*

Activat

Permiteţi BOOTP să atribuie o adresă IP de imprimantă.

Listă server restricţionată Specificaţi o adresă IP pentru conexiunile TCP.

Note:

• Acest element de meniu apare numai la Embedded Web Server.

• Utilizaţi o virgulă pentru a separa fiecare adresă IP.

• Aveţi posibilitatea de a adăuga până la 50 de adrese IP.

Opţiuni pentru Listă servere restric-
ţionată

Se blochează toate porturile*

Blocaţi numai imprimarea

Blocaţi numai imprimarea şi HTTP

Specificaţi modul în care adresele IP din listă pot să acceseze funcţionalitatea
imprimantei.

Notă: Acest element de meniu apare numai la Embedded Web Server.

MTU Specificaţi un parametru al unităţii de transmisie maxime (MTU) pentru
conexiunile TCP.

Port de imprimare RAW
1-65535 (9100*)

Specificaţi un număr de port RAW pentru imprimantele conectate la o reţea.

Viteză maximă trafic ieșire
Dezactivat*

Activat

Activaţi rata maximă de transfer a imprimantei.

Activare TLSv1.0
Activat*
Dezactivat

Permiteţi protocolul TLSv1.0.

Activare TLSv1.1
Activat*

Dezactivat

Permiteţi protocolul TLSv1.1.

Suită de cifruri SSL Specificaţi algoritmii de codificare de utilizat pentru conexiunile SSL sau TLS.

Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.
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SNMP
Notă: Acest meniu apare numai pentru modelele de imprimante de reţea sau pentru imprimantele
conectate la servere de imprimare.

Element de meniu Descriere

SNMP Versiunile 1 și 2c
Activat

Dezactivat

Activat*
Acceptare setare SNMP

Dezactivat
Activat*

Activare PPM MIB

Dezactivat
Activat*

Comunitate SNMP

Configuraţi Simple Network Management Protocol (SNMP) (Protocol
simplu de administrare a reţelei) versiunile 1 şi 2c pentru instalarea
driverelor şi aplicaţiilor de imprimare.

SNMP versiunea 3
Activat

Dezactivat

Activat*
Nume context

Setaţi acreditări de citire/scriere
Nume de utilizator

Parolă de autentificare

Parolă de confidenţialitate
Setaţi acreditări numai-citire

Nume de utilizator
Parolă de autentificare

Parolă de confidenţialitate

Cheie de autentificare
MD5

SHA1*
Nivel minim de autentificare

Fără autentificare, Fără confidenţialitate
Autentificare, Fără confidenţialitate

Autentificare, Confidenţialitate*

Algoritm de confidenţialitate
DES

AES‑128*

Configuraţi SNMP versiunea 3 pentru instalarea şi actualizarea
securităţii imprimantei.

Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.

IPSec
Notă: Acest meniu apare numai pentru modelele de imprimante de reţea sau pentru imprimantele
conectate la servere de imprimare.
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Element de meniu Descriere

Activare IPSec
Dezactivat*

Activat

Activaţi Internet Protocol Security (IPSec) (Securizarea protocoalelor de
Internet).

Configuraţie de bază
Implicit*
Compatibilitate

Securizat

Setaţi configuraţia de bază a IPSec.

Notă: Acest element de meniu apare numai atunci când opţiunea
Activare IPSec este setată la Activat.

Propunere grup DH (Diffie-Hellman)
modp2048 (14)*
modp3072 (15)

modp4096 (16)
modp6144 (17)

Setaţi criptarea IPSec.

Notă: Acest element de meniu apare numai când opţiunea Configuraţie
de bază este setată la Compatibilitate.

Metodă de criptare propusă
3DES

AES*

Specificaţi metodele de criptare şi autentificare pentru conectare în
siguranţă la o reţea.

Notă: Aceste elemente de meniu apar numai când opţiunea Configu-
raţie de bază este setată la Compatibilitate.

Metodă de autentificare propusă
SHA1
SHA256*

SHA512

Durată de viaţă IKE SA (Ore)
1

2

4
8

24*

Setează durata de timp după care va fi generată o nouă cheie de auten-
tificare.

Notă: Aceste elemente de meniu apar numai când opţiunea Configu-
raţie de bază este setată la Securizată.

Durată de viaţă IPSec SA (Ore)
1
2

4
8*

24

Certificat dispozitiv IPSec Precizaţi un certificat IPSec.

Notă: Acest element de meniu apare numai atunci când opţiunea
Activare IPSec este setată la Activat.

Conexiuni autentificate cheie predistribuită
Gazda [x]

Adresă
Cheie

Configuraţi conexiunile autentificate ale imprimantei.

Notă: Aceste elemente de meniu apar numai când opţiunea Activare
IPSec este setată la Activat.

Conexiuni autentificate prin certificat
Gazda [x] Adresă[/sureţea]

Adresă[/subreţea]

Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.
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802.1x
Notă: Acest meniu apare numai pentru modelele de imprimante de reţea sau pentru imprimantele
conectate la servere de imprimare.

Element de meniu Descriere

Activ
Dezactivat*
Activat

Permite imprimantei să se conecteze la reţele care necesită autentificare înainte de a permite
accesul.

Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.

Configuraţie LPD
Notă: Acest meniu apare numai pentru modelele de imprimante de reţea sau pentru imprimantele
conectate la servere de imprimare.

Element de meniu Descriere

Expirare LPD
0-65535 secunde (90*)

Setaţi valoarea duratei de expirare pentru a opri serverul Line Printer Daemon (LPD) să
aştepte pe termen nedefinit lucrările de imprimare blocate sau nevalide.

Pagină baner LPD
Dezactivat*

Activat

Imprimaţi o pagină banner pentru toate lucrările de imprimare LPD.

Notă: O pagină banner este prima pagină a unei lucrări de imprimare, utilizată ca
separator al lucrărilor de imprimare şi pentru a identifica iniţiatorul solicitării lucrării de
imprimare.

Pagină trailer LPD
Dezactivat*

Activat

Imprimaţi o pagină trailer pentru toate lucrările de imprimare LPD.

Notă: O pagină trailer este ultima pagină a unei lucrări de imprimare.

Conversie retur de car LPD
Dezactivat*

Activat

Activaţi conversia returului de car.

Notă: Returul de care este un mecanism care comandă imprimanta să mute poziţia
cursorului la prima valoare de pe aceeaşi linie.

Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.

Setări HTTP/FTP
Element de meniu Descriere

Activare server HTTP
Oprit
Activat*

Accesaţi serverul Embedded Web Server pentru monitorizarea şi gestionarea
imprimantei.

Activare HTTPS
Oprit

Activat*

Configuraţi setările HyperText Transfer Protocol Secure (HTTPS) (Protocol de
transfer hipertext securizat).

Forţare conexiuni HTTPS
Activat
Dezactivat*

Forţaţi imprimanta să utilizeze conexiunile HTTPS.

Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.
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Element de meniu Descriere

Activare FTP/TFTP
Oprit
Activat*

Trimiteţi fişiere prin FTP.

Domenii locale Precizaţi numele de domeniu pentru serverele HTTP şi FTP.

Notă: Acest element de meniu apare numai la Embedded Web Server.

Adresă IP proxy HTTP Configuraţi setările serverelor HTTP şi FTP.

Notă: Adresă IP proxy HTTP şi Adresă IP proxy FTP apar numai în Embedded
Web Server.

Adresă IP proxy FTP

Port IP implicit HTTP
1–65535 (80*)

Certificat dispozitiv HTTPS

Port IP implicit FTP
1–65535 (21*)

Expirare pentru solicitări HTTP/FTP
1-299 (30*)

Precizaţi timpul până la închiderea conexiunii la server.

Reîncercări pentru solicitări
HTTP/FTP

1-299 (3*)

Setaţi numărul încercărilor de conectare la serverul HTTP/FTP.

Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.

USB
Element de meniu Descriere

PCL SmartSwitch
Oprit
Activat*

Setaţi imprimanta să comute la emularea PCL când acest lucru este solicitat de o lucrare de
imprimare primită printr-un port USB, indiferent de limbajul implicit al imprimantei.

Notă: Atunci când PCL SmartSwitch este dezactivat, imprimanta nu analizează datele primite şi
utilizează limbajul implicit specificat în meniul Configurare.

PS SmartSwitch
Oprit

Activat*

Setaţi imprimanta să comute la emularea PS când acest lucru este solicitat de o lucrare de
imprimare primită printr-un port USB, indiferent de limbajul implicit al imprimantei.

Notă: Atunci când PS SmartSwitch este dezactivat, imprimanta nu analizează datele primite şi
utilizează limbajul implicit specificat în meniul Configurare.

PS binar Mac
Activat

Auto*
Oprit

Setaţi imprimanta pentru a procesa lucrări de imprimare PostScript binare Macintosh.

Note:

• Când opţiunea este setată la Activat, imprimanta procesează lucrări de imprimare PostScript
binare în modul brut de la computere care utilizează sistemul de operare Macintosh.

• Când opţiunea este setată la Auto, imprimanta procesează lucrări de imprimare de la
computere care utilizează sisteme de operare Windows sau Macintosh

• Când este setată la Dezactivat, imprimanta filtrează lucrările de imprimare PostScript
utilizând protocolul standard.

Activare port USB
Dezactivare

Activare*

Activaţi portul USB standard.

Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.
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Restricţionaţi accesul la reţeaua externă
Element de meniu Descriere

Restricţionaţi accesul la reţeaua externă
Dezactivat*

Activat

Restricţionaţi accesul la site-uri de reţea.

Adresă reţea externă Specificaţi adresele de reţea cu acces restricţionat.

Adresă de e‑mail pentru notificări Specificaţi o adresă de e-mail la care să se trimită o notificare privind eveni-
mentele înregistrate în jurnal.

Frecvenţă ping
1-300 (10*)

Specificaţi intervalul de interogare a reţelei în secunde.

Subiect Specificați obiectul și mesajul notificării prin e-mail.

Mesaj

Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.

Securitate

Jurnalul auditului de securitate
Element de meniu Descriere

Activare audit
Dezactivat*
Activat

Înregistraţi evenimente în jurnalul auditului de
securitate şi jurnalul sistemului la distanţă.

Activare jurnal de sistem la distanţă
Dezactivat*

Activat

Trimiteţi jurnale de audit la un server la distanţă.

Server jurnal de sistem la distanţă Specificaţi serverul pentru jurnalul sistemului la
distanţă.

Port jurnal de sistem la distanţă
1-65535 (514*)

Specificaţi portul la distanţă syslog.

Metodă jurnal de sistem la distanţă
UDP normal*

Stunnel

Specificaţi o metodă pentru transmiterea eveni-
mentelor înregistrate ale jurnalului de sistem la un
server la distanţă.

Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.

Despre meniurile imprimantei 51



Element de meniu Descriere

Locaţie jurnal de sistem la distanţă
0 – Mesaje nucleu
1 – Mesaje de nivel utilizator

2 – Sistem de poştă
3 – Daemoni de sistem

4 – Mesaje de securitate/autorizare*
5 – Mesaje generate intern de jurnalele de sistem

6 – Subsistem imprimantă linie

7 – Subsistem informaţii de reţea
8 – Subsistem UUCP

9 – Daemon ceas
10 – Mesaje de securitate/autorizare

11 – Daemon FTP

12 – Subsistem NTP
13 – Jurnal de audit

14 – Alertă jurnal
15 – Daemon ceas

16 – Uz local 0 (local0)

17 – Uz local 1 (local1)

18 – Uz local 2 (local2)
19 – Uz local 3 (local3)

20 – Uz local 4 (local4)
21 – Uz local 5 (local5)

22 – Uz local 6 (local6)
23 – Uz local 7 (local7)

Specificaţi un cod de unitate pe care imprimanta îl
utilizează pentru trimiterea evenimentelor de jurnal
la un server la distanţă.

Severitatea evenimentelor de înregistrat
0 – Urgenţă

1 – Alertă
2 – Critic

3 – Eroare
4 – Avertisment*

5 – Notificare

6 – Informativ
7 – Depanare

Specificaţi limita nivelului de prioritate pentru
jurnalizarea mesajelor şi evenimentelor.

Jurnal sistem la distanţă pentru evenimente neînregistrate
Dezactivat*

Activat

Trimiteţi toate evenimentele, indiferent de nivelul
de severitate, la serverul la distanţă.

Adresă de e-mail administrator Trimite administratorului, prin e-mail, o notificare
privind evenimentele jurnalizate.

Alertă jurnal de poștă electronică șters
Dezactivat*

Activat

Trimiteţi administratorului o notificare prin e-mail
când o înregistrare de jurnal este ştearsă.

Alertă jurnal de poștă electronică arhivat
Dezactivat*
Activat

Trimiteţi administratorului o notificare prin e-mail
când jurnalul se umple şi începe să suprascrie
înregistrările mai vechi.

Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.
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Element de meniu Descriere

Comportament jurnal plin
Se suprascriu înregistrările mai vechi *
Trimitere jurnal prin poştă electronică, şterge toate înregistrările

Rezolvă problemele de stocare a jurnalului când
acesta umple memoria alocată.

Alertă % de poștă electronică plină
Dezactivat*

Activat

Trimite administratorului o notificare prin e-mail
când jurnalul umple memoria alocată acestuia.

Nivel de alertă memorie % plină
1-99 (90*)

Alertă jurnal de poștă electronică exportat
Dezactivat*

Activat

Trimite administratorului o notificare prin e-mail
când un jurnal este exportat.

Alertă setări jurnal de poștă electronică modificate
Dezactivat*

Activat

Trimiteţi administratorului o notificare prin e-mail
când este setată opţiunea Activare audit.

Capete de rând jurnal
LF (\n)*
CR (\r)

CRLF (\r\n)

Specificaţi modul în care se termină capătul
fiecărui rând din fişierul jurnal.

Semnare digitală export
Dezactivat*
Activat

Adăugaţi câte o semnătură digitală la fiecare fişier
jurnal exportat.

Ștergere jurnale Ştergeţi toate jurnalele de audit.

Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.

Restricţii de conectare
Element de meniu Descriere

Conectări nereușite
1-10 (3*)

Specificaţi numărul de conectări nereuşite permise înainte de blocarea utilizatorului.

Interval de timp pentru nereușită
1-60 minute (5*)

Specificaţi intervalul de timp dintre conectările nereuşite înainte de blocarea utiliza-
torului.

Interval de timp de blocare
1-60 minute (5*)

Specificaţi durata blocării.

