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1.1 Energy Star® 1

1 Introducere

Acest [Ghid rapid Operaţii copiere/imprimare/fax/scanare/cutie] utilizează ilustraţii pentru a descrie 
procedurile de operare pentru funcţiile cel mai frecvent utilizate, într-o manieră uşor de înţeles.

Începeţi prin utilizarea acestui manual pentru a deveni experimentat cu funcţiile utile pe care le oferă această 
maşină.

Pentru detalii privind diferitele funcţii, consultaţi Manualele de operare de pe DVD-ul cu manualul de operare 
ataşat acestui aparat.

Pentru a opera maşina în siguranţă şi corect, citiţi informaţiile despre siguranţă de la pagina 1-15 din acest 
manual înainte de utilizare.

Pentru detalii privind mărcile comerciale şi drepturile de autor, consultaţi "Mărci comerciale şi drepturi de 
autor" de la pagina 1-4 a acestui manual.

În plus, acest manual conţine următoarele informaţii. Asiguraţi-vă că aţi citit manualul înainte să utilizaţi 
maşina.
- Elementele care trebuie respectate pentru a utiliza maşina în siguranţă
- Informaţii cu privire la siguranţa produsului
- Precauţii atunci când utilizaţi maşina

Ilustraţiile utilizate în acest manual pot apărea uşor diferite faţă de aspectul echipamentului original.

1.1 Energy Star®

Ca partener ENERGY STAR®, am stabilit caracteristicile acestui aparat în conformitate cu recomandările 
ENERGY STAR® pentru utilizarea eficientă a energiei.

Ce este un produs ENERGY STAR®?

Un produs ENERGY STAR® dispune de o funcţie specială care permite comutarea automată într-un "mod cu 
consum redus de energie" după o perioadă de inactivitate. Un produs ENERGY STAR® utilizează energia 
într-un mod mai eficient, economisind costurile serviciilor comunale şi contribuind la protecţia mediului.



Mărci comerciale şi drepturi de autor1

1-4 bizhub 423/363/283/223

1.2

1.2 Mărci comerciale şi drepturi de autor

KONICA MINOLTA, sigla KONICA MINOLTA şi The essentials of imaging sunt mărci înregistrate ale KONICA 
MINOLTA HOLDINGS, INC.

PageScope şi bizhub sunt mărci înregistrate sau mărci comerciale ale KONICA MINOLTA BUSINESS 
TECHNOLOGIES INC.

Netscape este o marcă înregistrată a Netscape Communications Corporation din Statele Unite ale Americii 
şi din alte ţări.

Mozilla şi Firefox sunt mărci comerciale ale Mozilla Foundation.

Novell şi Novell NetWare sunt mărci înregistrate ale Novell, Inc. în Statele Unite şi în alte ţări.

Microsoft, Windows, Windows NT şi Windows Vista sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale 
ale Microsoft Corporation din Statele Unite ale Americii şi/sau din alte ţări.

PowerPC este o marcă comercială a IBM Corporation din Statele Unite ale Americii, din alte ţări sau din 
ambele.

În ceea ce priveşte Citrix Technology Member, 
KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, Inc. este Citrix Technology Member
Citrix Technology Member este un program care, în combinaţie cu o soluţie de la Citrix, promovează şi 
dezvoltă soluţii pentru a deveni lider industrial în asigurarea de soluţii mai performante pentru clienţi.
XenAppTM, Citrix XenServerTM şi Citrix Presentation ServerTM sunt mărci comerciale ale Citrix®

Apple, Macintosh şi Mac OS sunt mărci înregistrate ale Apple Computer, Inc. Safari este o marcă comercială 
a Apple Computer, Inc.

Adobe, sigla Adobe, Acrobat şi PostScript sunt mărci înregistrate sau mărci comerciale ale Adobe Systems 
Incorporated din Statele Unite ale Americii şi/sau din alte ţări.

Ethernet este o marcă înregistrată a Xerox Corporation.

PCL este o marcă înregistrată a Hewlett-Packard Company Limited.

CUPS şi sigla CUPS sunt marcă înregistrată a Easy Software Products.

Acest aparat şi PageScope Box Operator se bazează, în parte, pe activitatea grupului Independent JPEG.

Compact-VJE
Drept de autor 1986-2009 Yahoo Japan Corp.

RC4® este marcă comercială înregistrată sau marcă comercială a RSA Security Inc. în Statele Unite ale 
Americii şi/sau în alte ţări.

RSA® este marcă comercială sau marcă comercială înregistrată a RSA Security Inc. RSA BSAFE® este marcă 
comercială sau marcă comercială înregistrată a RSA Security Inc. în Statele Unite ale Americii şi/sau în alte 
ţări.

Informaţii despre licenţă

Acest produs include software criptografic RSA BSAFE de la RSA Security Inc.

Declaraţie NetFront
Acest produs conţine software-ul de browser Internet NetFront de la ACCESS Co., Ltd.
NetFront este marcă comercială sau marcă comercială înregistrată a ACCESS Co., Ltd. în Japonia sau în alte 
ţări.

Drept de autor © 2004 Adobe Systems Incorporated. Toate drepturile rezervate. Brevete în aşteptare.

Acest produs conţine Adobe® Flash® Player sub licenţă de la Adobe Systems Incorporated.
Drept de autor © 1995-2007 Adobe Macromedia Software LLC. Toate drepturile rezervate.

Adobe şi Flash sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Adobe Systems Incorporated în 
Statele Unite ale Americii şi/sau în alte ţări.
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1.2 Mărci comerciale şi drepturi de autor 1

Advanced Wnn
"Advanced Wnn" © OMRON SOFTWARE CO., Ltd. 2006 Toate drepturile rezervate.

ABBYY şi FineReader sunt mărci comerciale înregistrate ale ABBYY Software 
House.

Toate celelalte denumiri de produse şi mărci sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale companiilor şi 
organizaţiilor respective.

Declaraţie OpenSSL

OpenSSL License
Drept de autor © 1998-2006 The OpenSSL Project. Toate drepturile rezervate.

Redistribuirea şi utilizarea în forme sursă şi binară, cu sau fără modificare, sunt permise cu condiţia ca 
următoarele să fie îndeplinite:
1. Redistribuţiile codului sursă trebuie să păstreze nota privind drepturile de autor de mai sus, această listă 

de condiţii şi următorul acord de renunţare.
2. Redistribuţiile în formă binară trebuie să reproducă nota privind drepturile de autor de mai sus, această 

listă de condiţii şi următorul acord de renunţare în documentaţie şi/sau alte materiale furnizate împreună 
cu distribuţia.

3. Toate materialele publicitare care menţionează funcţii sau utilizarea acestui software trebuie să afişeze 
următoarea declaraţie:
"Acest produs include software dezvoltat de OpenSSL Project pentru utilizarea în OpenSSL Toolkit. 
(http://www.openssl.org/)"

4. Numele "OpenSSL Toolkit" şi "OpenSSL Project" nu trebuie utilizat pentru a aproba sau pentru a 
promova produse derivate din acest software fără permisiunea în scris prealabilă. Pentru permisiune 
scrisă, vă rugăm să contactaţi openssl-core@openssl.org.

5. Produsele derivate din acest software nu pot fi denumite "OpenSSL" şi nici "OpenSSL" nu poate să 
apară în numele acestora fără permisiunea prealabilă în scris a OpenSSL Project.

6. Redistribuirea oricărei forme trebuie să menţioneze următoarea declaraţie:
"Acest produs include software realizat de OpenSSL Project pentru utilizarea în OpenSSL Toolkit 
(http://www.openssl.org/)"

ACEST SOFTWARE ESTE FURNIZAT DE OpenSSL PROJECT "CA ATARE" ŞI ORICE GARANŢII EXPLICITE 
SAU IMPLICITE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANŢIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE ŞI DE 
CONFORMITATE CU UN ANUMIT SCOP SUNT RESPINSE. OpenSSL PROJECT SAU COLABORATORII NU 
VOR FI RĂSPUNZĂTORI ÎN NICIUN CAZ PENTRU NICIUN FEL DE DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, 
ACCIDENTALE, SPECIALE, EXEMPLARE SAU REZULTANTE (INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, 
PROCURAREA DE BUNURI SAU SERVICII ÎNLOCUITOARE; INCAPACITATE DE UTILIZARE, PIERDERE DE 
DATE SAU PROFIT; SAU ÎNTRERUPEREA ACTIVITĂŢII) CAUZATE ÎN ORICE MOD ŞI PRIN ORICE IPOTEZĂ 
DE RESPONSABILITATE, FIE PRIN CONTRACT, RESPONSABILITATE ABSOLUTĂ SAU PREJUDICIU 
(INCLUSIV NEGLIJENŢĂ SAU ÎN ORICE ALT MOD) CARE REIES ÎN ORICE MOD DIN UTILIZAREA ACESTUI 
SOFTWARE, CHIAR DACĂ AŢI FOST PREVENIT ASUPRA POSIBILITĂŢII UNOR ASEMENEA PAGUBE.

Acest produs include programe criptografice scrise de Eric Young (eay@cryptsoft.com). Acest produs 
include programe scrise de Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Licenţă originală SSLeay License
Drept de autor © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) Toate drepturile rezervate.
Acest pachet reprezintă o implementare SSL scrisă de Eric Young (eay@cryptsoft.com).
Implementarea a fost scrisă astfel încât să fie conformă cu Netscapes SSL.
Această librărie este liberă pentru utilizare comercială şi necomercială atât timp cât sunt respectate 
următoarele condiţii. Condiţiile următoare se aplică tuturor codurilor din această distribuţie, fie acestea RC4, 
RSA, Ihash, DES etc., nu doar codul SSL.
Documentaţia SSL inclusă în această distribuţie este protejată de aceiaşi termeni privind dreptul de autor cu 
excepţia că deţinătorul este Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
Dreptul de autor rămâne al lui Eric Young şi intrinsec orice note privind Dreptul de autor din cod nu vor fi 
eliminate. Dacă acest pachet este utilizat într-un produs, lui Eric Young ar trebui să i se atribuie părţile librăriei 
utilizate. Aceasta poate fi sub forma unui mesaj textual la iniţializarea programului sau în documentaţie (online 
sau textual) furnizat împreună cu pachetul.
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Redistribuirea şi utilizarea în forme sursă şi binară, cu sau fără modificare, sunt permise cu condiţia ca 
următoarele să fie îndeplinite:
1. Redistribuţiile codului sursă trebuie să păstreze nota privind drepturile de autor de mai sus, această listă 

de condiţii şi următorul acord de renunţare.
2. Redistribuţiile în formă binară trebuie să reproducă nota privind drepturile de autor de mai sus, această 

listă de condiţii şi următorul acord de renunţare în documentaţie şi/sau alte materiale furnizate împreună 
cu distribuţia.

3. Toate materialele publicitare care menţionează caracteristici sau utilizarea acestui program trebuie să 
prezinte următoarea declaraţie:
"Acest produs include un software criptografic scris de Eric Young (eay@crypt-soft.com)"
Cuvântul "ecriptografic" poate fi omis dacă documentele din biblioteca utilizată nu au legătură cu 
criptografia.

4. Dacă includeţi orice cod specific Windows (sau un derivat al acestuia) din directorul de aplicaţii (cod 
aplicaţie), trebuie să includeţi o declaraţie: 
"Acest produs include programe scrise de Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"

ACEST SOFTWARE ESTE FURNIZAT DE ERIC YOUNG "CA ATARE" ŞI ORICE GARANŢII EXPLICITE SAU 
IMPLICITE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANŢIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE ŞI 
CONFORMITATE CU UN ANUMIT SCOP SUNT ANULATE. AUTORUL SAU COLABORATORII NU VOR FI 
RĂSPUNZĂTORI ÎN NICIUN CAZ PENTRU NICIUN FEL DE DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, ACCIDENTALE, 
SPECIALE, EXEMPLARE SAU DE CONSECINŢĂ (INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, PROCURAREA DE 
BUNURI SAU SERVICII ÎNLOCUITOARE; INCAPACITATE DE UTILIZARE, PIERDERE DE DATE SAU PROFIT; 
SAU ÎNTRERUPEREA ACTIVITĂŢII) CAUZATE ÎN ORICE MOD ŞI PRIN ORICE IPOTEZĂ DE 
RESPONSABILITATE, FIE PRIN CONTRACT, RESPONSABILITATE ABSOLUTĂ SAU PREJUDICIU 
(INCLUSIV NEGLIJENŢĂ SAU ÎN ORICE ALT MOD) CARE REIES ÎN ORICE MOD DIN UTILIZAREA ACESTUI 
SOFTWARE, CHIAR DACĂ AŢI FOST PREVENIT ASUPRA POSIBILITĂŢII UNOR ASEMENEA PAGUBE.

Licenţa şi termenii de distribuţie pentru orice versiune disponibilă public sau orice variantă derivată a acestui 
cod nu pot fi modificate, în sensul că acest cod nu poate fi pur şi simplu copiat şi introdus sub altă licenţă de 
distribuţie [inclusiv sub licenţa publică GNU]

Licenţă NetSNMP

Partea 1: Notă privind drepturile de autor pentru CMU/UCD: (similară BSD)
Drept de autor 1989, 1991, 1992 de Carnegie Mellon University Derivative Work - 1996, 1998-2000
Drept de autor 1996, 1998-2000 Regenţii Universităţii din California Toate drepturile rezervate
Prin prezenta se acordă permisiunea de a utiliza, copia, modifica şi distribui acest software şi documentaţia 
sa, în orice scop şi fără plata unei taxe, cu condiţia ca informaţia privind drepturile de autor de mai sus să 
apară în toate copiile şi ca această notă de permisiune să apară în documentaţia aferentă, precum şi ca 
numele CMU şi al Regenţilor Universităţilor din California să nu fie utilizat în materialele publicitare referitoare 
la distribuţia software-ului, fără permisiunea scrisă specială.

CMU ŞI MEMBRII CONSILIULUI DE CONDUCERE A UNIVERSITĂŢII CALIFORNIA RENUNŢĂ LA TOATE 
GARANŢIILE CU PRIVIRE LA ACEST PROGRAM, INCLUSIV TOATE GARANŢIILE IMPLICITE DE 
VANDABILITATE ŞI CONFORMITATE. CMU SAU MEMBRII CONSILIULUI DE CONDUCERE A 
UNIVERSITĂŢII CALIFORNIA NU VOR FI RESPONSABILI ÎN NICIUN CAZ PENTRU NICIUN FEL DE DAUNE 
SPECIALE, INDIRECTE SAU REZULTANTE SAU NICIUN ALT FEL DE DAUNE CARE REZULTĂ DIN 
INCAPACITATEA DE UTILIZARE, PIERDEREA DE DATE SAU PROFIT, FIE ÎNTR-O ACŢIUNE PRIN 
CONTRACT, NEGLIJENŢĂ SAU ALTĂ ACŢIUNE DĂUNĂTOARE, CARE REIESE DIN SAU ÎN LEGĂTURĂ CU 
UTILIZAREA SAU FUNCŢIONAREA ACESTUI PROGRAM.

Partea 2: Notă de drept de autor Networks Associates Technology, Inc (BSD)
Drept de autor © 2001-2003, Networks Associates Technology, Inc
Toate drepturile rezervate.
Redistribuţia şi utilizarea în formă de sursă şi binară, cu sau fără modificări, sunt permise cu îndeplinirea 
următoarelor condiţii:
* Redistribuţiile codului sursă trebuie să păstreze nota de drept de autor de mai sus, această listă de condiţii 
şi următorul acord de renunţare.
* Redistribuţiile în formă binară trebuie să reproducă nota privind drepturile de autor de mai sus, această listă 
de condiţii şi următorul acord de renunţare în documentaţie şi/sau alte materiale furnizate împreună cu 
distribuţia.
* Numele Networks Associates Technology, Inc şi cele ale colaboratorilor săi nu pot fi utilizate pentru 
susţinerea sau promovarea produselor derivate din acest software, fără permisiune scrisă prealabilă.
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ACEST SOFTWARE ESTE FURNIZAT DE CĂTRE DEŢINĂTORII DREPTULUI DE AUTOR ŞI AL 
COLABORATORILOR ACESTORA "CA ATARE" ŞI NU SE ACORDĂ NICIUN FEL DE GARANŢII EXPLICITE 
SAU IMPLICITE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANŢIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE ŞI DE 
CONFORMITATE CU UN ANUMIT SCOP. DEŢINĂTORII DREPTURILOR DE AUTOR SAU COLABORATORII 
NU VOR FI RĂSPUNZĂTORI ÎN NICIUN CAZ PENTRU NICIUN FEL DE DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, 
ACCIDENTALE, SPECIALE, EXEMPLARE SAU REZULTANTE (INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, 
PROCURAREA DE BUNURI SAU SERVICII ÎNLOCUITOARE; INCAPACITATE DE UTILIZARE, PIERDERE DE 
DATE SAU PROFIT; SAU ÎNTRERUPEREA ACTIVITĂŢII) CAUZATE ÎN ORICE MOD ŞI PRIN ORICE IPOTEZĂ 
DE RESPONSABILITATE, FIE PRIN CONTRACT, RESPONSABILITATE ABSOLUTĂ SAU PREJUDICIU 
(INCLUSIV NEGLIJENŢĂ SAU ÎN ORICE ALT MOD) CARE REIESE ÎN ORICE MOD DIN UTILIZAREA 
ACESTUI PROGRAM, CHIAR DACĂ AŢI FOST PREVENIT ASUPRA POSIBILITĂŢII UNOR ASEMENEA 
PAGUBE.

Partea 3: Notă de drept de autor Cambridge Broadband Ltd. (BSD)
Porţiuni din acest cod sunt drept de autor© 2001-2003, Cambridge Broadband Ltd.
Toate drepturile rezervate.
Redistribuţia şi utilizarea în formă de sursă şi binară, cu sau fără modificări, sunt permise cu îndeplinirea 
următoarelor condiţii:
* Redistribuţiile codului sursă trebuie să păstreze nota de drept de autor de mai sus, această listă de condiţii 
şi următoarea declinare de responsabilitate.
* Redistribuţiile în formă binară trebuie să reproducă nota privind drepturile de autor de mai sus, această listă 
de condiţii şi următoarea declinare de responsabilitate în documentaţie şi/sau alte materiale furnizate 
împreună cu distribuţia.
* Numele Cambridge Broadband Ltd. nu poate fi utilizat pentru susţinerea sau promovarea produselor 
derivate din acest software fără permisiune prealabilă scrisă specială.
ACEST SOFTWARE ESTE FURNIZAT DE CĂTRE DEŢINĂTORUL DREPTULUI DE AUTOR ŞI 
COLABORATORII ACESTUIA "CA ATARE" ŞI NU SE ACORDĂ NICIUN FEL DE GARANŢII EXPLICITE SAU 
IMPLICITE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANŢIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE ŞI DE 
CONFORMITATE CU UN ANUMIT SCOP.
DEŢINĂTORUL DREPTULUI DE AUTOR NU VA FI RĂSPUNZĂTORI ÎN NICIUN CAZ PENTRU NICIUN FEL 
DE DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, ÎNTÂMPLĂTOARE, SPECIALE, EXEMPLARE SAU REZULTANTE 
(INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, PROCURAREA DE BUNURI SAU SERVICII ÎNLOCUITOARE; 
INCAPACITATE DE UTILIZARE, PIERDERE DE DATE SAU PROFIT; SAU ÎNTRERUPEREA ACTIVITĂŢII) 
CAUZATE ÎN ORICE MOD ŞI PRIN ORICE IPOTEZĂ DE RESPONSABILITATE, FIE PRIN CONTRACT, 
RESPONSABILITATE ABSOLUTĂ SAU PREJUDICIU (INCLUSIV NEGLIJENŢĂ SAU ÎN ORICE ALT MOD) 
CARE REIESE ÎN ORICE MOD DIN UTILIZAREA ACESTUI PROGRAM, CHIAR DACĂ AŢI FOST PREVENIT 
ASUPRA POSIBILITĂŢII UNOR ASEMENEA PAGUBE.

Partea 4: Notă de drept de autor Sun Microsystems, Inc. (BSD)
Drept de autor © 2003 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, S.U.A. 
Toate drepturile rezervate.
Utilizarea constituie subiect al termenilor de licenţă de mai jos.
Această distribuţie poate include materiale realizate de către terţi.
Sun, Sun Microsystems, sigla Sun şi Solaris sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate al Sun 
Microsystems, Inc. din S.U.A. şi din alte ţări.
Redistribuţia şi utilizarea în formă de sursă şi binară, cu sau fără modificări, sunt permise cu îndeplinirea 
următoarelor condiţii:
* Redistribuţiile codului sursă trebuie să păstreze nota de drept de autor de mai sus, această listă de condiţii 
şi următoarea declinare de responsabilitate.
* Redistribuţiile în formă binară trebuie să reproducă nota privind drepturile de autor de mai sus, această listă 
de condiţii şi următoarea declinare de responsabilitate în documentaţie şi/sau alte materiale furnizate 
împreună cu distribuţia.
* Numele Sun Microsystems, Inc. şi ale colaboratorilor săi nu pot fi utilizate pentru susţinerea sau promovarea 
produselor derivate din acest software, fără permisiune prealabilă scrisă specială.
ACEST SOFTWARE ESTE FURNIZAT DE CĂTRE DEŢINĂTORII DREPTULUI DE AUTOR ŞI AL 
COLABORATORILOR ACESTORA "CA ATARE" ŞI NU SE ACORDĂ NICIUN FEL DE GARANŢII EXPLICITE 
SAU IMPLICITE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANŢIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE ŞI DE 
CONFORMITATE CU UN ANUMIT SCOP. DEŢINĂTORII DREPTURILOR DE AUTOR SAU COLABORATORII 
NU VOR FI RĂSPUNZĂTORI ÎN NICIUN CAZ PENTRU NICIUN FEL DE DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, 
ACCIDENTALE, SPECIALE, EXEMPLARE SAU REZULTANTE (INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, 
PROCURAREA DE BUNURI SAU SERVICII ÎNLOCUITOARE; INCAPACITATE DE UTILIZARE, PIERDERE DE 
DATE SAU PROFIT; SAU ÎNTRERUPEREA ACTIVITĂŢII) CAUZATE ÎN ORICE MOD ŞI PRIN ORICE IPOTEZĂ 
DE RESPONSABILITATE, FIE PRIN CONTRACT, RESPONSABILITATE ABSOLUTĂ SAU PREJUDICIU 
(INCLUSIV NEGLIJENŢĂ SAU ÎN ORICE ALT MOD) CARE REIESE ÎN ORICE MOD DIN UTILIZAREA 
ACESTUI PROGRAM, CHIAR DACĂ AŢI FOST PREVENIT ASUPRA POSIBILITĂŢII UNOR ASEMENEA 
PAGUBE.
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Partea 5: Notă de drept de autor Sparta, Inc (BSD)
Drept de autor © 2003-2004, Sparta, Inc Toate drepturile rezervate.
Redistribuţia şi utilizarea în formă de sursă şi binară, cu sau fără modificări, sunt permise cu îndeplinirea 
următoarelor condiţii:
* Redistribuţiile codului sursă trebuie să păstreze nota de drept de autor de mai sus, această listă de condiţii 
şi următoarea declinare de responsabilitate.
* Redistribuţiile în formă binară trebuie să reproducă nota privind drepturile de autor de mai sus, această listă 
de condiţii şi următoarea declinare de responsabilitate în documentaţie şi/sau alte materiale furnizate 
împreună cu distribuţia.
* Numele Sparta, Inc. şi ale colaboratorilor săi nu pot fi utilizate pentru susţinerea sau promovarea produselor 
derivate din acest software, fără permisiune prealabilă scrisă specială.
ACEST SOFTWARE ESTE FURNIZAT DE CĂTRE DEŢINĂTORII DREPTULUI DE AUTOR ŞI AL 
COLABORATORILOR ACESTORA "CA ATARE" ŞI NU SE ACORDĂ NICIUN FEL DE GARANŢII EXPLICITE 
SAU IMPLICITE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANŢIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE ŞI DE 
CONFORMITATE CU UN ANUMIT SCOP. DEŢINĂTORII DREPTURILOR DE AUTOR SAU COLABORATORII 
NU VOR FI RĂSPUNZĂTORI ÎN NICIUN CAZ PENTRU NICIUN FEL DE DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, 
ACCIDENTALE, SPECIALE, EXEMPLARE SAU REZULTANTE (INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, 
PROCURAREA DE BUNURI SAU SERVICII ÎNLOCUITOARE; INCAPACITATE DE UTILIZARE, PIERDERE DE 
DATE SAU PROFIT; SAU ÎNTRERUPEREA ACTIVITĂŢII) CAUZATE ÎN ORICE MOD ŞI PRIN ORICE IPOTEZĂ 
DE RESPONSABILITATE, FIE PRIN CONTRACT, RESPONSABILITATE ABSOLUTĂ SAU PREJUDICIU 
(INCLUSIV NEGLIJENŢĂ SAU ÎN ORICE ALT MOD) CARE REIESE ÎN ORICE MOD DIN UTILIZAREA 
ACESTUI PROGRAM, CHIAR DACĂ AŢI FOST PREVENIT ASUPRA POSIBILITĂŢII UNOR ASEMENEA 
PAGUBE.

Partea 6: Notă de drept de autor Cisco/BUPTNIC (BSD)
Drept de autor ©2004, Cisco, Inc şi Centrul de reţele informaţionale al Universităţii de Poştă şi 
Telecomunicaţii din Beijing. Toate drepturile rezervate.
Redistribuţia şi utilizarea în formă de sursă şi binară, cu sau fără modificări, sunt permise cu îndeplinirea 
următoarelor condiţii:
* Redistribuţiile codului sursă trebuie să păstreze nota de drept de autor de mai sus, această listă de condiţii 
şi următoarea declinare de responsabilitate.
* Redistribuţiile în formă binară trebuie să reproducă nota privind drepturile de autor de mai sus, această listă 
de condiţii şi următoarea declinare de responsabilitate în documentaţie şi/sau alte materiale furnizate 
împreună cu distribuţia.
* Numele Cisco, Inc., al Universităţii de Poştă şi Telecomunicaţii din Beijing şi ale colaboratorilor săi nu pot fi 
utilizate pentru susţinerea sau promovarea produselor derivate din acest software, fără permisiune prealabilă 
scrisă specială.
ACEST SOFTWARE ESTE FURNIZAT DE CĂTRE DEŢINĂTORII DREPTULUI DE AUTOR ŞI AL 
COLABORATORII ACESTORA "CA ATARE" ŞI NU SE ACORDĂ NICIUN FEL DE GARANŢII EXPLICITE SAU 
IMPLICITE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANŢIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE ŞI DE 
CONFORMITATE CU UN ANUMIT SCOP. DEŢINĂTORII DREPTURILOR DE AUTOR SAU COLABORATORII 
NU VOR FI RĂSPUNZĂTORI ÎN NICIUN CAZ PENTRU NICIUN FEL DE DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, 
ACCIDENTALE, SPECIALE, EXEMPLARE SAU REZULTANTE (INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, 
PROCURAREA DE BUNURI SAU SERVICII ÎNLOCUITOARE; INCAPACITATE DE UTILIZARE, PIERDERE DE 
DATE SAU PROFIT; SAU ÎNTRERUPEREA ACTIVITĂŢII) CAUZATE ÎN ORICE MOD ŞI PRIN ORICE IPOTEZĂ 
DE RESPONSABILITATE, FIE PRIN CONTRACT, RESPONSABILITATE ABSOLUTĂ SAU PREJUDICIU 
(INCLUSIV NEGLIJENŢĂ SAU ÎN ORICE ALT MOD) CARE REIESE ÎN ORICE MOD DIN UTILIZAREA 
ACESTUI PROGRAM, CHIAR DACĂ AŢI FOST PREVENIT ASUPRA POSIBILITĂŢII UNOR ASEMENEA 
PAGUBE.

Kerberos

Drept de autor © 1985-2007 de Massachusetts Institute of Technology (Institutul de Tehnologie din 
Massachusetts).

Toate drepturile rezervate.

Exportul acestui program din Statele Unite ale Americii poate necesita o licenţă specifică din partea 
Guvernului Statelor Unite ale Americii. Este responsabilitatea oricărei persoane sau organizaţii care are în 
vedere exportul să obţină astfel de licenţă înainte de export.

CU ACEASTĂ CONDIŢIE, permisiunea de a utiliza, copia, modifica şi distribui acest program şi documentaţia 
lui pentru orice scop şi fără retribuţie financiară, este acordată prin prezentul, cu condiţia ca nota privind 
drepturile de autor de mai sus să apară în toate copiile şi ca atât nota privind drepturile de autor cât şi această 
notă de permisiune să apară în documentaţia de suport şi ca numele M.I.T. să nu fie utilizat pentru promovare 
sau publicitate în legătură cu distribuirea de programe fără permisiune în prealabil specifică, în scris. În plus 
dacă modificaţi acest program trebuie să etichetaţi programul dumneavoastră ca program modificat şi să nu-
l distribuiţi într-un mod prin care să fie confundat cu programul MIT original. M.I.T. nu face nicio descriere 
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despre oportunitatea acestui program pentru niciun scop. Este furnizat "ca atare", fără garanţie explicită sau 
implicită.

ACEST PROGRAM ESTE FURNIZAT "CA ATARE" ŞI FĂRĂ GARANŢII EXPLICITE SAU IMPLICITE, 
INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANŢIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE ŞI DE CONFORMITATE 
CU UN ANUMIT SCOP.

Fişierele cu cod sursă individuale sunt drept de autor MIT, Cygnus Support, Novell, OpenVision 
Technologies, Oracle, Red Hat, Sun Microsystems, FundsXpress şi alţii.

Project Athena, Athena, Athena MUSE, Discuss, Hesiod, Kerberos, Moira şi Zephyr sunt mărci comerciale 
ale Massachusetts Institute of Technology (MIT). Nicio utilizare comercială a acestor mărci comerciale nu 
poate fi efectuată fără permisiunea scrisă a MIT.

Prin "uz comercial" se înţelege utilizarea unui nume într-un produs sau în alt mod, pentru obţinerea de profit. 
Aceasta NU împiedică o societate comercială să se refere la mărcile comerciale MIT pentru a transmite 
informaţii (deşi prin aceasta, recunoaşterea stării mărcii lor comerciale ar trebui oferită).

Porţiuni din src/lib/crypto au următorul drept de autor:

Drept de autor© 1998 de FundsXpress, INC.

