Funcţionează alb-

				negru
Familiarizaţi-vă cu imprimanta dvs.
Componente imprimantă
Tavă de ieşire centru

Port USB

Opritor hârtie

Tavă faţa în sus

Panou de comandă

Port interfaţă Ethernet
10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Întrerupător alimentare
Port paralel
Tavă 1
(A4/150 coli)

Port evacuare

Tavă 2
(A4/550 coli)

Conector duplex
Instrument
măsurare hârtie

Grile de ventilaţie

Alimentare cu energie

Panou de comandă

Afişare mesaj
Afişare mesaj

Deplasare în sus/
revenire la ecran stare
de la ecran ajutor

Indicator stare imprimantă

Introduceţi meniul/
aplicaţi setarea selectată
Deplasare la dreapta/
afişare următorul ecran
ajutor
Anulează una sau
toate sarcinile de
imprimare

Stare imprimantă curentă
Zonă informaţii
Informaţii-cheie

Indicator alimentare toner
Port imprimare
direct memorie

Deplasare stânga/
afişare ecran ajutor
anterior

Deplasare în jos/
afişare ecran ajutor
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Funcţionează alb-

				negru
Indicator stare

Imprimare faţă-verso (numai cu opţiune duplex)*

Imprimaţi de la un dispozitiv USB conectat*

Ready: Indicatorul se aprinde în albastru, iar fereastra se
aprinde.

Imprimarea duplex poate fi efectuată manual sau poate fi efectuată automat cu opţiunea duplex instalată şi selectată.

1. Deschideţi capacul portului imprimare direct memorie.

Processing/Printing: Indicatorul luminează intermitent, iar
fereastra se aprinde.

Verificaţi aplicaţia dvs. pentru a stabili cum să setaţi marginile
pentru imprimare duplex (faţă-verso).

Energy save: Indicatorul se aprinde în albastru, iar fereastra
se stinge.
Error: Indicatorul se aprinde în roşu, iar fereastra se aprinde.

Sunt disponibile următoarele setări de poziţie legare:
SHORT EDGE

LONG EDGE
1

1 1

2

Simboluri stare

2. Introduceţi dispozitivul de memorie USB în portul de imprimare
direct memorie.

1 3

Trebuie apelat operatorul sau reprezentantul de
service.

În plus, dacă N-UP a fost setată pe booklet, se efectuează
autoduplex.

A apărut un avertisment.

Sunt disponibile următoarele setări de ordine când este selectat
booklet:

Un dispozitiv de memorie USB este conectat în portul
imprimare direct memorie.
S-a primit o sarcină de imprimare.

Meniu principal

LEFT BINDING

RIGHT BINDING
apare în colţul din dreapta sus al ferestrei mesaj şi apare
meniul Memory Direct.

Funcţii de bază
Anulaţi o sarcină de imprimare
1. Apăsaţi tasta Cancel.

3. Selectaţi List of files.
1. Încărcaţi hârtie simplă în tavă.

4. Apăsaţi tasta Menu/Select.

2. De la driverul de imprimantă, specificaţi imprimare duplex
(faţă-verso) (fila Layout din Windows).

5. Selectaţi fişierul pe care doriţi să îl imprimaţi, iar apoi apăsaţi
tasta Menu/Select.

Proof/Print Menu: Imprimaţi sau ştergeţi sarcinile de
imprimare salvate pe discul dur.

3. Faceţi clic pe OK.

6. Selectaţi PRINT, iar apoi apăsaţi tasta Menu/Select.

Print Menu: Imprimaţi paginile de informaţii precum
pagina de configurare, pagina de statistici sau lista de
fonturi.

7. Când imprimarea este finalizată, ecranul de stare apare din
nou.
* Imprimarea duplex poate fi efectuată dacă există memorie suficientă (nu
mai puţin de 265 MB) instalată la imprimanta dvs.

1. Apăsaţi tasta MENU/SELECT.

Când Collate este setat pe OFF

1
1

1

4. Selectaţi Collate.
2

1

2

2. Ecranul ajutor este afişat.

2

1
2
3

după ce apare o eroare.

3

1. Apăsaţi tasta

7. Apăsaţi tasta MENU/SELECT.
Hârtia este alimentată decalat şi în seturi dacă collate este
setat pe ON.

3

3

pentru a comuta între ON şi OFF.

2

sau

Memory direct: Specificaţi setările direct memorie.
(Disponibil numai dacă este instalat un kit disc dur opţional sau o cartelă CompactFlash, iar interface Menu/
memory directeste setat pe enable.)

Sys default menu: Specificaţi setările de operare ale
imprimantei, precum afişajul limbii şi modul economie
energie.

5. Apăsaţi tasta MENU/SELECT.
6. Apăsaţi tasta

Quality Menu: Specificaţi setările de calitate a imprimării, precum rezoluţia, luminozitatea şi contrastul.

Interface menu: Specificaţi setările de interfaţă.

3. Apăsaţi tasta MENU/SELECT.

Afişare ecrane ajutor

Când Collate este setat pe ON

2. Selectaţi Paper Menu.

Paper Menu: Specificaţi dimensiunea şi tipul hârtiei,
sursa hârtiei şi setările de ieşire.

1

3. Apăsaţi tasta MENU/SELECT.
Sarcina(-ile) de imprimare este(sunt) anulată(e).

Imprimare ofset (numai cu tavă opţională ofset)

2

pentru a selecta fie current job,

3

sau

3

2. Apăsaţi tastele
fie all jobs.

* Se poate utiliza numai dacă este instalat un kit opţional disc dur sau o
cartelă flash compactă.

Maintenance menu: Efectuaţi operaţiile de întreţinere
(numai cu parolă administrator).
Service menu: Reglaţi imprimanta şi efectuaţi operaţiile
de întreţinere (numai pentru reprezentanţi de service).
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Funcţionează alb-

				negru
Înlocuirea consumabilelor
Cartuş de toner

Încărcare media
Hârtie simplă

1. Deschideţi capacul superior.

1. Deschideţi tava şi aşezaţi-o pe o suprafaţă plană.

2. Scoateţi capacul tăvii.
2. Ţineţi cartuşul de toner de mâner, iar apoi scoateţi-l încet.

3. Dacă placa de presiune media este ridicată, apăsaţi placa de
presiune media pentru a o fixa.

3. Scoateţi un cartuş de toner nou din cutie.
4. Ţinând bine cu ambele mâini, agitaţi cartuşul de toner de la
stânga la dreapta, în faţă şi în spate, pentru ca tonerul să se
distribuie uniform.
Notă: Nu atingeţi rola de developare a cartuşului de toner;
în caz contrar, calitatea imaginii ar putea fi mai slabă.

4. Strângeţi ghidajul media (lungime) şi glisaţi-l la dimensiunea
dorită.

5. Aşezaţi cartuşul de toner pe o suprafaţă plană şi scoateţi
sigiliul pe orizontală.

6. Ţineţi cartuşul de toner de mâner, iar apoi introduceţi-l în
locaşul din interiorul imprimantei.

7. Închideţi bine capacul superior.

5. Strângeţi ghidajul media (lăţime) şi glisaţi-l la dimensiunea
dorită.

6. Încărcaţi hârtia cu faţa în sus în tavă.
7. Ataşaţi din nou capacul tăvii.
8. Împingeţi tava complet în imprimantă.
9. Selectaţi PAPER MENU/PAPER SOURCE/TRAY X (Tavă
1/2/3/4)/PAPER SIZE şi PAPER TYPE în meniul configurare,
iar apoi selectaţi setarea pentru dimensiunea şi tipul de media
care este încărcat.
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