Expirare conectare prin web
1-120 minute (10*)

Specificaţi întârzierea pentru o conectare la distanţă înainte ca utilizatorul să fie
deconectat automat.

Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.
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Configurare imprimare confidenţială
Element de meniu Descriere

Număr maxim de introduceri nevalide PIN
2–10 (0*)

Setaţi numărul de introduceri nevalide ale codului PIN.

Note:

• Valoarea zero dezactivează această setare.

• Când este atinsă limita, lucrările de imprimare pentru numele de
utilizator şi codul PIN respectiv sunt şterse.

Expirare lucrare confidenţială
Dezactivat*

1 oră
4 ore

24 ore

1 săptămână

Setaţi perioada de expirare pentru lucrările de imprimare confidenţială.

Note:

• Dacă acest element de meniu este modificat în timp ce există
lucrări de imprimare confidenţiale în memoria imprimantei,
perioada de expirare pentru lucrările respective nu se modifică la
noua valoare implicită.

• Dacă imprimanta este oprită, atunci toate lucrările confidenţiale
care se află în aşteptare în memoria imprimantei sunt şterse.

Expirare lucrare repetată
Dezactivat*

1 oră
4 ore

24 ore
1 săptămână

Setaţi perioada de expirare pentru o lucrare de imprimare pe care doriţi
să o repetaţi.

Expirare lucrare de verificare
Dezactivat*

1 oră
4 ore

24 ore
1 săptămână

Setaţi perioada de expirare în care imprimanta imprimă o copie a cărei
calitate trebuie examinată de utilizator înainte de imprimarea copiilor
rămase.

Rezervare Expirare lucrare
Dezactivat*

1 oră
4 ore

24 ore
1 săptămână

Setaţi perioada de expirare în care imprimanta stochează lucrări de
imprimare pentru a fi imprimate ulterior.

Necesită punerea în așteptare a tuturor
lucrărilor

Dezactivat*

Activat

Setaţi imprimanta să pună în aşteptare toate lucrările de imprimare.

Se reţin copii ale documentelor
Dezactivat*

Activat

Permite stocarea documentelor cu acelaşi nume de fişier.

Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.
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Ștergere fișiere de date temporare
Element de meniu Descriere

Stocat în memoria integrată
Dezactivat*

Activat

Ştergeţi toate fişierele stocate în memoria imprimantei.

Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.

Setări soluţii LDAP
Element de meniu Descriere

Urmărire recomandări LDAP
Dezactivat*
Activat

Căutarea contului de utilizator conectat în diferitele servere
ale domeniului.

LDAP Certificate Verification (Verificare certificat LDAP)
Da

Nu*

Activarea verificării certificatelor LDAP.

Diverse
Element de meniu Descriere

Permisiune imprimare
Dezactivat*

Activat

Permiteţi utilizatorului să imprime.

Jumper de resetare securitate
Activare acces „Vizitator”*
Fără efect

Specificaţi accesul utilizatorilor la imprimantă.

Note:

• Jumperul este amplasat alături de o pictogramă de blocare de pe placa controle-
rului.

• Opţiunea Activare acces „Vizitator” oferă oricui acces la toate funcţiile impri-
mantei.

• Opţiunea Fără efect poate împiedica accesul la imprimantă atunci când informa-
ţiile de securitate necesare nu sunt disponibile.

Lungime minimă parolă
0-32

Specificaţi lungimea parolei.

Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.

Rapoarte

Pagină setări meniu
Element de meniu Descriere

Pagină setări meniu Imprimaţi un raport care conţine meniurile imprimantei.
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Dispozitiv
Element de meniu Descriere

Informaţii dispozitiv Imprimaţi un raport care conţine informaţii despre imprimantă.

Statistici dispozitiv Imprimaţi un raport despre utilizarea imprimantei şi starea alimentării.

Listă de profiluri Imprimaţi o listă cu profilurile stocate în imprimantă.

Raport despre produs Imprimaţi un raport care conţine numărul de serie al imprimantei şi numele modelului.

Imprimare
Element de meniu Descriere

Fonturi imprimare
Fonturi PCL
Fonturi PostScript

Imprimarea mostrelor şi a informaţiilor despre fonturile disponibile în fiecare limbaj de imprimantă.

Reţea
Element de meniu Descriere

Pagină configurare
reţea

Imprimaţi o pagină care prezintă setările configurate pe imprimantă pentru comunicarea în reţea
şi comunicarea fără fir.

Notă: Acest element de meniu apare numai în imprimantele de reţea sau în imprimantele
conectate la servere de imprimare.

Clienţi conectaţi la
Wi‑Fi Direct

Imprimaţi o pagină care arată lista de dispozitive care sunt conectate la imprimantă utilizând
Wi‑Fi Direct.

Notă: Acest element de meniu este afişat numai când opţiunea Activare Wi‑Fi Direct este
setată la Activat.

Ajutor
Element de meniu Descriere

Imprimarea tuturor ghidurilor Imprimă toate ghidurile

Ghid de conectare Conţine informaţii despre conectarea imprimantei local (USB) sau la o reţea

Ghid informativ Furnizează informaţii despre imprimantă

Ghid media Furnizează informaţii despre încărcarea hârtiei şi a suporturilor speciale

Ghid pentru calitatea monocromă Furnizează informaţii despre setările de calitate a imprimării monocrom

Ghid pentru mutare Furnizează informaţii despre mutarea, amplasarea sau transportul imprimantei

Ghid pentru calitatea imprimării Conţine informaţii despre soluţionarea problemelor calitative

Ghid pentru consumabile Oferă informaţii despre comandarea consumabilelor
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Rezolvarea problemelor
Element de meniu Descriere

Pagini de testare a calităţii imprimării Imprimaţi pagini de testare pentru a identifica şi corecta defectele de calitate a
imprimării.

Imprimarea Paginii setări meniu
1 De la panoul de control, navigaţi până la:

Setări >  > Rapoarte > 

2 Selectaţi Pagină setări meniu, apoi apăsaţi pe .

Despre meniurile imprimantei 57



Securizarea imprimantei

Localizarea slotului de securitate
Această imprimantă este echipată cu o caracteristică de securitate prin blocare. Ataşaţi un dispozitiv de
blocare a securităţii compatibil cu majoritatea computerelor laptop în locaţia afişată pentru a asigura
imprimanta.

Ștergerea memoriei imprimantei
Pentru a şterge memoria volatilă sau datele de buffer, opriţi imprimanta.

Pentru a şterge memoria nevolatilă sau setările individuale, setările dispozitivului sau de reţea, setările de
securitate şi soluţiile integrate, urmaţi paşii de mai jos:

1 De la panoul de control, navigaţi până la:

Setări >  > Dispozitiv >  > Întreţinere >  > Ştergere pentru scoaterea din uz >  > Curăţaţi

toate informaţiile din memoria nevolatilă >  > Da > 

2 Selectaţi fie Începere configurare iniţială, fie Lăsaţi imprimanta offline, apoi apăsaţi pe .
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Revenirea la setările prestabilite din fabrică
1 De la panoul de control, navigaţi până la:

Setări >  > Dispozitiv >  > Revenire la setările prestabilite din fabrică >  > Restabiliţi toate

setările > 

2 Selectaţi Da, apoi apăsaţi pe .

Declaraţie privind volatilitatea
Imprimanta conţine diverse tipuri de memorie care au capacitatea de a stoca setări de dispozitiv şi de reţea,
precum şi date de utilizator.

Tip de memorie Descriere

Memoria volatilă Imprimanta utilizează o memorie cu acces aleator (RAM) standard pentru a stoca temporar în buffer
datele de utilizator în timpul lucrărilor simple de imprimare.

Memoria nevolatilă Imprimanta poate să utilizeze două forme de memorie nevolatilă: EEPROM şi NAND (memorie
flash). Ambele tipuri sunt utilizate pentru a stoca datele sistemului de operare, setările dispozitivului
şi informaţiile de reţea.

Ştergeţi conţinutul oricărei memorii instalate în imprimantă, în următoarele situaţii:

• Imprimanta este dezafectată.

• Imprimanta urmează să fie mutată într-un alt departament sau într-o altă locaţie.

• Operaţiile de service asupra imprimantei sunt efectuate de o persoană din afara organizaţiei.

• Imprimanta este ridicată de la sediul dvs. pentru service.

• Imprimanta este vândută unei alte organizaţii.
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Întreţinerea imprimantei
Avertisment - Pericol de deteriorare: Nemenţinerea imprimantei într-o stare de funcţionare optimă sau
neînlocuirea pieselor şi a consumabilelor poate duce la deteriorarea imprimatei.

Lucrul în reţea

Conectarea imprimantei la o reţea Wi‑Fi
Înainte de a începe, asiguraţi-vă că:

• Opţiunea Adaptor activ este setată la Automat. De la panoul de control, navigaţi la Setări > Reţea/Porturi
> Prezentare generală reţea > Adaptor activ.

Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsaţi  pentru a naviga printre setări.

• Cablul Ethernet nu este conectat la imprimantă.

Utilizarea expertului de configurare fără fir al imprimantei

Note:

• Aceste instrucţiuni se aplică numai anumitor modele de imprimantă.

• Înainte de a utiliza expertul, asiguraţi-vă că firmware-ul imprimantei este actualizat. Pentru informaţii
suplimentare, consultaţi “Actualizarea firmware-ului” la pagina 126.

1 Din ecranul de pornire, atingeţi  > Configuraţi acum.

2 Selectaţi o reţea Wi-Fi, apoi introduceţi parola de reţea.

3 Atingeţi Terminat.

Utilizarea meniului Setări de pe imprimantă

1 De la panoul de control, navigaţi până la:

Setări > Reţea/Porturi > Fără fir > Configurare de la panoul imprimantei

Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsaţi  pentru a naviga printre setări.

2 Selectaţi o reţea Wi-Fi, apoi introduceţi parola de reţea.

Notă: Pentru modelele de imprimante compatibile cu reţele Wi-Fi, în timpul configurării iniţiale este
afişată o solicitare pentru configurarea reţelei Wi-Fi.
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Conectarea imprimantei la o reţea fără fir utilizând Wi‑Fi Protected Setup
(WPS)
Înainte de a începe, asiguraţi-vă că:

• Punctul de acces (routerul fără fir) are certificare WPS sau este compatibil cu WPS. Pentru mai multe
informaţii, consultaţi documentaţia livrată împreună cu punctul de acces.

• Pe imprimantă este instalat un adaptor de reţea fără fir. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi
instrucţiunile livrate cu adaptorul.

• Asiguraţi-vă că opţiunea Adaptor activ este setată la Automat. De la panoul de control, navigaţi până la:

Setări >  > Reţea/Porturi >  > Prezentare generală reţea >  > Adaptor activ >  > Automat

> 

Utilizarea metodei cu apăsare pe buton

1 De la panoul de control, navigaţi până la:

Setări >  > Reţea/Porturi >  > Fără fir >  > Wi‑Fi Protected Setup >  > Pornire

metodă cu apăsare pe buton > 

2 Urmaţi instrucţiunile de pe afişaj.

Utilizarea metodei numărului personal de identificare (PIN)

1 De la panoul de control, navigaţi până la:

Setări >  > Reţea/Porturi >  > Fără fir >  > Wi‑Fi Protected Setup >  > Pornire

metodă PIN > 

2 Copiaţi numărul personal de identificare WPS format din opt cifre.

3 Deschideţi un browser web, apoi introduceţi adresa IP a punctului de acces în câmpul pentru adresă.

Note:

• Pentru a afla adresa IP, consultaţi documentaţia inclusă cu punctul de acces.

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

4 Accesaţi setările WPS. Pentru mai multe informaţii, consultaţi documentaţia livrată împreună cu
punctul de acces.

5 Introduceţi PIN-ul din opt cifre, apoi salvaţi modificările.
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Configurarea Wi‑Fi Direct
Wi-Fi Direct® Este o tehnologie peer-to-peer bazată pe Wi-Fi, care permite dispozitivelor wireless să se
conecteze direct la o imprimantă cu Wi-Fi Direct activat fără a utiliza un punct de acces (router fără fir).

1 De la panoul de control, navigaţi până la:

Setări > Reţea/Porturi > Wi-Fi Direct

Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsaţi  pentru a naviga printre setări.

2 Configuraţi setările.

• Activare Wi-Fi Direct – Permite imprimantei să transmită propria reţea Wi-Fi Direct.

• Nume Wi‑Fi Direct – Atribuie un nume reţelei Wi‑Fi Direct.

• Parolă Wi‑Fi Direct – Atribuie parola pentru negocierea securităţii fără fir atunci când utilizaţi
conexiunea peer-to-peer.

• Afişare parolă pe pagina de configurare – Afişează parola pe Pagină configurare reţea.

• Acceptare automată solicitări buton – Permite imprimantei să accepte automat solicitările de
conectare.

Notă: Acceptarea automată a solicitărilor prin apăsare de buton nu este securizată.

Note:

• În mod implicit, parola reţelei Wi-Fi Direct nu este vizibilă pe afişajul imprimantei. Pentru a afişa parola,
activaţi pictograma de afişare a parolei. De la panoul de control, navigaţi la Setări > Securitate >
Diverse > Activare dezvăluire parolă/PIN.

• Pentru a afla parola reţelei Wi-Fi Direct fără a o afişa pe afişajul imprimantei, de la panoul de control,
navigaţi la Setări > Rapoarte > Reţea > Pagină configurare reţea.

Conectarea unui dispozitiv mobil la imprimantă
Înainte de a conecta dispozitivul mobil, asiguraţi-vă că Wi-Fi Direct a fost configurat. Pentru informaţii
suplimentare, consultaţi “Configurarea Wi‑Fi Direct” la pagina 62.

Conectarea utilizând Wi‑Fi Direct

1 De pe dispozitivul mobil, accesaţi meniul de setări.

2 Activaţi Wi‑Fi, apoi atingeţi Wi-Fi Direct.

3 Selectaţi numele Wi-Fi Direct al imprimantei.

4 Confirmaţi conexiunea pe panoul de control al imprimantei.

Conectarea utilizând Wi‑Fi

1 De pe dispozitivul mobil, accesaţi meniul de setări.

2 Atingeţi Wi‑Fi, apoi selectaţi numele Wi-Fi Direct al imprimantei.

Notă: Înaintea numelui Wi-Fi Direct este adăugat şirul DIRECT-xy (unde x şi y sunt două caractere
aleatorii).