Toate drepturile rezervate.

Exportul acestui program din Statele Unite ale Americii poate necesita o licenţă specifică din partea 
Guvernului Statelor Unite ale Americii. Este responsabilitatea oricărei persoane sau organizaţii care are în 
vedere exportul să obţină astfel de licenţă înainte de export.

ÎN ACESTE CONDIŢII LIMITATIVE, prin prezentul se acordă permisiunea de a utiliza, copia, modifica şi 
distribui acest software şi documentaţia sa, în orice scop şi fără plata unei taxe, cu condiţia ca nota de drept 
de autor de mai sus să apară în toate copiile, precum şi ca atât nota de drept de autor şi această notă de 
permisiune să apară în documentaţia auxiliară, cât şi ca numele FundsXpress să nu fie utilizat în materialele 
publicitare referitoare la distribuţie şi la software fără permisiune prealabilă scrisă specială. FundsXpress nu 
face nicio descriere despre oportunitatea acestui program pentru niciun scop. Este furnizat "ca atare", fără 
garanţie explicită sau implicită.

ACEST PROGRAM ESTE FURNIZAT "CA ATARE" ŞI FĂRĂ GARANŢII EXPLICITE SAU IMPLICITE, 
INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANŢIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE ŞI CONFORMITATE CU 
UN ANUMIT SCOP.

Implementarea generatorului de număr pseudo-aleatoriu Yarrow în src/lib/crypto/yarrow are următorul 
copyright:

Copyright 2000 by Zero-Knowledge Systems, Inc.

Permisiunea de a utiliza, copia, modifica şi distribui acest program şi documentaţia lui pentru orice scop şi 
fără retribuţie financiară, este acordată prin prezentul, cu condiţia ca nota privind drepturile de autor de mai 
sus să apară în toate copiile şi ca atât nota privind drepturile de autor cât şi această notă de permisiune să 
apară în documentaţia de suport şi ca numele Zero-Knowledge Systems, Inc. să nu fie utilizat pentru 
promovare sau publicitate în legătură cu distribuirea de programe fără permisiune în prealabil specifică, în 
scris. Zero-Knowledge Systems, Inc. nu face nicio descriere despre oportunitatea acestui program pentru 
niciun scop. Este furnizat "ca atare", fără garanţie explicită sau implicită.

ZERO-KNOWLEDGE SYSTEMS, INC. REFUZĂ ORICE GARANŢIE CU PRIVIRE LA ACEST PROGRAM, 
INCLUSIV TOATE GARANŢIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE ŞI CONFORMITATE, ZERO-KNOWLEDGE 
SYSTEMS, INC. NU VA FI RESPONSABILĂ ÎN NICIUN CAZ PENTRU NICIO DAUNĂ SPECIALĂ, INDIRECTĂ 
SAU REZULTANTĂ SAU NICIUN ALT FEL DE DAUNE CARE REZULTĂ DIN INCAPACITATEA DE UTILIZARE, 
PIERDEREA DE DATE SAU PROFIT, FIE ÎNTR-O ACŢIUNE PRIN CONTRACT, NEGLIJENŢĂ SAU ALTĂ 
ACŢIUNE INCORECTĂ, CARE REIESE DIN SAU ÎN LEGĂTURĂ CU UTILIZAREA SAU FUNCŢIONAREA 
ACESTUI PROGRAM.

Implementarea algoritmului de criptare AES în src/lib/crypto/aes are următorul copyright:

Drept de autor © 2001, Dr Brian Gladman <brg@gladman.uk.net>, Worcester, UK.

Toate drepturile rezervate.
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TERMENI DE LICENŢĂ

Utilizarea şi distribuirea liberă a acestui program atât în formă sursă cât şi binară este permisă (cu sau fără 
modificări) cu condiţia ca:
1. distribuţiile acestui cod sursă să includă nota privind drepturile de autor de mai sus, această listă de 

condiţii şi următorul acord de renunţare;
2. distribuţiile în formă binară să includă nota privind drepturi de autor de mai sus, această listă de condiţii 

şi următorul acord de renunţare în documentaţie şi/sau alte materiale asociate;
3. numele deţinătorului dreptului de autor să nu fie utilizat pentru a aproba produse construite utilizând 

acest program fără permisiune în scris specifică. 

ACORD DE RENUNŢARE

Acest program este furnizat 'ca atare' fără nicio garanţie explicită sau implicită cu privire la orice proprietăţi, 
inclusiv, dar fără a se limita la corectitudine şi conformitate cu un scop.

Porţiunile furnizate de Red Hat, inclusiv cadrul de pluginuri de preautentificare, conţin următorul drept de 
autor:

Drept de autor © 2006 Red Hat, Inc.

Porţiuni drept de autor © 2006 Massachusetts Institute of Technology (Institutul de tehnologie din 
Massachusetts) 

Toate drepturile rezervate.

Redistribuirea şi utilizarea în forme sursă şi binară, cu sau fără modificare, sunt permise cu condiţia ca 
următoarele să fie îndeplinite:

* Redistribuţiile codului sursă trebuie să păstreze nota de drept de autor de mai sus, această listă de condiţii 
şi următoarea declinare de responsabilitate.

* Redistribuţiile în formă binară trebuie să reproducă nota de drept de autor de mai sus, această listă de 
condiţii şi următoarea declinare de responsabilitate în documentaţie şi/sau alte materiale furnizate împreună 
cu distribuţia.

* Numele Red Hat, Inc., şi ale colaboratorilor săi nu pot fi utilizate pentru susţinerea sau promovarea 
produselor derivate din acest software, fără permisiune prealabilă scrisă specială.

ACEST SOFTWARE ESTE FURNIZAT DE CĂTRE DEŢINĂTORII DREPTULUI DE AUTOR ŞI AL 
COLABORATORILOR ACESTORA "CA ATARE" ŞI NU SE ACORDĂ NICIUN FEL DE GARANŢII EXPLICITE 
SAU IMPLICITE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANŢIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE ŞI DE 
CONFORMITATE CU UN ANUMIT SCOP. DEŢINĂTORUL DREPTULUI DE AUTOR SAU COLABORATORII 
NU VOR FI RĂSPUNZĂTORI ÎN NICIUN CAZ PENTRU NICIUN FEL DE DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, 
ACCIDENTALE, SPECIALE, EXEMPLARE SAU DE CONSECINŢĂ (INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, 
PROCURAREA DE BUNURI SAU SERVICII ÎNLOCUITOARE; INCAPACITATE DE UTILIZARE, PIERDERE DE 
DATE SAU PROFIT; SAU ÎNTRERUPEREA ACTIVITĂŢII) CAUZATE ÎN ORICE MOD ŞI PRIN ORICE IPOTEZĂ 
DE RESPONSABILITATE, FIE PRIN CONTRACT, RESPONSABILITATE ABSOLUTĂ SAU PREJUDICIU 
(INCLUSIV NEGLIJENŢĂ SAU ÎN ORICE ALT MOD) CARE REIES ÎN ORICE MOD DIN UTILIZAREA ACESTUI 
SOFTWARE, CHIAR DACĂ AŢI FOST PREVENIT ASUPRA POSIBILITĂŢII UNOR ASEMENEA PAGUBE.

Porţiunile finanţate de Sandia National Laboratory şi dezvoltate de Centrul pentru integrarea tehnologiei 
informaţiei din cadrul Universităţii Michigan, inclusiv implementarea PKINIT, fac obiectul următoarei licenţe:

DREPT DE AUTOR © 2006-2007

REGENŢII UNIVERSITĂŢII DIN MICHIGAN

TOATE DREPTURILE REZERVATE

Se acordă permisiunea de a utiliza, copia, crea opere derivate şi redistribui acest software şi operele derivate 
respective în orice scop, cu condiţia ca numele Universităţii Michigan să nu fie utilizat în materialele 
publicitare referitoare la distribuţie şi la software fără permisiune prealabilă scrisă specială. Dacă nota de 
drept e autor de mai sus sau orice alt mijloc de identificare al Universităţii Michigan este inclusă în orice 
porţiune a acestui software, atunci acordul de renunţare trebuie, de asemenea, inclus.
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ACEST SOFTWARE ESTE FURNIZAT CA ATARE, FĂRĂ NICIO DESCRIERE DIN PARTEA UNIVERSITĂŢII 
MICHIGAN ÎN CEEA CE PRIVEŞTE CARACTERUL ADECVAT UNUI ANUMIT SCOP, PRECUM ŞI FĂRĂ 
NICIO GARANŢIE, DE NICIUN FEL, DIN PARTEA UNIVERSITĂŢII MICHIGAN, DE NATURĂ EXPLICITĂ SAU 
IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANŢIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE ŞI DE 
CONFORMITATE CU UN ANUMIT SCOP. REGENŢII UNIVERSITĂŢII MICHIGAN NU ÎŞI ASUMĂ 
RESPONSABILITATEA PENTRU NICIUN FEL DE DAUNE, INCLUSIV SPECIALE, INDIRECTE, ACCIDENTALE 
SAU DE CONSECINŢĂ, PRIVIND ORICE RECLAMAŢIE DERIVATĂ DIN SAU LEGATĂ DE UTILIZAREA 
PROGRAMULUI, CHIAR ÎN CAZUL EXISTENŢEI UNOR INFORMAŢII PRIVIND POSIBILITATEA UNOR 
ASEMENEA DAUNE.

Fişierul pkcs11.h inclus în codul PKINIT dispune de următoarea licenţă:

Drept de autor 2006 g10 Code GmbH

Drept de autor 2006 Andreas Jellinghaus

Acest fişier este un software gratuit; ca excepţie specială, autorul acordă permisiunea nelimitată de copiere 
şi/sau distribuţie a acestuia, cu sau fără modificări, cu condiţia păstrării acestui manual.

Acest fişier este distribuit în speranţa că se va dovedi util, dar FĂRĂ NICIO GARANŢIE, în măsura permisă de 
lege, fără a include nici măcar garanţia implicită de VANDABILITATE sau de CONFORMITATE CU UN 
ANUMIT SCOP.

WPA Supplicant

Drept de autor ©2003-2005, Jouni Malinen <jkmaline@cc.hut.fi> şi colaboratorii
Toate drepturile rezervate.

Redistribuirea şi utilizarea în forme sursă şi binară, cu sau fără modificare, sunt permise cu condiţia ca 
următoarele să fie îndeplinite:
1. Redistribuţiile codului sursă trebuie să păstreze nota privind drepturile de autor de mai sus, această listă 

de condiţii şi următorul acord de renunţare.
2. Redistribuţiile în formă binară trebuie să reproducă nota privind drepturile de autor de mai sus, această 

listă de condiţii şi următorul acord de renunţare în documentaţie şi/sau alte materiale furnizate împreună 
cu distribuţia.

3. Numele deţinătorilor de drept de autor şi numele colaboratorilor acestora nu pot fi utilizate pentru 
susţinerea sau promovarea produselor derivate din acest software, fără permisiune prealabilă scrisă 
specială.

ACEST SOFTWARE ESTE FURNIZAT DE CĂTRE DEŢINĂTORII DREPTULUI DE AUTOR ŞI AL 
COLABORATORILOR ACESTORA "CA ATARE" ŞI NU SE ACORDĂ NICIUN FEL DE GARANŢII EXPLICITE 
SAU IMPLICITE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANŢIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE ŞI DE 
CONFORMITATE CU UN ANUMIT SCOP. DEŢINĂTORUL DREPTULUI DE AUTOR SAU COLABORATORII 
NU VOR FI RĂSPUNZĂTORI ÎN NICIUN CAZ PENTRU NICIUN FEL DE DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, 
ACCIDENTALE, SPECIALE, EXEMPLARE SAU DE CONSECINŢĂ (INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, 
PROCURAREA DE BUNURI SAU SERVICII ÎNLOCUITOARE; INCAPACITATE DE UTILIZARE, PIERDERE DE 
DATE SAU PROFIT; SAU ÎNTRERUPEREA ACTIVITĂŢII) CAUZATE ÎN ORICE MOD ŞI PRIN ORICE IPOTEZĂ 
DE RESPONSABILITATE, FIE PRIN CONTRACT, RESPONSABILITATE ABSOLUTĂ SAU PREJUDICIU 
(INCLUSIV NEGLIJENŢĂ SAU ÎN ORICE ALT MOD) CARE REIES ÎN ORICE MOD DIN UTILIZAREA ACESTUI 
SOFTWARE, CHIAR DACĂ AŢI FOST PREVENIT ASUPRA POSIBILITĂŢII UNOR ASEMENEA PAGUBE.
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Mersenne Twister

Un program C pentru MT19937, cu iniţializare îmbunătăţită la 26.01.2002.
Cod realizat de Takuji Nishimura şi Makoto Matsumoto.

Înainte de utilizare, iniţializaţi starea utilizând init_genrand(seed) sau init_by_array(init_key, key_length).

Drept de autor © 1997-2002, Makoto Matsumoto şi Takuji Nishimura, Toate drepturile rezervate.

Redistribuirea şi utilizarea în forme sursă şi binară, cu sau fără modificare, sunt permise cu condiţia ca 
următoarele să fie îndeplinite:
1. Redistribuţiile codului sursă trebuie să păstreze nota privind drepturile de autor de mai sus, această listă 

de condiţii şi următorul acord de renunţare.
2. Redistribuţiile în formă binară trebuie să reproducă nota privind drepturile de autor de mai sus, această 

listă de condiţii şi următorul acord de renunţare în documentaţie şi/sau alte materiale furnizate împreună 
cu distribuţia.

3. Numele colaboratorilor acestora nu pot fi utilizate pentru susţinerea sau promovarea produselor 
derivate din acest software, fără permisiune prealabilă scrisă specială.

ACEST SOFTWARE ESTE FURNIZAT DE CĂTRE DEŢINĂTORII DREPTULUI DE AUTOR ŞI AL 
COLABORATORILOR ACESTORA "CA ATARE" ŞI NU SE ACORDĂ NICIUN FEL DE GARANŢII EXPLICITE 
SAU IMPLICITE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANŢIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE ŞI DE 
CONFORMITATE CU UN ANUMIT SCOP. DEŢINĂTORUL DREPTULUI DE AUTOR SAU COLABORATORII 
NU ÎŞI ASUMĂ RESPONSABLITATEA ÎN NICIUN CAZ PENTRU NICIUN FEL DE DAUNE DIRECTE, 
INDIRECTE, ACCIDENTALE, SPECIALE, EXEMPLARE SAU DE CONSECINŢĂ (INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE 
LIMITA LA, PROCURAREA DE BUNURI SAU SERVICII ÎNLOCUITOARE; INCAPACITATE DE UTILIZARE, 
PIERDERE DE DATE SAU PROFIT; SAU ÎNTRERUPEREA ACTIVITĂŢII) CAUZATE ÎN ORICE MOD ŞI PRIN 
ORICE IPOTEZĂ DE RESPONSABILITATE, FIE PRIN CONTRACT, RESPONSABILITATE ABSOLUTĂ SAU 
PREJUDICIU (INCLUSIV NEGLIJENŢĂ SAU ÎN ORICE ALT MOD) CARE REIES ÎN ORICE MOD DIN 
UTILIZAREA ACESTUI PROGRAM, CHIAR DACĂ AŢI FOST PREVENIT ASUPRA POSIBILITĂŢII UNOR 
ASEMENEA PAGUBE.

Orice feedback este binevenit.
http://www.math.sci.hiroshima-u.ac.jp/~m-mat/MT/emt.html
email: m-mat @ math.sci.hiroshima-u.ac.jp (eliminaţi spaţiul)

Copyright

© 2010 KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. Toate drepturile rezervate.

Notă

Ghidul utilizatorului nu poate fi reprodus parţial sau total fără permisiune.

KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. nu va fi responsabilă pentru niciun incident cauzat de 
utilizarea acestui sistem de tipărire sau a Ghidului utilizatorului. 

Informaţiile incluse în Ghidul utilizatorului fac obiectul modificării fără notificare.

KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. îşi păstrează dreptul de autor asupra driverelor 
imprimantei.
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1.3 ACORD DE LICENŢĂ SOFTWARE

Acest pachet conţine următoarele materiale furnizate de KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, 
INC. (KMBT): software inclus ca parte a sistemului de imprimare ("Software de imprimare"), datele generale 
digitale care pot fi citite de către maşină codate în format special şi în formă criptată ("Programe font"), alt 
software care rulează pe un sistem informatic pentru utilizare împreună cu Software-ul de imprimare 
("Software gazdă") şi materiale scrise explicative referitoare la acesta ("Documentaţie"). Termenul "Software" 
se va utiliza pentru a descrie software-ul de imprimare, programele de fonturi şi/sau software-ul gazdă şi, de 
asemenea, include toate actualizările, versiunile modificate, adăugirile şi copiile Software-ului.

Licenţa software vă este acordată conform termenilor din acest Acord.

KMBT vă acordă o sub-autorizare neexclusivă pentru a utiliza Software-ul şi Documentaţia, cu condiţia să fiţi 
de acord cu următoarele:
1. Puteţi utiliza Software-ul şi programele font însoţitoare pentru formarea de imagini la dispozitivul (-ele) 

de ieşire autorizat(e), doar în scopurile propriei dumneavoastră activităţi interne.
2. Pe lângă licenţa pentru Programe font stipulată în Secţiunea 1 de mai sus, puteţi să utilizaţi Programe 

font Roman pentru a reproduce grosimi, stiluri şi versiuni de litere, numere, caractere şi simboluri 
("Corpuri de literă") pe afişaj sau monitor în scopurile propriei dumneavoastră activităţi interne.

3. Puteţi să efectuaţi o copie de siguranţă a Software-ului gazdă, cu condiţia ca această copie de 
siguranţă să nu fie instalată sau utilizată pe niciun calculator. În pofida restricţiilor de mai sus, puteţi 
instala Software-ul gazdă pe orice număr de calculatoare doar pentru utilizare cu unul sau mai multe 
sisteme de imprimare care rulează Software-ul de imprimare.

4. Puteţi aloca drepturile acestuia conform acestui Acord unui mandatar al tuturor drepturilor Persoanei 
autorizate asupra acestui Software şi acestei Documentaţii ("Mandatar") cu condiţia să transferaţi 
Mandatarului toate copiile acestui Software şi acestei Documentaţii. Mandatarul este de acord să-şi 
asume toate obligaţiile din termenii şi condiţiile acestui Acord.

5. Sunteţi de acord să nu modificaţi, adaptaţi sau traduceţi Software-ul şi Documentaţia.
6. Sunteţi de acord că nu veţi încerca să-l modificaţi, dezasamblaţi, descifraţi, refaceţi programul sursă 

sau decompilaţi Software-ul.
7. Proprietatea asupra Software-ului şi Documentaţiei şi a oricăror reproduceri din acestea va rămâne 

KMBT şi deţinătorului de licenţă.
8. Mărcile comerciale vor fi utilizate în conformitate cu procedura privind marca comercială acceptată, 

inclusiv identificarea numelui proprietarului mărcii comerciale. Mărcile comerciale pot fi utilizate pentru 
a identifica rezultatul imprimării produse de Software. O atare utilizare a mărcii comerciale nu vă oferă 
niciun fel de drepturi de proprietate asupra mărcii comerciale respective.

9. Nu puteţi închiria, sub-autoriza, împrumuta sau transfera versiuni sau copii ale Software-ului Persoana 
autorizată nu utilizează Software-ul care se află pe orice suport neutilizat, exceptând ca parte a 
transferului permanent în întregime a Software-ului şi Documentaţiei după cum se descrie mai sus.

10. KMBT SAU DISTRIBUITORUL SĂU DE LICENŢE NU VOR FI RESPONSABILE ÎN NICIUN CAZ PENTRU 
NICIUN FEL DE DAUNE REZULTANTE, ÎNTÂMPLĂTOARE, INDIRECTE, PUNITIVE SAU SPECIALE, 
INCLUSIV PENTRU NICIO PIERDERE DE PROFIT SAU PIERDERE DE ECONOMII, CHIAR DACĂ KMBT 
A FOST ATENŢIONATĂ CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA PRODUCERII UNOR ASTFEL DE DAUNE SAU 
PENTRU NICIO RECLAMAŢIE DIN PARTEA NICIUNEI PĂRŢI TERŢE. KMBT SAU DISTRIBUITORUL 
SĂU DE LICENŢE NU ÎŞI ASUMĂ NICIO GARANŢIE CU PRIVIRE LA SOFTWARE, EXPLICITĂ SAU 
IMPLICITĂ, INCLUSIV, FĂRĂ LIMITARE, GARANŢIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE, ADECVARE 
PENTRU UN ANUMIT SCOP, TITLU ŞI DE NEÎNCĂLCARE A DREPTURILOR TERŢILOR. UNELE STATE 
SAU JURISDICŢII NU PERMIT EXCLUDEREA SAU LIMITAREA DAUNELOR ÎNTÂMPLĂTOARE, 
REZULTANTE SAU SPECIALE, ASTFEL ÎNCÂT ESTE POSIBIL CA LIMITĂRILE DE MAI SUS SĂ NU VI 
SE APLICE.

11. Notificare pentru utilizatorii finali din guvern: Software-ul este un "articol comercial", după cum este 
definit termenul în 48 C.F.R.2.101, constând în "software comercial pentru calculator" şi "documentaţie 
de software comercial pentru calculator", aşa cum sunt utilizaţi aceşti termeni în 48 C.F.R. 12.212. În 
conformitate cu 48 C.F.R. 12.212 şi 48 C.F.R. 227.7202-1 până la 227.7202-4, toţi Utilizatorii finali din 
guvernul S.U.A. vor achiziţiona Software-ul doar cu drepturile stipulate prin prezenta.

12. Sunteţi de acord să nu exportaţi Software-ul sub nicio formă care încalcă orice lege şi regulament în 
vigoare privind controlul exporturilor din orice ţară.
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1.4 Contract de licenţă cu utilizatorul final pentru i-Option LK-105 

(PDF-uri căutabile)

Sub rezerva achiziţiei de către dvs. a unei chei de licenţă pentru i-Option LK-105 (PDF-uri căutabile sau 
"Program"), KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. (KMBT) vă acordă o sublicenţă 
neexclusivă şi netransferabilă de utilizare a Programului, cu condiţia respectării tuturor termenilor şi condiţiilor 
stipulate în prezentul Contract.
1. Sunteţi de acord să nu reproduceţi, să modificaţi sau să adaptaţi Programul. Nu aveţi dreptul de a 

permite unui terţ să utilizeze Programul sau să-l transfere unui terţ.
2. Sunteţi de acord că nu veţi încerca să modificaţi, să dezasamblaţi, să decriptaţi, să refaceţi codul sursă 

sau să decompilaţi Programul.
3. KMBT sau licenţiatorul său deţine dreptul de autor şi alte drepturi de proprietate intelectuală. Niciun 

drept de autor sau alt drept de proprietate intelectuală nu vă vor fi transferate prin furnizarea către dvs. 
a unei licenţe de utilizare a Programului.

4. KMBT SAU DISTRIBUITORUL SĂU DE LICENŢE NU VOR FI RESPONSABILE ÎN NICIUN CAZ PENTRU 
NICIUN FEL DE DAUNE REZULTANTE, ÎNTÂMPLĂTOARE, INDIRECTE, PUNITIVE SAU SPECIALE, 
INCLUSIV PENTRU NICIO PIERDERE DE PROFIT SAU PIERDERE DE ECONOMII, CHIAR DACĂ KMBT 
A FOST ATENŢIONATĂ CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA PRODUCERII UNOR ASTFEL DE DAUNE SAU 
PENTRU NICIO RECLAMAŢIE DIN PARTEA NICIUNEI PĂRŢI TERŢE. KMBT SAU LICENŢIATORUL 
SĂU NU ÎŞI ASUMĂ NICIO GARANŢIE CU PRIVIRE LA PROGRAM, EXPLICITĂ SAU IMPLICITĂ, 
INCLUSIV, ÎNSĂ FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANŢIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE, DE 
CONFORMITATE CU UN ANUMIT SCOP, TITLU ŞI DE NEÎNCĂLCARE A DREPTURILOR TERŢILOR. 
UNELE STATE SAU JURISDICŢII NU PERMIT EXCLUDEREA SAU LIMITAREA DAUNELOR 
ACCIDENTALE, REZULTANTE SAU SPECIALE, ASTFEL ÎNCÂT ESTE POSIBIL CA LIMITĂRILE DE MAI 
SUS SĂ NU SE APLICE ÎN CAZUL DVS.

5. Sunteţi de acord să nu exportaţi Programul sub nicio formă care încalcă orice lege şi regulament în 
vigoare privind controlul exporturilor din orice ţară.

6. Notă pentru utilizatorii finali din cadrul guvernului (această prevedere se aplică numai utilizatorilor finali 
din cadrul Guvernului S.U.A.) Programul este un "element comercial", aşa cum este definit termenul 
respectiv în 48 C.F.R.2.101, constând în "software comercial de calculator" şi "documentaţie de 
software comercial de calculator", aşa cum sunt utilizaţi termenii respectivi în 48 C.F.R. 12.212. În 
conformitate cu 48 C.F.R. 12.212 şi 48 C.F.R. 227.7202-1 până la 227.7202-4, toţi utilizatorii finali din 
Guvernul S.U.A. vor achiziţiona Programul doar cu drepturile stipulate prin prezentul.

7. Prezenta licenţă va înceta automat la nerespectarea de către dvs. a oricărui termen sau condiţie a 
prezentului Contract, caz în care sunteţi de acord să opriţi imediat utilizarea Programului.

8. Acest Acord va fi reglementat de dreptul japonez.
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1.5 Informaţii de siguranţă

Această secţiune conţine instrucţiuni detaliate despre utilizarea şi întreţinerea aparatului. Pentru a obţine 
rezultate optime cu acest aparat, toate persoanele care-l utilizează trebuie să citească cu atenţie şi să 
respecte instrucţiunile din acest manual.

Vă rugăm să citiţi secţiunea următoare înainte de a conecta aparatul la reţeaua de alimentare. Aici găsiţi 
informaţii importante referitoare la protecţia utilizatorului şi prevenirea avarierii echipamentului.

Vă rugăm să ţineţi acest manual la îndemână, în apropierea aparatului.

Asiguraţi-vă că aţi citit toate măsurile de precauţie indicate în fiecare secţiune a acestui manual.

Referinţă
- Unele pasaje din cadrul acestei secţiuni ar putea să nu corespundă cu produsul achiziţionat.

Simboluri de avertizare şi de precauţie 

Pe etichetele de avertizare sau în manuale sunt utilizate următoarele simboluri pentru a indica nivelul 
avertismentului de siguranţă.

Explicaţia simbolurilor

AVERTISMENT Ignorarea acestui avertisment poate conduce la vătămări 
grave sau chiar deces.

ATENŢIE Ignorarea acestei atenţionări poate conduce la vătămări 
sau pagube materiale.

Un triunghi indică un pericol, împotriva căruia trebuie luate măsuri de precauţie.

Acest simbol conţine un avertisment împotriva arsurilor.

O linie în diagonală indică interzicerea unei acţiuni.

Acest simbol avertizează împotriva demontării aparatului.

Un cerc plin indică executarea obligatorie a unei acţiuni.

Acest simbol indică faptul că trebuie să deconectaţi aparatul de la reţea.

Dezasamblarea şi modificarea

AVERTISMENT
• Nu încercaţi să îndepărtaţi carcasele şi panourile fixate de pe acest 

aparat. Unele produse pot avea în interior componente de înaltă tensiune 
sau o sursă de rază laser care prezintă risc de electrocutare sau orbire.

• Nu modificaţi acest produs, deoarece acest lucru poate prezenta pericol 
de incendiu, electrocutare sau defectare a aparatului. Dacă produsul 
utilizează o unitate laser, sursa razei laser poate prezenta pericol de 
orbire.

Cablul de alimentare

AVERTISMENT
• Utilizaţi numai cablul de alimentare inclus în pachetul de vânzare. Dacă 

nu aţi primit un cablu de alimentare cu aparatul, utilizaţi un cablu 
specificat în INSTRUCŢIUNI CU PRIVIRE LA CABLUL DE ALIMENTARE. 
Utilizarea unui cablu diferit poate prezenta pericol de incendiu sau 
electrocutare.

• Utilizaţi cablul de alimentare livrat numai pentru acest aparat, şi nu-l 
folosiţi NICIODATĂ pentru orice alt produs. Nerespectarea acestei măsuri 
poate prezenta pericol de incendiu sau electrocutare.
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• Nu zgâriaţi sau răzuiţi cablul de alimentare, nu plasaţi obiecte grele peste 
cablu, nu încălziţi, nu răsuciţi, nu întindeţi şi nu deterioraţi în orice alt mod 
cablul de alimentare. Utilizarea unui cablu de alimentare deteriorat 
(conductor central expus, conductori întrerupţi etc.) poate prezenta 
pericol de incendiu sau defectare a aparatului.
Dacă depistaţi oricare dintre aceste situaţii, OPRIŢI imediat întrerupătorul 
de alimentare, deconectaţi cablul de alimentare de la priză şi apoi 
contactaţi reprezentantul dvs. de service autorizat.

Sursa de alimentare

AVERTISMENT
• Utilizaţi numai sursă de alimentare de tensiunea specificată. 

Nerespectarea acestei măsuri poate provoca incendiu sau electrocutare.

• Conectaţi cablul de alimentare la o priză cu aceeaşi configuraţie ca şi a 
cablului. Utilizarea unui adaptor are ca rezultat conectarea la o sursă de 
alimentare necorespunzătoare (tensiune, intensitatea curentului, 
împământare) şi prezintă pericol de incendiu sau electrocutare. Dacă nu 
este disponibilă o priză corespunzătoare, clientul trebuie să apeleze la un 
electrician calificat pentru instalare.

• În principiu, nu utilizaţi un adaptor multiplu sau un cablu prelungitor. 
Utilizarea unui adaptor sau a unui cablu prelungitor prezintă pericol de 
incendiu sau de electrocutare. 
Dacă este necesar un cablu prelungitor, consultaţi reprezentantul dvs. de 
service autorizat.

• Consultaţi reprezentantul dvs. de service autorizat înainte de a conecta şi 
alte echipamente la aceeaşi priză. Supraîncărcarea prezintă pericol de 
incendiu.

ATENŢIE
• Priza trebuie să se afle în apropierea echipamentului şi să fie uşor 

accesibilă. În caz contrar, nu veţi putea deconecta ştecherul de 
alimentare în caz de urgenţă.