3 Introduceţi parola Wi-Fi Direct.
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Conectarea unui computer la imprimantă
Înainte de a vă conecta computerul, efectuaţi următoarele:

• Activare Wi‑Fi Direct pe imprimantă. De la panoul de control, navigaţi până la:

Setări > Reţea/Porturi > Wi-Fi Direct > Activare Wi‑Fi Direct > Activat

• Notaţi-vă numele Wi-Fi Direct. De la panoul de control, navigaţi până la:

Setări > Reţea/Porturi > Wi-Fi Direct > Nume Wi‑Fi Direct

• Notaţi-vă parola Wi-Fi Direct. De la panoul de control, navigaţi până la:

Setări > Reţea/Porturi > Wi-Fi Direct > Parolă Wi‑Fi Direct

Notă: De asemenea, puteţi configura numele şi parola Wi‑Fi Direct.

Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsaţi  pentru a naviga printre setări.

Pentru utilizatorii de Windows

1 Deschideţi Imprimante şi scanere, apoi faceţi clic pe Adăugare imprimantă sau scaner.

2 Faceţi clic pe Afişare imprimante Wi-Fi Direct, apoi selectaţi numele Wi-Fi Direct al imprimantei.

3 De pe afişajul imprimantei, notaţi-vă codul PIN din opt cifre al imprimantei.

4 Introduceţi codul PIN pe computer.

Notă: Dacă driverul imprimantei nu este deja instalat, Windows descarcă driverul corespunzător.

Pentru utilizatorii de Macintosh

1 Faceţi clic pe pictograma wireless, apoi selectaţi numele Wi-Fi Direct al imprimantei.

Notă: Înaintea numelui Wi-Fi Direct este adăugat şirul DIRECT-xy (unde x şi y sunt două caractere
aleatorii).

2 Introduceţi parola Wi-Fi Direct.

Notă: Comutaţi computerul înapoi la reţeaua sa anterioară după deconectarea de la conexiunea Wi-Fi
Direct.

Dezactivarea reţelei Wi-Fi
1 De la panoul de control al imprimantei, navigaţi la:

Setări >  > Reţea/Porturi >  > Prezentare generală a reţelei >  > Adaptor activ >  >

Reţea standard > 

2 Urmaţi instrucţiunile de pe afişaj.
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Curăţarea imprimantei
ATENŢIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita riscul electrocutării în timpul curăţării
exterioare a imprimantei, deconectaţi cablul de alimentare de la priza de perete şi deconectaţi toate
celelalte cabluri de la imprimantă înainte de a continua.

Note:

• Efectuaţi acestă sarcină odată la câteva luni.

• Deteriorarea imprimantei din cauza manipulării necorespunzătoare nu este acoperită de garanţie.

1 Opriţi imprimanta, apoi deconectaţi cablul de alimentare de la priza electrică.

2 Îndepărtaţi hârtia din recipientul standard şi din alimentatorul multifuncţional.

3 Îndepărtaţi praful, scamele şi bucăţile de hârtie din jurul şi din interiorul imprimantei utilizând o perie moale
sau un aspirator.

4 Ştergeţi exteriorul imprimantei cu o lavetă umedă, moale şi fără scame.

Note:

• Nu utilizaţi produse comerciale de curăţare şi nici detergenţi, deoarece aceştia pot să deterioreze
finisajul imprimantei.

• Asiguraţi-vă că imprimanta este uscată pe deplin după curăţare.

5 Conectaţi cablul de alimentare din priza electrică, apoi porniţi imprimanta.

ATENŢIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita pericolul de incendiu sau de
electrocutare, conectaţi cablul de tensiune direct la o priză electrică legată corespunzător la masă şi
cu parametri nominali corespunzători, aflată în apropierea produsului şi uşor accesibilă.

Comandarea pieselor și consumabilelor
Pentru a comanda piese şi consumabile, contactaţi magazinul din care aţi achiziţionat imprimanta.

Notă: Toate duratele de viaţă estimate pentru consumabile presupun imprimarea pe hârtie simplă de
dimensiunea Letter sau A4.

Verificarea stării pieselor și consumabilelor
1 De la panoul de control, navigaţi până la:

Setări >  > Rapoarte >  > Dispozitiv >  > Statistici dispozitiv > 

2 Din secţiunea Informaţii consumabile, verificaţi starea pieselor şi a consumabilelor.

Comandarea unui cartuș de toner

Note:

• Randamentul estimat al cartuşelor se bazează pe standardul ISO/IEC 19752.

• Imprimarea cu acoperiri extrem de mici în decursul unor perioade mari de timp poate să influenţeze
negativ capacitatea efectivă.
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Pentru a comanda un cartuş de toner, contactaţi magazinul de la care aţi cumpărat imprimanta.

Comandarea unei unităţi imagistice
Pentru a comanda o unitate imagistică, contactaţi magazinul de unde aţi achiziţionat imprimanta.

Comandarea unui kit de întreţinere
Pentru a comanda un kit de întreţinere, contactaţi locul din care aţi achiziţionat imprimanta.

Configurarea notificărilor de aprovizionare
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 > Dispozitiv > Notificări.

3 Din meniul Consumabile, faceţi clic pe Notificări aprovizionare particularizate.

4 Selectaţi o notificare pentru fiecare articol consumabil.

5 Aplicaţi modificările.

Înlocuirea pieselor și consumabilelor

Înlocuirea cartușului de toner
1 Deschideţi uşa A.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Pentru a preveni deteriorarea de la descărcarea electrostatică,
atingeţi orice cadru metalic expus al imprimantei înainte de a accesa sau atinge zonele interioare ale
imprimantei.
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2 Scoateţi cartuşul de toner uzat.

3 Despachetaţi noul cartuş de toner şi scuturaţi-l pentru a redistribui tonerul.

4 Introduceţi noul cartuş de toner.

Notă: Utilizaţi săgeţile de pe partea interioară a imprimantei pentru a vă ghida.
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5 Închideţi uşa A.

Înlocuirea unităţii de imagistică
1 Deschideţi uşa A.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Pentru a preveni deteriorarea de la descărcarea electrostatică,
atingeţi orice cadru metalic expus al imprimantei înainte de a accesa sau atinge zonele interioare ale
imprimantei.
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2 Scoateţi cartuşul de toner.

3 Scoateţi unitatea imagistică uzată.

4 Despachetaţi noua unitate imagistică, apoi scuturaţi-o pentru a redistribui tonerul.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneţi unitatea imagistică la lumină directă mai mult de 10
minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeţi tamburul fotoconductorului. Dacă îl atingeţi, calitatea
viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată.
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5 Introduceţi noua unitate imagistică.

Notă: Utilizaţi săgeţile de pe partea interioară a imprimantei pentru a vă ghida.

6 Introduceţi cartuşul de toner.

Notă: Utilizaţi săgeţile de pe partea interioară a imprimantei pentru a vă ghida.

7 Închideţi uşa A.
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Înlocuirea rolelor de tragere
1 Opriţi imprimanta.

2 Deconectaţi cablul de alimentare din priza electrică, apoi de la imprimantă.

3 Scoateţi tava.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Pentru a preveni deteriorarea de la descărcarea electrostatică,
atingeţi orice cadru metalic expus al imprimantei înainte de a accesa sau atinge zonele interioare ale
imprimantei.
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4 Îndepărtaţi rolele uzate una câte una.

5 Despachetaţi noile role de tragere.
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6 Inseraţi noile role de tragere.

7 Introduceţi tava.

8 Conectaţi cablul de alimentare la imprimantă şi apoi la priza electrică.

ATENŢIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare,
conectaţi cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau
împământată, care se află în apropierea produsului şi este uşor accesibilă.

9 Porniţi imprimanta.

Înlocuirea ansamblului rolelor de tragere
1 Opriţi imprimanta.

2 Deconectaţi cablul de alimentare din priza electrică, apoi de la imprimantă.

3 Scoateţi tava opţională.

ATENŢIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Dacă imprimanta cântăreşte mai mult de 20 kg
(44 livre), poate fi nevoie de două sau mai multe persoane pentru a o ridica în siguranţă.
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4 Îndepărtaţi tava de intrare, apoi basculaţi baza acesteia.
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5 Îndepărtaţi ansamblul uzat al rolelor de tragere a hârtiei.

6 Despachetaţi noul ansamblu al rolelor de tragere.
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7 Inseraţi noul ansamblu al rolelor de tragere.

8 Coborâţi baza tăvii, apoi reinseraţi tava de intrare.
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9 Aliniaţi imprimanta cu tava opţională, apoi coborâţi imprimanta până când se fixează cu un clic în poziţie.

10 Conectaţi cablul de alimentare la imprimantă şi apoi la priza electrică.

ATENŢIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare,
conectaţi cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau
împământată, care se află în apropierea produsului şi este uşor accesibilă.

11 Porniţi imprimanta.

Resetarea contoarelor de utilizare a consumabilelor
1 De la panoul de control, navigaţi până la:

Setări >  > Dispozitiv >  > Întreţinere >  > Meniu Configurare >  > Utilizare consumabile

şi contoare > 

2 Selectaţi contorul de consumabile pe care doriţi să îl resetaţi.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Consumabilele şi piesele care nu sunt acoperite de termenii
acordului privind programul de utilizare şi returnare pot fi resetate şi recondiţionate. Cu toate acestea,
garanţia producătorului nu acoperă pagubele cauzate de consumabile şi/sau piese neoriginale. Resetarea
contoarelor pentru consumabile sau piese fără o recondiţionare adecvată poate duce la deteriorarea
imprimantei. După resetarea contorului pentru consumabile sau piese, imprimanta poate afişa o eroare ce
indică prezenţa articolului resetat.
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Mutarea imprimantei

Mutarea imprimantei în altă locaţie
ATENŢIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Dacă imprimanta cântăreşte mai mult de 20 kg (44 livre),
poate fi nevoie de două sau mai multe persoane pentru a o ridica în siguranţă.

ATENŢIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, utilizaţi
doar cablul de alimentare oferite împreună cu acest produs sau un cablu de schimb autorizat de
producător.

ATENŢIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Când mutaţi imprimanta, pentru a evita vătămarea
corporală sau deteriorarea imprimantei, urmaţi aceste indicaţii:

• Asiguraţi-vă că toate uşile şi tăvile sunt închise.

• Opriţi imprimanta, apoi deconectaţi cablul de alimentare de la priza electrică.

• Deconectaţi toate cablurile de la imprimantă.

• Dacă imprimanta are tăvi opţionale separate instalate pe podea sau accesorii de ieşire ataşate la aceasta,
deconectaţi-le înainte de a muta imprimanta.

• Dacă imprimanta are o platformă cu rotile, deplasaţi-o cu atenţie în noua locaţie. Aveţi grijă când treceţi
peste praguri şi denivelări din podea.

• Dacă imprimanta nu are o platformă cu rotile, dar are în configuraţie tăvi opţionale sau accesorii de ieşire,
scoateţi accesoriile de ieşire şi ridicaţi imprimata de pe tăvi. Nu încercaţi să ridicaţi imprimanta şi orice
accesorii simultan.

• Utilizaţi întotdeauna mânerele imprimantei pentru a o ridica.

• Cărucioarele utilizate pentru a muta imprimanta trebuie să aibă o suprafaţă care să poată susţine integral
baza imprimantei.

• Cărucioarele utilizate pentru a muta echipamentele hardware trebuie să aibă o suprafaţă care să poată
susţine dimensiunile acestora.

• Menţineţi imprimanta în poziţie verticală.

• Evitaţi mutarea imprimantei prin mişcări de împingere bruşte.

• Asiguraţi-vă că nu vă prindeţi degetele dedesubt când aşezaţi imprimanta jos.

• Asiguraţi-vă că în jurul imprimantei este spaţiu suficient.

Notă: Deteriorarea imprimantei în urma mutării necorespunzătoare nu este acoperită de garanţie.

Expedierea imprimantei
Când expediaţi imprimanta, utilizaţi ambalajul original sau contactaţi centrul de la care aţi achiziţionat
imprimanta.
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Economisirea de energie și hârtie

Configurarea setărilor pentru modurile de economisire a energiei

Mod Repaus

1 De la panoul de control, navigaţi până la:

Setări >  > Dispozitiv >  > Gestionare energie >  > Expirări >  > Mod repaus > 

2 Introduceţi durata de inactivitate înainte ca imprimanta să intre în modul Repaus.

mod Hibernare

1 De la panoul de control, navigaţi până la:

Setări >  > Dispozitiv >  > Gestionare energie >  > Expirări >  > Expirare hibernare >

2 Selectează intervalul de timp înainte ca imprimanta să intre în modul Hibernare.

Note:

• Asiguraţi-vă că activaţi imprimanta din modul Hibernare înainte de începerea unei lucrări de imprimare.

• Pentru a activa imprimanta din modul Hibernare, apăsaţi butonul de alimentare.

• Embedded Web Server este dezactivat când imprimanta se află în modul Hibernare.

Economisirea consumabilelor
• Imprimaţi pe ambele feţe ale hârtiei.

Notă: Imprimarea pe două feţe este setarea implicită pentru driverul de imprimare.

• Imprimaţi mai multe pagini pe o singură coală de hârtie.

• Utilizaţi funcţia de previzualizare pentru a vedea cum arată documentul înainte de a-l imprima.

• Imprimaţi o copie a documentului pentru a verifica corectitudinea conţinutului şi a formatului.
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Îndepărtarea blocajelor

Evitarea blocajelor

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

Încărcarea corectă a hârtiei Încărcarea incorectă a hârtiei

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

• Nu încărcaţi prea multă hârtie. Asiguraţi-vă că nivelul teancului este inferior indicatorului de umplere
maximă.

• Nu glisaţi hârtia în tavă. Încărcaţi hârtia conform ilustraţiei.

• Asiguraţi-vă că ghidajele pentru hârtie sunt poziţionate corect şi nu apasă cu putere pe hârtie sau plicuri.

• După încărcarea hârtiei, împingeţi ferm tava în imprimantă.
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Utilizaţi hârtia recomandată
• Utilizaţi numai hârtie recomandată sau suporturi media de specialitate.

• Nu încărcaţi hârtie creponată, umedă, îndoită sau ondulată.

• Îndoiţi, răsfiraţi şi aliniaţi marginile hârtiei 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 tavă.

• Asiguraţi-vă că aţi setat corect dimensiunea şi tipul hârtiei de la computer sau de la panoul de control al
imprimantei.

• Depozitaţi hârtia conform recomandărilor producătorului.

Identificarea locaţiilor blocajelor
Note:

• Dacă opţiunea Asistenţă blocaje este setată la Activat, imprimanta scoate automat pagini goale sau
pagini imprimate parţial după îndepărtarea unei pagini blocate. Verificaţi materialele tipărite pentru
identificarea paginilor albe.

• Atunci când opţiunea Recuperare pagini blocate este setată în poziţia Pornit sau Automat, imprimanta
va retipări paginile blocate.

Locaţie blocaj

1 Recipient standard

2 Uşă din spate

3 Tava [x]

4 Alimentator multifuncţional

5 Uşa A

Îndepărtarea blocajelor 80



Blocaj hârtie în ușa A
1 Scoateţi tava.

2 Deschideţi uşa A.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Pentru a preveni deteriorarea de la descărcarea electrostatică,
atingeţi orice cadru metalic expus al imprimantei înainte de a accesa sau atinge zonele interioare ale
imprimantei.
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3 Scoateţi cartuşul de toner.

4 Scoateţi unitatea imagistică.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneţi unitatea imagistică la lumină directă mai mult de 10
minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeţi tamburul fotoconductorului. Dacă îl atingeţi, calitatea
viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată.

5 Scoateţi hârtia blocată.
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ATENŢIE - 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.

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

6 Introduceţi unitatea imagistică.

Notă: Utilizaţi săgeţile de pe partea interioară a imprimantei pentru a vă ghida.

7 Introduceţi cartuşul de toner.

Notă: Utilizaţi săgeţile de pe partea interioară a imprimantei pentru a vă ghida.
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8 Închideţi uşa.

9 Introduceţi tava.

Blocaj de hârtie la ușa din spate
1 Deschideţi uşa de acces din spate.

ATENŢIE - 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.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Pentru a preveni deteriorarea de la descărcarea electrostatică,
atingeţi orice cadru metalic expus al imprimantei înainte de a accesa sau atinge zonele interioare ale
imprimantei.

2 Scoateţi hârtia blocată.

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

Blocaj de hârtie în recipientul standard
Scoateţi hârtia blocată.

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

Blocaj de hârtie în unitatea duplex
1 Scoateţi tava.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Pentru a preveni deteriorarea de la descărcarea electrostatică,
atingeţi orice cadru metalic expus al imprimantei înainte de a accesa sau atinge zonele interioare ale
imprimantei.
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2 Scoateţi hârtia blocată.

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

3 Introduceţi tava.

Blocaj hârtie în tăvi
1 Scoateţi tava.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Pentru a preveni deteriorarea de la descărcarea electrostatică,
atingeţi orice cadru metalic expus al imprimantei înainte de a accesa sau atinge zonele interioare ale
imprimantei.
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2 Scoateţi hârtia blocată.

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

3 Introduceţi tava.

Blocaj de hârtie în alimentatorul multifuncţional
1 Îndepărtaţi colile din alimentatorul multifuncţional.

2 Scoateţi hârtia blocată.

Notă: Asiguraţi-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.
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3 Flexaţi, răsfiraţi şi aliniaţi marginile hârtiei înainte de a o încărca.

4 Reîncărcaţi hârtie, apoi reglaţi ghidajele de hârtie.
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Rezolvarea problemelor

Probleme legate de calitatea imprimării
Găsiţi imaginea care este similară cu problema de calitate a imprimării pe care o întâmpinaţi, apoi faceţi clic
pe linkul de sub aceasta pentru a citi paşii de rezolvare a problemei.

“Pagini necompletate sau
albe” la pagina 90

“Materiale imprimate
întunecate” la pagina 90

“Liniile fine nu sunt imprimate
corect” la pagina 92

“Hârtie pliată sau încreţită”
la pagina 92

“Fundal gri” la pagina 93 “Benzi orizontale deschise la
culoare” la pagina 94

“Margini incorecte” la
pagina 95

“Materiale imprimate
luminoase” la pagina 96

“Documente cu puncte şi
modele” la pagina 97

“Încreţire hârtie” la pagina 98 “Imprimare strâmbă sau în
poziţie înclinată” la pagina 
100

“Defecte repetitive” la
pagina 100

“Pagini negre” la
pagina 101

“Text sau imagini trunchiate” la
pagina 101

“Tonerul se desprinde uşor” la
pagina 102

“Dungi verticale închise la
culoare” la pagina 102
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“Linii sau dungi verticale,
închise la culoare” la
pagina 103

“Dungi verticale închise la
culoare şi lipsa imprimării” la
pagina 103

“Benzi verticale deschise la
culoare” la pagina 104

“Linii verticale albe” la
pagina 104

Probleme de imprimare

Calitate slabă la imprimare

Pagini necompletate sau albe

Contactaţi distribuitorul local.

Materiale imprimate întunecate

Notă: Înainte de soluţionarea problemei, imprimaţi paginile de testare a calităţii imprimării. Din panoul de
control, accesaţi Setări > Rezolvarea problemelor > Pagini de testare a calităţii imprimării. Pentru

modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsaţi  pentru a naviga printre setări.
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Acţiune Da Nu

Pas 1

a Verificaţi dacă imprimanta foloseşte un cartuş de toner original şi
acceptat.

Notă: În cazul în care cartuşul nu este acceptat, instalaţi un
cartuş acceptat.

b Imprimaţi documentul.

Materialul imprimat este întunecat?

Treceţi la pasul 2. Problema este
rezolvată.

Pas 2

a Opriţi imprimanta, aşteptaţi aproximativ 10 secunde, apoi
reporniţi-o.

b Măriţi luminozitatea tonerului. De la panoul de control, navigaţi
până la:

Setări > Imprimare > Calitate > Luminozitate toner

c Imprimaţi documentul.

Materialul imprimat este întunecat?

Treceţi la pasul 3. Problema este
rezolvată.

Pas 3

a În funcţie de sistemul de operare, specificaţi tipul hârtiei din
dialogul Preferinţe imprimare sau Imprimare.

Note:

• Asiguraţi-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate.

• De asemenea, puteţi schimba setarea din panoul de control
al imprimantei. Navigaţi la Setări > Hârtie > Configuraţie
tavă > Dimensiune/Tip hârtie.

b Imprimaţi documentul.

Materialul imprimat este întunecat?

Treceţi la pasul 4. Problema este
rezolvată.

Pas 4

Verificaţi dacă hârtia are textura pronunţată sau suprafaţa aspră.

Imprimaţi pe hârtie cu textură pronunţată sau aspră?

Treceţi la pasul 5. Treceţi la pasul 6.

Pas 5

a Înlocuiţi hârtia cu textură pronunţată cu hârtie simplă.

b Imprimaţi documentul.

Materialul imprimat este întunecat?

Treceţi la pasul 6. Problema este
rezolvată.

Pas 6

a Încărcaţi hârtie dintr-un pachet nou.

Notă: Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidităţii ridicate.
Păstraţi hârtia în ambalajul original până când sunteţi gata să o
încărcaţi.

b Imprimaţi documentul.

Materialul imprimat este întunecat?

Contactaţi distribui-
torul.

Problema este
rezolvată.
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Liniile fine nu sunt imprimate corect

Notă: Înainte de soluţionarea problemei, imprimaţi paginile de testare a calităţii imprimării. Din panoul de
control, accesaţi Setări > Rezolvarea problemelor > Pagini de testare a calităţii imprimării. Pentru

modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsaţi  pentru a naviga printre setări.

Acţiune Da Nu

Pas 1

a Verificaţi dacă imprimanta foloseşte un cartuş de toner original şi
acceptat.

Notă: În cazul în care cartuşul nu este acceptat, instalaţi un
cartuş acceptat.

b Imprimaţi documentul.

Liniile fine nu sunt imprimate corect?

Treceţi la pasul 2. Problema este
rezolvată.

Pas 2

a Micşoraţi luminozitatea tonerului.

De la panoul de control, navigaţi până la:

Setări > Imprimare > Calitate > Luminozitate toner

b Imprimaţi documentul.

Liniile fine nu sunt imprimate corect?

Contactaţi distribui-
torul.

Problema este
rezolvată.

Hârtie pliată sau încreţită

Notă: Înainte de soluţionarea problemei, imprimaţi paginile de testare a calităţii imprimării. Din panoul de
control, accesaţi Setări > Rezolvarea problemelor > Pagini de testare a calităţii imprimării. Pentru

modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsaţi  pentru a naviga printre setări.
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Acţiune Da Nu

Pas 1

a Verificaţi dacă imprimanta foloseşte un cartuş de toner original şi
acceptat.

Notă: În cazul în care cartuşul nu este acceptat, instalaţi un
cartuş acceptat.

b Imprimaţi documentul.

Hârtia este pliată sau încreţită?

Treceţi la pasul 2. Problema este
rezolvată.

Pas 2

a Încărcaţi hârtie dintr-un pachet nou.

Notă: Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidităţii ridicate.
Păstraţi hârtia în ambalajul original până când sunteţi gata să o
încărcaţi.

b Imprimaţi documentul.

Hârtia este pliată sau încreţită?

Treceţi la pasul 3. Problema este
rezolvată.

Pas 3

a În funcţie de sistemul de operare, specificaţi tipul hârtiei din
dialogul Preferinţe imprimare sau Imprimare.

Note:

• Asiguraţi-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate.

• De asemenea, puteţi schimba setarea din panoul de control
al imprimantei. Navigaţi la Setări > Hârtie > Configuraţie
tavă > Dimensiune/Tip hârtie.

b Imprimaţi documentul.

Hârtia este pliată sau încreţită?

Contactaţi distribui-
torul.

Problema este
rezolvată.

Fundal gri

Notă: Înainte de soluţionarea problemei, imprimaţi paginile de testare a calităţii imprimării. Din panoul de
control, accesaţi Setări > Rezolvarea problemelor > Pagini de testare a calităţii imprimării. Pentru

modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsaţi  pentru a naviga printre setări.
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Acţiune Da Nu

Pas 1

a Opriţi imprimanta, aşteptaţi timp de 10 secunde, apoi reporniţi-o.

b Creşteţi luminozitatea tonerului.

De la panoul de control, navigaţi până la:

Setări > Imprimare > Calitate > Luminozitate toner

c Imprimaţi documentul.

Pe materialele imprimate apare un fundal gri?

Treceţi la pasul 2. Problema este
rezolvată.

Pas 2

a Verificaţi dacă imprimanta foloseşte un cartuş de toner original şi
acceptat.

Notă: În cazul în care cartuşul de toner nu este acceptat,
instalaţi un cartuş de toner acceptat.

b Imprimaţi documentul.

Pe materialele imprimate apare un fundal gri?

Treceţi la pasul 3. Problema este
rezolvată.

Pas 3

a În funcţie de sistemul de operare, specificaţi tipul hârtiei din
dialogul Preferinţe imprimare sau Imprimare.

Note:

• Asiguraţi-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate.

• De asemenea, puteţi schimba setarea din panoul de control
al imprimantei. Navigaţi la Setări > Hârtie > Configuraţie
tavă > Dimensiune/Tip hârtie.

b Imprimaţi documentul.

Pe materialele imprimate apare un fundal gri?

Contactaţi distribui-
torul.

Problema este
rezolvată.

Benzi orizontale deschise la culoare

Notă: Înainte de soluţionarea problemei, imprimaţi paginile de testare a calităţii imprimării. Din panoul de
control, accesaţi Setări > Rezolvarea problemelor > Pagini de testare a calităţii imprimării. Pentru

modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsaţi  pentru a naviga printre setări.
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Acţiune Da Nu

Pas 1

a Verificaţi dacă imprimanta foloseşte un cartuş de toner original şi
acceptat.

Notă: În cazul în care cartuşul nu este acceptat, instalaţi un
cartuş acceptat.

b Imprimaţi documentul.

Pe materialele imprimate apar benzi orizontale deschise la culoare?

Treceţi la pasul 2. Problema este
rezolvată.

Pas 2

a Opriţi imprimanta, aşteptaţi aproximativ 10 secunde, apoi
reporniţi-o.

b Imprimaţi documentul.

Pe materialele imprimate apar benzi orizontale deschise la culoare?

Contactaţi distribui-
torul.

Problema este
rezolvată.

Margini incorecte

Notă: Înainte de soluţionarea problemei, imprimaţi paginile de testare a calităţii imprimării. Din panoul de
control, accesaţi Setări > Rezolvarea problemelor > Pagini de testare a calităţii imprimării. Pentru

modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsaţi  pentru a naviga printre setări.

Acţiune Da Nu

Pas 1

a Reglaţi ghidajele pentru hârtie în poziţia corectă pentru hârtia
încărcată.

b Imprimaţi documentul.

Marginile sunt corecte?

Problema este
rezolvată.

Treceţi la pasul 2.
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Acţiune Da Nu

Pas 2

a În funcţie de sistemul de operare, specificaţi dimensiunea de
hârtie din dialogul Preferinţe imprimare sau Imprimare.

Note:

• Asiguraţi-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate.

• De asemenea, puteţi schimba setarea din panoul de control
al imprimantei. Navigaţi la Setări > Hârtie > Configuraţie
tavă > Dimensiune/Tip hârtie.

b Imprimaţi documentul.

Marginile sunt corecte?

Problema este
rezolvată.

Contactaţi distribui-
torul local.

Materiale imprimate luminoase

Notă: Înainte de soluţionarea problemei, imprimaţi paginile de testare a calităţii imprimării. Din panoul de
control, accesaţi Setări > Rezolvarea problemelor > Pagini de testare a calităţii imprimării. Pentru

modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsaţi  pentru a naviga printre setări.

Acţiune Da Nu

Pas 1

a Verificaţi dacă imprimanta foloseşte un cartuş de toner original şi
acceptat.

Notă: În cazul în care cartuşul nu este acceptat, instalaţi un
cartuş acceptat.

b Imprimaţi documentul.

Materialele imprimate sunt deschise la culoare?

Treceţi la pasul 2. Problema este
rezolvată.

Pas 2

a Opriţi imprimanta, aşteptaţi aproximativ 10 secunde, apoi
reporniţi-o.

b Micşoraţi luminozitatea tonerului. De la panoul de control, navigaţi
până la:

Setări > Imprimare > Calitate > Luminozitate toner

c Imprimaţi documentul.

Materialele imprimate sunt deschise la culoare?