Ştecherul de alimentare

AVERTISMENT
• Nu conectaţi sau deconectaţi cablul de alimentare cu mâinile umede, 

datorită pericolului de electrocutare.

• Introduceţi conectorul cablului de alimentare în întregime în priză. 
Nerespectarea acestei măsuri poate provoca incendiu sau electrocutare.

ATENŢIE
• Nu apucaţi de cablul de alimentare atunci când îl deconectaţi. Trăgând de 

cablu, puteţi să-l deterioraţi, riscând să provocaţi un incendiu sau să vă 
electrocutaţi.

• Deconectaţi cablul de alimentare de la priză cel puţin o dată pe an şi 
curăţaţi zona dintre terminale. Praful acumulat între terminale poate 
provoca incendiu.

Cablul de alimentare
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Împământarea

AVERTISMENT
• Conectaţi cablul de alimentare al aparatului numai la o priză electrică 

prevăzută cu împământare.

Instalarea

AVERTISMENT
• Nu plasaţi pe aparat vaze cu flori sau alte vase care conţin apă, agrafe 

metalice sau alte piese metalice mici. Scurgerile de apă sau obiectele 
metalice scăpate în interiorul produsului pot provoca incendiu, 
electrocutare sau defectarea aparatului.
Dacă în interiorul produsului pătrunde un obiect metalic, apă, sau orice alt 
material străin asemănător, OPRIŢI imediat întrerupătorul de alimentare, 
deconectaţi cablul de alimentare de la priză şi contactaţi reprezentantul 
dvs. de service autorizat.

ATENŢIE
• După instalarea produsului, asiguraţi montarea pe soclu. Dacă unitatea 

alunecă sau cade, pot rezulta răniri personale.

• Nu plasaţi produsul într-un loc cu praf, sau expus aburilor sau fumului, în 
bucătărie, baie sau în apropierea unei instalaţii de umidificare. Poate 
cauza incendiu, electrocutare sau avarie.

• Nu plasaţi aparatul pe o masă instabilă sau înclinată, sau într-un loc 
expus vibraţiilor şi şocurilor. Aparatul poate aluneca sau cădea, 
provocând vătămări corporale sau avarie mecanică.

• Nu lăsaţi ca diverse obiecte să acopere orificiile de ventilaţie a aparatului. 
Căldura se poate acumula în interior, rezultând incendiu sau 
disfuncţionalităţi.

• Nu utilizaţi sprayuri inflamabile, lichide sau gaze în apropierea acestui 
produs, din cauza pericolului de incendiu.

Ventilaţia

ATENŢIE
• Utilizarea acestui produs într-o cameră insuficient aerisită pe perioade 

lungi sau producerea unui volum mare de copii sau imprimări poate 
provoca un miros neplăcut de la aerul evacuat din maşină. Aerisiţi bine 
camera.

Acţiuni ce trebuie întreprinse dacă apar probleme

AVERTISMENT
• Întrerupeţi utilizarea produsului dacă acesta se încălzeşte excesiv sau 

dacă emite fum sau un miros sau un zgomot neobişnuit. OPRIŢI imediat 
întrerupătorul de alimentare, deconectaţi cablul de alimentare de la priză, 
apoi contactaţi reprezentantul dvs. de service autorizat. Dacă utilizaţi 
aparatul în continuare, există pericol de incendiu sau electrocutare.
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Dacă setul de fax FK-508 opţional nu este instalat:

• Întrerupeţi utilizarea aparatului dacă acesta a căzut sau are carcasa 
defectă. OPRIŢI imediat întrerupătorul de alimentare, deconectaţi cablul 
de alimentare de la priză şi apoi contactaţi reprezentantul dvs. de service 
autorizat. Dacă utilizaţi aparatul în continuare, există pericol de incendiu 
sau electrocutare.

ATENŢIE
• În interiorul acestui produs există zone care se încălzesc foarte mult şi 

care pot provoca arsuri.
Când verificaţi interiorul unităţii cu privire la defecţiuni, cum ar fi o blocare 
a hârtiei, nu atingeţi piesele (din jurul unităţii de combinare etc.) marcate 
cu o etichetă de avertizare "Caution HOT" (Atenţie FIERBINTE).

Consumabile

AVERTISMENT
• Nu aruncaţi cartuşul de toner sau tonerul în flacără deschisă. Tonerul 

încins se poate împrăştia, provocând arsuri sau alte pagube.

ATENŢIE
• Nu lăsaţi unitatea de toner sau unitatea de cilindru la îndemâna copiilor. 

Lingerea sau ingestia acestor obiecte pot afecta sănătatea.

• Nu depozitaţi unitatea de toner sau unitatea de cilindru fotosensibil în 
apropierea discurilor floppy sau a altor obiecte susceptibile la câmpuri 
magnetice. Câmpurile magnetice pot provoca funcţionarea defectuoasă 
a acestor produse.

Mutarea aparatului

ATENŢIE
• Când mutaţi aparatul, asiguraţi-vă că aţi deconectat cablul de alimentare 

şi celelalte cabluri. Nerespectarea acestei măsuri poate avaria cablul sau 
poate provoca incendiu, electrocutare sau defectarea aparatului.

• Când mutaţi aparatul, apucaţi-l întotdeauna din locurile specificate în 
Manualul de operare sau în alte documente. Dacă unitatea cade, poate 
provoca vătămări corporale grave. De asemenea, poate rezulta avarierea 
sau funcţionarea defectuoasă a aparatului.

Înaintea perioadelor prelungite de repaus

ATENŢIE
• Deconectaţi produsul de la priză dacă nu-l veţi utiliza pentru o perioadă 

lungă de timp.

Acţiuni ce trebuie întreprinse dacă apar probleme
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1.6 Note de reglementare

Simbolul CE (Declaraţia de conformitate) pentru utilizatorii din Uniunea 

Europeană (UE)

Acest produs este în conformitate cu următoarele directive UE:
2009/125/CE, 2006/95/CE, 2004/108/CE şi 1999/5/CE.

Această declaraţie este valabilă pentru regiunea Uniunii Europene.

Acest dispozitiv se va utiliza cu un cablu de interfaţă ecranat. Utilizarea cablurilor neecranate poate provoca 
interferenţe cu comunicaţiile radio şi este interzisă de reglementările CISPR şi de reglementările locale.

USER INSTRUCTIONS FCC PART 15 – RADIO FREQUENCY DEVICES 

(for U.S.A. users)

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pur-
suant to Part 15 of the FCC Rules.
These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment 
is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency 
energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interfer-
ence to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful in-
terference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

7 WARNING

The design and production of this unit conform to FCC regulations, and any changes or modifications 

must be registered with the FCC and are subject to FCC control. Any changes made by the purchaser 

or user without first contacting the manufacturer will be subject to penalty under FCC regulations.

- This device must be used with a shielded interface cable. The use of non-shielded cables is likely to 
result in interference with radio communications and is prohibited under FCC rules.

INTERFERENCE-CAUSING EQUIPMENT STANDARD (ICES-003 ISSUE 4) 

(for Canada users)

This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Pentru utilizatorii din ţările în care nu sunt valabile reglementările de clasa B

7 AVERTISMENT

Acesta este un produs de clasa A. În mediul casnic, acest produs poate genera interferenţe radio, caz 

în care utilizatorul este obligat să ia măsuri adecvate.

- Acest dispozitiv se va utiliza cu un cablu de interfaţă ecranat. Utilizarea cablurilor neecranate poate 
provoca interferenţe cu comunicaţiile radio şi este interzisă de reglementările CISPR şi de 
reglementările locale.

Securitatea laser

Acesta este un aparat digital care funcţionează utilizând laser. Laserul nu reprezintă nici un pericol, în cazul 
în care aparatul este deservit conform indicaţiilor cuprinse în manuale.

Întrucât radiaţiile emise de laser sunt menţinute în întregime în incinta unei carcase de protecţie, raza laser 
nu poate ieşi din maşină în niciuna din fazele utilizării normale.

Această maşină este certificată ca produs laser Clasa 1: Aceasta înseamnă că maşina nu produce radiaţie 
laser periculoasă.
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Radiaţii laser interne

Puterea medie maximă de radiaţie: 17,3 μW (bizhub 423/363)/13,9 μW (bizhub 283/223) la apertura laserului 
la unitatea capului de imprimare.

Lungime de undă: 770-800 nm

Acest aparat utilizează o diodă laser de clasa 3b care emite o rază laser invizibilă.

Dioda laser şi oglinda poligonală pentru baleiaj sunt integrate în unitatea capului de imprimare.

Unitatea capului de tipărire NU ESTE UN ELEMENT CU ÎNTREŢINERE LOCALĂ:

Prin urmare, capul de imprimare nu trebuie deschis sub nici un motiv.

Deschiderea laserului se poate găsi în dispozitivul cu unitatea de cilindru demontată.

CDRH regulations

This machine is certified as a Class 1 Laser product under Radiation Performance Standard according to the 
Food, Drug and Cosmetic Act of 1990. Compliance is mandatory for Laser products marketed in the United 
States and is reported to the Center for Devices and Radiological Health (CDRH) of the U.S. Food and Drug 
Administration of the U.S. Department of Health and Human Services (DHHS). This means that the device 
does not produce hazardous laser radiation.

The label shown on page 1-22 indicates compliance with the CDRH regulations and must be attached to la-
ser products marketed in the United States.

7 CAUTION 

Use of controls, adjustments or performance of procedures other than those specified in this manual 

may result in hazardous radiation exposure.

- This is a semiconductor laser. The maximum power of the laser diode is 7 mW and the wavelength is 
770-800 nm.

Pentru utilizatorii europeni

7 ATENŢIE 

Utilizând comenzi, reglări sau alte proceduri decât cele specificate în prezentul manual, vă expuneţi 

riscului unor radiaţii periculoase.

- Acesta este un laser semiconductor. Puterea maximă a diodei laser este de 7 mW şi lungimea de undă 
de 770-800 nm.

Apertura laserului la 
unitatea capului de
imprimare

Cap de imprimare
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Pentru utilizatorii din Danemarca

7 ADVARSEL

Usynlig laserstråling ved åbning, når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå udsættelse for 

stråling. Klasse 1 laser produkt der opfylder IEC60825 sikkerheds kravene.

- Dette er en halvlederlaser. Laserdiodens højeste styrke er 7mW og bølgelængden er 770-800 nm.

Pentru utilizatorii din Finlanda, Suedia

LUOKAN 1 LASERLAITE

KLASS 1 LASER APPARAT

7 VAROITUS

Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän 

turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

- Tämä on puolijohdelaser. Laserdiodin sunrin teho on 7 mW ja aallonpituus on 770-800 nm.

7 VARNING

Om apparaten används på annat sätt än i denna bruksanvisning specificerats, kan användaren utsät-

tas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

- Det här är en halvledarlaser. Den maximala effekten för laserdioden är 7 mW och våglängden är 
770-800 nm.

7 VAROITUS

- Avattaessa ja suojalukitus ohitettaessa olet alttiina näkymättömälle lasersäteilylle. Älä katso säteeseen.

7 VARNING

- Osynlig laserstrålning när denna del är öppnad och spärren är urkopplad. Betrakta ej strålen.

Pentru utilizatorii din Norvegia

7 ADVARSEL!

Dersom apparatet brukes på annen måte enn spesifisert i denne bruksanvisning, kan brukeren ut-

settes for unsynlig laserstråling som overskrider grensen for laser klass 1.

- Dette en halvleder laser. Maksimal effekt till laserdiode er 7 mW og bølgelengde er 770-800 nm.
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Eticheta de securitate laser

O etichetă de securitate laser este ataşată la exteriorul aparatului, aşa cum este indicat mai jos.

Emisia de ozon

7 ATENŢIE 

Plasaţi aparatul într-o încăpere cu aerisire bună

- În timpul funcţionării normale a aparatului, este degajată o cantitate neglijabilă de ozon. Din această 
cauză, după o funcţionare îndelungată într-o încăpere insuficient aerisită, se poate simţi un miros 
neplăcut. Pentru a asigura un mediu de utilizare confortabil, sănătos şi sigur, se recomandă o bună 
aerisire a încăperii.

7 ATTENTION 

Placer l'appareil dans une pièce largement ventilée

- Une quantité d'ozone négligable est dégagée pendant le fonctionnement de l'appareil quand celui-ci 
est utilisé normalement. Cependant, une odeur désagréable peut être ressentie dans les pièces dont 
l'aération est insuffisante et lorsque une utilisation prolongée de l'appareil est effectuée. Pour avoir la 
certitude de travailler dans un environnment réunissant des conditions de confort, santé et de sécurité, 
il est préférable de bien aérer la pièce ou se trouve l'appareil.

Zgomotul acustic (numai pentru utilizatori europeni)

Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder 
weniger gemäss EN ISO 7779.

*only for the U.S.A.



bizhub 423/363/283/223 1-23

1.6 Note de reglementare 1

Pentru statele membre UE exclusiv

Acest simbol înseamnă: Nu aruncaţi acest produs împreună cu reziduurile 
menajere!

Vă rugăm să consultaţi informaţiile din comunitatea dvs. locală sau să contactaţi 
distribuitorii noştri cu privire la tratarea corectă a echipamentelor electrice şi 
electronice ajunse la limita duratei de viaţă. Reciclarea acestui produs va ajuta la 
conservarea resurselor naturale şi va preveni consecinţele negative potenţiale 
pentru mediu şi sănătatea populaţiei cauzate de tratarea incorectă a deşeurilor.

Pentru statele membre UE exclusiv

Acest produs respectă Directiva RoHS (2002/95/EC).

Acest dispozitiv nu este destinat utilizării în câmpul de vizualizare direct la locuri de muncă cu expunere 
vizuală.
Pentru a evita reflexii incomode în locurile de muncă cu expunere vizuală, acest dispozitiv nu trebuie 
amplasat în câmpul de vizualizare direct.

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen.
Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im 
unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.
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1.7 Note şi etichete de atenţionare

Notaţiile şi etichetele de precauţie pentru siguranţă apar pe această maşină în următoarele poziţii. Procedaţi 
cu mare atenţie, pentru a evita producerea unui accident la efectuarea unor operaţii precum eliminarea 
blocărilor de hârtie şi capse.

NOTĂ
Nu îndepărtaţi etichetele sau notele de atenţionare. Dacă o etichetă sau o notă de atenţionare s-a murdărit, 
curăţaţi-o pentru lizibilitate. Dacă nu reuşiţi să le redaţi lizibilitatea, sau dacă eticheta sau nota de atenţionare 
sunt deteriorate, vă rugăm să contactaţi reprezentantul service.

Nu este legalã copierea 
anumitor tipuri de 
documente. Nu copiaþi 
niciodatã astfel de 
documente.

ATENÞIE

Zona din jurul unitãþii de 
fuzionare este extrem 
de fierbinte. Atingerea 
oricãrei pãrþi, cu 
excepþia celor indicate, 
poate provoca arsuri.

ATENÞIE

Zona din jurul unitãþii de 
fuzionare este extrem 
de fierbinte. Atingerea 
oricãrei pãrþi, cu 
excepþia celor indicate, 
poate provoca arsuri.

 

ATENÞIE

Zona din jurul unitãþii de 
fuzionare este extrem 
de fierbinte. Atingerea 
oricãrei pãrþi, cu 
excepþia celor indicate, 
poate provoca arsuri.

ATENÞIE
Nu ardeþi cartuºele de 
toner uzate.
Tonerul care arde 
poate fi periculos. 

AVERTISMENT

Nu modificaþi ºi nu 
eliminaþi capacele sau 
ecranele ataºate la 
acest aparat, în caz 
contrar vã puteþi 
expune la iradieri laser.

 

ATENÞIE
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1.8 Notificare specială pentru utilizator

Pentru Europa

Facsimilul a fost aprobat în conformitate cu Decizia Consiliului 1999/5/ EC pentru conectarea pan-Europeană 
a terminalelor individuale la reţeaua telefonică publică comutată (PSTN). Totuşi, datorită diferenţelor dintre 
PSTN-urile individuale prezente în diferite ţări, aprobarea nu oferă, de la sine, o asigurare necondiţionată a 
funcţionării cu succes în fiecare punct terminal al reţelei PSTN.

În caz de probleme, ar trebui să contactaţi furnizorul dvs. de echipament în primă instanţă.
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1.9 Cerinţe de spaţiu

Pentru a vă asigura că funcţionarea aparatului, alimentarea cu consumabile, înlocuirea de piese şi întreţinerea 
periodică pot fi efectuate cu uşurinţă, respectaţi cerinţele de spaţiu recomandate detaliate mai jos

NOTĂ
Aveţi grijă să asiguraţi un spaţiu de 3-15/16 inch (100 mm) sau mai mult în spatele acestui aparat, pentru 
canalul de aerisire.
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1.10 Recomandări de utilizare

Pentru a asigura performanţele optime ale acestei maşini, respectaţi măsurile de precauţie enumerate mai 
jos.

Sursa de alimentare

Cerinţele referitoare la sursa de alimentare sunt următoarele.
- Fluctuaţii de tensiune: Maxim ± 10% (la 110 V/120 - 127 V/220 - 240 V c.a.)
- Fluctuaţii de frecvenţă: Maxim ± 3 Hz (la 50 Hz/60 Hz)
– Utilizaţi o sursă de alimentare cu fluctuaţii minime posibile de tensiune sau de frecvenţă.

Mediu de operare

Cerinţele de mediu pentru funcţionarea corectă a aparatului sunt cele ce urmează.
- Temperatura: de la 50°F (10°C) la 86°F (30°C) cu fluctuaţii de cel mult 50°F (10°C) pe oră
- Umiditatea: 15% până la 85% cu fluctuaţii de cel mult 10% pe oră

Depozitarea copiilor

Pentru a depozita copii, urmaţi recomandarea listată mai jos.
- Copiile care trebuie păstrate pentru o perioadă îndelungată se vor păstra ferite de lumină, pentru a 

preveni decolorarea.
- Adezivii care conţin solvenţi (de ex., spray adeziv) pot dizolva tonerul de pe copii.
- Copiile color prezintă un strat de toner de o grosime mai mare decât copiile normale alb-negru. Ca 

atare, la plierea unei copii color, este posibil ca tonerul din zona de pliere să se scorojească.
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1.11 Restricţii legale privind copierea

Este interzisă copierea anumitor originale în scopul transmiterii acestora cu titlu de originale.

Următoarea listă nu este completă, dar poate fi folosită ca ghid pentru cei care răspund de copiere.

<Instrumente financiare>
- Cecuri personale
- Cecuri de călătorie
- Ordine de plată
- Certificate de depozite
- Obligaţii şi alte certificate de debit
- Certificate de acţiuni

<Originale juridice>
- Mărci alimentare
- Timbre poştale (valabile sau anulate)
- Verificări sau planuri ale organizaţiilor guvernamentale
- Timbre fiscale (valabile sau anulate)
- Paşapoarte
- Documente de imigrare
- Certificate de înmatriculare pentru vehicule
- Titluri de proprietăţi imobiliare

<Generale>
- Cărţi de identitate, legitimaţii, insigne
- Lucrări cu copyright fără autorizaţia proprietarului dreptului de autor

În plus, se interzice în orice circumstanţă copierea bancnotelor naţionale sau străine, sau a lucrărilor de artă, 
fără permisiunea proprietarului dreptului de autor.

Dacă aveţi dubii în legătură cu natura originalului, consultaţi un consilier juridic.

NOTĂ
Pentru a interzice reproducerea ilegală a anumitor originale, cum ar fi banii de hârtie, această maşină este 
echipată cu o funcţie de prevenire a falsificării.

Din cauza funcţiei de prevenire a falsificării cu care este echipată această maşină, imaginile pot fi 
distorsionate.
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1.12 Introducere în Manualele de operare

Referinţă
- Un disc dur este standard pentru bizhub 423/363. Un disc dur este opţional pentru bizhub 283/223. 

Dacă nu este instalat un disc dur, unele funcţii nu vor fi disponibile sau vor fi limitate. 

Introducere la carte

[Ghid rapid - Operaţii copiere/imprimare/fax/scanare/cutie]

Acest Manual de operare descrie procedurile de operare şi funcţiile cel mai frecvent utilizate, pentru a permite 
începerea imediată a utilizării aparatului.

Referinţă
- Este necesară instalarea unui disc dur pentru a face disponibile unele dintre funcţiile descrise în [Ghid 

rapid - Operaţii copiere/imprimare/fax/scanare/cutie].

De asemenea, acest manual conţine note şi măsuri de siguranţă care trebuie respectate pentru a asigura o 
utilizare fără probleme a acestui echipament.

Citiţi acest manual înainte de a utiliza aparatul.

Introducere în DVD-ul cu manualul de operare

[Manual de operare - Operaţii de copiere]

Referinţă
- Dacă nu este instalat un disc dur, unele funcţii nu vor fi disponibile sau vor fi limitate. Este necesară 

instalarea unui disc dur pentru ca funcţiile descrise în [Manual de operare - Operaţii de copiere] să 
devină disponibile.

Acest Manual de operare descrie detalii privind operaţiile din modul de copiere, precum şi setările aparatului.
- Specificaţii privind originalele şi hârtia de copiere
- Funcţia copiere
- Întreţinerea acestui aparat
- Depanare

[Manual de operare - Operaţii afişaj mărire]

Acest Manual de operare descrie detalii privind procedurile de operare ale modului Zoom ecran.
- Funcţia copiere
- Funcţia de scanare
- Funcţia fax G3
- Funcţia fax reţea

[Manual de operare - Operaţii imprimare]

Referinţă
- Dacă nu este instalat un disc dur, unele funcţii nu vor fi disponibile sau vor fi limitate. Este necesară 

instalarea unui disc dur pentru ca funcţiile descrise în [Manual de operare - Operaţii imprimare] să 
devină disponibile.

Acest Manual de operare descrie detalii privind funcţiile imprimantei.
- Funcţionarea imprimantei
- Configurarea driverului de imprimantă

[Manual de operare - Operaţii cutie]

Referinţă
- Dacă nu este instalat un disc dur, unele funcţii nu vor fi disponibile sau vor fi limitate. Este necesară 

instalarea unui disc dur pentru ca funcţiile descrise în [Manual de operare - Operaţii cutie] să devină 
disponibile.

Acest Manual de operare descrie detalii privind funcţiile integrate care utilizează discul dur.
- Salvarea datelor în casetele utilizator
- Recuperarea datelor din casetele utilizator
- Imprimarea şi transferul datelor din casetele utilizator
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[Manual de operare - Operaţii scanare reţea/fax/fax reţea]

Referinţă
- Dacă nu este instalat un disc dur, unele funcţii nu vor fi disponibile sau vor fi limitate. Este necesară 

instalarea unui disc dur pentru care funcţiile descrise în [Manual de operare - Operaţii scanare 
reţea/fax/fax reţea] să devină disponibile.

Acest Manual de operare descrie detalii privind transmiterea datelor scanate.
- Scanare pe e-mail, TX pe FTP, SMB TX, Salvare în caseta utilizator, WebDAV şi Servicii web
- Fax G3
- Fax cu adresă IP, Fax Internet

[Manual de operare - Operaţii driver fax]

Referinţă
- Dacă nu este instalat un disc dur, unele funcţii nu vor fi disponibile sau vor fi limitate. Este necesară 

instalarea unui disc dur pentru care funcţiile descrise în [Manual de operare - Operaţii driver fax] să 
devină disponibile.

Acest Manual de operare descrie detalii privind funcţia driver de fax, care transmite faxuri direct de la un 
calculator.
- PC-fax

[Manual de operare - Administrare reţea]

Referinţă
- Dacă nu este instalat un disc dur, unele funcţii nu vor fi disponibile sau vor fi limitate. Este necesară 

instalarea unui disc dur pentru ca funcţiile descrise în [Manual de operare - Administrare reţea] să 
devină disponibile.

Acest Manual de operare descrie detalii privind setarea metodelor pentru fiecare funcţie, utilizând conexiunea 
de reţea.
- Setări Reţea
- Setări utilizând PageScope Web Connection

[Manual de operare - Operaţii cu funcţii avansate]

Referinţă
- Toate funcţiile sunt disponibile nimai atunci când este instalat un disc dur.

Acest Manual de operare descrie detalii ale funcţiilor disponibile prin înregistrarea setului de licenţă opţional 
şi prin conectarea la o aplicaţie.
- Funcţia Browser web
- Panou imagine
- Funcţia Procesare PDF
- PDF căutabil
- Funcţia Panoul meu şi Adresa mea
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1.13 Funcţii disponibile

bizhub 423/bizhub 363/bizhub 283/bizhub 223 sunt periferice multifuncţionale digitale monocrome care 
simplifică fluxul de lucru şi satisfac orice aplicaţie sau mediu de birou.

În afara funcţiilor de copiere, fax, scanare şi imprimare, esenţiale pentru orice activitate, acest aparat asigură 
funcţii de casetă, pentru a permite o gestionare eficientă a documentelor.

Referinţă
- Dacă nu este instalat un disc dur, unele funcţii nu vor fi disponibile sau vor fi limitate. Pentru detalii, 

consultaţi manualul de operare respectiv.

Copiere Scanare

Fax Telefon
Linie

Reţea

CasetăImprimantă

Casetă

Funcţii 

Internet

Reţea
Calculator

Reţea
Calculator Server FTP Server e-mail Server WebDAV

avansate
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Operaţii de copiere

Copii de calitate înaltă pot fi imprimate cu viteză mare. Funcţiile Aplicaţii multiple ajută în mare măsură la 
reducerea costurilor de birou şi creşterea eficienţei.

Operaţii de imprimare

La imprimarea de la calculator, se pot specifica diferite setări, de exemplu, dimensiunea hârtiei, calitatea 
imaginii şi aspectul. Utilizând o funcţie de imprimare în siguranţă, imprimarea documentelor importante poate 
fi protejată cu o parolă. Driverul de imprimantă poate fi instalat cu uşurinţă de pe DVD-ROM-ul inclus.

Operaţii casetă

Documentele scanate cu acest aparat, documentele primite prin fax sau datele din calculator pot fi stocate. 
Aceste date stocate pot fi recuperate după necesităţi, transmise sau imprimate. Casetele utilizator personale 
pot fi configurate pentru a fi utilizate de către anumite persoane, iar caseta utilizator publică este disponibilă 
pentru un număr nelimitat de utilizatori.

Operaţii de fax

Originalele scanate de acest aparat pot fi trimise la destinaţie. De asemenea, se pot trimite ca ataşament la 
e-mail.

Se pot trimite prin fax nu numai documente scanate cu acest aparat, ci şi documente salvate în casetele 
utilizator şi date din calculator. Un singur fax poate fi trimis la destinaţii multiple în acelaşi timp şi un fax primit 
poate fi expediat.

Pentru utilizarea funcţiilor de fax, este necesară instalarea unui set de fax opţional FK-508.

Operaţii în reţea

Imprimarea printr-o conexiune de reţea este posibilă. Datele scanate cu acest aparat şi datele din casetele 
utilizator pot fi transmise cu uşurinţă prin reţea. Prin utilizarea panoului de comandă pentru a specifica o 
destinaţie, datele pot fi transmise unui server FTP sau unui alt calculator din reţea, pot fi expediate ca un 
ataşament de e-mail sau se poate trimite un fax prin intermediul Internetului.

Operaţii de scanare

Documentele pe hârtie pot fi convertite rapid în date digitale color. Aceste date convertite pot fi transmise cu 
uşurinţă prin reţea. Mai mult, această maşină poate fi utilizată pe post de scaner, cu multiple aplicaţii 
compatibile TWAIN.

Funcţii avansate

Acest aparat furnizează funcţii avansate, care permit utilizatorului să acceseze conţinut pe Internet prin 
panoul de comandă (browser Web), să utilizeze interfaţa utilizator simplă şi uşor de înţeles (Panou imagine), 
sau să creeze un fişier PDF cu text căutabil (PDF căutabil).

Pentru utilizarea acestor funcţii, este necesar un set de actualizare opţional UK-203 şi unul dintre seturile 
i-Option LK-101 v2, LK-102 sau LK-105.

Legarea la aplicaţii permite utilizarea funcţiilor Panoul meu sau Adresa mea. Dacă este necesar, puteţi 
personaliza panoul de comandă sau agenda electronică pentru fiecare utilizator. Utilizând această funcţie, 
fiecare utilizator poate utiliza panoul de comandă sau agenda electronică personalizată în acelaşi mod în 
orice MFP (imprimantă multifuncţională) care este legată la aplicaţii.

Pentru a utiliza aceste funcţii, este necesar un set opţional de actualizări UK-203 şi aplicaţii.
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1.14 Panou de comandă 

Panoul de comandă constă într-un panou tactil, care poate fi utilizat pentru a specifica setări pentru diferite 
funcţii şi diverse taste, precum tasta [Start] şi tasta [Stop]. Operaţiile care pot fi efectuate cu aceste taste sunt 
descrise mai jos.
În acest manual, [ ] indică tastele de pe panoul de comandă şi butoanele de pe ecranul tactil.

Nr. Numele componentei Descriere

1 Ecran tactil Afişează diferite ecrane şi mesaje.
Specificaţi diferite setări prin atingerea directă a ecranului.

2 Indicator de alimentare Luminează în albastru când aparatul este pornit de la 
întrerupătorul principal.

3 Întrerupător de alimentare 
secundar

Apăsaţi pentru a porni/opri operaţiile aparatului. Când este 
oprit, maşina intră într-o stare de conservare a energiei.

4 Tasta [Economic] Apăsaţi pentru a intra în modul economic. Când aparatul este 
în mod economic, indicatorul tastei [Economic] va lumina în 
verde şi ecranul tactil se stinge. Pentru anularea modului 
economic, apăsaţi din nou tasta [Economic].

5 Tasta [Memorie] Apăsaţi pentru a înregistra/stoca setările dorite de 
copiere/fax/scanare sub forma unui program sau pentru a 
rechema un program înregistrat.

6 Tastă [Util./Contor] Apăsaţi pentru afişarea ecranului Utilitar/Contor.

7 Tasta [Reset] Apăsaţi pentru a şterge toate setările (cu excepţia celor 
programate) introduse în panoul de comandă şi în ecranul tactil.

8 Tasta [Întrerupe] Apăsaţi pentru a accesa modul de întrerupere. Când aparatul 
se află în modul Întrerupere, indicatorul de pe tastă luminează 
în verde, iar mesajul "Acum în mod Întrerupere." apare pe 
ecranul tactil. Pentru a anula modul Întrerupere, apăsaţi din nou 
tasta [Întrerupe].



Panou de comandă1

1-34 bizhub 423/363/283/223

1.14

d Referinţă

Pentru detalii, consultaţi capitolul 4 din [Manual de operare - Operaţii de copiere].

9 Tasta [Stop] Prin apăsarea acestei taste la copiere, scanare sau imprimare, 
operaţia se întrerupe temporar.

10 Tasta [Copie Test] Apăsaţi această tastă pentru a imprima o singură copie de 
probă, care se va verifica înainte de imprimarea unui număr 
mare de copii. De asemenea, puteţi afişa o imagine de finisare, 
utilizând setările curente de pe ecranul tactil. Această funcţie 
este disponibilă numai atunci când este instalat un disc dur.

11 Tasta [Start] Apăsaţi pentru a începe operaţia de copiere, scanare sau fax.

12 Indicator de date Luminează intermitent în albastru la primirea unei sarcini de 
imprimare. Luminează în albastru la aşezarea unei sarcini de 
imprimare la coadă, în vederea imprimării sau în timpul 
imprimării. Luminează în albastru când există date de fax 
salvate sau neimprimate.

13 Tasta [C] (ştergere) Apăsaţi pentru a şterge o valoare (precum numărul de copii, o 
rată de zoom sau o dimensiune) introdusă utilizând tastatura 
numerică.

14 Tastatură cu cifre Utilizaţi pentru a tasta numărul de copii, rata de zoom, numărul 
de fax şi diferite alte setări.

15 Tasta [Ajutor] Apăsaţi pentru a afişa ecranul Ghidare, care se poate utiliza la 
afişarea pe ecran a descrierilor diferitelor funcţii şi a detaliilor 
operaţiilor.

16 Tasta [Mărire] Apăsaţi pentru a accesa modul Zoom ecran. Dacă 
autentificarea se execută cu PageScope Authentication 
Manager, nu se accesează modul Zoom ecran.

17 Tasta [Accesibilitate] Apăsaţi pentru a afişa ecranul pentru specificarea setărilor 
pentru funcţii de accesibilitate utilizator.

18 Tasta [Acces] Dacă setările de autentificare a utilizatorului sau de urmărire a 
contului au fost aplicate, apăsaţi tasta [Acces] după 
introducerea numelui de utilizator şi a parolei (pentru 
autentificarea utilizatorului) sau a numelui de cont şi a parolei 
(pentru urmărirea contului) pentru a utiliza acest aparat.

19 Cadranul [Luminozitate] Utilizaţi pentru reglarea luminozităţii ecranului tactil.

20 Tasta [Căsuţă User] Apăsaţi pentru accesarea modului Casetă utilizator. Când 
aparatul se află în modul Casetă utilizator, indicatorul tastei 
[Căsuţă User] luminează în verde.

21 Tastă [Fax/Scan] Apăsaţi pentru a accesa modul Fax/Scan. În timp ce aparatul 
este în mod Fax/Scanare, indicatorul de pe tasta [Fax/Scan] 
luminează în verde.

22 Tasta [Copie] Apăsaţi pentru a accesa modul Copiere. (Implicit, aparatul se 
află în modul Copiere.) Când aparatul se află în modul Copiere, 
indicatorul tastei luminează în verde.

Nr. Numele componentei Descriere
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1.15 Funcţia de ghidare

Acest aparat dispune de o funcţie de ghidare care, utilizând o animaţie, afişează descrierea funcţională pe 
ecran sau permite verificarea unei proceduri de operare.

Ecranul Ghidare

Puteţi afişa descrierea funcţională şi procedura de operare în ecranul tactil. Dacă este necesar, puteţi verifica 
pe ecran un aspect pe care nu îl înţelegeţi în timp ce efectuaţi o procedură.

% Afişaţi ecranul Ghidare.

% Dacă se apasă tasta [Ajutor], apar informaţii de ghidare pe baza ecranului afişat.
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Ecranul Meniu ajutor constă în următoarele meniuri. Din ecranul cu meniuri, puteţi găsi ecranul ţintă pe baza 
scopului sau a nivelului funcţional. De asemenea, puteţi verifica nivelul ecranului afişat în panoul din stânga 
al ecranului Meniu ajutor.

Pe ecranul Ghidare, apăsaţi butonul sau numărul de buton afişat pe ecran utilizând tastatura numerică, apoi 
selectaţi elementul dorit.

Exemplu: [Funcţie] ö [Copiere] ö [Hârtie]

Element Descriere

[Funcţie] Prin apăsarea tastei [Funcţie], se afişează meniul Ghidare, clasificat în 
funcţie de numele funcţiilor care vor apărea pe ecran. Este util pentru 
verificarea prezentării funcţiei.

[Căutare după operaţie] Apăsarea tastei [Căutare după operaţie] afişează exemple de operaţii 
disponibile la acest aparat şi descrierile aferente, clasificate după funcţie. 
De asemenea, prin apăsarea tastei [Salt la funcţie], se afişează ecranul de 
setare pentru funcţia afişată curent.

[Hartă funcţii] Apăsând [Hartă funcţii], se afişează lista funcţiilor şi a elementelor de 
setare, într-o structură ierarhică. Aceasta este utilă pentru vizualizarea 
descrierii funcţiei sau a setării elementului pe care doriţi să-l verificaţi.

[Alte funcţii] Apăsarea tastei [Alte funcţii] afişează meniul de ghidare pentru funcţiile şi 
setările disponibile care permit utilizarea acestui aparat într-un mod mai 
convenabil. De asemenea, prin apăsarea tastei [Salt la funcţie], se 
afişează ecranul de setare pentru funcţia afişată curent.

[Nume şi funcţii 
componente]

Apăsând tasta [Nume şi funcţii componente,] se afişează tastele 
hardware (butoane de operare) şi tastele opţionale instalate, pentru a 
verifica rolul fiecărei taste.

[Informaţii service/ 
administrator]

Apăsând tasta [Informaţii service/administrator], se afişează numele 
administratorului, numărul de extensie şi adresa de e-mail.

[Procedură de procesare/
înlocuire consumabile]

Apăsând [Procedură de procesare/înlocuire consumabile], se utilizează o 
animaţie pentru afişarea procedurii de adăugare a capselor sau de golire 
a casetei cu resturi de la perforare. Dacă se apasă [Start ghidare], va 
începe ghidarea animată. Această funcţie este disponibilă numai atunci 
când este instalat un disc dur.
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Exemplu de ecran de ghidare

Exemplu: [Funcţie] ö [Copiere] ö [Densitate/Fundal] ö [Densitate]

Exemplu: [Căutare după operaţie] ö [Copiere] ö [Economie hârtie] ö [Economisire prin efectuarea copiilor 
faţă-verso]

Referinţă
- Dacă vizualizaţi ecranul de ghidare al unei alte funcţii decât cea selectată curent, tasta [Salt la funcţie] 

nu poate fi selectată.
De exemplu, dacă vă aflaţi în modul Fax/Scanare, tasta [Salt la funcţie] din ecranul de ghidare pentru 
modul Copiere, care reprezintă o funcţie diferită de modul Fax/Scanare, nu poate fi selectată.

- Dacă se selectează [Căutare după operaţie] ö [Copiere] ö [Copiere documente speciale], sunt afişate 
instrucţiuni şi animaţii pentru a permite utilizatorului să vizualizeze procedura de amplasare a unui 
original. Totuşi, tasta [Start ghidare] nu este afişată în animaţia de amplasare a unui original.

Exemplu: [Hartă funcţii] ö [Copiere]
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Referinţă
- În ecranul Hartă funcţii, funcţiile disponibile şi elementele setate sunt afişate într-o structură ierarhică. 

Selectaţi un element pe care doriţi să-l vizualizaţi în ecranul de ghidare.

Exemplu: [Procedură de procesare/înlocuire consumabile] ö [Adăugare capse]

Referinţă
- Pentru detalii privind ghidarea prin animaţie, consultaţi pagina 1-39 din acest manual.
- Pentru detalii privind modul de înlocuire a consumabilelor sau procedurile de operare, consultaţi 

pagina 1-63 din acest manual.
- Această funcţie este disponibilă numai atunci când este instalat un disc dur.
- Apăsaţi tasta [Închidere] de pe ecranul de ghidare pentru a vă deplasa la nivelul imediat superior al 

structurii de meniuri. Apăsaţi tasta [Ieşire] pentru a părăsi modul de ghidare şi pentru a reveni la ecranul 
afişat anterior apăsării tastei [Ghidare]. Apăsaţi [Pe meniu] pentru a afişa ecranul Meniu ajutor.

d Referinţă

Pentru detalii privind ecranul de ghidare, consultaţi capitolul 4 din [Manual de operare - Operaţii de copiere].

Ghidare animată

Ghidare animată este o funcţie care permite utilizarea unei animaţii pentru verificarea procedurii de eliminare 
a unei blocări a hârtiei, a unei blocări a capselor sau de adăugare a capselor. Puteţi elimina o blocare sau 
înlocui consumabilele în timpul verificării procedurii în ecranul tactil.

Referinţă
- Această funcţie este disponibilă numai atunci când este instalat un disc dur.

Exemplu de procesare a blocării hârtiei sau a capselor (Blocare de hârtie în tava 1)

% Apăsaţi [Start ghidare] pentru a verifica procedura de operare.
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Treceţi la pasul următor.

Reveniţi la pasul anterior.

Puteţi verifica procedura din nou.
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La eliminarea corectă a unei blocări a hârtiei, apare ecranul de eliminare a avertizării.

d Referinţă

Pentru detalii privind modul de eliminare a blocărilor hârtiei sau a capselor, consultaţi pagina 1-51 din acest 
manual.

Exemplu de înlocuire a consumabilei (Adăugare capse)

% Apăsaţi [Start ghidare] pentru a verifica procedura de înlocuire.

Apăsaţi tasta [Ghidare] pentru a afişa ecranul Meniu ajutor.



Funcţia de ghidare1

1-42 bizhub 423/363/283/223

1.15

Treceţi la pasul următor.

Reveniţi la pasul anterior.
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Referinţă
- Dacă se selectează [Căutare după operaţie] ö [Înlocuiţi consumabilele.] în ecranul Meniu ajutor, puteţi, 

de asemenea, verifica procedura de eliminare a unui blocaj de hârtie sau de capse, respectiv de 
înlocuire a consumabilelor.

- Pentru detalii privind modul de înlocuire a consumabilelor, consultaţi pagina 1-63 din acest manual.
- Pentru detalii privind ecranul de ghidare, consultaţi pagina 1-35 din acest manual.

Puteţi verifica procedura din nou.
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1.16 Pornirea şi oprirea aparatului

Această maşină are două comenzi de alimentare: întrerupătorul de alimentare principal şi întrerupătorul de 
alimentare secundar.

Întrerupător de alimentare principal

Acest întrerupător porneşte/opreşte toate funcţiile aparatului. În mod normal, întrerupătorul de alimentare 
principal este pornit.

Întrerupător de alimentare secundar

Apăsaţi pentru a porni/opri operaţiile aparatului. Când este oprit, maşina intră într-o stare de conservare a 
energiei.

Pornirea aparatului

Oprirea aparatului

NOTĂ
Atunci când opriţi apoi porniţi din nou maşina, aşteptaţi cel puţin 10 secunde pentru a porni maşina după ce 
aţi oprit-o. Maşina s-ar putea să nu funcţioneze corect dacă este pornită la scurt timp după ce a fost oprită.
Nu opriţi aparatul în timpul imprimării deoarece, în caz contrar, se poate produce o blocare a hârtiei.
Nu opriţi maşina în timp ce funcţionează, altfel datele care sunt scanate sau transmise sau sarcinile din coada 
de aşteptare pot fi şterse.

d Referinţă

Pentru detalii, consultaţi capitolul 3 din [Manual de operare - Operaţii de copiere].

Întrerupător de alimentare principal

Întrerupător de alimentare secundar
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1.17 Încărcarea hârtiei

Urmaţi procedura descrisă mai jos pentru a încărca hârtia în diferitele tăvi de hârtie.

Încărcarea hârtiei în tava 1/tava 2/tava 3/tava 4

Urmaţi procedura descrisă mai jos pentru a încărca hârtie în tava 1/tava 2/tava 3/tava 4.

1 Glisaţi ghidajele laterale pentru a se potrivi la dimensiunea hârtiei care se va încărca.
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2 Încărcaţi hârtia în tavă.

% Încărcaţi hârtia cu suprafaţa care va fi imprimată orientată în sus.
% Nu încărcaţi atâtea pagini încât stiva să depăşească marcajul ,.
% Până la 500 de coli de hârtie simplă pot fi încărcate. Pentru detalii privind numărul colilor de hârtie 

groasă care pot fi încărcate, consultaţi capitolul 12 din [Manual de operare - Operaţii de copiere].

d Referinţă

Pentru detalii, consultaţi capitolul 8 din [Manual de operare - Operaţii de copiere].
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Încărcarea hârtiei în LCT

Urmaţi procedura descrisă mai jos pentru a încărca hârtie în LCT.

% Încărcaţi hârtia în tavă.

% Apăsaţi butonul de eliberare tavă pentru a scoate afară LCT.
% Încărcaţi hârtia cu suprafaţa care va fi imprimată orientată în sus.
% Nu încărcaţi atâtea pagini încât stiva să depăşească marcajul ,.
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% Până la 2.500 de coli de hârtie simplă pot fi încărcate. Pentru detalii privind numărul colilor de hârtie 
groasă care pot fi încărcate, consultaţi capitolul 12 din [Manual de operare - Operaţii de copiere].

d Referinţă

Pentru detalii, consultaţi capitolul 8 din [Manual de operare - Operaţii de copiere].
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Încărcarea hârtiei în tava de rezervă

Hârtia poate fi alimentată manual prin tava de rezervă atunci când doriţi să imprimaţi pe hârtie de o 
dimensiune care nu este încărcată într-o tavă de hârtie sau când doriţi să imprimaţi pe plicuri, folii 
transparente OHP sau pe altă hârtie specială.

Urmaţi procedura descrisă mai jos pentru a încărca hârtie în tava manuală.

1 Deschideţi tava de rezervă.

% Atunci când încărcaţi hârtie de dimensiuni mari, trageţi afară extensia tăvii.

2 Încărcaţi hârtia în tavă.

% Încărcaţi hârtia cu faţa care va fi imprimată orientată în jos.
% Nu încărcaţi atâtea pagini încât stiva să depăşească marcajul ,.
% Până la 150 de coli de hârtie simplă pot fi încărcate.
% Glisaţi ghidajele laterale pentru a se potrivi la dimensiunea hârtiei care se va încărca.
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3 Din panoul tactil, selectaţi tipul de hârtie.

% Apăsaţi [ ] şi [ ] până când apare tipul de hârtie dorit.
% Dacă sunt încărcate coli de etichete, selectaţi [Gros 1].
% Dacă este încărcată hârtie cu format atipic, specificaţi setarea Dimensiune Hârtie.
% Pentru detalii despre specificarea setărilor privind dimensiunea şi tipul hârtiei, consultaţi capitolul 5 

din [Manual de operare - Operaţii de copiere].
% Imprimarea pe folii transparente pentru retroproiector este posibilă doar cu negru.

Referinţă
- Hârtia cu următoarele tipuri şi cantităţi poate fi încărcată în tava manuală.

Hârtie simplă (15-15/16 lb - 23-15/16 lb (60 g/m2 - 90 g/m2)): Până la 150 de coli
Hârtie groasă 1 (24-3/16 lb - 39-7/8 lb (91 g/m2 - 150 g/m2)): Până la 20 de coli
Hârtie groasă 2 (40-3/16 lb - 55-7/8 lb (151 g/m2 - 210 g/m2)): Până la 20 de coli
Folii transparente OHP: Până la 20 de coli
Plicuri: Până la 10
Coli de etichete: Până la 20 de coli
Puteţi încărca hârtie utilizator cu setările acestui aparat. Pentru detalii, contactaţi reprezentantul de 
service.

- Hârtia cu următoarele dimensiuni poate fi specificată pentru tava manuală.
Hârtie de dimensiuni standard: 12-1/4 e 18 w, 12 e 18 w - 5-1/2 e 8-1/2 w/v, A3 w - B6 w, A6 w, 
8 e 13 w*, 16K w/v, 8K w
Hârtie de dimensiuni non-standard: Lăţime: 3-9/16 inch - 11-11/16 inch (90 mm - 297,0 mm); 
Lungime: 5-1/2 inch - 17 inch (139,7 mm - 431,7 mm)
* Există şase dimensiuni Ministerial: 8-1/2 e 13-1/2 w, 8-1/2 e 13 w, 8-1/4 e 13 w, 8-1/8 e 13-1/4 w, 
220 e 330 mm w şi 8 e 13 w. Oricare dintre aceste dimensiuni poate fi selectată. Pentru detalii, 
contactaţi reprezentantul de service.

d Referinţă

Pentru detalii, consultaţi capitolul 8 din [Manual de operare - Operaţii de copiere].
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1.18 Eliminarea blocărilor de hârtie şi a blocărilor de capse

La apariţia unei blocări a hârtiei sau a capselor, apare un ecran precum cel de mai jos, în care este indicată 
locaţia blocării. Pentru a elimina blocajul, verificaţi locaţia indicată pe ecran, apoi efectuaţi operaţiile 
necesare, conform ghidării.

O "cifră rotundă" afişată intermitent indică locaţia blocării hârtiei/capsei.

Apăsaţi [Start ghidare] pentru a elimina hârtia conform ghidării. 
Dacă nu aţi eliminat blocarea hârtiei, apare mesajul "Hârtie rămasă în dispozitiv. Eliminaţi hârtia conform 
instrucţiunilor. Apare". Reîncercaţi să eliminaţi hârtia, conform ghidării.

Nr. Element Descriere

1 [Start ghidare] Apăsând acest buton, vi se permite utilizarea unei animaţii 
pentru afişarea unei proceduri de eliminare a blocării hârtiei sau 
a capselor. Acest element este afişat numai atunci când este 
instalat un disc dur.

2 Numere de locaţie pentru 
blocarea hârtiei sau a capselor

Aceasta afişează o listă a numerelor de locaţie pentru blocarea 
hârtiei sau a capselor.

1

2
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Locaţii pentru blocarea hârtiei/capselor

Referinţă
- Pentru detalii privind modul de eliminare a blocărilor hârtiei în unitatea principală, consultaţi de la 

pagina 1-53 pagina 1-55 din acest manual.
- Pentru detalii privind modul de eliminare a blocărilor hârtiei în finisorul FS-527, consultaţi pagina 1-56 

din acest manual.
- Pentru detalii privind modul de eliminare a blocărilor hârtiei în finisorul FS-529, consultaţi pagina 1-58 

din acest manual.
- Pentru detalii privind modul de eliminare a blocărilor hârtiei în separatorul de sarcini JS-505, consultaţi 

pagina 1-59 din acest manual.
- Pentru detalii privind modul de eliminare a blocării capselor în finisorul FS-527, consultaţi pagina 1-60 

din acest manual.
- Pentru detalii privind modul de eliminare a blocării capselor în unitatea de broşare cu capsare la mijloc 

SD-509, consultaţi pagina 1-61 din acest manual.
- Pentru detalii privind modul de eliminare a blocării capselor în finisorul FS-529, consultaţi pagina 1-62 

din acest manual.
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Eliminarea blocărilor hârtiei (ADF)

Procedura următoare descrie modul de eliminare a blocărilor hârtiei survenite în ADF.

NOTĂ
Nu ridicaţi tava de originale cu tava de ieşire cu originale.
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Eliminarea blocărilor hârtiei (uşa din dreapta)

Procedura următoare descrie modul de eliminare a blocărilor hârtiei care s-au produs în uşa din dreapta.

7 ATENŢIE 

Zona din jurul unităţii de fuziune este foarte fierbinte.

- Atingerea altor elemente în afara mânerelor şi a cadranelor indicate se poate solda cu arsuri. Dacă 
suferiţi arsuri, clătiţi imediat zona sub apă rece, apoi apelaţi la îngrijire medicală profesională.

7 ATENŢIE 

Măsuri de precauţie pentru vărsări de toner.

- Aveţi grijă să nu vărsaţi toner în interiorul aparatului, pe mâini sau pe îmbrăcăminte.
- Dacă vă murdăriţi pe mâinile de toner, spălaţi-vă imediat cu apă şi săpun.
- Dacă tonerul ajunge în ochi, clătiţi imediat cu apă apoi apelaţi la îngrijire medicală.
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Eliminarea blocărilor hârtiei (tava de hârtie)

Procedura următoare descrie modul de eliminare a blocărilor hârtiei survenite în tava de hârtie.

NOTĂ
Pentru a închide uşa superioară din dreapta, apăsaţi pe partea centrală a acesteia pentru a o închide în 
siguranţă.

Aveţi grijă să nu atingeţi cu mâna suprafaţa filmului sau rola de preluare a hârtiei.
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Eliminarea blocărilor hârtiei (Finisor FS-527)

Procedura următoare descrie modul de eliminare a blocărilor hârtiei survenite în finisorul FS-527.

Locaţia blocării hârtiei în finisor diferă în funcţie de setările de finisare selectate.
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Locaţia blocării de hârtie în finisor depinde de setările de finisare selectate.

NOTĂ
La mutarea unităţii de broşare cu capsare la mijloc, nu apucaţi de altă parte decât de mâner; în caz contrar, 
riscaţi să vă prindeţi mâna sau degetele.
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Eliminarea blocărilor hârtiei (Finisor FS-529)

Procedura următoare descrie modul de eliminare a blocărilor hârtiei survenite în finisorul FS-529.

Locaţia blocării hârtiei în finisor diferă în funcţie de setările de finisare selectate.
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Eliminarea blocărilor hârtiei (separator de sarcini JS-505)

Procedura următoare descrie modul de eliminare a blocărilor hârtiei produse în separatorul de sarcini JS-505.
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Eliminarea blocărilor de capse (Finisor FS-527)

Procedura următoare descrie modul de eliminare a blocărilor de capse produse în finisorul FS-527.

NOTĂ
Eliminaţi cu atenţie capsele blocate, altfel riscaţi vătămări corporale.
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Eliminarea blocării capselor (unitate de broşare cu capsare la mijloc SD-509)

Procedura următoare descrie modul de eliminare a blocărilor de capse survenite în unitatea de broşare cu 
capsare la mjloc SD-509.

NOTĂ
La mutarea unităţii de broşare cu capsare la mijloc, nu apucaţi de altă parte decât de mâner; în caz contrar, 
riscaţi să vă prindeţi mâna sau degetele.
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Eliminarea blocării capselor (Finisor FS-529)

Procedura următoare descrie modul de eliminare a blocărilor de capse produse în finisorul FS-529.

NOTĂ
Eliminaţi cu atenţie capsele blocate, altfel riscaţi vătămări corporale.
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1.19 Înlocuirea consumabilelor

Când este necesară înlocuirea sau completarea consumabilelor, de exemplu, recipientul cu toner este gol 
sau capsele din finisor s-au terminat, pe ecranul tactil este afişat un mesaj prin care se solicită utilizatorului 
să înlocuiască sau să completeze consumabilele.

La apariţia unui asemenea mesaj, urmaţi procedura corespunzătoare pentru înlocuirea consumabilelor sau 
luaţi măsurile necesare.

Atunci când tonerul este aproape epuizat, apare următorul mesaj (Dacă poate fi înlocuit de către utilizator.).

d Referinţă

Pentru detalii despre procedura de înlocuire, consultaţi pagina 1-65 din acest manual.

Caseta cu resturi de la perforare Recipient cu toner

Cartuş de capse
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Când nu mai sunt capse în finisor, apare mesajul următor.

d Referinţă

Pentru detalii privind procedura de înlocuire pentru finisorul FS-527, consultaţi pagina 1-66 din acest manual.

Pentru detalii privind procedura de înlocuire pentru unitatea de broşare cu capsare la mijloc SD-509, 
consultaţi pagina 1-67 din acest manual.

Pentru detalii privind procedura de înlocuire pentru finisorul FS-529, consultaţi pagina 1-68 din acest manual.

Când caseta cu resturi de la perforare este plină, apare mesajul următor (Dacă utilizatorul o poate goli).

d Referinţă

Pentru detalii privind procedura de golire, consultaţi pagina 1-69 din acest manual.
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Înlocuirea recipientului de toner

Procedura următoare descrie modul de înlocuire a unui recipient de toner.

NOTĂ
Înainte de instalarea recipientului de toner nou, agitaţi-l în sus şi în jos de 5-10 ori.

Păstraţi recipientele de toner uzate în recipientele de plastic din interiorul cutiilor, pentru a fi colectate de către 
reprezentantul de service.

7 ATENŢIE 

Manipularea tonerului şi a recipientelor cu toner

- Nu ardeţi tonerul sau recipientul cu toner.
- Tonerul pulverizat din foc poate cauza arsuri.

7 ATENŢIE 

Măsuri de precauţie pentru vărsări de toner

- Aveţi grijă să nu vărsaţi toner în interiorul aparatului, pe mâini sau pe îmbrăcăminte.
- Dacă vă murdăriţi pe mâini de toner, spălaţi-vă imediat cu apă şi săpun.
- Dacă tonerul ajunge în ochi, clătiţi imediat cu apă apoi apelaţi la îngrijire medicală.
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Înlocuirea cartuşului de capse (Finisor FS-527)

Procedura următoare descrie modul de înlocuire a cartuşului de capse pentru finisorul FS-527.

NOTĂ
La înlocuirea cartuşului de capse, asiguraţi-vă că este afişat mesajul. În cazul în care cartuşul de capse este 
scos înainte de afişarea mesajului, se va produce o eroare.
Nu scoateţi capsele rămase; în caz contrar, aparatul nu va putea efectua capsarea după înlocuirea cartuşului.
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Înlocuirea cartuşului de capse (Unitate de broşare cu capsare la mijloc 

SD-509)

Procedura următoare descrie modul de înlocuire a cartuşului de capse pentru unitatea de broşare cu capsare 
la mijloc SD-509.

NOTĂ
La mutarea unităţii de broşare cu capsare la mijloc, nu apucaţi de altă parte decât de mâner; în caz contrar, 
riscaţi să vă prindeţi mâna sau degetele.
La înlocuirea cartuşului de capse, asiguraţi-vă că este afişat mesajul. În cazul în care cartuşul de capse este 
scos înainte de afişarea mesajului, se va produce o eroare.
Nu scoateţi capsele rămase; în caz contrar, aparatul nu va putea efectua capsarea după înlocuirea cartuşului.

1

2

3

FN5

1

2

1

2

1

2

1
2

Maşină de cusut 
cu sârmă
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Înlocuirea cartuşului de capse (Finisor FS-529)

Procedura următoare descrie modul de înlocuire a cartuşului de capse pentru finisorul FS-529.

NOTĂ
La înlocuirea cartuşului de capse, asiguraţi-vă că este afişat mesajul. În cazul în care cartuşul de capse este 
scos înainte de afişarea mesajului, se va produce o eroare.
Nu scoateţi capsele rămase; în caz contrar, aparatul nu va putea efectua capsarea după înlocuirea cartuşului.

4

3

2

1
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Golirea casetei cu resturi de la perforare

Procedura următoare descrie modul de golire a casetei cu resturi de la perforare pentru finisorul FS-527.

1

2

3
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1.20

1.20 Opţiuni

Această secţiune descrie configuraţia opţiunilor instalate pe această maşină.

Prin adăugarea de opţiuni, pot fi satisfăcute diferite necesităţi de birou.

Nr. Nume Descriere

1 Unitatea principală Originalul este scanat de secţiunea scaner şi imaginea 
scanată este imprimată de secţiunea imprimantă.

2 Alimentator automat documente faţă-
verso DF-621

Aceasta este o opţiune pentru bizhub 283/223.
Alimentează şi scanează automat un original pagină cu
pagină.
Acest aparat întoarce pe verso şi scanează automat un 
original cu două feţe.

3 Capacul de originale OC-509 Fixează originalul încărcat.

4 Unitate de autentificare 
(de tip biometric) 
AU-102

Execută autentificarea utilizatorului prin scanarea 
modelului de vene din deget.
Este necesară o masă de lucru pentru instalarea 
unităţii de autentificare.

5 Unitate de autentificare (tip cartelă IC)
AU-201

Execută autentificarea utilizatorului prin scanarea 
informaţiilor înregistrate pe cartela IC.
Este necesară o masă de lucru pentru instalarea 
unităţii de autentificare.

6 Masă de lucru WT-506 Asigură o suprafaţă de aşezare provizorie a unui 
original sau a altor materiale. Se utilizează, de 
asemenea, şi când este instalată unitatea de 
autentificare.

1

2 3

13

12

17

16

14 15

891011

6

4 5

7
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7 Suport de tastatură KH-101 Instalaţi acest set pentru a utiliza o tastatură 
compactă.
Pentru detalii privind tastaturile compacte, contactaţi 
reprezentantul de service.

8 Birou DK-508 Permite instalarea acestui aparat pe podea.
• În funcţie de zona de vânzări, este posibil ca 

această opţiune să nu fie disponibilă.

9 Dulap de hârtie PC-109 Permite încărcarea a până la 500 de coli în tava 
superioară şi utilizarea tăvii inferioare drept cutie de 
depozitare.

10 Dulap de hârtie PC-208 Permite încărcarea a până la 500 de coli în tăvile 
superioară, respectiv inferioară.

11 Dulap de hârtie PC-409 Permite încărcarea a până la 2500 de coli.

12 Unitate de broşare cu capsare la mijloc 
SD-509

Instalată pe finisorul FS-527 pentru a permite 
plierea/legarea.

13 Finisor FS-527 Sortează, grupează şi capsează hârtia imprimată 
înainte de evacuare.
Pentru a instala finisorul FS-527, instalaţi biroul sau 
dulapul de hârtie în acest aparat.

14 Sistem de perforare PK-517 Instalat pe finisorul FS-527 pentru perforare.

15 Separator de sarcini JS-603 Instalat în finisorul FS-527.
Utilizat pentru scoaterea colilor de hârtie imprimată.

16 Finisor FS-529 Permite alimentarea colilor imprimate în timpul sortării, 
grupării sau capsării acestora, dacă acest aparat este 
instalat în tava de ieşire a unităţii principale.

17 Separator de sarcini JS-505 Permite sortarea colilor imprimate, dacă acest aparat 
este instalat în tava de ieşire a unităţii principale.

Nu sunt furnizate ilustraţii, deoarece opţiunile sunt integrate în corpul principal.