Treceţi la pasul 3. Problema este
rezolvată.
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Acţiune Da Nu

Pas 3

a În funcţie de sistemul de operare, specificaţi tipul hârtiei din
dialogul Preferinţe imprimare sau Imprimare.

Note:

• Asiguraţi-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate.

• De asemenea, puteţi schimba setarea din panoul de control
al imprimantei. Navigaţi la Setări > Hârtie > Configuraţie
tavă > Dimensiune/Tip hârtie

b Imprimaţi documentul.

Materialele imprimate sunt deschise la culoare?

Treceţi la pasul 4. Problema este
rezolvată.

Pas 4

Verificaţi dacă rezoluţia de imprimare este setată la 600 dpi.

a De la panoul de control, navigaţi până la:

Setări > Imprimare > Calitate > Rezoluţie imprimare

b Imprimaţi documentul.

Materialele imprimate sunt deschise la culoare?

Treceţi la pasul 5. Problema este
rezolvată.

Pas 5

Verificaţi starea cartuşului de toner şi înlocuiţi-l dacă este necesar.

a De la panoul de control, navigaţi până la:

Stare/Consumabile > Consumabile

b Imprimaţi documentul.

Materialele imprimate sunt deschise la culoare?

Contactaţi distribui-
torul.

Problema este
rezolvată.

Documente cu puncte și modele

Notă: Înainte de soluţionarea problemei, imprimaţi paginile de testare a calităţii imprimării. Din panoul de
control, accesaţi Setări > Rezolvarea problemelor > Pagini de testare a calităţii imprimării. Pentru

modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsaţi  pentru a naviga printre setări.
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Acţiune Da Nu

Pas 1

a Verificaţi dacă imprimanta foloseşte un cartuş de toner original şi
acceptat.

Notă: În cazul în care cartuşul nu este acceptat, instalaţi un
cartuş acceptat.

b Imprimaţi documentul.

Se imprimă cu pete?

Treceţi la pasul 2. Problema este
rezolvată.

Pas 2

Verificaţi dacă imprimanta prezintă contaminare cauzată de
scurgerea tonerului.

Este imprimanta ferită de scurgerea tonerului?

Treceţi la pasul 3. Contactaţi distribui-
torul.

Pas 3

a Verificaţi starea unităţii imagistice.

De la panoul de control, navigaţi până la:

Setări > Rapoarte > Dispozitiv > Statistici dispozitiv

b Din secţiunea Informaţii consumabile a paginilor imprimate,
verificaţi starea unităţii imagistice.

Unitatea imagistică este aproape de sfârşitul duratei sale de viaţă?

Treceţi la pasul 4. Contactaţi distribui-
torul.

Pas 4

a Înlocuiţi unitatea imagistică.

b Imprimaţi documentul.

Se imprimă cu pete?

Contactaţi distribui-
torul.

Problema este
rezolvată.

Încreţire hârtie

Acţiune Da Nu

Pas 1

a Verificaţi dacă hârtia încărcată este acceptată.

Notă: Dacă hârtia nu este acceptată, încărcaţi un tip de hârtie
acceptată.

b Imprimaţi documentul.

Hârtia este încreţită?

Treceţi la pasul 2. Problema este
rezolvată.
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Acţiune Da Nu

Pas 2

a Verificaţi dacă imprimanta foloseşte un cartuş de toner original şi
acceptat.

Notă: În cazul în care cartuşul nu este acceptat, instalaţi un
cartuş acceptat.

b Imprimaţi documentul.

Hârtia este încreţită?

Treceţi la pasul 3. Problema este
rezolvată.

Pas 3

a Reglaţi ghidajele din tavă în poziţia corectă pentru hârtia
încărcată.

b Imprimaţi documentul.

Hârtia este încreţită?

Treceţi la pasul 4. Problema este
rezolvată.

Pas 4

a În funcţie de sistemul de operare, specificaţi dimensiunea şi tipul
hârtiei din dialogul Preferinţe imprimare sau Imprimare.

Note:

• Asiguraţi-vă că setările corespund hârtiei încărcate.

• De asemenea, puteţi schimba setările din panoul de control
al imprimantei. Navigaţi la Setări > Hârtie > Configuraţie
tavă > Dimensiune/Tip hârtie. Pentru modelele de

imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsaţi 
pentru a naviga printre setări.

b Imprimaţi documentul.

Hârtia este încreţită?

Treceţi la pasul 5. Problema este
rezolvată.

Pas 5

a Scoateţi hârtia, întoarceţi-o, apoi reîncărcaţi-o.

b Imprimaţi documentul.

Hârtia este încreţită?

Treceţi la pasul 6. Problema este
rezolvată.

Pas 6

a Încărcaţi hârtie dintr-un pachet nou.

Notă: Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidităţii ridicate.
Păstraţi hârtia în ambalajul original până când sunteţi gata să o
încărcaţi.

b Imprimaţi documentul.

Hârtia este încreţită?

Contactaţi distribui-
torul.

Problema este
rezolvată.
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Imprimare strâmbă sau în poziţie înclinată

Notă: Înainte de soluţionarea problemei, imprimaţi paginile de testare a calităţii imprimării. De la panoul de
control, accesaţi Setări > Rezolvarea problemelor > Pagini de testare a calităţii imprimării. Pentru

modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsaţi  pentru a naviga printre setări.

Acţiune Da Nu

Pas 1

a Trageţi tava afară.

b Scoateţi hârtia, apoi încărcaţi hârtie dintr-un pachet nou.

Notă: Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidităţii ridicate.
Păstraţi hârtia în ambalajul original până când sunteţi gata să o
încărcaţi.

c Strângeţi şi deplasaţi ghidajele hârtiei în poziţia corectă pentru
dimensiunea de hârtie încărcată.

d Introduceţi tava.

e Imprimaţi documentul.

Imprimarea este strâmbă sau în poziţie înclinată?

Treceţi la pasul 2. Problema este
rezolvată.

Pas 2

a Verificaţi dacă imprimaţi pe o hârtie acceptată.

b Imprimaţi documentul.

Imprimarea este strâmbă sau în poziţie înclinată?

Contactaţi distribui-
torul.

Problema este
rezolvată.

Defecte repetitive

Contactaţi distribuitorul.
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Pagini negre

Notă: Înainte de soluţionarea problemei, imprimaţi paginile de testare a calităţii imprimării. Din panoul de
control, accesaţi Setări > Rezolvarea problemelor > Pagini de testare a calităţii imprimării. Pentru

modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsaţi  pentru a naviga printre setări.

Acţiune Da Nu

a Verificaţi dacă imprimanta foloseşte un cartuş de toner original şi
acceptat.

Notă: În cazul în care cartuşul de toner nu este acceptat,
instalaţi un cartuş de toner acceptat.

b Imprimaţi documentul.

Echipamentul imprimă pagini complet negre?

Contactaţi distribui-
torul.

Problema este
rezolvată.

Text sau imagini trunchiate

Notă: Înainte de soluţionarea problemei, imprimaţi paginile de testare a calităţii imprimării. Din panoul de
control, accesaţi Setări > Rezolvarea problemelor > Pagini de testare a calităţii imprimării. Pentru

modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsaţi  pentru a naviga printre setări.

Acţiune Da Nu

a Verificaţi dacă imprimanta foloseşte un cartuş de toner original şi
acceptat.

Notă: În cazul în care cartuşul de toner nu este acceptat,
instalaţi un cartuş de toner acceptat.

b Imprimaţi documentul.

Textul sau imaginile sunt trunchiate?

Contactaţi distribui-
torul.

Problema este
rezolvată.
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Tonerul se desprinde ușor

Notă: Înainte de soluţionarea problemei, imprimaţi paginile de testare a calităţii imprimării. Din panoul de
control, accesaţi Setări > Rezolvarea problemelor > Pagini de testare a calităţii imprimării. Pentru

modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsaţi  pentru a naviga printre setări.

Acţiune Da Nu

Pas 1

a Verificaţi dacă imprimanta foloseşte un cartuş de toner original şi
acceptat.

Notă: În cazul în care cartuşul nu este acceptat, instalaţi un
cartuş acceptat.

b Imprimaţi documentul.

Tonerul se desprinde uşor?

Treceţi la pasul 2. Problema este
rezolvată.

Pas 2

a În funcţie de sistemul de operare, specificaţi tipul hârtiei din
dialogul Preferinţe imprimare sau Imprimare.

Note:

• Asiguraţi-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate.

• De asemenea, puteţi schimba setarea din panoul de control
al imprimantei. Navigaţi la Setări > Hârtie > Configuraţie
tavă > Dimensiune/Tip hârtie.

b Imprimaţi documentul.

Tonerul se desprinde uşor?

Contactaţi distribui-
torul.

Problema este
rezolvată.

Dungi verticale închise la culoare
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Notă: Înainte de soluţionarea problemei, imprimaţi paginile de testare a calităţii imprimării. Din panoul de
control, accesaţi Setări > Rezolvarea problemelor > Pagini de testare a calităţii imprimării. Pentru

modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsaţi  pentru a naviga printre setări.

Acţiune Da Nu

a Verificaţi dacă imprimanta foloseşte un cartuş de toner original şi
acceptat.

Notă: În cazul în care cartuşul de toner nu este acceptat,
instalaţi un cartuş de toner acceptat.

b Imprimaţi documentul.

Pe materialele imprimate apar dungi verticale închise la culoare?

Contactaţi distribui-
torul.

Problema este
rezolvată.

Linii sau dungi verticale, închise la culoare

Notă: Înainte de soluţionarea problemei, imprimaţi paginile de testare a calităţii imprimării. Din panoul de
control, accesaţi Setări > Rezolvarea problemelor > Pagini de testare a calităţii imprimării. Pentru

modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsaţi  pentru a naviga printre setări.

Acţiune Da Nu

a Verificaţi dacă imprimanta foloseşte un cartuş de toner original şi
acceptat.

Notă: În cazul în care cartuşul de toner nu este acceptat,
instalaţi un cartuş de toner acceptat.

b Imprimaţi documentul.

Linii sau dungi verticale închise la culoare apar pe materialele
imprimate?

Contactaţi distribui-
torul.

Problema este
rezolvată.

Dungi verticale închise la culoare și lipsa imprimării
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Contactaţi distribuitorul.

Benzi verticale deschise la culoare

Notă: Înainte de soluţionarea problemei, imprimaţi paginile de testare a calităţii imprimării. Din panoul de
control, accesaţi Setări > Rezolvarea problemelor > Pagini de testare a calităţii imprimării. Pentru

modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsaţi  pentru a naviga printre setări.

Acţiune Da Nu

a Verificaţi dacă imprimanta foloseşte un cartuş de toner original şi
acceptat.

Notă: În cazul în care cartuşul nu este acceptat, instalaţi un
cartuş acceptat.

b Imprimaţi documentul.

Pe materialele imprimate apar benzi verticale deschise la culoare?

Contactaţi distribui-
torul.

Problema este
rezolvată.

Linii verticale albe

Notă: Înainte de soluţionarea problemei, imprimaţi paginile de testare a calităţii imprimării. Din panoul de
control, accesaţi Setări > Rezolvarea problemelor > Pagini de testare a calităţii imprimării. Pentru

modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsaţi  pentru a naviga printre setări.
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Acţiune Da Nu

Pas 1

a Verificaţi dacă imprimanta foloseşte un cartuş de toner original şi
acceptat.

Notă: În cazul în care cartuşul nu este acceptat, instalaţi un
cartuş acceptat.

b Imprimaţi documentul.

Pe materialele imprimate apar linii verticale albe?

Treceţi la pasul 2. Problema este
rezolvată.

Pas 2

Rezolvaţi problemele legate de imprimarea lentă. Pentru informaţii
suplimentare, consultaţi “Imprimare lentă” la pagina 105.

Pe materialele imprimate apar linii verticale albe?

Contactaţi distribui-
torul.

Problema este
rezolvată.

Imprimare lentă
Acţiune Da Nu

Pas 1

Verificaţi conectarea corectă a cablului imprimantei la imprimantă şi
la computer, la serverul de imprimare, la echipamentul opţional sau
la alt dispozitiv de reţea.

Imprimanta imprimă lent?

Treceţi la pasul 2. Problema este
rezolvată.

Pas 2

a Asiguraţi-vă că imprimanta nu este în Modul silenţios.

De la panoul de control, navigaţi până la:

Setări >  > Dispozitiv >  > Întreţinere >  > Meniu

Configurare >  > Operaţii dispozitiv >  > Mod Silenţios

> 

b Imprimaţi documentul.

Imprimanta imprimă lent?

Treceţi la pasul 3. Problema este
rezolvată.
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Acţiune Da Nu

Pas 3

a În funcţie de sistemul de operare, specificaţi rezoluţia de
imprimare din caseta de dialog Preferinţe imprimare sau
Imprimare.

Notă: De asemenea, puteţi schimba setările din panoul de
control al imprimantei. Navigaţi la:

Setări >  > Imprimare >  > Calitate >  > Rezoluţie

de imprimare > 

b Setaţi rezoluţia la 600 dpi.

c Imprimaţi documentul.

Imprimanta imprimă lent?

Treceţi la pasul 4. Problema este
rezolvată.

Pas 4

a În funcţie de sistemul de operare, specificaţi tipul hârtiei din
dialogul Preferinţe imprimare sau Imprimare.

Note:

• Asiguraţi-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate.

• Hârtia mai grea se imprimă mai lent.

• Hârtia mai îngustă decât formatele Letter, A4 şi Legal se
poate imprima mai lent.

b Imprimaţi documentul.

Imprimanta imprimă lent?

Treceţi la pasul 5. Problema este
rezolvată.

Pas 5

a Asiguraţi-vă că setările imprimantei pentru textură şi greutate
corespund cu hârtia încărcată.

De la panoul de control, navigaţi până la:

Setări >  > Hârtie >  > Configurare suporturi >  >

Tipuri suport > 

Notă: Hârtia cu textură mai rugoasă şi hârtia mai grea se poate
imprima mai lent.

b Imprimaţi documentul.

Imprimanta imprimă lent?

Treceţi la pasul 6. Problema este
rezolvată.

Pas 6

Eliminaţi lucrările în aşteptare.

Imprimanta imprimă lent?

Treceţi la pasul 7. Problema este
rezolvată.
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Acţiune Da Nu

Pas 7

a Asiguraţi-vă că imprimanta nu se supraîncălzeşte.

Note:

• Permiteţi imprimantei să se răcească după o lucrare de
imprimare cu durată lungă.