18 Set de fax FK-508 Permite acestui aparat să funcţioneze ca fax. 
Alternativ, permite conectarea mai multor linii 
telefonice.

19 Set de montaj MK-726 Necesar la instalarea setului de fax FK-508.

20 Unitate ştampilă SP-501 Aplică o ştampilă pe originalele scanate.

21 Ştampilă de rezervă TX Maker 2 O ştampilă de rezervă pentru unitatea ştampilă.

22 Set de interfaţă local EK-604 Instalaţi acest set pentru a utiliza o tastatură 
compactă.
Pentru detalii privind tastaturile compacte, contactaţi 
reprezentantul de service.

23 Set de interfaţă local EK-605 Instalaţi acest set la utilizarea funcţiei de conexiune cu 
o tastatură compactă sau cu un telefon mobil 
compatibil Bluetooth sau un PDA. În acest set este 
încorporat un dispozitiv receptor pentru comunicaţii 
Bluetooth.

24 Set de securitate SC-507 Permite utilizarea copierii securizate sau a funcţiei de 
copiere cu parolă.
Acest set se utilizează pentru prevenirea copierii 
neautorizate.

25 Set pentru disc dur HD-516 Un disc dur este instalat ca funcţie standard la 
bizhub 423. Un disc dur este instalat ca funcţie 
standard sau oferit ca opţiune pentru bizhub 363, în 
funcţie de zona de vânzări. Un disc dur poate fi instalat 
ca opţiune în bizhub 283/223.
Unele funcţii sau opţiuni sunt disponibile numai dacă 
este instalat un disc dur.

26 i-Option LK-101 v2 Permite utilizarea unui browser Web şi a funcţiei panou 
imagine în panoul de comandă.

Nr. Nume Descriere
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d Referinţă

Pentru detalii, consultaţi capitolul 2 din [Manual de operare - Operaţii de copiere].

27 i-Option LK-102 Permite criptarea documentelor PDF cu un ID digital, 
ataşarea unei semnături digitale şi setarea 
proprietăţilor la distribuirea unui document PDF cu 
ajutorul funcţiei de scanare sau a funcţiei Casetă 
utilizator.

28 i-Option LK-105 Asigură funcţia PDF căutabil.

29 Set de actualizare UK-203 Este necesar la utilizarea browserului Web, a panoului 
imagine, a procesării PDF, a funcţiei PDF căutabil, a 
funcţiei Panoul meu sau a funcţiei Adresa mea. Dacă 
este necesar, puteţi mări până la nouă numărul de 
limbi care se pot afişa în panoul de comandă al acestui 
aparat.

Nr. Nume Descriere
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2 Operaţii de bază

2.1 Operaţia de copiere de bază

Această secţiune conţine informaţii asupra operaţiilor generale pentru copiere.

1 Poziţionaţi documentul care va fi copiat.

% Dacă apare un ecran pentru introducerea numelui de utilizator/numelui de cont şi parolei, tastaţi 
informaţiile necesare şi apăsaţi [Login] sau tasta [Acces]. Pentru detalii, consultaţi capitolul 10 sau 
11 din [Manual de operare - Operaţii de copiere].
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2 Selectaţi setările din ecranul Nivel de bază.

% Densitate/Fundal: Specificaţi densitatea şi fundalul la efectuarea copiilor.
% Hârtie: Selectaţi tava de hârtie care va fi utilizată. Este selectată opţiunea "Auto" ca valoare implicită 

din fabrică.
% Zoom: Pentru copiere mărită/redusă, schimbaţi rata de zoom. Este selectată opţiunea "100%" 

(Dimensiune completă) ca valoare implicită din fabrică.
% Duplex/Combinare: Modificaţi setarea la copierea de documente faţă-verso sau la efectuarea de 

copii faţă-verso ale documentelor cu o singură faţă. De asemenea, mai multe pagini ale unui 
document pot fi combinate într-o singură pagină imprimată. Este selectată opţiunea "1 faţă>1 faţă" 
ca valoare implicită din fabrică.

% Program de finisare: Afişează butonul programului de finisare care este alocat funcţiei frecvent 
utilizate de finisare. Puteţi configura simultan funcţiile de finisare înregistrate. Setarea implicită din 
fabrică este Sortare/(Ofset) Nu/Capsare în colţ: Sus stânga.

% Finisare: Paginile imprimate pot fi sortate după pagini sau după copii. De asemenea, paginile pot fi 
capsate sau perforate.

% Scanare separată: Selectaţi această setare pentru a scana un document în loturi diferite. Un 
document scanat în loturi diferite poate fi tratat ca o singură sarcină de copiere.

% Auto rotire oprit: Selectaţi această setare pentru a imprima copii cu imaginea nerotită, pentru a se 
potrivi cu orientarea hârtiei încărcate.

% Language Selection: Afişează ecranul Selecţie Limbă pentru a specifica limba care se va afişa în 
ecranul tactil.

% Pentru detalii, consultaţi capitolul 5 din [Manual de operare - Operaţii de copiere].

3 Tastaţi numărul dorit de copii.

% Pentru a schimba numărul de copii, apăsaţi tasta [C] (şterge), apoi tastaţi numărul dorit.
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% Pentru a utiliza diferitele funcţii de copiere, apăsaţi [Aplicaţie] şi specificaţi setările dorite. Pentru 
detalii, consultaţi capitolul 5 din [Manual de operare - Operaţii de copiere].

4 Apăsaţi tasta [Start].

% Pentru a scana mai multe originale utilizând geamul pentru originale, selectaţi [Scanare separată]. 
După scanarea primei pagini a originalului, încărcaţi a doua pagină şi apăsaţi din nou tasta [Start]. 
Repetaţi acest proces până când toate paginile au fost scanate.
După scanarea ultimei pagini, apăsaţi [Finalizare], apoi apăsaţi tasta [Start].

% Pentru oprirea scanării sau a imprimării, apăsaţi tasta [Stop].
% Pentru a întrerupe sarcina de copiere, apăsaţi tasta [Întrerupere].
% Pentru a scana documentul următor în timpul imprimării (rezervarea unei sarcini de copiere), 

poziţionaţi documentul următor şi apăsaţi tasta [Start].
% Pentru detalii, consultaţi capitolul 4 din [Manual de operare - Operaţii de copiere].
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2.2 Operaţia de imprimare de bază

Această secţiune conţine informaţii despre operaţiile generale pentru imprimare.

Expediere date pentru imprimare

Expediaţi date de imprimare dintr-o aplicaţie de pe calculator prin driverul imprimantei la această maşină.

Următoarele drivere de imprimantă pot fi utilizate cu această maşină.

Windows:

Driver PCL

Driver PostScript

Driver XPS

Macintosh:

Driver OS X PostScript PPD

Driver OS 9 PostScript PPD
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Înainte de imprimare

Pentru a imprima, un driver de imprimantă trebuie să fie mai întâi instalat pe calculatorul care va fi utilizat.

d Referinţă

Pentru a imprima, mai întâi trebuie specificate setările de reţea. Setările de reţea ar trebui specificate de 
administrator. De asemenea, setările de reţea pot fi specificate utilizând PageScope Web Connection. Pentru 
detalii, consultaţi capitolul 5, "Imprimare", din [Manual de operare - Administrare reţea].

Imprimare

1 Creaţi un document în aplicaţie şi apoi selectaţi comanda de imprimare.

În caseta de dialog Print, selectaţi
imprimanta.

1

2
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% Dacă este necesar, afişaţi caseta de dialog cu setările driverului de imprimantă, apoi specificaţi 
setările de imprimare, precum capsarea.

1

2

3
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2 Paginile şi numărul de copii specificate sunt imprimate.

% Dacă s-a selectat "Imprimare securizată", "Salvare în casetă utilizator" sau "Imprimare de probă" 
din lista derulantă "Metodă ieşire" din driverul de imprimantă, documentul este salvat într-o casetă 
utilizator sau în memoria acestui aparat. Imprimaţi documentul prin utilizarea panoului de comandă 
al aparatului.

% Opţiunile "Imprimare securizată" şi "Salvare în caseta utilizator" sunt disponibile numai dacă este 
instalat un disc dur.
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2.3 Operaţia de fax de bază

Această secţiune conţine informaţii asupra operaţiilor generale pentru trimitere de faxuri.

1 Schimbaţi modul.

% Dacă apare un ecran pentru introducerea numelui de utilizator/numelui de cont şi parolei, introduceţi 
informaţiile necesare şi apăsaţi [Login] sau tasta [Acces]. Pentru detalii, consultaţi capitolul 10 sau 
11 din [Manual de operare - Operaţii de copiere].
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2 Selectaţi destinaţia.

% Dacă numerele de fax sunt deja înregistrate, o destinaţie înregistrată poate fi selectată. Pentru detalii 
despre înregistrarea destinaţiilor, consultaţi pagina 5-3 din acest manual.

% La introducerea directă a numărului de fax, utilizaţi tastatura numerică pentru a introduce numărul. 

% Un document poate fi trimis la mai multe destinaţii simultan (Transmisie). Pentru detalii privind 
trimiterea unui document la mai multe destinaţii, consultaţi pagina 5-10 a acestui manual.

% Dacă este necesar, apăsaţi [Setări scanare], [Setări original] sau [Setări comunicaţie] şi specificaţi 
setările dorite. Pentru detalii, consultaţi capitolul 5 din [Manual de operare - Operaţii scanare 
reţea/fax/fax reţea].

3 Poziţionaţi documentul care se va trimite prin fax.

% Pentru a scana un document care nu poate fi încărcat în ADF (un document gros sau un document 
pe hârtie subţire), poziţionaţi-l pe geamul de originale.
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% Introduceţi originalul în ADF, cu faţa de trimis orientată în sus.
% Pentru a verifica destinaţiile şi setările specificate pentru funcţii, apăsaţi [Verificare setări sarcină]. 

Pentru detalii, consultaţi capitolul 3 din [Manual de operare - Operaţii scanare reţea/fax/fax reţea].

% Apăsaţi tasta [Copie Test] înainte de a apăsa tasta [Start] pentru a afişa imaginea de previzualizare 
a setărilor specificate curent în ecranul tactil.

4 Apăsaţi tasta [Start].

% Pentru a scana mai multe originale utilizând geamul pentru originale, selectaţi [Scanare separată]. 
După scanarea primei pagini a originalului, încărcaţi a doua pagină şi apăsaţi din nou tasta [Start]. 
Repetaţi acest proces până când toate paginile au fost scanate.
După scanarea ultimei pagini, apăsaţi [Finalizare], apoi apăsaţi tasta [Start].
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d Referinţă

Pentru a opri transmisia după apăsarea tastei [Start], apăsaţi [Listă sarcini], apoi [Detalii sarcină], apoi ştergeţi 
sarcina care va fi oprită. Pentru detalii, consultaţi capitolul 3 din [Manual de operare - Operaţii scanare 
reţea/fax/fax reţea].

2

1
3
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2.4

2.4 Operaţia de scanare de bază

Această secţiune conţine informaţii despre operaţiile generale pentru expedierea datelor de scanare.

Transmisii date de scanare

Un document scanat cu acest aparat poate fi trimis ca fişier de date de culoare. Există următoarele metode 
de transmisie.
- Scan prin E-mail: Datele scanate sunt transmise ca un ataşament la un mesaj de e-mail.
- TX pe FTP: Datele scanate sunt trimise la un server FTP.
- TX pe SMB: Datele scanate sunt trimise la un folder partajat de la un calculator din reţea.
- TX WebDAV: Datele scanate sunt trimise la serverul WebDAV.
- Funcţia Servicii Web: Este posibilă emiterea unei comenzi de scanare de la un calculator din reţea sau 

efectuarea scanării conform rolului de la aparat şi de a trimite datele scanate la calculator. Este 
disponibilă când se utilizează Windows Vista Server 2008/7.

Referinţă
- Se pot trimite şi date stocate în caseta utilizator a aparatului. Această funcţie este disponibilă numai 

atunci când este instalat un disc dur.
- Dacă se activează autentificarea utilizatorului, mai puteţi utiliza funcţia Scanare Acasă, care trimite 

datele scanate la calculator sau puteţi utiliza funcţia Scanare la mine, care trimite datele scanate la 
adresa de e-mail.

TX pe SMB
Funcţia Servicii Web

TX FTP
TX WebDAV

Scanare prin e-mail
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1 Schimbaţi modul.

% Dacă apare un ecran pentru introducerea numelui de utilizator/numelui de cont şi parolei, introduceţi 
informaţiile necesare şi apăsaţi [Login] sau tasta [Acces]. Pentru detalii, consultaţi capitolul 10 sau 
11 din [Manual de operare - Operaţii de copiere].

2 Selectaţi destinaţia.

% Dacă destinaţiile sunt deja înregistrate, o destinaţie înregistrată poate fi selectată. Pentru detalii 
despre înregistrarea destinaţiilor, consultaţi pagina 6-3 din acest manual.
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% Pentru a tasta direct adresa de destinaţie, apăsaţi [Introducere directă], selectaţi metoda de 
transmisie şi introduceţi adresa de destinaţie.

% Un document poate fi trimis la mai multe destinaţii simultan (Transmisie). Pentru detalii privind 
trimiterea unui document la mai multe destinaţii, consultaţi pagina 6-22 a acestui manual.

% Dacă este necesar, apăsaţi [Setări scanare], [Setări original] sau [Setări. comunicaţie] şi specificaţi 
setările dorite. Pentru detalii, consultaţi capitolul 5 din [Manual de operare - Operaţii scanare 
reţea/fax/fax reţea].

% Apăsaţi tasta [Copiere de probă] înainte de a apăsa tasta [Start] pentru a afişa imaginea de 
previzualizare a setărilor specificate curent în ecranul tactil.

3 Poziţionaţi documentul de scanat.

4 Apăsaţi tasta [Start].

% Pentru a scana mai multe originale utilizând geamul pentru originale, selectaţi [Scanare separată]. 
După scanarea primei pagini a originalului, încărcaţi a doua pagină şi apăsaţi din nou tasta [Start]. 
Repetaţi acest proces până când toate paginile au fost scanate.
După scanarea ultimei pagini, apăsaţi [Finalizare], apoi apăsaţi tasta [Start].

d Referinţă

Setările de reţea trebuie să fie specificate înainte ca datele de scanare să poată fi trimise. Setările de reţea ar 
trebui specificate de administrator. De asemenea, setările de reţea pot fi specificate utilizând PageScope 
Web Connection. Pentru o funcţionare mai uşoară, specificaţi în avans orice setări cu excepţia setărilor de 
reţea conform aplicaţiei dorite.
Pentru detalii, consultaţi capitolul 4 din [Manual de operare - Administrare reţea].

1

2
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2.5 Operaţii de bază cu casete (înregistrarea casetelor de utilizator)

Pentru a utiliza funcţiile modului Casetă utilizator, este necesară, mai întâi, crearea casetelor. Procedura 
următoare descrie modul de înregistrare a casetelor utilizator publice, personale şi de grup.

Referinţă
- Casetele utilizator publice, personale şi de grup pot fi înregistrate numai dacă este instalat un disc dur.

Operaţii casetă

Aceste funcţii permit salvarea datelor din document pe discul dur instalat în aparat şi regăsirea acestora când 
este necesar. În afara datelor scanate cu acest aparat, datele create în calculator şi datele trimise de la un alt 
echipament periferic multifuncţional pot fi salvate în această casetă utilizator.

Referinţă
- Funcţiile casetelor utilizator, excluzând unele casete utilizator sau funcţii, sunt disponibile numai dacă 

este instalat un disc dur.

Se pot înregistra următoarele casete utilizator.

Tipuri de casete 
utilizator

Descriere

Casete utilizator publice Această casetă utilizator partajată poate fi accesată de oricine. Accesul poate 
fi controlat dacă se specifică o parolă. Această casetă utilizator poate fi 
înregistrată numai când este instalat un disc dur.

Casete utilizator 
personale

Această casetă utilizator pentru o persoană poate fi accesată numai de 
utilizatori care s-au conectat când setările de autentificare a utilizatorului au 
fost aplicate. Această casetă utilizator poate fi înregistrată numai când este 
instalat un disc dur.

Casetă utilizator grup Această casetă utilizator poate fi accesată numai de către utilizatorii care 
aparţin contului (grupului) şi care s-au conectat când s-au aplicat setările de 
urmărire cont. Această casetă utilizator poate fi înregistrată numai când este 
instalat un disc dur.

Casete utilizator buletin 
informativ

Această casetă utilizator se poate utiliza pentru partajarea documentelor prin 
linia de fax, chiar şi atunci când destinatarii nu se află în reţea. (Aparatul 
receptor trebuie să fie compatibil cu codurile F.) În vederea utilizării operaţiilor 
cu caseta utilizator, este necesară instalarea setului de fax opţional. Pentru 
detalii, consultaţi capitolul 7 din [Manual de operare - Operaţii scanare 
reţea/fax/fax reţea].

Casete utilizator 
retransmisie

Această casetă utilizator este necesară pentru utilizarea acestui aparat ca 
staţie de releu. (Funcţia de transmisie prin releu utilizează coduri F.) În vederea 
utilizării acestor operaţii cu caseta utilizator, este necesară instalarea setului 
de fax opţional. Pentru detalii, consultaţi capitolul 7 din [Manual de operare - 
Operaţii scanare reţea/fax/fax reţea].

Casetă
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Casete utilizator 
adnotare

Această casetă utilizator se utilizează la adăugarea unei imagini a datei/orei 
sau a numărului de adnotare la date document salvate în funcţia de scanare. 
Această casetă utilizator este înregistrată în modul Administrator. Pentru 
detalii, consultaţi capitolul 8 din [Manual de operare - Operaţii cutie]. Această 
casetă utilizator poate fi înregistrată numai când este instalat un disc dur.

Casete utilizator RX 
confidenţial

Această casetă utilizator se utilizează pentru salvarea şi imprimarea unui 
document trimis de la aparatul destinaţie printr-o transmisie confidenţială.
Această funcţie se poate specifica dacă este instalat un set de fax atunci când 
discul dur nu este instalat.
Caseta utilizator RX confidenţial nu este disponibilă dacă este instalat un disc 
dur.

Tipuri de casete 
utilizator

Descriere
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1 Afişaţi ecranul pentru înregistrarea casetelor utilizator.
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2 Apăsaţi [Nou].

% Pentru modificarea setărilor unei casete utilizator înregistrate, selectaţi caseta utilizator ale cărei 
setări urmează a se modifica, apoi apăsaţi [Editare].
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% Pentru ştergerea unei casete utilizator înregistrate, selectaţi caseta utilizator de şters şi apăsaţi 
[Ştergere].

3 Specificaţi setările dorite.

% Nr. casetă utilizator: Specificaţi numărul casetei utilizator. Apăsaţi [Nr. casetă utilizator], apoi utilizaţi 
tastatura pentru a introduce numărul casetei utilizator.

% Nume casetă utilizator: Specificaţi numele casetei utilizator. Apăsaţi [Nume casetă utilizator] şi 
utilizaţi tastatura care apare în ecranul tactil pentru a introduce numele casetei utilizator.

% Parolă: Specificaţi o parolă pentru a proteja caseta utilizator înregistrată. Apăsaţi [Parolă] şi utilizaţi 
tastatura care apare în ecranul tactil pentru a introduce parola.

% Index: Selectaţi caracterele index utilizate pentru organizarea casetelor utilizator înregistrate. 
Selectând caracterele index adecvate (de exemplu, "TUV" pentru o casetă utilizator cu numele 
"Birou Tokio"), caseta utilizator poate fi găsită cu uşurinţă. Apăsaţi [Index] şi selectaţi caracterele 
index adecvate din cele afişate.
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% Tip: Selectaţi dacă caseta care se va înregistra va fi o casetă utilizator publică, personală sau de 
grup. [Personal] apare alături de "Tip" dacă v-aţi autentificat când setările de autentificare a 
utilizatorului au fost aplicate. [Grup] apare alături de "Tip" dacă v-aţi conectat când au fost aplicate 
setările de urmărire a contului.

% Timp de ştergere automată documente: Specificaţi intervalul de timp până la ştergerea automată a 
unui document salvat în caseta utilizator.

% RX confidenţial: Specificaţi dacă se pot primi sau nu faxuri confidenţiale. La primirea unui fax 
confidenţial, se specifică, de asemenea, o parolă.

% La înregistrarea unei casete utilizator, este necesară specificarea unor setări pentru numele casetei 
utilizator. Aveţi grijă să specificaţi aceste setări.

Referinţă
- Casetele utilizator personale pot fi create şi utilizate de către utilizatori înregistraţi cu autentificarea 

utilizatorului. Prin crearea casetelor utilizator pentru utilizatori autentificaţi, conţinutul casetelor utilizator 
nu poate fi vizualizat sau utilizat de către alţi utilizatori.
De exemplu, dacă s-a conectat utilizatorul autentificat A, pe ecran apar numai casetele utilizator 
înregistrate pe numele lui A. Întrucât casetele utilizator înregistrate către utilizatorul autentificat B nu 
apar, acestea nu pot fi utilizate.

- Recomandăm salvarea documentelor confidenţiale în casetele utilizator personale.
Casetele utilizator grup pot fi create şi utilizate de conturi (grupuri) înregistrate cu urmărirea contului. Ca 
şi la casetele utilizator personale, prin crearea casetelor utilizator pentru fiecare cont, conţinutul 
casetelor utilizator nu poate fi vizualizat sau utilizat de către membrii celorlalte conturi.
Recomandăm salvarea datelor care vor fi partajate în interiorul unui grup în casetele utilizator grup.

Casetă 1

Casetă 2

Casetă 3

Casetă 4
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2.6 Operaţii de bază cu casete (salvarea datelor într-o casetă 

utilizator)

Procedurile următoare descriu modul de salvare a datelor în casetele utilizator.

Datele pot fi salvate în casete din modul Copiere, modul Fax/Scanare, modul Casetă utilizator şi modul 
Imprimantă.

Referinţă
- Această funcţie este disponibilă numai atunci când este instalat un disc dur.

Salvarea datelor într-o casetă utilizator cu o operaţie în modul Copiere

1 Apăsaţi [Salvare în caseta utilizator].
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2 Selectaţi caseta utilizator în care se va salva documentul.

% Caseta utilizator se poate specifica şi apăsând [Introducere număr casetă utilizator], apoi 
introducând numărul casetei.

% Pentru a căuta un nume de casetă utilizator, apăsaţi [Căutare casetă utilizator].

3 Verificaţi numele documentului.

% Este afişat numele documentului setat automat ca implicit.
% Pentru a modifica numele documentului, apăsaţi [Nume document] şi utilizaţi tastatura care apare 

în ecranul tactil pentru a introduce numele.

1

2
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4 Poziţionaţi documentul care se va salva.

5 Apăsaţi tasta [Start].

% La salvarea unui document într-o casetă utilizator cu o funcţie a modului de copiere, setaţi 
"Imprimare pagină" la "Da" pentru a imprima documentul simultan cu salvarea acestuia.

Salvarea datelor într-o casetă de utilizator cu o operaţie din modul 

Fax/Scanare

1 Apăsaţi [Căsuţă User].
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2 Selectaţi caseta utilizator în care se va salva documentul.

% Caseta utilizator se poate specifica şi apăsând [Introducere număr casetă utilizator], apoi 
introducând numărul casetei.

% Pentru a căuta un nume de casetă utilizator, apăsaţi [Căutare casetă utilizator].

3 Verificaţi numele documentului.

% Este afişat numele documentului setat automat ca implicit.
% Pentru a modifica numele documentului, apăsaţi [Nume document] şi utilizaţi tastatura care apare 

în ecranul tactil pentru a introduce numele.

1

2
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4 Poziţionaţi documentul care se va salva.

5 Apăsaţi tasta [Start].

% La salvarea unui document într-o casetă utilizator cu o funcţie a modului Fax/Scanare, specificarea 
unei alte destinaţii permite trimiterea documentului în acelaşi timp cu salvarea acestuia.

d Referinţă

O casetă utilizator înregistrată în agenda electronică sau înregistrată ca destinaţie de grup se numeşte 
"destinaţie casetă utilizator". Această casetă utilizator poate fi înregistrată numai când este instalat un disc 
dur.
Datele mai pot fi salvate într-o casetă utilizator şi prin specificarea unei destinaţii de casetă utilizator ca 
destinatar al datelor de fax sau de scanare. Pentru detalii, consultaţi capitolul 5 din [Manual de operare - 
Operaţii scanare reţea/fax/fax reţea].
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Salvarea datelor într-o casetă utilizator cu o operaţie din modul Casetă 

utilizator

1 Selectaţi caseta utilizator în care se va salva documentul.

2 Apăsaţi [Salvare document].

% Caseta utilizator se poate specifica şi apăsând [Introducere număr casetă utilizator.], apoi 
introducând numărul casetei.

% Pentru a căuta un nume de casetă utilizator, apăsaţi [Căutare casetă utilizator].
% După ce apăsaţi [Salvare document], puteţi selecta o casetă utilizator pentru a salva un document.
% Dacă este necesar, puteţi salva direct un document stocat în memoria externă, într-un telefon mobil 

sau într-un PDA dintr-o casetă utilizator.
% Pentru detalii privind funcţiile care utilizează o memorie externă, consultaţi pagina 2-38 din acest 

manual.
% Pentru detalii privind utilizarea unui document dintr-un telefon mobil sau PDA, consultaţi 

pagina 2-45 din acest manual.
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3 Verificaţi numele documentului.

% Este afişat numele documentului setat automat ca implicit.
% Pentru a modifica numele documentului, apăsaţi [Nume document] şi utilizaţi tastatura care apare 

în ecranul tactil pentru a introduce numele.
% Pentru a specifica setări precum calitatea imaginii şi orientarea documentului, apăsaţi [Setări 

scanare] sau [Setări original]. Pentru detalii, consultaţi capitolul 6 din [Manual de operare - Operaţii 
cutie].

4 Aşezaţi documentul care se va salva.

5 Apăsaţi tasta [Start].
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% Operaţia poate fi iniţiată şi apăsând [Start].

d Referinţă

Datele de imprimat transmise prin driverul de imprimantă pot fi stocate în casetele utilizator.

Pentru detalii privind salvarea datelor în casetele utilizator utilizând funcţiile imprimantei, consultaţi 
pagina 4-6 din acest manual.
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2.7 Operaţii de bază cu casetele (utilizând documentele salvate)

Următoarele proceduri descriu modul de imprimare şi de trimitere a datelor salvate în casetele utilizator.

Modul Casetă utilizator

Datele salvate într-o casetă utilizator pot fi imprimate sau trimise în funcţie de caz. Acest lucru este util în 
următoarele cazuri.
- Reimprimarea documentelor imprimate anterior: Documentele pot fi imprimate rapid fără a utiliza un 

calculator sau o aplicaţie. Această funcţie este disponibilă numai atunci când este instalat un disc dur.
- Salvarea documentelor pe hârtie ca date de gestionat: Volume mari de documente pe hârtie pot fi 

salvate ca date şi stocate într-un format compact, reducând spaţiul necesar din birou. Această funcţie 
este disponibilă numai atunci când este instalat un disc dur.

- Transmiterea şi partajarea eficientă a documentelor: Documentele pot fi transmise cu uşurinţă printr-o 
reţea, fără a utiliza un calculator. Această funcţie este disponibilă numai atunci când este instalat un 
disc dur.

- Imprimarea documentelor într-o memorie externă: Documentele salvate într-o memorie externă pot fi 
imprimate prin conectarea acesteia direct la aparat, fără un calculator. Cu ajutorul conexiunii wireless, 
pot fi imprimate şi date existente într-un telefon mobil sau PDA.

d Referinţă

Puteţi îndosaria sau edita datele salvate într-o casetă utilizator. Dacă este necesar, puteţi muta datele salvate 
sau puteţi şterge o pagină dintr-un document. Această funcţie este disponibilă numai atunci când este 
instalat un disc dur.
Operaţiile cu datele salvate în casetele utilizator pot fi, de asemenea, executate cu aplicaţia PageScope Web 
Connection, dintr-un browser Web instalat într-un calculator. Această funcţie este disponibilă numai atunci 
când este instalat un disc dur.
Utilizând PageScope Web Connection, puteţi căuta datele din casetele utilizator sau puteţi imprima sau 
trimite datele fără a vă părăsi biroul. Această funcţie este disponibilă numai atunci când este instalat un disc 
dur.
Datele pot fi importate cu mai mare uşurinţă dintr-o casetă utilizator pe calculator. Pentru detalii, consultaţi 
pagina 7-16 din acest manual. De asemenea, consultaţi capitolul 9 din [Manual de operare - Operaţii cutie].

Casetă
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Imprimarea documentelor salvate

1 Selectaţi caseta utilizator care conţine documentul de imprimat şi apăsaţi [Utilizare/Fişier].

% Dacă s-a specificat o parolă pentru caseta utilizator, introduceţi parola şi apăsaţi [OK].

% Este posibilă conectarea unei memorii externe la acest aparat, pentru imprimarea datelor incluse în 
memorie. Cu ajutorul conexiunii wireless, pot fi imprimate şi date existente într-un telefon mobil sau 
PDA.

% Pentru detalii privind funcţiile care utilizează o memorie externă, consultaţi pagina 2-38 din acest 
manual.

% Pentru detalii privind utilizarea unui document dintr-un telefon mobil sau PDA, consultaţi 
pagina 2-45 din acest manual.

1

2

1

2
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2 Selectaţi documentul de imprimat şi apăsaţi [Imprimare].

% Din ecranul Imprimare, se pot specifica setările de finisare şi setări precum numărul de copii.

% Dacă sunt selectate mai multe elemente de date, opţiunea [Combinare] este activată şi puteţi 
imprima simultan mai multe elemente de date salvate. Se pot imprima până la 10 date simultan. 
Pentru detalii, consultaţi capitolul 7 din [Manual de operare - Operaţii cutie]. Funcţia de imprimare 
este disponibilă numai atunci când este instalat un disc dur.

% Apăsaţi [Previzualizare] pentru a verifica imaginea de previzualizare. Funcţia de verificare a imaginii 
de previzualizare este disponibilă numai atunci când este instalat un disc dur.

3 Apăsaţi tasta [Start].

% Operaţia poate fi iniţiată şi apăsând [Start].

2

1
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Trimiterea documentelor salvate

Referinţă
- Această funcţie este disponibilă numai atunci când este instalat un disc dur.

1 Selectaţi caseta utilizator care conţine documentul de trimis şi apăsaţi [Utilizare/Fişier].

% Dacă s-a specificat o parolă pentru caseta utilizator, introduceţi parola şi apăsaţi [OK].