• Observaţi temperatura ambiantă recomandată pentru
imprimantă. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi
“Alegerea unui loc pentru imprimantă” la pagina 8.

b Imprimaţi documentul.

Imprimanta imprimă lent?

Contactaţi distribui-
torul.

Problema este
rezolvată.

Lucrările de imprimare nu sunt imprimate
Acţiune Da Nu

Pas 1

a Din documentul pe care încercaţi să-l imprimaţi, deschideţi caseta
de dialog Imprimare şi verificaţi dacă aţi selectat imprimanta
corespunzătoare.

b Imprimaţi documentul.

S-a imprimat documentul?

Problema este
rezolvată.

Treceţi la pasul 2.

Pas 2

a Verificaţi dacă imprimanta este pornită.

b Eliminaţi toate mesajele de eroare care apar pe afişaj.

c Imprimaţi documentul.

S-a imprimat documentul?

Problema este
rezolvată.

Treceţi la pasul 3.

Pas 3

a Verificaţi dacă porturile sunt funcţionale şi dacă aţi conectat
cablurile în mod corespunzător la computer şi la imprimantă.

Pentru informaţii suplimentare, consultaţi documentaţia de confi-
gurare furnizată împreună cu imprimanta.

b Imprimaţi documentul.

S-a imprimat documentul?

Problema este
rezolvată.

Treceţi la pasul 4.

Pas 4

a Opriţi imprimanta, aşteptaţi aproximativ 10 secunde, apoi
reporniţi-o.

b Imprimaţi documentul.

S-a imprimat documentul?

Problema este
rezolvată.

Treceţi la pasul 5.
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Acţiune Da Nu

Pas 5

a Dezinstalaţi şi apoi reinstalaţi driverul de imprimare.

b Imprimaţi documentul.

S-a imprimat documentul?

Problema este
rezolvată.

Contactaţi distribui-
torul local.

Imprimanta nu răspunde
Acţiune Da Nu

Pas 1

Verificaţi conectarea cablului de tensiune la priza electrică.

 ATENŢIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita
riscul de incendiu sau electrocutare, conectaţi cablul de alimentare
la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau
împământată, care se află în apropierea produsului şi este uşor
accesibilă.

Răspunde imprimanta?

Problema este
rezolvată.

Treceţi la pasul 2.

Pas 2

Verificaţi dacă priza electrică este oprită de la un comutator sau releu
de protecţie.

Este priza electrică oprită de la un comutator sau releu de protecţie?

Aduceţi comutatorul
în poziţia „pornit” sau
resetaţi releul.

Treceţi la pasul 3.

Pas 3

Verificaţi dacă imprimanta este pornită.

Este imprimanta pornită?

Treceţi la pasul 4. Porniţi imprimanta.

Pas 4

Verificaţi dacă imprimanta este în modul Repaus sau Hibernare.

Este imprimanta în modul Repaus sau Hibernare?

Apăsaţi butonul de
alimentare pentru a
activa imprimanta.

Treceţi la pasul 5.

Pas 5

Verificaţi dacă cablurile care fac legătura între imprimantă şi calcu-
lator sunt introduse în mufele corespunzătoare.

Sunt cablurile introduse în mufele corespunzătoare?

Treceţi la pasul 6. Introduceţi cablurile
în mufele
corespunzătoare.

Pas 6

Instalaţi driverul corect de imprimare.

Răspunde imprimanta?

Problema este
rezolvată.

Treceţi la pasul 7.

Pas 7

Opriţi imprimanta, aşteptaţi aproximativ 10 secunde, apoi reporniţi-o.

Răspunde imprimanta?

Problema este
rezolvată.

Contactaţi distribui-
torul local.
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Reglarea luminozităţii tonerului
1 De la panoul de control, navigaţi până la:

Setări >  > Imprimare >  > Calitate >  > Luminozitate toner > 

2 Reglaţi setarea, apoi apăsaţi pe .

Lucrările de imprimare sunt executate din tava incorectă sau pe hârtie
incorectă

Acţiune Da Nu

Pas 1

a Verificaţi dacă imprimaţi pe o hârtie adecvată.

b Imprimaţi documentul.

Documentul este imprimat pe o hârtie adecvată?

aaa

Treceţi la pasul 2.

Încărcaţi dimen-
siunea corectă şi tipul
corect de hârtie.

Pas 2

a În funcţie de sistemul de operare, specificaţi dimensiunea şi tipul
hârtiei din dialogul Preferinţe imprimare sau Imprimare.

Notă: De asemenea, puteţi schimba setările din panoul de
control al imprimantei. Navigaţi la:

Setări >  > Hârtie >  > Configuraţie tavă >  >

Dimensiune/Tip hârtie > 

b Asiguraţi-vă că setările corespund hârtiei încărcate.

c Imprimaţi documentul.

Documentul este imprimat pe o hârtie adecvată?

Problema este
rezolvată.

Treceţi la pasul 3.

Pas 3

a Verificaţi dacă tăvile sunt conectate.

Pentru informaţii suplimentare, consultaţi “Legarea tăvilor” la
pagina 15.

b Imprimaţi documentul.

Documentul este imprimat din tava corectă?

Problema este
rezolvată.

Contactaţi distribui-
torul.

Configurarea serverului SMTP
1 Deschideţi un browser web, apoi tastaţi adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

• Vizualizaţi adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire 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 > Dispozitiv > Notificări > Configurarea alertelor prin e-mail.
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3 Configuraţi setările în secţiunea Configurare E-mail.

4 Faceţi clic pe Salvare.

Probleme de conectare la reţea

Nu se poate deschide serverul Embedded Web Server
Acţiune Da Nu

Pas 1

Verificaţi dacă imprimanta este pornită.

Este imprimanta pornită?

Treceţi la pasul 2. Porniţi imprimanta.

Pas 2

Asiguraţi-vă că adresa IP a imprimantei este corectă.

Note:

• Vizualizaţi adresa IP în ecranul de început.

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

Este corectă adresa IP a imprimantei?

Treceţi la pasul 3. Introduceţi adresa IP
corectă a imprimantei
în câmpul de adrese.

Pas 3

Asiguraţi-vă că utilizaţi un browser compatibil:

• Internet Explorer versiunea 11 sau ulterioară

• Microsoft Edge

• Safari versiunea 6 sau o versiune ulterioară

• Google ChromeTM versiunea 32 sau o versiune ulterioară

• Mozilla Firefox versiunea 24 sau o versiune ulterioară

Browserul dvs. este compatibil?

Treceţi la pasul 4. Instalaţi un browser
compatibil.

Pas 4

Verificaţi dacă conexiunea în reţea funcţionează.

Funcţionează conexiunea în reţea?

Treceţi la pasul 5. Contactaţi adminis-
tratorul.

Pas 5

Asiguraţi-vă că sunt corecte conexiunile cablurilor la imprimantă şi
serverul de imprimare. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi
documentaţia furnizată împreună cu imprimanta.

Sunt conexiunile cablurilor sigure?

Treceţi la pasul 6. Securizaţi
conexiunile prin
cablu.

Pas 6

Verificaţi dacă serverele proxy web sunt dezactivate.

Sunt dezactivate serverele proxy web?

Treceţi la pasul 7. Contactaţi adminis-
tratorul.
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Acţiune Da Nu

Pas 7

Accesarea serverului Embedded Web Server.

S-a deschis serverul EWS?

Problema este
rezolvată.

Contactaţi distribui-
torul local.

Imprimanta nu se poate conecta la reţeaua Wi‑Fi
Acţiune Da Nu

Pas 1

Asiguraţi-vă că opţiunea Adaptor activ este setată la Automat.

De la panoul de control, navigaţi până la:

Setări >  > Reţea/Porturi >  > Prezentare generală reţea

>  > Adaptor activ >  > Automat > 

Imprimanta se poate conecta la reţeaua Wi‑Fi?

Problema este
rezolvată.

Treceţi la pasul 2.

Pas 2

Verificaţi dacă este selectată reţeaua Wi-Fi corectă.

Notă: Unele routere pot partaja SSID-ul implicit.

Vă conectaţi la reţeaua Wi-Fi corectă?

Treceţi la pasul 4. Treceţi la pasul 3.

Pas 3

Conectaţi-vă la reţeaua Wi-Fi corectă. Pentru informaţii suplimentare,
consultaţi “Conectarea imprimantei la o reţea Wi‑Fi” la pagina 60.

Imprimanta se poate conecta la reţeaua Wi‑Fi?

Problema este
rezolvată.

Treceţi la pasul 4.

Pas 4

Verificaţi modul de securitate fără fir.

De la panoul de control, navigaţi până la:

Setări >  > Reţea/Porturi >  > Fără fir >  > Mod

securitate fără fir > 

Este selectat modul corect de securitate fără fir?

Treceţi la pasul 6. Treceţi la pasul 5.

Pas 5

Selectaţi modul corect de securitate fără fir.

Imprimanta se poate conecta la reţeaua Wi‑Fi?

Problema este
rezolvată.

Treceţi la pasul 6.

Pas 6

Asiguraţi-vă că aţi introdus parola corectă pentru reţea.

Notă: Aveţi grijă la spaţiile, cifrele şi literele mari din parolă.

Imprimanta se poate conecta la reţeaua Wi‑Fi?

Problema este
rezolvată.

Contactaţi distribui-
torul.
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Verificarea conectivităţii imprimantei
1 De la panoul de control, navigaţi până la:

Setări >  > Rapoarte >  > Reţea >  > Pagină configurare reţea > 

2 Consultaţi prima secţiune a paginii şi confirmaţi dacă starea este Conectat.

Dacă starea afişată este Neconectat, conexiunea la reţeaua LAN poate să fie inactivă sau este posibil să
apară o deconectare sau o defecţiune a cablului de reţea. Contactaţi administratorul pentru asistenţă.

Probleme cu consumabilele

Înlocuiţi cartușul, nepotrivire cu regiunea imprimantei
Instalaţi cartuşul de toner corect.

Consumabil care nu provine de la producătorul imprimantei
Imprimanta a detectat un articol consumabil sau o componentă nerecunoscută instalată.

Imprimanta este proiectată pentru a funcţiona optim cu consumabile şi componente originale, fabricate de
producătorul imprimantei. Alte consumabile sau componente pot afecta performanţa, fiabilitatea sau
durata de viaţă a imprimantei şi componentelor de imagine.

Toate termenele de garanţie prevăd funcţionarea cu consumabile şi componente fabricate de producătorul
imprimantei; în cazul utilizării altor consumabile şi componente, rezultatele nu pot fi predictibile. Utilizarea
componentelor de imagine după durata de viaţă prevăzută poate deteriora imprimanta sau componentele
asociate.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Utilizarea de consumabile sau componente produse de terţi
poate afecta acoperirea garanţiei. Deteriorările cauzate de utilizarea de consumabile sau componente
produse de terţi pot să nu fie acoperite de garanţie.

Pentru a accepta oricare şi toate aceste riscuri şi a continua să utilizaţi consumabile sau componente

neoriginale în imprimantă, de la panoul de control, apăsaţi şi menţineţi apăsat simultan X şi  timp de
15 secunde.

Dacă nu doriţi să acceptaţi aceste riscuri, scoateţi consumabilul sau componenta produsă de terţi din
imprimantă şi instalaţi un consumabil sau o componentă originală de la producătorul imprimantei.
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Probleme cu alimentarea de hârtie

Plicurile se lipesc la imprimare
Acţiune Da Nu

Pas 1

a Utilizaţi un plic care a fost depozitat într-un mediu uscat.

Notă: Imprimarea pe plicuri cu conţinut ridicat de umiditate
poate cauza lipirea marginilor.

b Trimiteţi lucrarea de imprimare.

Se lipeşte plicul la imprimare?

Treceţi la pasul 2. Problema este
rezolvată.

Pas 2

a Asiguraţi-vă că tipul de hârtie este setat la Plic.

De la panoul de control, navigaţi până la:

Setări >  > Hârtie >  > Configuraţie tavă >  >

Dimensiune/Tip hârtie > 

b Trimiteţi lucrarea de imprimare.

Se lipeşte plicul la imprimare?

Contactaţi distribui-
torul.

Problema este
rezolvată.

Imprimarea de documente colaţionate nu funcţionează
Acţiune Da Nu

Pas 1

a De la panoul de control, navigaţi până la:

Setări >  > Imprimare >  > Aspect >  > Asamblare

> 

b Setaţi opţiunea Asamblare la Activat [1,2,1,2,1,2], apoi apăsaţi

.

c Imprimaţi documentul.

Documentul este asamblat corect?

Problema este
rezolvată.

Treceţi la pasul 2.

Pas 2

a Din documentul pe care încercaţi să-l imprimaţi, deschideţi
dialogul Imprimare şi apoi selectaţi Asamblare.

b Imprimaţi documentul.

Documentul este asamblat corect?

Problema este
rezolvată.

Treceţi la pasul 3.
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Acţiune Da Nu

Pas 3

a Reduceţi numărul de pagini de imprimat.

b Imprimaţi documentul.

Sunt paginile asamblate corect?

Problema este
rezolvată.

Contactaţi distribui-
torul.

Legarea tăvilor nu funcţionează
Acţiune Da Nu

Pas 1

a Verificaţi dacă tăvile conţin aceeaşi dimensiune şi acelaşi tip de
hârtie.

b Verificaţi dacă ghidajele hârtiei sunt poziţionate corect.

c Imprimaţi documentul.

Se leagă corect tăvile de hârtie?

Problema este
rezolvată.

Treceţi la pasul 2.

Pas 2

a De la panoul de control, navigaţi până la:

Setări >  > Hârtie >  > Configuraţie tavă >  >

Dimensiune/Tip hârtie > 

b Setaţi dimensiunea şi tipul hârtiei pentru a corespunde cu hârtia
încărcată în tăvile conectate.

c Imprimaţi documentul.

Se leagă corect tăvile de hârtie?

Problema este
rezolvată.

Treceţi la pasul 3.

Pas 3

a Asiguraţi-vă că opţiunea Unirea tăvilor este setată la Automat.
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi “Legarea tăvilor” la
pagina 15.

b Imprimaţi documentul.

Se leagă corect tăvile de hârtie?

Problema este
rezolvată.

Contactaţi distribui-
torul.
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Hârtia se blochează frecvent
Acţiune Da Nu

Pas 1

a Scoateţi tava.

b Verificaţi dacă hârtia este încărcată corect.