1

2

1

2
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2 Apăsaţi [Trimitere], selectaţi documentul de trimis şi apăsaţi [Trimitere].

% Dacă sunt selectate mai multe elemente de date, opţiunea [TX legare] este activată şi puteţi imprima 
simultan mai multe elemente de date salvate. Se pot trimite până la 10 date simultan. Pentru detalii, 
consultaţi capitolul 7 din [Manual de operare - Operaţii cutie].

3 Selectaţi destinaţia.

% Dacă destinaţiile sunt deja înregistrate, o destinaţie înregistrată poate fi selectată. Pentru detalii 
despre înregistrarea destinaţiilor, consultaţi pagina 6-3 din acest manual.

% Pentru a tasta direct adresa de destinaţie, apăsaţi [Introducere directă], selectaţi metoda de 
transmisie şi introduceţi adresa de destinaţie.

% Un document poate fi trimis la mai multe destinaţii simultan. Pentru detalii privind trimiterea unui 
document la mai multe destinaţii, consultaţi pagina 6-22 a acestui manual.

% Dacă este necesar, apăsaţi [Setări comunicaţie] şi specificaţi setările dorite. Pentru detalii, consultaţi 
capitolul 7 din [Manual de operare - Operaţii cutie].

% Apăsaţi [Examinare] pentru a verifica imaginea de previzualizare.

2

3

1

1

2
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4 Apăsaţi tasta [Start].

% Operaţia poate fi iniţiată şi apăsând [Start].
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2.8 Utilizarea memoriei externe

Procedurile următoare descriu modul de utilizare a memoriei externe.

Un document poate fi imprimat din memoria externă sau salvat în memoria externă, fără utilizarea unui 
calculator. Un document dintr-o casetă utilizator poate fi salvat în memoria externă, iar un document din 
memoria externă se poate salva într-o casetă utilizator. Funcţia de salvare este disponibilă numai când este 
instalat un disc dur.

Pentru detalii, consultaţi capitolul 2 din [Manual de operare - Operaţii cutie].

Referinţă
- Conectaţi dispozitivul memorie externă la conectorul USB.
- Un document din memoria externă se poate salva într-o casetă utilizator numai când este instalat un 

disc dur. De asemenea, un document stocat într-o casetă utilizator se poate salva în memoria externă 
numai când este instalat un disc dur.

- Puteţi salva un document scanat în memoria externă chiar şi atunci când nu este instalat un disc dur.

d Referinţă

La salvarea unui document stocat în memoria externă într-o casetă utilizator sau la salvarea unui document 
scanat în memoria externă, configuraţi setările în prealabil. Pentru detalii, consultaţi capitolul 8 din [Manual 
de operare - Operaţii cutie].

Imprimarea unui document în memoria externă

1 Conectaţi memoria externă la aparat şi apăsaţi [Imprimare document de pe memorie externă.].
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% Dacă o memorie externă este deja conectată, apăsaţi [Utilizare/Fişier] de pe ecranul funcţiei Casetă 
utilizator. Pentru detalii privind [Utilizare/Fişier], consultaţi capitolul 7 din [Manual de operare - 
Operaţii cutie].

2 Selectaţi un document şi apăsaţi [Imprimare].

1

3

2

1 2
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3 Verificaţi setările de imprimare.

% Setările de imprimare se pot modifica la imprimarea unui document. Pentru detalii privind modul de 
configurare a setărilor de imprimare la imprimarea unui document, consultaţi capitolul 7 din [Manual 
de operare - Operaţii cutie].

4 Apăsaţi tasta [Start].

% De asemenea, puteţi apăsa [Start] pentru a începe o sarcină.

Salvarea unui document scanat în memoria externă

1 Conectaţi memoria externă la aparat şi apăsaţi [Salvare document pe o memorie externă.].
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% Dacă o memorie externă este deja conectată, apăsaţi [Salvare document] de pe ecranul funcţiei 
Casetă utilizator.

2 Verificaţi numele documentului.

% Numele documentului se poate modifica la salvarea unui document. Pentru detalii privind modul de 
configurare a setărilor de scanare sau pentru original la salvarea unui document, consultaţi 
capitolul 6 din [Manual de operare - Operaţii cutie].

3

2

1



Utilizarea memoriei externe2

2-42 bizhub 423/363/283/223

2.8

3 Aşezaţi originalul şi apăsaţi tasta [Start].

% De asemenea, puteţi apăsa [Start] pentru a începe o sarcină.

Salvarea unui document stocat în memoria externă într-o casetă utilizator

Referinţă
- Funcţia de salvare este disponibilă numai când este instalat un disc dur.

1 Conectaţi memoria externă la aparat şi apăsaţi [Salvare document de pe o memorie externă într-o 
casetă utilizator.].
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% Dacă o memorie externă este deja conectată, apăsaţi [Utilizare/Fişier] de pe ecranul funcţiei Casetă 
utilizator. Pentru detalii privind [Utilizare/Fişier], consultaţi capitolul 7 din [Manual de operare - 
Operaţii cutie].

2 Selectaţi un document şi apăsaţi [Salvare în caseta utilizator].

3

2

1

3

2

1
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3 Selectaţi o casetă utilizator.

% Numele documentului se poate modifica la salvarea unui document.

4 Apăsaţi tasta [Start].

% De asemenea, puteţi apăsa [Start] pentru a începe o sarcină.

d Referinţă

Dacă este necesar, un document dintr-o casetă utilizator se poate salva în memoria externă. Pentru salvarea 
în memoria externă a unui document stocat într-o casetă utilizator, este necesară instalarea unui disc dur.

Pentru detalii, consultaţi capitolul 7 din [Manual de operare - Operaţii cutie].
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2.9 Utilizarea unui document dintr-un telefon mobil compatibil 

Bluetooth sau PDA

Procedurile următoare descriu modul de utilizare a unui document salvat într-un telefon mobil sau PDA pe 
acest aparat.

Un document stocat într-un telefon mobil sau PDA poate fi salvat într-o casetă utilizator. Funcţia de salvare 
este disponibilă numai când este instalat un disc dur.

Un document stocat într-un telefon mobil sau PDA poate fi imprimat.

Pentru detalii, consultaţi capitolul 2 din [Manual de operare - Operaţii cutie], capitolul 12 din [Manual de 
operare - Operaţii imprimare] sau capitolul 5 din [Manual de operare - Administrare reţea].

Referinţă
- Pentru utilizarea unui document salvat într-un telefon mobil sau PDA pe acest aparat, este necesar setul 

opţional de interfaţă locală EK-605. În acest caz, configuraţi setarea de reţea în prealabil. Pentru detalii, 
contactaţi reprezentantul de service.

- Această funcţie ar putea să nu fie disponibilă pe acest aparat, în funcţie de modelul de telefon mobil 
sau PDA utilizat sau de formatele de fişiere suportate.

Salvarea într-o casetă utilizator a unui document stocat într-un terminal 

mobil

Referinţă
- Funcţia de salvare este disponibilă numai când este instalat un disc dur.

1 Selectaţi [Mobil/PDA] şi apăsaţi [Utilizare/Fişier].

2

1
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2 Apăsaţi [Salvare în caseta utilizator].

3 Selectaţi o casetă utilizator.

2

1
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4 Verificaţi codul PIN şi utilizaţi telefonul mobil sau dispozitivul PDA.

d Referinţă

Pentru a primi un fişier de la un telefon mobil sau de la un PDA, selectaţi acest aparat, specificaţi fişierul şi 
introduceţi codul PIN în telefonul mobil sau PDA după afişarea codului PIN pe panoul de comandă.

Operaţiile cu telefonul mobil sau PDA pot varia, în funcţie de model.

Pentru detalii privind operaţiile cu telefonul mobil sau PDA, consultaţi manualul dispozitivului respectiv.
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Imprimarea unui document din terminalul mobil

1 Selectaţi [Mobil/PDA] şi apăsaţi [Utilizare/Fişier].

2 Apăsaţi [Listă imprimare].

2

1
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3 Verificaţi codul PIN şi operaţi telefonul mobil sau dispozitivul PDA.

% Setările de imprimare se pot modifica în Setări utilizator la imprimarea unui document. Pentru detalii 
privind modul de configurare a setărilor de imprimare la imprimarea unui document, consultaţi 
capitolul 13 din [Manual de operare - Operaţii imprimare].

d Referinţă

Pentru detalii privind imprimarea unui document dintr-un terminal mobil, consultaţi capitolul 8 din [Manual de 
operare - Operaţii cutie] sau capitolul 12 din [Manual de operare - Operaţii imprimare].

d Referinţă

Pentru a primi un fişier de la un telefon mobil sau de la un PDA, selectaţi acest aparat, specificaţi fişierul şi 
introduceţi codul PIN în telefonul mobil sau PDA după afişarea codului PIN pe panoul de comandă.

Operaţiile cu telefonul mobil sau PDA pot varia în funcţie de model.

Pentru detalii privind operaţiile cu telefonul mobil sau PDA, consultaţi manualul dispozitivului respectiv.
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3 Operaţii de copiere utile

3.1 Specificarea setărilor de bază pentru copiere rapidă

Ecranul poate fi personalizat, de exemplu, cu ecranul Copiere rapidă, pentru ca funcţiile de copiere să fie mai 
convenabile.

Ecranul Copiere rapidă

Setările de copiere de bază sunt disponibile într-un ecran. Apăsaţi [ ] pe ecran pentru a afişa setări 
suplimentare, precum alte setări de densitate.
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d Referinţă

Pentru detalii, consultaţi capitolul 6 din [Manual de operare - Operaţii de copiere].

Nr. Element Descriere

1 Setările de densitate Selectaţi densitatea de imprimare.

2 Setări hârtie Selectaţi tipul şi dimensiunea hârtiei care se va copia.

3 Setări de zoom Rata de zoom se poate seta în vederea efectuării de copii pe 
hârtie la o dimensiune diferită de cea a documentului, respectiv 
pentru a mări sau pentru a reduce dimensiunea imaginii 
copiate.

4 Setări Simplex/Duplex Selectaţi dacă documentul şi copia au o faţă sau două feţe.

5 Setări de combinare Selectaţi setarea pentru combinarea paginilor documentului în 
copii.

6 Tasta [Scanare separată] Selectaţi dacă un document scanat în locuri diferite urmează a 
fi tratat ca o singură sarcină de copiere.

7 Setări de finisare Selectaţi setările pentru sortare, grupare, ofset, capsare sau 
perforare.

8 Fila De bază Apăsaţi pentru a afişa ecranul de bază.

9 Fila Setare original Apăsaţi pentru a afişa ecranul Setare original.

10 Fila Tip original Apăsaţi pentru a afişa ecranul Tip original.

11 Fila Aplicaţie Apăsaţi pentru a afişa ecranul de aplicaţie.

8

1 2

8

7 6

3 4

5

10 119
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3.2 Reducerea consumului de hârtie la copiere

Copiile faţă-verso (imprimare pe ambele feţe ale hârtiei) şi copiile combinate (reducerea paginilor multiple şi 
imprimarea lor la un loc pe o singură coală de hârtie) sunt avantajoase pentru reducerea consumului de hârtie 
şi reducerea spaţiului de birou necesar pentru depozitare.

Copiere faţă-verso

La imprimarea unui număr mare de documente cu o faţă, imprimaţi pe ambele feţe ale hârtiei utilizate pe 
jumătate.

d Referinţă

Pentru detalii, consultaţi capitolul 5 din [Manual de operare - Operaţii de copiere].

1

2
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Copii combinate

Selectaţi "2 în 1", "4 în 1" sau "8 în 1", în funcţie de numărul de pagini care pot fi imprimate pe o singură 
pagină. Combinaţi aceste setări cu copierea faţă-verso pentru a reduce şi mai mult consumul de hârtie.

1

2
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d Referinţă

Pentru detalii, consultaţi capitolul 5 din [Manual de operare - Operaţii de copiere].

Dacă se selectează "4 în 1" sau "8 în 1", se poate selecta aşezarea în pagină.

1

2
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3.3 Copierea unui număr mare de pagini din document simultan

Dacă numărul paginilor din document de copiat este prea mare pentru a fi încărcat în ADF, documentul poate 
fi divizat în loturi, care sunt scanate separat. După scanarea tuturor paginilor documentului, copiile pot fi 
realizate simultan. Acest lucru este util pentru imprimarea mai multor copii ale unui document care conţine 
un număr mare de pagini.

Scanare separată

Repetaţi această operaţie până la scanarea tuturor paginilor documentului.
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Referinţă
- Pentru copierea documentelor care nu pot fi încărcate în ADF, aşezaţi-le pe geamul de originale. De 

asemenea, documentele pot fi scanate în loturi separate pe geamul de originale.
- Pentru a modifica setările, apăsaţi [Modificare setări].

d Referinţă

Pentru detalii, consultaţi capitolul 5 din [Manual de operare - Operaţii de copiere].
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3.4 Realizarea unei broşuri din copii

Copiile pot fi legate central, pentru a le finisa ca reviste sau broşuri. Utilizarea funcţiei "Broşură" sau a funcţiei 
"Original broşură" depinde de aspectul documentului original.

Broşură

Pentru un document care conţine pagini individuale, selectaţi funcţia "Broşură". Ordinea paginilor din 
documentul scanat este aranjată automat, iar copiile faţă-verso sunt imprimate.
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d Referinţă

Pentru detalii, consultaţi capitolul 5 din [Manual de operare - Operaţii de copiere].

Original broşură

Pentru un prospect cu capsele eliminate din legarea centrală, selectaţi funcţia "Original broşură". 
Documentul va fi copiat şi legat la centru, pentru a crea copii similare cu broşura originală.

1

2
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d Referinţă

Pentru detalii, consultaţi capitolul 5 din [Manual de operare - Operaţii de copiere].
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3.5 Ştergerea umbrelor documentului din copii

Ştergere cadru

Copiile pot fi produse prin ştergerea zonelor nedorite din jurul documentului, precum informaţiile privind 
transmisia la faxurile recepţionate, precum şi umbrele găurilor perforate.
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Referinţă
- Aceeaşi lăţime poate fi ştearsă pe toate cele patru feţe ale unui document sau lăţimea care se şterge 

poate fi specificată pentru fiecare parte.
- Lăţimea cadrului care se va şterge poate fi setată între 1/16 inch şi 2 inch (0,1 - 50,0 mm).

d Referinţă

Pentru detalii, consultaţi capitolul 5 din [Manual de operare - Operaţii de copiere].

1

2
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3.6 Imprimarea copiilor mărite/reduse pe hârtie cu o dimensiune 

diferită

Auto Zoom

Copiile pot fi generate cu rata de zoom selectată automat, pe baza dimensiunii documentului încărcat şi pe 
baza dimensiunii specificate a hârtiei.
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Referinţă
- Dacă setarea [Auto] Zoom este selectată, setarea [Auto] Hârtie nu poate fi selectată. Selectaţi tava de 

hârtie încărcată cu dimensiunea dorită a hârtiei.

Referinţă
- La copierea pe hârtie mai mare decât documentul, încărcaţi un document cu aceeaşi orientare cu a 

hârtiei.

d Referinţă

Pentru detalii, consultaţi capitolul 5 din [Manual de operare - Operaţii de copiere].

1

2
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3.7 Copierea paginilor de carte spread pe coli separate de hârtie

Copiere carte

O pagină dublă, ca într-o carte sau o broşură deschisă, poate fi copiată pe pagini separate.

Această funcţie permite copierea cu ADF deschis, prin aşezarea originalului pe geamul de originale. Dacă 
este necesar, puteţi introduce o imagine original în centrul hârtiei.
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1

2

1

2
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Referinţă
- Sunt disponibile următoarele setări pentru scanare carte. Setările se pot specifica pentru copierea 

coperţilor faţă şi spate ale unei cărţi.

d Referinţă

Pentru detalii, consultaţi capitolul 5 din [Manual de operare - Operaţii de copiere].

Parametru Descriere

[Distribuţie carte] Ambele părţi ale paginii spread sunt imprimate pe aceeaşi pagină.

[Separare] Copii separate ale fiecărei pagini din pagina spread sunt imprimate în ordinea 
paginilor documentului.

[Copertă faţă] Coperta faţă şi copii separate ale fiecărei pagini din pagina spread sunt 
imprimate în ordinea paginilor documentului.

[Copertă faţă şi spate] Coperta faţă, copii separate ale fiecărei pagini din pagina spread şi coperta 
spate sunt imprimate în ordinea paginilor documentului.
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3.8 Adăugarea paginilor de gardă la copiere

Copertă

La copierea utilizând hârtie pentru pagini de gardă diferită de hârtia pentru corpul principal al documentului, 
în loc de a copia separat paginile de gardă şi cele ale documentului, întregul document poate fi imprimat în 
acelaşi timp, utilizând tipuri diferite de hârtie.
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Referinţă
- Utilizaţi hârtie cu aceeaşi dimensiune pentru paginile de gardă şi pentru corpul principal al 

documentului şi încărcaţi-le în tăvile de hârtie cu aceeaşi orientare.

d Referinţă

Pentru detalii, consultaţi capitolul 5 din [Manual de operare - Operaţii de copiere].

1

2

Selectaţi tava de hârtie încărcată cu hârtia care se va utiliza pentru paginile de gardă.

1

2
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3.9 Legarea cu capse şi perforarea în copii

Capsare/ perforare

Documentele cu mai multe pagini pot fi copiate şi capsate împreună. Se pot specifica setări pentru capsarea 
documentului în colţ, în două locaţii. Setările de capsare sunt disponibile numai dacă este instalat finisorul 
opţional.

Se pot perfora găuri de îndosariere în copii. Setările de perforare sunt disponibile numai dacă sunt instalate 
setul opţional de perforare şi finisorul FS 527.

Perforare

Capsare [Colţ]

Capsare [2 poziţii]
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Referinţă
- Dacă se utilizează butonul Program de finisare, puteţi configura funcţiile de finisare înregistrate 

simultan.
- Următoarele tipuri de hârtie se pot utiliza cu setările de capsare.

Greutatea hârtiei: 
Când este instalat finisorul FS-527
Hârtie simplă (15-15/16 lb - 23-15/16 lb (60 g/m2 - 90 g/m2))
Hârtie groasă 1/2 (24-3/16 lb - 55-5/8 lb (91 g/m2 - 209 g/m2))
Când este instalat finisorul FS-529
Hârtie simplă (15-15/16 lb - 23-15/16 lb (60 g/m2 - 90 g/m2))
Hârtie groasă 1/2 (24-3/16 lb - 55-5/8 lb (91 g/m2 - 209 g/m2))*

*Se poate utiliza numai pentru pagina de gardă.
Dimensiuni hârtie: 
Când este instalat finisorul FS-527
11 e 17 w - 8-1/2 e 11 w/v, A3 w - A5 v
Când este instalat finisorul FS-529
11 e 17 w - 8-1/2 e 11 w/v, A3 w - B5 v

La selectarea setării Perforare, specificaţi poziţia în care se vor perfora găurile. 
Numărul găurilor de perforare este dependent de ţara în care vă aflaţi.

2

1

2

1



Legarea cu capse şi perforarea în copii3

3-24 bizhub 423/363/283/223

3.9

- Următoarele tipuri de hârtie se pot utiliza cu setările de perforare.
Greutate hârtie: 
15-15/16 lb la 68-1/8 lb (60 g/m2 la 256 g/m2)
Dimensiuni hârtie:
Setare perforare "2 găuri": 11 e 17 w - 8-1/2 e 11 v/w
Setare perforare "3 găuri": 11 e 17 w, 8-1/2 e 11 v
Setare perforare "4 găuri": A3 w, B4 w, A4 v, B5 v

Numărul de găuri perforate diferă în funcţie de ţara (regiunea) în care este instalat aparatul. Pentru detalii, 
contactaţi reprezentantul de service.

d Referinţă

Pentru detalii, consultaţi capitolul 5 din [Manual de operare - Operaţii de copiere].
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3.10 Copierea pe plicuri

Tavă de rezervă

Utilizaţi tava de rezervă la copierea pe plicuri.

La copierea pe plicuri, orientarea documentului şi a hârtiei sunt extrem de importante.

1 Poziţionaţi documentul şi hârtia.

% Încărcaţi cu faţa de imprimare orientată în jos.

Original

Plic Faţa de imprimare
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2 Specificaţi tipul şi dimensiunea hârtiei.

% Dacă plicurile sunt încărcate, selectaţi setarea Tip hârtie [Plic]. Selectaţi o dimensiune care 
corespunde cu dimensiunea plicului care este încărcat.

d Referinţă

Pentru detalii, consultaţi capitolele 5 şi 8 din [Manual de operare - Operaţii de copiere].
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3.11 Recuperarea uşoară a funcţiilor utilizate frecvent

Înregistrare/recuperare programe

Funcţiile utilizate frecvent pot fi înregistrate ca un program de copiere. Programul de copiere înregistrat poate 
fi recuperat şi utilizat cu uşurinţă.

Înregistrarea unui program

Mai întâi, specificaţi funcţiile care vor fi înregistrate.

1 2
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Referinţă
- Maxim 30 programe de copiere pot fi înregistrate.

Recuperarea unui program

2

1

1

2
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d Referinţă

Pentru detalii, consultaţi capitolul 4 din [Manual de operare - Operaţii de copiere].

Taste comenzi rapide/Setări rapide

Funcţiile frecvent utilizate pot fi create ca taste comenzi rapide sau ca taste cu setare uşoară pe ecranul cu 
setări de bază. Se pot crea cel mult două taste comenzi rapide. Se pot crea cel mult patru taste cu setare 
uşoară.
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Referinţă
- Dacă sunt configurate două taste scurtătură, opţiunea [Language Selection] nu este afişată.

d Referinţă

Pentru detalii, consultaţi capitolul 6 din [Manual de operare - Operaţii de copiere].

1

3

2

Pentru taste comenzi rapide

Tasta comandă 
rapidă este creată.

Tasta cu setare 
uşoară este creată.
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3.12 Verificarea copiilor

Copiere de probă

Înainte de imprimarea unui număr mare de copii, o copie de probă sau o imagine imprimată poate fi verificată 
ca imagine de previzualizare. Aceasta permite corectarea erorilor de copiere înainte de imprimarea unui 
număr mare de copii.

Referinţă
- Funcţia de verificare a stării de finisare cu imagine de previzualizare este disponibilă numai dacă este 

instalat un disc dur.
- Ecranul "Selectare metodă copiere de probă" este afişat numai atunci când este instalat un disc dur.

Selectaţi setările de copiere dorite.

Selectaţi modul de 
verificare.
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Pentru a imprima şi verifica
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Referinţă
- Când specificaţi mai multe copii, se poate imprima un document în scopuri de confirmare.
- Pentru modificarea setărilor selectate după verificarea copierii de probă, apăsaţi [Modificare setare], 

apoi modificaţi setările.
- Dacă originalul a fost încărcat în ADF, imprimarea copiei de probă începe fără ecranul care apare pentru 

a confirma încheierea scanării originalului.

Se imprimă o singură copie. 
Verificaţi copia de probă.
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Pentru verificarea cu imaginea de previzualizare

Referinţă
- Pentru modificarea setărilor după verificarea imaginii de previzualizare, apăsaţi [Vizualizare pagini], apoi 

modificaţi setările.

d Referinţă

Pentru detalii, consultaţi capitolul 4 din [Manual de operare - Operaţii de copiere].
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3.13 Verificarea numărului de imprimări

Contor metric

Numărul total de pagini imprimate şi contoare detaliate de imprimări, precum numărul de imprimări alb-negru, 
pot fi verificate pentru diverse funcţii.
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Total: Afişează numărul total de pagini copiate.

Dimensiune mare: Afişează numărul total de pagini copiate pe hârtie de mari dimensiuni.

Total (Copiere + Imprimare): Afişează numărul total de pagini copiate şi imprimate.

Referinţă
- Pentru a imprima lista, apăsaţi [Listă imprimare].
- Pentru a vizualiza cantitatea de toner utilizată, apăsaţi [Rată de acoperire].

d Referinţă

Pentru detalii, consultaţi capitolul 8 din [Manual de operare - Operaţii de copiere].

Următoarele informaţii pot fi vizualizate pe fila Copie.
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3.14 Reducerea consumului de energie

Acest aparat este echipat cu două moduri economice pentru conservarea energiei. De asemenea, 
temporizatorul săptămânal permite limitarea utilizării aparatului, dacă sunt programate zile şi ore când 
aparatul nu este utilizat.

Setările pot fi specificate pentru aceste funcţii din modul Administrator.

Modul de consum redus şi modul repaus

Dacă nu este efectuată nicio operaţie pe maşină pentru o durată de timp specificată, maşina intră automat 
într-o stare de conservare a energiei. Dacă nu se execută nicio operaţie pe aparat timp de 15 minute, ecranul 
tactil se stinge şi aparatul intră în modul consum redus. Dacă nu este efectuată nicio operaţie timp de 20 de 
minute, maşina intră în mod Inactiv, în care efectul de economisire a energiei este mai mare (Implicit Fabrică).

d Referinţă

Pentru detalii, consultaţi capitolul 4 din [Manual de operare - Operaţii de copiere].

Accesarea manuală a unui mod economic

În loc să aştepte intervalul specificat de timp, aparatul poate fi setat manual să intre într-un mod economic, 
pentru a economisi energie. Ca valoare implicită din fabrică, aparatul este setat să intre în modul consum 
redus la apăsarea tastei [Economic].

Temporizator săptămânal

Aparatul poate fi setat să intre automat în modul repaus în conformitate cu un program de utilizare determinat 
de către administrator, pentru a limita utilizarea aparatului. Puteţi specifica perioada de funcţionare şi cea de 
nefuncţionare a aparatului în mod separat pentru fiecare zi din săptămână, după cum se pot specifica zilele 
de funcţionare după dată.

d Referinţă

Pentru detalii, consultaţi capitolul 7 din [Manual de operare - Operaţii de copiere].

Copierea în timpul utilizării temporizatorului săptămânal

Limitările temporizatorului săptămânal pot fi anulate temporar, pentru a permite utilizarea aparatului. În 
vederea anulării limitărilor, este necesară mai întâi adăugarea orelor de funcţionare. O parolă pentru lucru în 
afara programului trebuie specificată în modul Administrator.
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4 Operaţii de imprimare utile
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4 Operaţii de imprimare utile

4.1 Selectarea hârtiei

Orientare original

Selectaţi "Portret" sau "Vedere" ca orientare pentru imprimare pe hârtie.

Drivere Windows PCL/PS/XPS: fila De bază

Driver Macintosh OS X: Page Attributes

d Referinţă

Pentru detalii, consultaţi capitolele 9 şi 10 din [Manual de operare - Operaţii imprimare].

Dimensiune original şi Dimensiune hârtie

Selectaţi dimensiunea hârtiei documentului şi dimensiunea hârtiei pe care se va imprima.

Drivere Windows PCL/PS/XPS: fila De bază

Driver Macintosh OS X: Page Attributes

d Referinţă

Pentru detalii, consultaţi capitolele 9 şi 10 din [Manual de operare - Operaţii imprimare].

VederePortret

Dimensiune original Dimensiune hârtie
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4.1

Zoom

Specificaţi factorul de mărire sau de micşorare.

Originalul este mărit sau redus automat la dimensiunea specificată aici atunci când aceasta diferă de setarea 
"Dimensiune original" şi "Zoom" este fixat pe "Auto".

Drivere Windows PCL/PS/XPS: fila De bază

Driver Macintosh OS X: Page Attributes

Referinţă
- Driverul Windows PCL dispune, de asemenea, de funcţia "Suport linie subţire", pentru a preveni 

estomparea liniilor subţiri la imprimarea la dimensiune redusă. (Fila Altele)

d Referinţă

Pentru detalii, consultaţi capitolele 9 şi 10 din [Manual de operare - Operaţii imprimare].

Tavă hârtie (Tip hârtie)

Selectaţi tava de hârtie care conţine hârtia pe care se va imprima. Dacă tăvile de hârtie sunt încărcate cu 
diferite tipuri de hârtie, tipul de hârtie dorit poate fi selectat prin selectarea unei tăvi de hârtie diferite.

Drivere Windows PCL/PS/XPS: fila De bază

Driver Macintosh OS X: Paper Tray/Output Tray

d Referinţă

Pentru detalii, consultaţi capitolele 9 şi 10 din [Manual de operare - Operaţii imprimare].

Reducere Mărire

Original

Tavă
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Copii şi Asamblare/Ofset

Atunci când imprimaţi mai multe copii, selectaţi funcţia "Asamblare" pentru a imprima fiecare copie ca un set 
complet (1, 2, 3, ..., 1, 2, 3, ...).

În plus, dacă funcţia "Ofset" este selectată, fiecare set de copii este evacuat decalat, fie înainte, fie înapoi.

Drivere Windows PCL/PS/XPS: fila De bază

Driver Macintosh OS X: Output Method

Referinţă
- Funcţia "Ofset" este disponibilă numai cu finisoare care permit decalarea paginilor.

d Referinţă

Pentru detalii, consultaţi capitolele 9 şi 10 din [Manual de operare - Operaţii imprimare].

Asamblare Ofset
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4.2

4.2 Administrarea şi limitarea imprimării

Imprimare securizată

O parolă poate fi specificată pentru document.

Această funcţie este utilă pentru imprimarea documentelor confidenţiale deoarece documentul nu poate fi 
recuperat decât dacă parola este introdusă de pe panoul de comandă al aparatului.

Referinţă
- Această funcţie este disponibilă numai atunci când este instalat un disc dur.

Drivere Windows PCL/PS/XPS: fila De bază

Driver Macintosh OS X: Output Method

d Referinţă

Pentru detalii, consultaţi capitolele 9 şi 10 din [Manual de operare - Operaţii imprimare].

Salvare în caseta utilizator

Documentul poate fi salvat în caseta utilizator specificată.

Deoarece datele salvate pot fi imprimate atunci când este necesar, această funcţie este utilă pentru 
organizarea documentelor în casete utilizator publice sau private, în funcţie de conţinutul documentului.

Referinţă
- Această funcţie este disponibilă numai atunci când este instalat un disc dur.

Drivere Windows PCL/PS/XPS: fila De bază

Driver Macintosh OS X: Output Method

d Referinţă

Pentru detalii, consultaţi capitolele 9 şi 10 din [Manual de operare - Operaţii imprimare].

Parolă

Casetă

Casetă
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4.2 Administrarea şi limitarea imprimării 4

Imprimare de probă

Înainte de imprimarea unui număr mare de copii, se poate imprima o primă pagină de probă, pentru verificare.

Aceasta previne erorile de imprimare la scară mare.

Drivere Windows PCL/PS/XPS: fila De bază

Driver Macintosh OS X: Output Method

d Referinţă

Pentru detalii, consultaţi capitolele 9 şi 10 din [Manual de operare - Operaţii imprimare].

Autentificare utilizator/Urmărire cont

Dacă la aparat au fost specificate autentificarea utilizatorului sau setări de urmărire cont, înregistrarea 
informaţiilor despre utilizator sau cont în driverul de imprimantă permite aparatului să verifice dacă sarcina 
de imprimare trimisă reprezintă date de la un utilizator sau un cont înregistrat.

Drivere Windows PCL/PS/XPS: fila De bază

Driver Macintosh OS X: Output Method

d Referinţă

Pentru detalii, consultaţi capitolele 9 şi 10 din [Manual de operare - Operaţii imprimare].

5 seturi
Se imprimă un singur set. 
Verificaţi imprimarea de probă. Verificare

OK

ID utilizator sau nume de cont
Verificarea utilizatorului

sau 
verificarea contului

OK!
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4.2

ID & Imprimare

Când autentificarea utilizatorilor este activată, un utilizator foloseşte un nume de utilizator şi o parolă, apoi 
imprimă sarcinile de imprimare salvate în caseta utilizator ID & imprimare a acestui aparat.

Deoarece imprimarea are loc după efectuarea autentificării utilizatorului prin intermediul panoului de 
comandă al acestui aparat, este adecvat pentru imprimarea documentelor confidenţiale.

Referinţă
- Această funcţie este disponibilă numai atunci când este instalat un disc dur.

Drivere Windows PCL/PS/XPS: fila De bază

Driver Macintosh OS X: Output Method

d Referinţă

Pentru detalii, consultaţi capitolele 9 şi 10 din [Manual de operare - Operaţii imprimare].

Verificarea 

OK!

Casetă

utilizatorului
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4.3 Reducerea consumului de hârtie la imprimare

Combinare

Imprimare N în 1, care reduce paginile multiple ale documentului şi le imprimă împreună pe o singură coală 
de hârtie, este utilă pentru economisirea numărului de pagini imprimate.

Drivere Windows PCL/PS/XPS: fila Machetă

d Referinţă

Pentru detalii, consultaţi capitolul 9 din [Manual de operare - Operaţii imprimare].

Imprimare faţă-verso/imprimare broşuri

Paginile documentelor pot fi imprimate pe ambele feţe ale hârtiei sau sub forma unei broşuri (carte pagini 
spread şi legată central).

Această funcţie este utilă pentru legarea unui document care conţine pagini multiple.

Imprimare faţă-verso

Imprimare broşuri

Drivere Windows PCL/PS/XPS: fila Machetă

Driver Macintosh OS X: Layout/Finish

Referinţă
- De asemenea, utilizarea funcţiei "Capitol" este convenabilă pentru specificarea paginii care se va 

imprima pe faţa hârtiei, într-un document imprimat faţă - verso sau ca broşură.
- Funcţia "Omitere pagini goale", care nu imprimă paginile goale când se imprimă de la driverul Windows 

PCL/XPS, este utilă pentru reducerea cantităţii de hârtie utilizate.

d Referinţă

Pentru detalii, consultaţi capitolele 9 şi 10 din [Manual de operare - Operaţii imprimare].

2 în 1 4 în 1 6 în 1 9 în 1 16 în 1

Legare stânga Legare superioară
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4.4

4.4 Reglarea poziţiei de imprimare

Binding Direction şi Binding Margin

Specificaţi poziţia de legare pentru legarea documentelor. Cu driverele Windows PCL/PS/XPS, marginile de 
pagină pot fi, de asemenea, reglate.

Drivere Windows PCL/PS/XPS: fila Machetă

Driver Macintosh OS X: Layout/Finish

d Referinţă

Pentru detalii, consultaţi capitolele 9 şi 10 din [Manual de operare - Operaţii imprimare].

Decalaj imagine

Întreaga imagine poate fi decalată, apoi imprimată, de exemplu, când se reglează marginea din stânga şi cea 
din dreapta.

Drivere Windows PCL/PS/XPS: fila Machetă

Driver Macintosh OS X: Layout/Finish

d Referinţă

Pentru detalii, consultaţi capitolele 9 şi 10 din [Manual de operare - Operaţii imprimare].

Marginea de legare 
poate fi de asemenea 
reglată.

Legare stânga Legare superioară Legare dreapta

Decalaj în sus

Decalaj în jos
Decalaj Jos

Deca laj
Decalaj 
stânga

Decalaj 
dreapta

Decalaj 
dreapta

Decalaj 
stânga

în sus
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4.5 Finisarea documentelor

Capsare şi perforare

Documentele imprimate pot fi prinse cu capse sau pot fi perforate.

Drivere Windows PCL/PS/XPS: fila Finalizare

Driver Macintosh OS X: Layout/Finish

Referinţă
- Setările de capsare sunt disponibile numai dacă finisorul opţional a fost instalat.
- Setările de perforare sunt disponibile numai dacă setul opţional de perforare şi finisorul FS-527 au fost 

instalate.
- Prin selectarea unei tăvi de ieşire, se poate specifica destinaţia de ieşire.
- Selectaţi setarea dorită de aranjare a hârtiei, pentru a specifica dacă se acordă prioritate produsului 

finisat sau productivităţii ca metodă de reglare a poziţiei de legare.

d Referinţă

Pentru detalii, consultaţi capitolele 9 şi 10 din [Manual de operare - Operaţii imprimare].

Capsare şi pliere centrală

Selectaţi dacă documentul finisat este pliat în jumătate sau dacă este pliat în jumătate şi capsat.

Drivere Windows PCL/PS/XPS: fila Finalizare

Driver Macintosh OS X: Layout/Finish

Referinţă
- Setările Capsare şi pliere centrală, respectiv Pliere, sunt disponibile numai dacă au fost instalate 

finisorul opţional FS-527 şi unitatea de broşare cu capsare centrală.

d Referinţă

Pentru detalii, consultaţi capitolele 9 şi 10 din [Manual de operare - Operaţii imprimare].

Perforare Capsare

Semipliere Capsare şi 
pliere centrală
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4.6

4.6 Adăugarea de hârtie diferită

Mod copertă

Coperţile faţă şi spate pot fi imprimate pe hârtie diferită.

Selectaţi hârtia pentru coperţi dintr-o tavă de hârtie.

Drivere Windows PCL/PS/XPS: fila Mod copertă

Driver Macintosh OS X: Cover Mode/Transparency Interleave

d Referinţă

Pentru detalii, consultaţi capitolele 9 şi 10 din [Manual de operare - Operaţii imprimare].

Intercalare folii transparente

Foliile pot fi intercalate între foliile transparente OHP atunci când sunt imprimate.

Drivere Windows PCL/PS/XPS: fila Mod copertă

Driver Macintosh OS X: Cover Mode/Transparency Interleave

d Referinţă

Pentru detalii, consultaţi capitolele 9 şi 10 din [Manual de operare - Operaţii imprimare].

Copertă faţă Copertă spate
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Setare pe pagină

Se poate selecta o metodă de imprimare şi o tavă de hârtie diferită pentru fiecare pagină. Acest aspect este 
util pentru schimbarea tăvilor de hârtie în timp ce se imprimă un număr mare de pagini.

Pagina 1: Imprimare pe o faţă cu hârtie din tava 1

Pagina 2: Imprimare pe o faţă cu hârtie din tava 2

Pagina 3: Inserţie hârtie albă din tava 1

Paginile 3-6: Imprimare faţă-verso cu hârtie din tava 1

Drivere Windows PCL/PS/XPS: fila Mod copertă

Driver Macintosh OS X: Per Page Setting

d Referinţă

Pentru detalii, consultaţi capitolele 9 şi 10 din [Manual de operare - Operaţii imprimare].
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4.7

4.7 Adăugarea de text şi imagini la imprimare

Filigran

Documentul poate fi imprimat peste un filigran (timbru text).

Drivere Windows PCL/PS/XPS: fila Timbru/Compoziţie

d Referinţă

Pentru detalii, consultaţi capitolul 9 din [Manual de operare - Operaţii imprimare].

Suprapunere

Documentul poate fi imprimat peste date de suprapunere separate.

Drivere Windows PCL/PS/XPS: fila Timbru/Compoziţie

d Referinţă

Pentru detalii, consultaţi capitolul 9 din [Manual de operare - Operaţii imprimare].

Securitate copiere

Specificaţi un model sau o parolă specială, pentru a proteja copierea. Există patru funcţii de copiere 
protejată: Copiere protejată, Ştampilă repetabilă, Copiere securizată şi Copiere cu parolă.

Exemplu: Copiere protejată

- Pentru a utiliza funcţiile "Copiere securizată" şi "Copiere cu parolă", este necesar setul opţional de 
securitate SC-507.

Drivere Windows PCL/PS/XPS: fila Timbru/Compoziţie

Driver Macintosh OS X: Stamp/Composition

d Referinţă

Pentru detalii, consultaţi capitolele 9 şi 10 din [Manual de operare - Operaţii imprimare].

Date de suprapunere Date originale

Imprimat Copiat
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Dată/Oră şi Număr pagină

Documentul poate fi imprimat cu adăugarea datei/orei sau a numărului de pagină.

Drivere Windows PCL/PS/XPS: fila Timbru/Compoziţie

Driver Macintosh OS X: Stamp/Composition

d Referinţă

Pentru detalii, consultaţi capitolele 9 şi 10 din [Manual de operare - Operaţii imprimare].

Antet/Footer

Informaţiile înregistrate la acest aparat cu titlu de antet/footer pot fi adăugate la imprimarea documentului.

Drivere Windows PCL/PS/XPS: fila Timbru/Compoziţie

Driver Macintosh OS X: Stamp/Composition

Referinţă
- În vederea utilizării anteturilor/footerelor, acestea trebuie mai întâi înregistrate la aparat.

d Referinţă

Pentru detalii, consultaţi capitolele 9 şi 10 din [Manual de operare - Operaţii imprimare].
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4.8 Reglarea calităţii imaginii

Reglare calitate

Un document poate fi imprimat cu prevenirea decolorării caracterelor colorate, a liniilor sau a cifrelor sau se 
poate regla calitatea imaginii.

Referinţă
- Se poate specifica funcţia Mărire margine pentru a evidenţia marginea caracterelor, a obiectelor grafice 

şi a imaginilor, pentru a face mai vizibile caracterele mici.
- Se poate specifica funcţia Economisire toner pentru a controla densitatea de imprimare şi pentru a 

diminua consumul de toner.
- Driverul Windows PCL/XPS este prevăzut cu funcţia "Model", care specifică textura modelelor grafice.

Drivere Windows PCL/PS/XPS: fila Calitate

Driver Macintosh OS X: Quality

d Referinţă

Pentru detalii, consultaţi capitolele 9 şi 10 din [Manual de operare -Operaţii imprimare].

Tip original

Documentul poate fi imprimat cu calitatea imaginii adecvată pentru conţinutul documentului.

Drivere Windows PCL/PS/XPS: fila Calitate

Driver Macintosh OS X: Quality

d Referinţă

Pentru detalii, consultaţi capitolele 9 şi 10 din [Manual de operare - Operaţii imprimare].

Document Fotografie DTP Web CAD
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4.9 Utilizarea fonturilor de imprimantă

Setări font

Documentul poate fi imprimat cu fonturi TrueType înlocuite cu fonturi de imprimantă.

Drivere Windows PCL/PS: fila Calitate

Referinţă
- Atunci când fonturile de imprimantă sunt utilizate, timpul de imprimare este redus, dar poate exista o 

diferenţă între documentul afişat şi rezultatul imprimat.
- Opţiunea "Setări font" poate fi configurată utilizând driverul Windows PCL sau PS.

d Referinţă

Pentru detalii, consultaţi capitolul 9 din [Manual de operare - Operaţii imprimare].

Font TrueType (font 1)

Font imprimantă (font 2)
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4.10 Configurarea unui driver de imprimantă uşor de utilizat

My Tab

Puteţi configura "My Tab", care permite înregistrarea colectivă, într-o singură filă, a funcţiilor de setare a 
driverului de imprimantă frecvent utilizate, precum şi personalizarea conţinutului de afişat în etichetă. 
Utilizând My Tab, puteţi modifica pe ecran setările funcţiilor frecvent utilizate.

Drivere Windows PCL/PS/XPS: My Tab

d Referinţă

Pentru detalii, consultaţi capitolul 9 din [Manual de operare - Operaţii imprimare].
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5 Operaţii de fax utile

5.1 Înregistrarea numerelor de fax utilizate frecvent

Destinaţiile utilizate frecvent pot fi înregistrate.

Destinaţiile pot fi înregistrate în agenda electronică sau ca destinaţii de grup.

Destinaţii în agenda electronică

Prin înregistrarea unei destinaţii frecvent utilizate în agenda electronică, destinaţia poate fi preluată simplu, 
prin apăsarea pe un buton al agendei electronice.

Deschiderea ecranului de înregistrare a destinaţiei
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5.1

Înregistrarea unui număr de fax

Ecranul de înregistrare a destinaţiei
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5.1 Înregistrarea numerelor de fax utilizate frecvent 5

• Nr.: Cu ajutorul tastaturii numerice, tastaţi numărul de înregistrare.
• Nume: Specificaţi numele numărului de fax care se va înregistra.
• Număr fax: Cu ajutorul tastaturii numerice, tastaţi numărul de fax care se va înregistra.
• Index: Selectaţi caracterele index utilizate pentru organizarea numerelor de fax. Prin selectarea 

caracterelor index adecvate pentru numele înregistrat, numărul de fax poate fi găsit cu uşurinţă.
• Pictogramă: Când i-Option LK-101 este activat la acest aparat, selectaţi o pictogramă.

2

1

2

1
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5.1

d Referinţă

Pentru detalii, consultaţi capitolul 9 din [Manual de operare - Operaţii scanare reţea/fax/fax reţea].

Destinaţii de grup

Se pot înregistra mai multe destinaţii, sub forma unui singur grup.

Destinaţiile care pot fi înregistrate ca destinaţie de grup trebuie înregistrate în agenda electronică.

Pentru înregistrarea unei destinaţii de grup, destinaţiile individuale trebuie mai întâi înregistrate în agenda 
electronică.

% În ecranul Creare destinaţie One-Touch, atingeţi [Grup].

2

1

3
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5.1 Înregistrarea numerelor de fax utilizate frecvent 5

d Referinţă

Pentru detalii, consultaţi capitolul 9 din [Manual de operare - Operaţii scanare reţea/fax/fax reţea].

Înregistrarea destinaţiei de program

Setările de scanare, setările de transmisie şi destinaţia pot fi înregistrate cu un singur buton. Acestea se 
numesc destinaţii de program. 

Destinaţiile de program înregistrate pot fi uşor reapelate şi utilizate.

d Referinţă

Pentru detalii, consultaţi capitolul 9 din [Manual de operare - Operaţii scanare reţea/fax/fax reţea].

Ecranul Destinaţie
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5.2 Verificarea operaţiilor de fax efectuate până la momentul curent

Listă comunicaţii

Un jurnal al transmisiilor şi primirilor poate fi vizualizat într-un raport şi imprimat.

Raportul de transmisie, raportul de recepţie şi raportul de activitate, care combină rapoartele de recepţie şi 
de transmisie, sunt disponibile pe ecranul Listă comunicaţii.

2

1

3
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5.2 Verificarea operaţiilor de fax efectuate până la momentul curent 5

d Referinţă

Raportul de activitate poate fi imprimat periodic.
Pentru detalii, consultaţi capitolul 8 din [Manual de operare - Operaţii scanare reţea/fax/fax reţea].

Sarcinile de fax care nu au putut fi trimise sunt salvate automat în caseta utilizator retransmisie fax. Sarcinile 
salvate în caseta utilizator retransmisie fax pot fi trimise manual. Setările trebuie specificate în modul 
Administrator pentru a salva automat sarcinile în caseta utilizator retransmisie fax. Pentru detalii, consultaţi 
capitolul 10 din [Manual de operare - Operaţii scanare reţea/fax/fax reţea].

Selectaţi raportul de imprimat.

1

2

Selectaţi numărul rapoartelor care se vor imprima.
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5.3

5.3 Transmisia la destinatari multipli în acelaşi timp

Un document poate fi trimis la mai mulţi destinatari dintr-o singură operaţie. Aceasta este denumită 
"transmisie".

Transmisie difuzată

Se pot specifica destinatarii unei transmisii difuzate tastând destinaţia cu ajutorul tastaturii numerice sau prin 
selectarea unei destinaţii înregistrate.
În plus, destinatarii pot fi specificaţi utilizând o combinaţie a celor două metode.

Introducerea unei destinaţii cu tastatura numerică
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5.3 Transmisia la destinatari multipli în acelaşi timp 5

d Referinţă

Pentru detalii, consultaţi capitolul 5 din [Manual de operare - Operaţii scanare reţea/fax/fax reţea].

Atingeţi [Destinaţia următoare] pentru a afişa un ecran 
pentru introducerea celei de-a doua destinaţii.

Destinaţia poate fi introdusă şi din panoul de comandă.

2

1

O destinaţie poate fi, de asemenea, specificată prin introducerea numărului de înregistrare.
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5.3

Selectarea unei destinaţii înregistrate

Referinţă
- Pot fi specificate maxim 625 destinaţii.

Destinaţiile pot fi specificate în următoarea combinaţie.
Agendă electronică: 500 de adrese
Introducere directă: 100 de adrese de fax, 5 adrese de e-mail, adrese fax internet sau adrese de fax cu 
adresă IP, 5 adrese SMB, 5 adrese FTP, 5 adrese de casete utilizator, 5 adrese WebDAV

- Adresele de fax internet, adresele de fax cu adresă IP şi adresele casetelor utilizator pot fi înregistrate 
numai când este instalat un disc dur.

d Referinţă

Pentru detalii, consultaţi capitolul 5 din [Manual de operare - Operaţii scanare reţea/fax/fax reţea].

Selectaţi destinaţiile multiple unde va fi expediată transmisia.

Se pot bifa destinaţiile 
selectate curent
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5.4 Selectarea informaţiilor sursă transmisie înregistrată

Setări informaţii sursă transmisie fax

Informaţiile sursă transmisie înregistrată (ID fax şi nume sursă transmisie) pot fi selectate şi schimbate.

From : User01 From : Group03
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5.4

Referinţă
- Informaţiile privind sursa transmisiei sunt specificate în modul Administrator. Verificaţi împreună cu 

administratorul aparatului parola de administrator.
- Informaţiile sursă transmisie sunt înregistrate de administrator. Verificaţi împreună cu administratorul 

aparatului informaţiile înregistrate.
- Administratorul poate stabili poziţia pentru imprimarea informaţiilor privind sursa transmisiei în 

exteriorul sau în interiorul documentului sau poate stabili ca aceasta să nu fie imprimată.

d Referinţă

Pentru detalii, consultaţi capitolul 10 din [Manual de operare - Operaţii scanare reţea/fax/fax reţea].

2

1
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5.5 Scanarea documentelor de trimis

Setări scanare

Din ecranul Setări scanare, setări precum calitatea imaginii, rezoluţia şi densitatea documentului scanat se 
pot modifica.

Nr. Parametru Descriere

1 Tip original Documentul poate fi scanat conform conţinutului acestuia.

2 Simplex/Duplex Selectaţi "2 feţe" la scanarea documentelor faţă-verso.

3 Rezoluţie Cu cât sunt mai mari numerele, cu atât este mai clară imaginea.

4 Tip de fişier Acest parametru nu este disponibil atunci când expediaţi la un 
număr de fax.

5 Densitate Selectaţi dacă se întunecă sau se luminează culorile datelor 
scanate.

6 Culoare Acest parametru nu este disponibil atunci când expediaţi la un 
număr de fax.

7 Dimensiune scanare Specificaţi dimensiunea documentului care se va scana. Acest 
lucru este util când doriţi să trimiteţi prin fax numai o porţiune a 
documentului.

8 Nume document Acest parametru nu este disponibil atunci când expediaţi la un 
număr de fax.

9 Scanare separată Selectaţi această setare pentru a trimite dintr-o dată un 
document scanat în loturi separate.

21 3

54 6

7

8

9
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5.5

Reglare calitate

Aplicaţie

d Referinţă

Pentru detalii, consultaţi capitolul 5 din [Manual de operare - Operaţii scanare reţea/fax/fax reţea].

Nr. Parametru Descriere

1 Eliminare fundal Reglaţi densitatea fundalului când datele imprimate pe verso 
pot fi reproduse pe faţa copiei sau când fundalul originalului 
este colorat.

2 Claritate Reglaţi setarea când marginile textului nu sunt precise.

Nr. Parametru Descriere

1 Ştergere cadru Umbrele care apar la scanarea unui document pot fi şterse.

2 Copiere carte Specificaţi setarea adecvată pentru scanarea unei cărţi.

3 Adnotare Documentul de trimis se poate salva în caseta utilizator 
adnotare.
Această funcţie este disponibilă numai atunci când este instalat 
un disc dur.

4 Ştampilă/Compoziţie Trimiteţi documentul cu data, ora, numărul de pagină sau textul 
presetat adăugat.

5 Trimitere & Imprimare Un document trimis prin fax poate fi, în acelaşi timp, copiat.

6 Ştampilă TX Când faxul se va trimite utilizând ADF, scanarea fiecărei pagini 
a originalului se poate confirma prin adăugarea ştampilei de 
finalizare la originalul scanat.
În vederea utilizării funcţiei Ştampilă TX, este necesară 
instalarea unităţii ştampilă opţionale.

1 2

1

4

2 3

5 6
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5.6 Expedierea documentelor cu o comandă de la destinatar

Transmisie Interogare

Salvarea datelor pentru documentele scanate la aparatul expeditorului şi trimiterea acestora cu o solicitare 
de la destinatar se numeşte "transmisie prin interogare".

Un document trimis utilizând funcţia "TX interogare" a acestui aparat este stocat în caseta utilizator 
transmisie interogare a aparatului şi este trimis la primirea unei solicitări de la destinatar.

Solicitare de 
trimitere a datelor

DestinatarExpeditor

Interogare
Transmisie

Casetă 
utilizator
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5.6

Referinţă
- Cu transmisii interogare, destinatarul suportă costul transmisiei.
- Pentru a solicita aparatului să trimită datele salvate cu o transmisie cu interogare, apăsaţi 

[RX interogare] din ecranul Setări metodă de comunicaţie, apoi specificaţi expeditorul pentru a primi 
datele.

2

1
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5.6 Expedierea documentelor cu o comandă de la destinatar 5

- Transmisia cu interogare şi buletin se poate utiliza dacă aparatul de fax al destinatarului acceptă funcţii 
cu cod F.

d Referinţă

Pentru detalii, consultaţi capitolul 5 din [Manual de operare - Operaţii scanare reţea/fax/fax reţea].
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5.7

5.7 Reducerea costurilor de comunicare

Transmiterea la mai mulţi destinatari aflaţi la distanţă (distribuţie prin releu)

Pentru a transmite unui document mai multor destinatari, documentul poate fi trimis unui destinatar 
reprezentativ, iar acesta (staţie releu) poate expedia documentul celorlalţi destinatari.

Referinţă
- Pentru a efectua o transmisie prin releu, caseta utilizator retransmisie şi destinaţia trebuie specificate 

în staţia de releu. Pentru setarea de destinaţie, este necesară specificarea prealabilă a unui grup ca 
destinaţie.

d Referinţă

Pentru detalii, consultaţi capitolul 7 din [Manual de operare - Operaţii scanare reţea/fax/fax reţea].

Transmisia utilizând costul de transmisie pe timp de noapte (transmisie 

temporizată)

Setările de destinaţie pot fi specificate, iar documentul poate fi scanat în timpul zilei, iar transmisia se poate 
efectua la ora specificată, noaptea târziu, când tarifele de telefonie sunt mai scăzute.

Referinţă
- Pentru a trimite faxul noaptea târziu, este necesară specificarea transmisiei cu temporizator în 

momentul trimiterii documentului.

d Referinţă

Pentru detalii, consultaţi capitolul 5 din [Manual de operare - Operaţii scanare reţea/fax/fax reţea].

Expeditorul suportă numai costul 
transmiterii către staţia de releu.

Staţie de releu

Documentul scanat este trimis la ora specificată.
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5.8 Reducerea costurilor de comunicaţie 

(utilizând internetul/intranetul)

Faxuri prin internet

Cu ajutorul internetului, un document scanat poate fi trimis ca ataşament la e-mail.

Costurile de transmisie sunt incluse în tarifele de Internet.

Referinţă
- Această funcţie este disponibilă numai atunci când este instalat un disc dur.

Referinţă
- Puteţi trimite originale color, în tonuri de gri sau alb-negru utilizând funcţia de Fax Internet.
- De asemenea, acest aparat poate recepţiona documente prin Fax Internet şi le poate imprima în alb-

negru.
Documentele recepţionate în alb-negru pot fi imprimate, dar datele originale recepţionate în format 
color sau în tonuri de gri vor fi ignorate şi nu vor fi imprimate.

- Fişierul ataşat este în format TIFF.
- Pentru detalii despre expedierea de faxuri prin Internet, consultaţi pagina 5-23 din acest manual.
- Înainte ca expedierea de faxuri prin Internet să poată fi utilizată, trebuie specificate diferite setări de 

către administrator.

d Referinţă

Pentru detalii, consultaţi capitolul 2 din [Manual de operare - Operaţii scanare reţea/fax/fax reţea].

Internet
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5.8

Fax adresă IP

Specificaţi adresa de IP a destinatarului, numele gazdei sau adresa de e-mail ca destinaţie, pentru a activa o 
transmisie prin intermediul unui intranet construit într-o locaţie precum o companie.

Referinţă
- Această funcţie este disponibilă numai atunci când este instalat un disc dur.

Referinţă
- Puteţi trimite originale color, în tonuri de gri şi alb-negru utilizând funcţia Fax cu adresă IP.
- De asemenea, acest aparat poate primi faxuri de la aparate fax cu adresă IP. Faxurile primite pot fi 

imprimate numai monocrom.
- Dacă acest aparat primeşte un fişier într-un format pe care nu îl suportă, fişierul este ignorat şi nu va fi 

imprimat.
- Înainte ca faxul prin adresă IP să poată fi utilizat, trebuie specificate diferite setări de către administrator.
- Faxul cu adresă IP este disponibil numai între modelele compatibile Konica Minolta sau între modelele 

compatibile cu standardul SMTP direct recomandat de CIAJ (Communications and Information 
Network Association of Japan). Nu putem garanta funcţionarea corectă pe modele altele decât cele 
compatibile.

d Referinţă

Pentru detalii, consultaţi capitolul 2 din [Manual de operare - Operaţii scanare reţea/fax/fax reţea].
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5.9 Expedierea documentelor prin e-mail

Faxuri prin internet

Cu ajutorul internetului, un document scanat poate fi trimis ca ataşament la e-mail.

Costurile de transmisie sunt incluse în tarifele de Internet.

Când destinaţia este înregistrată

3

2

1
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5.9

Când destinaţia este introdusă direct

d Referinţă

Pentru detalii, consultaţi capitolul 5 din [Manual de operare - Operaţii scanare reţea/fax/fax reţea].

2

1

2

1
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5.10 Reducerea costurilor de imprimare

Caseta utilizator RX memorie obligatoriu

Faxurile primite pot fi salvate în caseta nume ca date şi imprimate atunci când sunt necesare.
Imprimarea doar a documentelor fax necesare dintre toate documentele fax primite îmbunătăţeşte 
securitatea şi reduce costurile de imprimare.

Imprimarea datelor în caseta utilizator RX memorie obligatoriu

Obligatoriu
RX memorie

Casetă 

Primire

utilizator
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5.10

Referinţă
- Se poate specifica o parolă pentru caseta utilizator RX memorie obligatoriu.
- Setările pentru caseta utilizator RX memorie obligatoriu sunt specificate în modul Administrator. Parola 

de administrator este necesară pentru a specifica setările.
- Caseta utilizator publică este disponibilă numai atunci când este instalat un disc dur.

d Referinţă

Pentru detalii, consultaţi capitolul 7 din [Manual de operare - Operaţii scanare reţea/fax/fax reţea].

3

2

1

2

1
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5.11 Expedierea documentelor confidenţiale

Transmisie Cod F

La trimiterea documentelor, o casetă utilizator confidenţială (adresă SUB) şi parola de transmisie (ID de 
transmisie) pot fi specificate suplimentar faţă de numărul de fax al destinaţiei, pentru a păstra 
confidenţialitatea documentului.

Confidenţial
Casetă 

Adresă sub
1 2 3 4

ID transmisie
* * * *

Primire

utilizator
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5.11

Referinţă
- Pentru efectuarea unei transmisii cu cod F, este necesar ca la aparatul de fax al destinatarului să se 

specifice o casetă confidenţială şi un ID de transmisie.
- O transmisie Cod F poate fi utilizată doar dacă maşina fax a destinatarului suportă funcţii Cod F.

2

1
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5.11 Expedierea documentelor confidenţiale 5

d Referinţă

Pentru detalii, consultaţi capitolul 5 din [Manual de operare - Operaţii scanare reţea/fax/fax reţea].
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5.12

5.12 Expediere date primite

Expediere fax

Datele de fax recepţionate pot fi expediate la o destinaţie specificată anterior.

Referinţă
- Setările pentru expedierea prin fax sunt specificate în modul Administrator. Parola de administrator este 

necesară pentru a specifica setările.
- În modul Administrator, se pot specifica setări pentru imprimarea datelor unui fax primit, chiar de la 

aparat, când faxul este expediat, sau se poate determina aparatul să imprime datele expediate numai 
la apariţia unei erori.

- Dacă se specifică expedierea prin fax, setarea RX memorie, setarea RX PC-fax şi setarea casetă 
utilizator TSI nu se pot utiliza.

d Referinţă

Pentru detalii, consultaţi capitolul 10 din [Manual de operare - Operaţii scanare reţea/fax/fax reţea].

Primire 
şi

expediere 

Casetă
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5.13 Trimiterea datelor fax direct de la un calculator

Fax de pe calculator

Datele create pe calculator pot fi expediate la o maşină fax destinaţie cu aceleaşi setări ca şi pentru 
imprimare.