Note:

• Asiguraţi-vă că ghidajele pentru hârtie sunt poziţionate
corect.

• Asiguraţi-vă că nivelul teancului este inferior indicatorului de
umplere maximă.

• Asiguraţi-vă că imprimaţi pe tipul şi dimensiunea de hârtie
recomandate.

c Introduceţi tava.

d Imprimaţi documentul.

Apar frecvent blocaje de hârtie?

Treceţi la pasul 2. Problema este
rezolvată.

Pas 2

a De la panoul de control, navigaţi până la:

Setări >  > Hârtie >  > Configuraţie tavă >  >

Dimensiune/Tip hârtie > 

b Setaţi dimensiunea şi tipul de hârtie corecte.

c Imprimaţi documentul.

Apar frecvent blocaje de hârtie?

Treceţi la pasul 3. Problema este
rezolvată.

Pas 3

a Încărcaţi hârtie dintr-un pachet nou.

Notă: Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidităţii ridicate.
Păstraţi hârtia în ambalajul original până când sunteţi gata să o
încărcaţi.

b Imprimaţi documentul.

Apar frecvent blocaje de hârtie?

Contactaţi distribui-
torul.

Problema este
rezolvată.

Paginile blocate nu sunt reimprimate
Acţiune Da Nu

1 De la panoul de control, navigaţi până la:

Setări >  > Dispozitiv >  > Notificări >  > Recuperare conţinut

blocaj > 

2 În meniul Recup. pag. bloc., selectaţi Activat sau Automat, apoi apăsaţi pe

.

Au fost reimprimate paginile blocate?

Problema
este
rezolvată.

Contactaţi
distribuitorul.
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Cum puteţi contacta distribuitorul
Înainte de a contacta distribuitorul, asiguraţi-vă că aveţi următoarele informaţii:

• Problema imprimantei

• Mesajul de eroare

• Tipul-modelul imprimantei şi numărul de serie

Vizitaţi distribuitorul de la care aţi achiziţionat imprimanta.
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Actualizarea și migrarea

Hardware

Opţiuni interne disponibile
• Memorie Flash

• Carduri de fonturi

• Carduri firmware

– Formulare şi coduri de bare

– IPDS

– PRESCRIERE

• Port de soluţii intern

– Subţire paralel

Accesarea plăcii controlerului
ATENŢIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita pericolul de electrocutare, dacă accesaţi
placa controlerului sau instalaţi dispozitive hardware sau de memorie opţionale la un anumit timp după
configurarea imprimantei, înainte de a continua opriţi imprimanta şi deconectaţi cablul de tensiune de
la priza electrică. Dacă aveţi alte aparate ataşate la imprimantă, închideţi-le şi pe acestea şi
deconectaţi cablurile care conduc la imprimantă.

1 Opriţi imprimanta.

2 Deconectaţi cablul de alimentare din priza electrică, apoi de la imprimantă.

3 Cu ajutorul unei şurubelniţe drepte, deschideţi capacul de acces la placa controlerului.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Componentele electrice ale plăcii controlerului pot fi deteriorate
cu uşurinţă de electricitatea statică. Atingeţi o suprafaţă metalică a imprimantei înainte de a atinge
componentele sau conectorii de pe placa controlerului.
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4 Închideţi capacul de acces.

5 Conectaţi cablul de alimentare la imprimantă şi apoi la priza electrică.

ATENŢIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare,
conectaţi cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau
împământată, care se află în apropierea produsului şi este uşor accesibilă.

6 Porniţi imprimanta.

Instalarea unui card de memorie
ATENŢIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita pericolul de electrocutare, dacă accesaţi
placa de control sau instalaţi dispozitive hardware sau de memorie opţionale la un anumit timp după
configurarea imprimantei, înainte de a continua opriţi imprimanta şi deconectaţi cablul de tensiune de
la priza electrică. Dacă aveţi alte aparate ataşate la imprimantă, închideţi-le şi pe acestea şi
deconectaţi cablurile care conduc la imprimantă.

1 Opriţi imprimanta.

2 Deconectaţi cablul de alimentare din priza electrică, apoi de la imprimantă.

3 Închideţi capacul de acces la placa controllerului.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Componentele electrice ale plăcii de sistem pot fi deteriorate cu
uşurinţă de electricitatea statică. Atingeţi o suprafaţă metalică a imprimantei înainte de a atinge
componentele sau conectorii de pe placa de sistem.
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4 Despachetaţi cardul de memorie.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeţi punctele de conectare de pe marginea cartelei.
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5 Introduceţi cardul de memorie până când se fixează cu un clic în poziţie.

6 Închideţi capacul de acces al plăcii controlerului.

7 Conectaţi cablul de alimentare la imprimantă şi apoi la priza electrică.

ATENŢIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare,
conectaţi cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau
împământată, care se află în apropierea produsului şi este uşor accesibilă.

8 Porniţi imprimanta.

Instalarea unei cartele opţionale
ATENŢIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita pericolul de electrocutare, dacă accesaţi
placa de control sau instalaţi dispozitive hardware sau de memorie opţionale la un anumit timp după
configurarea imprimantei, înainte de a continua opriţi imprimanta şi deconectaţi cablul de tensiune de
la priza electrică. Dacă aveţi alte aparate ataşate la imprimantă, închideţi-le şi pe acestea şi
deconectaţi cablurile care conduc la imprimantă.

1 Opriţi imprimanta.

2 Deconectaţi cablul de alimentare din priza electrică, apoi de la imprimantă.
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3 Închideţi capacul de acces la placa controllerului.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Componentele electrice ale plăcii de sistem pot fi deteriorate cu
uşurinţă de electricitatea statică. Atingeţi o suprafaţă metalică a imprimantei înainte de a atinge orice
componente sau conectori.

4 Despachetaţi cartela opţională.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeţi punctele de conectare de pe marginea cartelei.

5 Împingeţi placa ferm.
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Notă: Întreaga lungime a conectorului cardului trebuie să atingă şi să fie la acelaşi nivel cu placa de
sistem.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Instalarea necorespunzătoare a cartelei poate deteriora cartela
şi placa controllerului.

6 Închideţi capacul de acces.

7 Conectaţi cablul de alimentare la imprimantă şi apoi la priza electrică.

ATENŢIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare,
conectaţi cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau
împământată, care se află în apropierea produsului şi este uşor accesibilă.

8 Porniţi imprimanta.

Instalarea tăvilor opţionale
ATENŢIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita pericolul de electrocutare, dacă accesaţi
placa controlerului sau instalaţi dispozitive hardware sau de memorie opţionale la un anumit timp după
configurarea imprimantei, înainte de a continua, opriţi imprimanta şi deconectaţi cablul de alimentare
de la priza electrică. Dacă aveţi alte dispozitive ataşate la imprimantă, închideţi-le şi pe acestea şi
deconectaţi orice cabluri conectate la imprimantă.

1 Opriţi imprimanta.

2 Deconectaţi cablul de alimentare din priza electrică, apoi de la imprimantă.

3 Despachetaţi tava opţională, apoi îndepărtaţi toate materialele de ambalare.

4 Aliniaţi imprimanta cu tava opţională, apoi coborâţi imprimanta în poziţie.

ATENŢIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Dacă imprimanta cântăreşte mai mult de 20 kg
(44 livre), poate fi nevoie de două sau mai multe persoane pentru a o ridica în siguranţă.
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5 Conectaţi cablul de alimentare la imprimantă şi apoi la priza electrică.

ATENŢIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare,
conectaţi cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau
împământată, care se află în apropierea produsului şi este uşor accesibilă.

6 Porniţi imprimanta.

Adăugaţi tava în driverul de imprimare pentru a o face disponibilă pentru lucrările de imprimare. Pentru
informaţii suplimentare, consultaţi “Adăugarea opţiunilor disponibile în driverul de imprimare” la pagina 125.

Software

Instalarea software-ului pentru imprimantă
1 Obţineţi o copie a pachetului de instalare a software-ului.

• De pe site-ul nostru web.

• De la distribuitorul de la care aţi achiziţionat imprimanta.

2 Executaţi programul de instalare, apoi urmaţi instrucţiunile.

3 Pentru utilizatorii Macintosh, adăugaţi o imprimantă.

Notă: Pentru computere Macintosh cu versiunea MacOS 10.7 sau ulterioară, nu trebuie să instalaţi
driverul pentru a imprima pe o imprimantă certificată AirPrint.
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Adăugarea de imprimante la un computer
Înainte de a începe, efectuaţi una dintre următoarele:

• Conectaţi imprimanta şi computerul la aceeaşi reţea. Pentru informaţii suplimentare despre conectarea
imprimantei la o reţea, consultaţi “Conectarea imprimantei la o reţea Wi‑Fi” la pagina 60.

• Conectaţi computerul la imprimantă. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi “Conectarea unui computer
la imprimantă” la pagina 63.

• Conectaţi imprimanta la computer utilizând un cablu USB. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi
“Ataşarea cablurilor” la pagina 10.

Notă: Cablul USB se comercializează separat.

Pentru utilizatorii de Windows

1 De pe un computer, instalaţi driverul de imprimare.

Notă: Pentru informaţii suplimentare, consultaţi “Instalarea software-ului pentru imprimantă” la
pagina 123.

2 Deschideţi Imprimante şi scanere, apoi faceţi clic pe Adăugare imprimantă sau scaner.

3 În funcţie de conexiunea imprimantei, efectuaţi una dintre următoarele:

• Selectaţi imprimanta din listă, apoi faceţi clic pe Adăugare dispozitiv.

• Faceţi clic pe Afişare imprimante Wi-Fi Direct, selectaţi o imprimantă, apoi faceţi clic pe Adăugare
dispozitiv.

• Faceţi clic pe Imprimanta pe care o doresc nu se află în listă şi apoi, din fereastra Adăugare
imprimantă, faceţi următoarele:
a Selectaţi Adăugaţi o imprimantă utilizând o adresă TCP/IP sau un nume de gazdă, apoi faceţi

clic pe Următorul.
b În câmpul „Nume de gazdă sau adresă IP”, introduceţi adresa IP a imprimantei, apoi faceţi clic pe

Următorul.

Note:

– Vizualizaţi adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire 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.
c Selectaţi un driver de imprimare şi apoi faceţi clic pe Următorul.

d Selectaţi Utilizaţi driverul de imprimare instalat curent (recomandat), apoi faceţi clic pe
Următorul.

e Introduceţi un nume de imprimantă şi apoi faceţi clic pe Următorul.

f Selectaţi o opţiune de partajare a imprimantei, apoi faceţi clic pe Următorul.

g Faceţi clic pe Terminare.

Pentru utilizatorii de Macintosh

1 De pe computer, deschideţi Imprimante şi scanere.

2 Faceţi clic pe , apoi selectaţi o imprimantă.

3 Din meniul Utilizare, selectaţi un driver de imprimare.
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Note:

• Pentru a utiliza driverul de imprimare Macintosh, selectaţi fie AirPrint, fie Secure AirPrint.

• Dacă doriţi funcţii de imprimare personalizate, selectaţi driverul de imprimare al producătorului.
Pentru a instala driverul, consultaţi “Instalarea software-ului pentru imprimantă” la pagina 123.

4 Adăugaţi imprimanta.

Adăugarea opţiunilor disponibile în driverul de imprimare

Pentru utilizatorii de Windows

1 Deschideţi folderul de imprimante.

2 Selectaţi imprimanta pe care doriţi să o actualizaţi şi apoi alegeţi oricare dintre următoarele variante:

• Pentru Windows 7 sau variante ulterioare, selectaţi Proprietăţi imprimantă.

• Pentru versiuni anterioare, selectaţi Proprietăţi.

3 Navigaţi la fila Configuraţie, apoi selectaţi Actualizare imediată ‑ Interogare imprimantă.

4 Aplicaţi modificările.

Pentru utilizatorii de Macintosh

1 Din System Preferences (Preferinţe sistem) din meniul Apple, navigaţi la imprimantă, apoi selectaţi
Options & Supplies (Opţiuni şi consumabile).

2 Navigaţi în lista opţiunilor hardware şi adăugaţi toate opţiunile instalate.

3 Aplicaţi modificările.

Firmware

Exportarea sau importarea unui fișier de configurare
Puteţi exporta setările de configurare ale imprimantei dvs. într-un fişier text şi apoi îl puteţi importa pentru a
aplica setările altor imprimante.

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 Din Embedded Web Server, faceţi clic pe Exportare configurare sau Importare configurare.

3 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

4 Dacă imprimanta acceptă aplicaţii, faceţi următoarele:

a Faceţi clic pe Aplicaţii > selectaţi aplicaţia > Configurare.

b Faceţi clic pe Exportare sau Importare.
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Actualizarea firmware-ului
Pentru a îmbunătăţi performanţa imprimantei şi a rezolva problemele, actualizaţi periodic firmware-ul
imprimantei.

Pentru mai multe informaţii privind actualizarea firmware-ului, contactaţi reprezentantul dvs. de vânzări.

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

Note:

• Vizualizaţi adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire 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 peSetări > Dispozitiv > Actualizare firmware.

3 Efectuaţi oricare dintre următoarele operaţii:

• Faceţi clic pe Căutare actualizări > Sunt de acord, începere actualizare.

• Încărcaţi fişierul flash.
a Navigaţi la fişierul flash.

b Faceţi clic pe Încărcare > Pornire.
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Note

Ghidul informaţiilor despre produs
Denumire produs:

IMPRIMANTĂ LASER
MX-B467P

Tip echipament:

4600

Model:

69H

Notă referitoare la ediţie
Noiembrie 2021

Următorul paragraf nu se aplică în cazul ţărilor în care astfel de prevederi nu sunt compatibile cu legile
locale: ACEASTĂ PUBLICAŢIE ESTE FURNIZATĂ "CA ATARE", FĂRĂ NICI UN FEL DE GARANŢIE, FIE
EA EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUZÂND, FĂRĂ A SE LIMITA LA ACESTEA, GARANŢIILE IMPLICITE
CU PRIVIRE LA VANDABILITATE SAU POTRIVIRE PENTRU UN ANUMIT SCOP. Unele state nu permit
respingerea garanţiilor exprese sau implicite în anumite tranzacţii; prin urmare, este posibil ca această
declaraţie să nu se aplice în cazul dumneavoastră.

Această publicaţie poate conţine inadvertenţe tehnice sau erori tipografice. Informaţiile conţinute în această
publicaţie se modifică periodic; aceste modificări se vor include în ediţiile viitoare. Îmbunătăţirile sau
modificările produselor sau programelor descrise pot fi făcute în orice moment.

Consumabile
Consumabilele standard pentru acest produs, care pot fi înlocuite de utilizator, includ cartuşele de toner.

Asiguraţi-vă că utilizaţi numai produse specificate SHARP pentru cartuşele de toner.

CONSUMABILE ORIGINALE

Pentru cele mai bune rezultate de copiere, asiguraţi-vă că utilizaţi numai consumabile
originale Sharp, care sunt proiectate, concepute şi testate pentru a creşte la maximum
durata de viaţă şi performanţa produselor Sharp. Căutaţi eticheta Consumabile originale
pe ambalajul tonerului.

Niveluri de poluare fonică
Măsurătorile următoare au fost realizate în conformitate cu standardul ISO 7779 şi raportate în conformitate
cu standardul ISO 9296.

Notă: Unele moduri pot să nu fie valabile pentru produsul dvs.
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Presiune medie a sunetului pe metru, dBA

Tipărirea Pe o faţă: 56
Faţă-verso: 55

Pregătit 14

Directiva WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment -

Deșeuri din echipamente electrice și electronice)

Sigla WEEE indică programe şi proceduri de reciclare specifice pentru produsele electronice din ţările Uniunii
Europene. Noi încurajăm utilizatorii să recicleze produsele. Dacă aveţi alte întrebări cu privire la opţiunile de
reciclare, contactaţi biroul de vânzări local.

Baterie reîncărcabilă litiu-ion

Acest produs poate conţine o baterie reîncărcabilă litiu-ion de tip monedă, care trebuie înlăturată numai de
către un tehnician instruit. Coş de gunoi pe roţi barat înseamnă că produsul nu trebuie eliminat drept deşeu
nesortat, ci trebuie trimis la facilităţi de colectare separate pentru recuperare şi reciclare. În cazul în care
bateria este înlăturată, nu aruncaţi bateria în gunoiul menajer. Este posibil să existe sisteme de colectare
separate pentru baterii în comunitatea locală, cum ar fi o locaţie de colectare pentru reciclarea bateriilor.
Colectarea separată a bateriilor uzate asigură tratarea corespunzătoare a deşeurilor, inclusiv reutilizarea şi
reciclarea, şi previne orice potenţale efecte negative asupra sănătăţii umane şi a mediului. Aruncaţi bateriile
în mod responsabil.
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Informaţii pentru utilizatorii casnici

Informaţii referitoare la eliminarea acestui echipament și a bateriilor aferente acestuia

DACĂ DORIŢI SĂ ELIMINAŢI ACEST ECHIPAMENT, NU UTILIZAŢI GUNOIUL MENAJER ŞI NU ARUNCAŢI
ECHIPAMENTUL ÎN FOC!

Echipamentele electrice şi electronice, precum şi bateriile trebuie colectate şi gestionate întotdeauna
SEPARAT, în conformitate cu legislaţia locală.

Colectarea separată promovează o abordare care protejează mediul înconjurător, reciclarea materialelor şi
reducerea la minim a eliminării deşeurilor. ELIMINAREA NEADECVATĂ poate fi dăunătoare sănătăţii
oamenilor şi mediului din cauza anumitor substanţe! Duceţi ECHIPAMENTELE UTILIZATE la un centrul local,
de obicei municipal, de colectare a deşeurilor, acolo unde există această posibilitate. Acest echipament
conţine o BATERIE care nu poate fi scoasă de utilizator. Pentru schimbarea bateriei, contactaţi reprezentantul
dvs. local.

Dacă aveţi dubii cu privire la eliminare, contactaţi autorităţile locale sau distribuitorul şi solicitaţi metoda corectă
de eliminare la deşeuri.

NUMAI PENTRU UTILIZATORII DIN UNIUNEA EUROPEANĂ ŞI DIN ANUMITE ŢĂRI DIN AFARA
ACESTEIA; DE EXEMPLU, NORVEGIA ŞI ELVEŢIA: participarea dvs. la colectarea separată a deşeurilor
este obligatorie prin lege.

Utilizatorii DOMESTICI trebuie să utilizeze centrele existente de returnare pentru echipamentele utilizate.
Returnarea este gratuită.

Simbolul de mai sus apare pe echipamentele electrice şi electronice (sau pe ambalajul acestora) pentru a
aminti utilizatorilor de acest lucru. Dacă echipamentele au fost utilizate în SCOPURI BUSINESS, contactaţi
reprezentantul dvs. SHARP, care vă va informa cu privire la returnare. Este posibil să vi se ceară o taxă pentru
costurile care survin din preluarea deşeurilor. Echipamentele mici (şi în cantităţi mici) pot fi preluate de centrul
dvs. local de reciclare. Pentru Spania: contactaţi sistemul de colectare desemnat sau autoritatea locală pentru
detalii cu privire la preluarea produselor dvs. utilizate.

Depunerea la deșeuri și tratarea cartușelor

În ceea ce priveşte cartuşele de toner Sharp folosite şi alte consumabile de la copiatoarele/echipamentele
multifuncţionale Sharp, vă rugăm să ţineţi cont de faptul că aceste produse uzate vor fi tratate conform
cerinţelor legale din zona dumneavoastră. În acest sens, vă recomandăm să contactaţi furnizorii de servicii
competenţi (de exemplu, companiile de reciclare a deşeurilor) şi să solicitaţi asistenţă din partea autorităţilor
locale, de fiecare dată când este necesar. Pentru informaţii despre programele de colectare şi reciclare Sharp
existente, disponibile în anumite ţări, vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru web la www.sharp.eu.
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Notificare de sensibilitate statică

Acest simbol identifică componentele cu sensibilitate statică. Nu atingeţi zonele din apropierea acestor
simboluri fără a atinge în prealabil o suprafaţă metalică dintr-o zonă aflată în afara simbolului.

Pentru a preveni deteriorarea prin descărcare electrostatică la efectuarea de lucrări de întreţinere, cum ar fi
eliminarea blocajelor de hârtie sau înlocuirea consumabilelor, atingeţi orice cadru metalic expus al imprimantei
înainte de accesarea sau atingerea zonelor interioare ale imprimantei, chiar dacă simbolul nu este prezent.

ENERGY STAR
Orice produs care poartă emblema ENERGY STAR® pe produs sau pe un ecran de pornire este certificat ca
respectând cerinţele ENERGY STAR ale Agenţiei americane pentru Protecţia Mediului (EPA) începând cu
data fabricaţiei.

Informaţii cu privire la temperatură
Temperatura în timpul operării şi umiditatea relativă Între 10 şi 32,2 °C (între 50 şi 90 °F) şi între 15 şi 80 % RH

Între 15,6 şi 32,2 °C (între 60 şi 90 °F) şi între 8 şi 80 % RH

Temperatură maximă termometru umed2: 22,8 °C (73 °F)

Mediu fără condens

Depozitare pe termen lung Imprimantă/cartuş/unitate
imagistică1

Între 15,6 şi 32,2 °C (între 60 şi 90 °F) şi între 8 şi 80 % RH

Temperatură maximă termometru umed2: 22,8 °C (73 °F)

Expediere pe termen scurt imprimantă/cartuş/unitate
imagistică

Între -40 şi 40 °C (între -40 şi 104 °F)

1 Termenul de valabilitate al consumabilelor este de aproximativ 2 ani. Această valoare presupune depozitarea într-un
mediu de birou standard la 22 °C (72 °F) şi la o umiditate de 45 %.
2 Temperatura termometrului umed este determinată de temperatura aerului şi de umiditatea relativă.

Notă cu privire la laser
Imprimanta este certificată în Statele Unite ale Americii pentru a respecta cerinţele DHHS 21 CFR, capitolul
I, subcapitolul J pentru produse laser din clasa I (1) şi în alte ţări este certificată ca produs laser din clasa I
care respectă cerinţele IEC 60825-1: 2014.
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Produsele laser din clasa I nu sunt considerate periculoase. Sistemul laser şi imprimanta sunt concepute
pentru a nu permite accesul uman la radiaţia laser superioară Clasei I în timpul funcţionării normale, a
întreţinerii sau a condiţiilor de service stabilite. Imprimanta are un ansamblu al capului de imprimare pentru
care nu se poate oferi service şi care conţine un laser cu următoarele specificaţii:

Clasă: IIIb (3b) AlGaInP

Putere de ieşire nominală (miliwaţi): 15

Lungime de undă (nanometri): 650-670

Consumul de energie

Consumul de energie al produsului

În tabelul următor sunt documentate caracteristicile de consum energetic ale produsului.

Notă: Unele moduri pot să nu fie valabile pentru produsul dvs.

Mod Descriere Consum de energie
(Waţi)

Tipărirea Produsul generează lucrări imprimate din intrări electronice. Pe o faţă: 620
Faţă-verso: 370

Copiere Produsul generează o lucrare imprimată din documente originale cu
suport fizic.

---

Scanare Produsul scanează documente de pe suport fizic. ---

Pregătit Produsul aşteaptă o lucrare de imprimare. 8

Sleep Mode (Modul
Repaus)

Produsul se află într-un mod de economisire a energiei de nivel înalt. 1,31

Hibernate
(Hibernare)

Produsul se află într-un mod de economisire a energiei de nivel redus. 0,1

Dezactivat Produsul este conectat la o priză electrică, dar este oprit de la comuta-
torul de alimentare.

0,1

Nivelurile de consum energetic listate în tabelul anterior reprezintă măsurători medii efectuate în timp. Valorile
energetice instantanee pot fi semnificativ mai ridicate decât media.

Modul Repaus

Acest produs este prevăzut cu un mod de economisire a energiei denumit Mod Repaus. Modul Repaus
economiseşte energie prin reducerea consumului energetic în perioadele extinse de inactivitate. Modul
Repaus este activat automat după ce produsul nu este utilizat o anumită perioadă de timp, perioadă denumită
Expirare mod Repaus.

Valoarea implicită din fabrică pentru expirarea modului Repaus pentru acest produs (în minute): 15

Utilizând meniurile de configurare, timpul de expirare a modului Repaus poate fi modificat între 1 minut şi 120
de minute. Dacă viteza de imprimare este mai mică sau egală cu 30 de pagini pe minut, puteţi seta un timp
de expirare de maximum 60 de minute. Setarea timpului de expirare pentru modul Repaus la o valoare mai
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mică reduce consumul de energie, dar poate mări timpul de răspuns al produsului. Setarea timpului de
expirare pentru modul Repaus la o valoare mai mare menţine un răspuns rapid, dar utilizează mai multă
energie.

Modul Hibernare

Acest produs este prevăzut cu un mod de funcţionare la un consum extrem redus de energie, denumit modul
Hibernare. La funcţionarea în modul Hibernare, toate celelalte sisteme şi dispozitive sunt oprite în siguranţă.

Pentru a intra în modul Hibernare, alegeţi oricare dintre următoarele metode:

• Utilizarea opţiunii Expirare hibernare

• Utilizarea opţiunii Programare moduri alimentare

Opţiunea implicită din fabrică Expirare hibernare pentru acest produs în toate ţările sau regiunile 3 zile

Intervalul de timp în care imprimanta aşteaptă după imprimarea unei lucrări înainte de a intra în modul
Hibernare poate fi modificat cu valori între o oră şi o lună.

Note despre echipamentele de imagistică înregistrate EPEAT:
• Nivelul de alimentare în standby apare în modul Hibernare sau Dezactivat.

• Produsul se va opri automat la un nivel de alimentare în standby ≤ 1 W. Funcţia de standby automat
(Hibernare sau Dezactivat) va fi activată la livrarea produsului.

Modul Oprit

Dacă acest produs are un mod Oprit care încă mai consumă o cantitate mică de energie, atunci pentru a opri
complet consumul de energie al produsului, deconectaţi cablul sursei de alimentare de la priza electrică.

Consumul total de energie

Uneori este util să se estimeze consumul total de energie al produsului. Deoarece datele privind consumul
de energie sunt furnizate în Waţi, pentru a calcula consumul energetic trebuie să înmulţiţi consumul de energie
cu timpul petrecut de produs în fiecare mod. Consumul total de energie al produsului este suma consumurilor
de energie în fiecare mod.

Informaţii despre mediu
Vă rugăm să citiţi cu atenţie această secţiune. Aceasta vă va ajuta să vă reduceţi impactul asupra
mediului şi să reduceţi totodată costurile.

Economisirea hârtiei
1 Funcţia de imprimare automată faţă-verso este destinată imprimării automate pe ambele feţe ale hârtiei,

fără a întoarce hârtia manual. Dacă dispozitivul este echipat cu funcţia de imprimare automată faţă-verso,
configuraţi setările de imprimare pe computer pentru a imprima automat pe ambele feţe. Vă rugăm să
folosiţi funcţia de imprimare automată faţă-verso a acestui dispozitiv ori de câte ori este posibil.

2 Imprimând pe hârtie reciclată şi hârtie subţire de 64 g/m2 care respectă standardul EN12281:2002 şi
standarde de calitate similare, puteţi reduce impactul asupra mediului.
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Economisirea energiei

Programul ENERGY STAR® este un sistem voluntar de promovare a dezvoltării şi achiziţionării de modele
eficiente din punct de vedere energetic, care contribuie la reducerea la minimum a impactului asupra mediului.
Produsele care îndeplinesc cerinţele stricte ale programului ENERGY STAR atât în ceea ce priveşte
beneficiile pentru mediu, cât şi consumul de energie pot purta sigla ENERGY STAR în cazul în care au fost
înregistrate într-un program ENERGY STAR.

Conformitate cu directivele Comunităţii Europene (CE)
Acest produs este în conformitate cu cerinţele de protecţie ale directivelor Consiliului 2014/30/UE,
2014/35/UE, 2009/125/CE şi 2011/65/UE, astfel cum a fost modificată prin (UE) 2015/863 privind aproximarea
şi armonizarea legislaţiei din statele membre în legătură cu compatibilitatea electromagnetică, siguranţa
echipamentelor electrice proiectate pentru a fi utilizate cu anumite limite ale tensiunii, designul ecologic al
produselor care utilizează energie şi restricţiile de utilizare ale anumitor substanţe periculoase la
echipamentele electrice şi electronice.

Acest produs respectă limitele pentru Clasa B ale standardului EN 55032 şi cerinţele de siguranţă ale
standardului EN 62368-1.
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