Pentru a utiliza faxul de pe calculator, driverul de fax trebuie să fie instalat.

d Referinţă

Pentru detalii, consultaţi capitolul 4 din [Manual de operare - Operaţii driver fax].

Setările document fax pot fi specificate.

1

2

O destinaţie poate fi selectată din agendă.

3

1

2
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5.13



6 Operaţii utile de scanare în 

reţea
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6 Operaţii utile de scanare în reţea

6.1 Înregistrarea destinaţiilor utilizate frecvent

Destinaţiile utilizate frecvent pot fi înregistrate.

Destinaţiile pot fi înregistrate în agenda electronică sau ca destinaţii de grup.

Destinaţii în agenda electronică

Prin înregistrarea unei destinaţii frecvent utilizate în agenda electronică, destinaţia poate fi preluată simplu, 
prin apăsarea pe un buton al agendei electronice.

Deschiderea ecranului de înregistrare a destinaţiei
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6.1

Înregistrarea unei adrese de e-mail

Ecranul de înregistrare a destinaţiei
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• Nr.: Cu ajutorul tastaturii numerice, tastaţi numărul de înregistrare.
• Nume: Specificaţi numele adresei de e-mail care se va înregistra.
• Adresă e-mail: Utilizaţi tastatura care apare în ecranul tactil pentru a tasta adresa de e-mail.
• Index: Selectaţi caracterele index utilizate pentru organizarea adreselor de e-mail. Prin selectarea 

caracterelor index adecvate pentru numele înregistrat, adresa de e-mail poate fi găsită cu uşurinţă.
• Pictogramă: Când i-Option LK-101 este activat la acest aparat, selectaţi o pictogramă.

2

1

2

1
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6.1

d Referinţă

Pentru detalii, consultaţi capitolul 9 din [Manual de operare - Operaţii scanare reţea/fax/fax reţea].

Destinaţii de grup

Se pot înregistra mai multe destinaţii, sub forma unui singur grup.

Destinaţiile care pot fi înregistrate ca destinaţie de grup trebuie înregistrate în agenda electronică.

Pentru înregistrarea unei destinaţii de grup, destinaţiile individuale trebuie mai întâi înregistrate în agenda 
electronică.

% În ecranul Creare destinaţie One-Touch, atingeţi [Grup].

1

2

3
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6.1 Înregistrarea destinaţiilor utilizate frecvent 6

d Referinţă

Pentru detalii, consultaţi capitolul 9 din [Manual de operare - Operaţii scanare reţea/fax/fax reţea].

Înregistrarea destinaţiei de program

Setările de scanare, setările de transmisie şi destinaţia pot fi înregistrate cu un singur buton. Acestea se 
numesc destinaţii de program. 

Destinaţiile de program înregistrate pot fi uşor reapelate şi utilizate.

d Referinţă

Pentru detalii, consultaţi capitolul 9 din [Manual de operare - Operaţii scanare reţea/fax/fax reţea].

Ecranul Destinaţie
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6.2

6.2 Transmisia de text subţire şi imagini clare 

Cantitatea de detalii (rezoluţia) şi metoda de scanare (dependentă de conţinutul de text sau de imagini al 
documentului) pot fi specificate la scanarea unui document. Un document de bună calitate poate fi trimis prin 
utilizarea unei combinaţii a acestor setări.

Reglarea rezoluţiei

Atunci când transmiteţi text subţire şi imagini, o imagine de calitate mai bună poate fi trimisă prin specificarea 
unei rezoluţii mai mari.



bizhub 423/363/283/223 6-9

6.2 Transmisia de text subţire şi imagini clare 6

Referinţă
- Cu cât rezoluţia este mai mare, cu atât volumul de date este mai mare.

d Referinţă

Pentru detalii, consultaţi capitolul 5 din [Manual de operare - Operaţii scanare reţea/fax/fax reţea].

Selectarea unei setări Tip Original

Selectaţi metoda de scanare corespunzătoare pentru tipul de text şi de imagine al documentului.

2

1
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6.2

Nr. Parametru Descriere

1 Text Selectaţi această setare pentru documentele care constau 
numai în text.

2 Text/Foto Selectaţi această setare pentru documentele care conţin atât 
text, cât şi fotografii.

3 Fotografie Selectaţi această setare pentru documentele care conţin numai 
fotografii.

4 Original dot matrix Selectaţi această setare pentru documente care conţin text cu 
un aspect şters.

5 Hârtie copiată Selectaţi această setare pentru documente cu o densitate 
omogenă, produse cu ajutorul unui copiator sau al unei 
imprimante.

1

4

2 3

5
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6.2 Transmisia de text subţire şi imagini clare 6

d Referinţă

Pentru detalii, consultaţi capitolul 5 din [Manual de operare - Operaţii scanare reţea/fax/fax reţea].

Dacă se selectează "Text/Foto" sau "Fotografie", se poate selecta tipul de fotografie.
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6.3

6.3 Transmiterea cu setările Color şi Tip fişier selectate

Selectarea setărilor Color şi Tip Fişier

Tip de fişier

1 2
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6.3 Transmiterea cu setările Color şi Tip fişier selectate 6

Culoare 

d Referinţă

Pentru detalii, consultaţi capitolul 5 din [Manual de operare - Operaţii scanare reţea/fax/fax reţea].

Selectarea setărilor Tip Fişier şi Color

Selectaţi setarea Culoare în funcţie de tipul documentului de scanat. Totuşi, unele setări s-ar putea să nu fie 
valabile, în funcţie de metoda de transmisie selectată şi setare Tip Fişier.

Setările Culoare sunt disponibile la salvarea documentelor scanate în casetele utilizator, la trimiterea datelor 
prin e-mail sau la transmiterea datelor într-o reţea. Setările Culoare nu sunt disponibile atunci când trimiteţi 
prin fax.

Opţiunea Salvare în caseta utilizator este disponibilă numai când este instalat un disc dur.

d Referinţă

Pentru detalii, consultaţi capitolul 5 din [Manual de operare - Operaţii scanare reţea/fax/fax reţea].

Tip de fişier Descriere

PDF Acest tip de fişier poate fi afişat în Adobe Reader. Un format de fişier 
PDF criptat este, de asemenea, disponibil.

PDF compact Acest tip de fişier poate fi afişat în Adobe Reader. Deoarece se 
utilizează un grad mai ridicat de comprimare, cantitatea de date este 
mai redusă decât în cazul unui format PDF normal. Un fişier PDF 
compact poate fi, de asemenea, utilizat ca fişier PDF criptat sau fişier 
plan PDF.

TIFF Selectaţi această setare pentru a salva datele în format TIFF 
(alb-negru).

JPEG Selectaţi această setare pentru a salva datele în formatul JPEG (color). 
Se creează un fişier pentru fiecare pagină a documentului.

XPS Selectaţi această setare pentru a salva datele în formatul XPS.

XPS compact Selectaţi această setare pentru a comprima datele mai mult decât în 
formatul XPS şi pentru a salva. Deoarece se utilizează un grad mai 
ridicat de comprimare, cantitatea de date este mai redusă decât în 
cazul formatului XPS normal. 

Setare Tip Fişier PDF PDF 
compact

TIFF JPEG XPS XPS 
compact

Setare culoare

AutoColor o o o o o o

Culoare o o o o o o

Tonuri de gri o o o o o o

Negru o - o - o -
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6.4

6.4 Transmiterea cu numărul de pagină sau cu ora adăugată

Numărul de pagină sau data/ora se pot adăuga la documentul scanat. Atât numărul de pagină, cât şi data/ora 
se pot adăuga simultan.

Număr pagină

Numărul de pagină se poate adăuga la un document de trimis.



bizhub 423/363/283/223 6-15

6.4 Transmiterea cu numărul de pagină sau cu ora adăugată 6

Referinţă
- Dacă se apasă [Detalii text], puteţi specifica dimensiunea, culoarea sau tipul textului.
- De asemenea, numerele de pagină pot fi adăugate cu setările de antet/footer. Setările de antet/footer 

sunt specificate în modul Administrator.

d Referinţă

Pentru detalii, consultaţi capitolul 5 din [Manual de operare - Operaţii scanare reţea/fax/fax reţea].
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6.4

Adăugarea datei şi a orei

Data şi ora scanării se pot adăuga la un document de trimis.
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Referinţă
- Dacă se apasă [Detalii text], puteţi specifica dimensiunea, culoarea sau tipul textului.
- Data/ora se pot adăuga şi cu setările de antet/footer. Setările de antet/footer sunt specificate în modul 

Administrator.

d Referinţă

Pentru detalii, consultaţi capitolul 5 din [Manual de operare - Operaţii scanare reţea/fax/fax reţea].
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6.5

6.5 Transmitere cu culoare de fundal reglată

Eliminare fundal

Când textul imprimat de pe verso poate fi reprodus pe faţa copiei sau când fundalul originalului este colorat, 
puteţi regla densitatea fundalului pentru redarea unor date scanate clare.
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d Referinţă

Pentru detalii, consultaţi capitolul 5 din [Manual de operare - Operaţii scanare reţea/fax/fax reţea].
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6.6

6.6 Transmiterea cu ştergerea umbrelor

Ştergere cadru

Documentele scanate pot fi trimise cu ştergerea porţiunilor nedorite din jurul documentului, precum 
informaţiile de transmisie privind faxurile primite şi umbrele găurilor perforate.
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Referinţă
- Aceeaşi lăţime poate fi ştearsă pe toate cele patru feţe ale unui document sau lăţimea care se şterge 

poate fi specificată pentru fiecare parte.
- Lăţimea cadrului care se va şterge poate fi setată între 1/16 inch şi 2 inch (0,1 - 50,0 mm).

d Referinţă

Pentru detalii, consultaţi capitolul 5 din [Manual de operare - Operaţii scanare reţea/fax/fax reţea].

2

1
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6.7

6.7 Transmitere la destinatari multipli

Căutarea unei destinaţii înregistrate

Selectaţi un destinatar înregistrat în agenda electronică.

3

1

2
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Referinţă
- Destinaţiile nedorite pot fi şterse din "Destinaţii difuzare" sau se pot modifica setările.

d Referinţă

Pentru detalii, consultaţi capitolul 5 din [Manual de operare - Operaţii scanare reţea/fax/fax reţea].

Destinaţiile de grup, care sunt destinaţii multiple înregistrate împreună anterior, pot fi utile la selectarea 
destinaţiilor.

1

2

1

2
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6.8

6.8 Expedierea documentelor prin e-mail

Transmisii E-Mail

Datele de scanare pot fi expediate ca un ataşament de e-mail specificând doar adresa de e-mail.

Selectaţi o destinaţie înregistrată sau tastaţi direct adresa de e-mail.

d Referinţă

Pentru detalii, consultaţi capitolul 5 din [Manual de operare - Operaţii scanare reţea/fax/fax reţea].

Schimbarea subiectului din e-mail sau a numelui fişierului ataşat

Subiectul mesajului de e-mail şi numele fişierului pot fi schimbate atunci când expediaţi date scanate prin 
e-mail.

Internet
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d Referinţă

Pentru detalii, consultaţi capitolul 5 din [Manual de operare - Operaţii scanare reţea/fax/fax reţea].

• Nume document: Numele fişierului ataşat poate fi modificat.
• Subiect: Subiectul mesajului de e-mail poate fi modificat.
• Corp: Se poate introduce textul mesajului de e-mail.
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6.9

6.9 Verificarea transmisiilor efectuate până acum

Listele Sarcini curente/Istoric sarcini

Jurnalul de transmisie include lista Sarcini curente, care permite verificarea sarcinilor aflate în curs de 
execuţie şi lista Istoric sarcini, care permite verificarea sarcinilor de transmisie finalizate.
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Referinţă
- Sarcinile în curs de trimitere şi cele aşezate în coada de trimitere sunt afişate în lista Sarcini curente.
- Sarcinile trimise sunt afişate în lista Istoric sarcini.

d Referinţă

Pentru detalii, consultaţi capitolul 3 din [Manual de operare - Operaţii scanare reţea/fax/fax reţea].
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6.9



7 Operaţii utile casetă
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7 Operaţii utile casetă

7.1 Modificarea numelui unui document salvat

Editare nume

Se poate modifica numele unui document salvat într-o casetă utilizator. Documentelor care nu au fost 
denumite la salvare li se poate atribui un nume mai uşor de reţinut.

Referinţă 
- Dacă nu este instalat un disc dur, numai casetele utilizator RX memorie obligatoriu şi RX confidenţial 

pot fi redenumite.

1

2



Modificarea numelui unui document salvat7
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7.1

Referinţă
- Numele documentului este numele fişierului trimis. Modificaţi numele documentului după luarea în 

considerare a serverului destinaţie. Transmisia fişierelor este posibilă numai dacă este instalat un disc 
dur.

d Referinţă

Pentru detalii, consultaţi capitolul 7 din [Manual de operare - Operaţii cutie].

1

2

1

2
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7.2 Scanarea documentelor faţă-verso

Setări scanare

La salvarea datelor dintr-o casetă utilizator din modul Casetă utilizator, apăsaţi [Setări scanare] pentru 
modificarea setărilor pentru scanarea documentului. Pentru scanarea documentelor faţă-verso, selectaţi 
"2 feţe" în ecranul Setări scanare.

Referinţă
- Dacă nu este instalat un disc dur, documentul scanat poate fi salvat numai în memoria externă.

1

2
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7-6 bizhub 423/363/283/223

7.2

Referinţă
- Din ecranul Setări scanare, nu se poate specifica doar setarea pentru documentele faţă-verso, ci şi 

setări pentru calitatea imaginii documentului şi pentru formatul de fişier al datelor de salvat.
- La scanarea unui document faţă-verso din modul Fax/Scanare, specificaţi setarea "2 feţe" în ecranul 

Setări scanare în acelaşi mod în care este specificat în modul Casetă utilizator.
- Deoarece setarea implicită este "1 faţă", specificaţi setarea "2 feţe" în ecranul Setări scanare pentru a 

salva un document faţă-verso într-o casetă utilizator. De asemenea, dacă setarea "2 feţe" este 
specificată în ecranul Setări scanare, apăsaţi [Direcţie original] şi [Poziţie legare] în ecranul Setări 
original şi selectaţi setările corespunzătoare pentru documentul încărcat.

d Referinţă

Pentru detalii, consultaţi capitolul 6 din [Manual de operare - Operaţii cutie].
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7.3 Ştergerea automată a datelor din casetele utilizator

Durată ştergere automată documente

Intervalul de timp pentru care datele respective sunt salvate în casetele utilizator se pot specifica pentru 
fiecare casetă utilizator. La expirarea perioadei de timp specificate, datele salvate în casetele utilizator vor fi 
şterse automat. Specificaţi o setare pentru "Durată ştergere automată documente" la înregistrarea unei 
casete utilizator.

Referinţă
- Pentru a modifica setarea Durată ştergere automată documente pentru o casetă utilizator deja 

înregistrată, apăsaţi [Editare] pentru caseta utilizator.
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7.3

2

1
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d Referinţă

Pentru detalii, consultaţi capitolul 8 din [Manual de operare - Operaţii cutie].

2

1
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7.4

7.4 Imprimarea/trimiterea mai multor date combinate

Referinţă
- Această funcţie este disponibilă numai atunci când este instalat un disc dur.

Combinare/TX legare

Două sau mai multe date salvate în casetele utilizator pot fi imprimate sau trimise.

Când este selectat "Combinare"

2

1

2

1
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Când se selectează "TX legare"

Specificaţi ordinea de combinare a datelor.

Specificaţi setările de finisare şi imprimaţi datele.

1

2

1

2
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7.4

Referinţă
- Datele salvate într-o casetă de utilizator nu se pot trimite la o destinaţie de non-scanare (fax G3, Fax 

Internet sau fax cu adresă IP).

Specificaţi ordinea de combinare a datelor.

Selectaţi destinaţia şi trimiteţi datele.

3

2

1

2

1

1

2
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d Referinţă

Pentru detalii, consultaţi capitolul 7 din [Manual de operare - Operaţii cutie].
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7.5

7.5 Modificarea setărilor de finisare pentru datele salvate înainte de 

imprimare

Finisare

Înainte de imprimarea datelor salvate într-o casetă utilizator, setările de finisare se pot modifica.

Referinţă
- Dacă nu este instalat un disc dur, documentul scanat poate fi salvat numai în memoria externă.

1

2

2

1
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Setări de finisare disponibile

Setările de finisare disponibile diferă în funcţie de opţiunile care sunt instalate. Pentru detalii, consultaţi 
capitolul 5 din [Manual de operare - Operaţii de copiere].

d Referinţă

Pentru detalii, consultaţi capitolul 7 din [Manual de operare - Operaţii cutie].

Setare Descriere

Sortare Selectaţi această setare pentru a separa fiecare set al unui 
document cu mai multe pagini.

Grup Selectaţi această setare pentru a separa copiile fiecărei pagini 
dintr-un document cu mai multe pagini.

Ofset Când nu este instalat un 
finisor

Dacă sunt îndeplinite condiţiile de 
sortare, copiile sunt evacuate şi sortate 
după un şablon încrucişat alternativ.

Când este instalat un 
finisor

Copiile sunt evacuate decalat, pentru a 
fi separate.

Capsare Copiile pot fi capsate în colţ sau în două locaţii.

Perforare Se pot perfora găuri de îndosariere în copii.

Pliere/ 
Capsare 
şi pliere 
centrală

Semipliere Selectaţi această setare pentru a plia copiile în jumătate înainte de 
a le evacua.

Capsă centru şi 
pliere

Selectaţi această setare pentru a capsa copiile în două locaţii de-a 
lungul axei centrale, apoi pliaţi copiile în jumătate înainte de a le 
evacua.

2

1
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7.6 Efectuarea operaţiilor cu casete de la un calculator

PageScope Web Connection

Casetele utilizator pot fi create şi se pot efectua operaţii cu datele din aceste casete utilizând PageScope 
Web Connection. Puteţi utiliza datele din casetele utilizator de la calculatorul aflat pe biroul dvs.

Introduceţi adresa IP a acestui aparat în caseta "Adresă" a browserului Web pentru a utiliza PageScope Web 
Connection pentru conectarea la acest aparat.

Următoarele operaţii se pot efectua de la fila Casetă a PageScope Web Connection.
- Crearea/editarea/ştergerea casetelor utilizator.
- Imprimarea/trimiterea datelor din casetele utilizator. Această funcţie este disponibilă numai atunci când 

este instalat un disc dur.
- Descărcarea datelor dintr-o casetă utilizator într-un calculator. Această funcţie este disponibilă numai 

atunci când este instalat un disc dur.
- Copierea/mutarea/ştergerea datelor din casetele utilizator. Această funcţie este disponibilă numai 

atunci când este instalat un disc dur.

Despre PageScope Web Connection

PageScope Web Connection este un utilitar de gestionare a dispozitivelor integrat în acest aparat.

Utilizând un browser web pe un calculator conectat la o reţea, setările aparatului se pot specifica din aplicaţia 
PageScope Web Connection.

Următoarele operaţii de bază se pot efectua din aplicaţia PageScope Web Connection.
- Verificaţi diverse informaţii privind aparatul.
- Verificaţi o sarcină.
- Efectuaţi operaţii cu datele din casetele utilizator.
- Imprimare directă
- Înregistraţi/editaţi destinaţii.
- Setări de mediu MFP, securitate, autentificare, reţea, imprimantă şi fax

d Referinţă

Pentru detalii, consultaţi capitolul 9 din [Manual de operare - Operaţii cutie].
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8 Funcţii avansate

Referinţă 
- Această funcţie este disponibilă numai atunci când este instalat un disc dur.

8.1 Funcţii avansate

Diferitele funcţii care îmbunătăţesc operabilitatea MFP (imprimantei multifuncţionale) se numesc "funcţii 
avansate".

Există două tipuri de funcţii avansate - funcţiile care se pot utiliza prin înregistrarea i-Option LK-101 v2/
LK-102/LK-105 la MFP şi funcţiile care se pot utiliza în relaţie cu aplicaţiile (PageScope My Panel Manager). 
În continuare, se oferă o prezentare generală a fiecărei funcţii.

Funcţii i-Option LK-101 v2

Referinţă
- Dacă la MFP este instalat un dispozitiv de gestionare a încărcării, funcţiile panoului imagine nu pot fi 

utilizate.

Funcţiile i-Option LK-102

Funcţiile i-Option LK-105

Referinţă
- Pentru a utiliza funcţia avansată, este necesar un set opţional de actualizare UK-203. Pentru detalii 

privind achiziţionarea echipamentului opţional, contactaţi reprezentantul de service.
- Pentru a utiliza funcţia i-Option LK-101 v2, LK-102 sau LK-105 în MFP (imprimanta multifuncţională), 

înregistraţi i-Option LK-101 v2, LK-102 sau LK-105 în MFP pentru a activa funcţia.

Funcţie Sumar

Browser web Prin utilizarea panoului de comandă al MFP conectat la reţea, puteţi accesa 
internetul sau intranetul şi puteţi afişa sau imprima conţinutul.
De asemenea, prin intermediul unui browser Web, puteţi opera aplicaţia 
PageScope Web Connection a MFP-ului conectat la reţea şi utiliza documentele 
salvate în casetele utilizator.

Panou imagine Panoul imagine este o nouă interfaţă de tip panou, intuitivă şi uşor de înţeles. Acest 
panou contribuie la crearea cu uşurinţă a unei imagini a întregului flux de operaţii, 
de la încărcare la trimiterea unui document.
Puteţi adăuga date foto la destinaţiile one-touch utilizând PageScope Web 
Connection. Datele foto înregistrate sunt aplicate la lista de adrese a panoului 
imagine.

Funcţie Sumar

Proces PDF La transmiterea documentelor în format PDF utilizând funcţiile de scanare sau de 
casetă utilizator, puteţi cripta un fişier PDF cu parolă sau ID digital, puteţi adăuga 
o semnătură şi puteţi specifica proprietăţi.

Funcţie Sumar

PDF căutabil Această funcţie permite lipirea de date de tip text transparent în texte recunoscute 
cu programe de tip OCR şi crearea unui fişier PDF cu text căutabil.
Puteţi crea un fişier PDF căutabil la salvarea sau trimiterea unui original ca fişier 
PDF, utilizând funcţia de scanare sau casetă utilizator.
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8.1

Referinţă
- Pentru detalii despre funcţia i-Option LK-101 v2, LK-102 sau LK-105, consultaţi [Manual de operare - 

Operaţii cu funcţii avansate].
- Pentru detalii privind procedura de înregistrare a funcţiei i-Option LK-101 v2, LK-102 sau LK-105 în 

MFP, consultaţi pagina 8-5 din acest manual.
- Când funcţia i-Option LK-101 v2 sau LK-105 este activată, tasta [Casetă utilizator] de la panoul de 

comandă acţionează ca tastă a meniului de aplicaţie, iar tasta [Fax/Scanare] sau [Copiere] acţionează 
ca tastă de aplicaţie.

- Apăsaţi tasta meniului aplicaţie pentru a afişa meniul aplicaţie, care permite utilizarea funcţiei adăugate. 
De asemenea, puteţi atribui funcţiile adăugate la cele două taste de aplicaţie.

- Pentru detalii, consultaţi [Manual de operare - Operaţii cu funcţii avansate].

Funcţii disponibile cu PageScope My Panel Manager 

Referinţă
- Pentru a utiliza funcţia avansată, este necesar un set opţional de actualizare UK-203. Pentru detalii 

privind achiziţionarea echipamentului opţional, contactaţi reprezentantul de service.
- Funcţiile de conectat cu aplicaţiile trebuie activate din partea de aplicaţie. Pentru detalii privind 

activarea funcţiei, consultaţi manualul de aplicaţie.

d Referinţă

Pentru detalii privind PageScope My Panel Manager, consultaţi manualul PageScope My Panel Manager.

Pentru operaţiile cu panoul MFP când MFP este conectat la PageScope My Panel Manager, consultaţi 
[Manual de operare - Operaţii cu funcţii avansate].

Funcţie Sumar

Panoul meu Cu funcţia Panoul meu, mediul panoului de comandă (Panoul meu), personalizat 
de un utilizator în funcţie de aplicaţie, este gestionat central de la server, iar 
utilizatorul poate folosi Panoul meu obţinut de la MFP-ul selectat.

Agenda mea 
electronică

În cazul funcţiei Agenda mea electronică, agenda personală (Agenda mea 
electronică) este gestionată central de la server, iar un utilizator poate folosi 
Agenda mea electronică obţinută de la MFP-ul selectat.
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8.2 Pentru a înregistra i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-105 

Pentru a utiliza funcţiile i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-105, i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-105 trebuie 
înregistrat la MFP.

Această secţiune descrie procedura de înregistrare a i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-105 la MFP. Confirmaţi 
următorul flux de operaţii, iar pentru detalii privind setările consultaţi descrierea de la pagina 8-5 din acest 
manual.

Înregistrarea i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-105

Există două metode de înregistrare a i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-105 la MFP.
- De la panoul de comandă al MFP
- Din aplicaţia PageScope Web Connection

Procedura de înregistrare de la panoul de comandă al MFP este descrisă aici. Pentru procedura de specificat 
din PageScope Web Connection, consultaţi capitolul 9 din [Manual de operare - Administrare reţea].

Procedura de activare a funcţiilor i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-105

1 Achiziţionare i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-105 în curs.

% Achiziţionaţi i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-105 în prealabil. i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-105 
conţine certificatul simbol.
Certificatul simbol are următorul conţinut:
Nume produs
Număr simbol
Număr de dispozitive permis
URL-ul site-ului web al serverului de gestionare licenţă (LMS)

% Pentru detalii privind achiziţionarea i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-105, contactaţi reprezentantul 
de service.

2 Emitere cod de cerere în curs.

% Apăsaţi tasta [Util./Contor].

Achiziţionaţi i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-105.

De la panoul de comandă al MFP, emiteţi un cod de cerere.

De la calculator, înregistraţi-vă la serverul de gestionare licenţă (LMS).

De la panoul de comandă al MFP, activaţi funcţiile i-Option 
LK-101 v2/LK-102/LK-105.
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8.2

% Apăsaţi tasta [Setări administrator].

% Tastaţi parola administratorului şi apăsaţi [OK].

% Apăsaţi [Setări licenţă].

1

2
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% Apăsaţi [Obţinere cod cerere].

% Apăsaţi [Da], apoi apăsaţi [OK].

% Apăsaţi [Listă imprimare] pentru a imprima codul de cerere.

1

2
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8.2

3 Înregistrare la serverul de gestionare licenţă (LMS) în curs.

% Accesaţi site-ul web al serverului de gestionare licenţă (LMS).

% Selectaţi o limbă.

% Introduceţi numărul de serie şi codul de cerere afişat prin emiterea unui cod de cerere, apoi faceţi 
clic pe butonul [Next].

1

2
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% Introduceţi numărul simbolului inclus în certificatul simbol, selectaţi opţiunile de înregistrare şi faceţi 
clic pe butonul [Next].

% Confirmaţi conţinutul înregistrării şi faceţi clic pe butonul [Generate License Code].

1

2
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% Sunt emise codul de licenţă şi codul de funcţie. Codul de licenţă şi codul de funcţie sunt necesare 
pentru a activa funcţiile i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-105.

4 Activaţi funcţiile i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-105.

% În ecranul Setări licenţă din Setări administrator, apăsaţi [Instalare licenţă].

1

2



bizhub 423/363/283/223 8-11

8.2 Pentru a înregistra i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-105 8

% Apăsaţi [Cod funcţie] pentru a introduce codul de funcţie obţinut.

% Apăsaţi [Cod licenţă] şi introduceţi codul de licenţă emis.

% Apăsaţi [Instalare].
% Apăsaţi [Da] şi apoi [OK].

1

2
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% Opriţi, apoi reporniţi întrerupătorul principal.

Referinţă
- După activarea funcţiei, opriţi întrerupătorul principal, apoi aşteptaţi circa 10 secunde înainte de a-l 

reporni. În caz contrar, este posibil ca aparatul să nu funcţioneze corect.
- În ecranul Setări licenţă din Setări administrator, apăsaţi [Listă funcţii activate] pentru a verifica lista 

funcţiilor activate.
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9 Depanare

9.1 Depanare

Această secţiune descrie proceduri de depanare obişnuite într-un format întrebare şi răspuns. Dacă 
problema nu este corectată, chiar după ce aţi efectuat procedura descrisă, contactaţi reprezentantul dvs. de 
service.

De ce nu poate fi pornită maşina?

Maşina are două întrerupătoare.

Răspuns

Verificaţi următoarele.
- Verificaţi dacă ştecărul de alimentare al aparatului este introdus ferm în priza electrică. În plus, verificaţi 

dacă siguranţa circuitului nu a fost decuplată.
- Verificaţi dacă maşina a fost pornită utilizând atât întrerupătorul de alimentare secundar cât şi 

întrerupătorul de alimentare principal.

NOTĂ
Dacă aparatul nu porneşte după ce elementele indicate au fost verificate, contactaţi reprezentantul dvs. de 
service.

De ce nu apare niciun ecran în panoul tactil?

Dacă nu este efectuată nicio operaţie pentru o durată de timp specificată, panoul tactil se stinge şi maşina 
intră automat într-o stare de conservare a energiei.
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Răspuns

Verificaţi următoarele.
- Utilizaţi cadranul [Luminozitate] din panoul de comandă pentru a regla luminozitatea ecranului din 

panoul tactil.

- Apăsaţi panoul tactil. Nu este nicio problemă dacă panoul tactil se aprinde. Când maşina este în mod 
Consum Redus, apăsarea panoului tactil sau apăsarea unei taste din panoul de comandă revocă modul 
Consum Redus.

- Încercaţi să apăsaţi tasta [Economic] din panoul de comandă. Dacă temporizatorul săptămânal a setat 
aparatul în modul Repaus, apare un ecran pe panoul tacil, unde se poate apăsa tasta [Economic]. 
Introduceţi informaţiile indicate pe ecran pentru a putea utiliza aparatul în afara programului de lucru.

- Verificaţi dacă maşina a fost pornită utilizând atât întrerupătorul de alimentare secundar cât şi 
întrerupătorul de alimentare principal.

NOTĂ
Dacă nu apare niciun ecran pe panoul tactil după ce elementele indicate au fost verificate, contactaţi 
reprezentantul dvs. de service.
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De ce apare un mesaj precum înlocuirea consumabilei sau întreţinerea de 

curăţare?

Când consumabilele utilizate de maşină sunt aproape goale, apare o avertizare despre perioada de înlocuire. 
Acest mesaj apare când fanta geamului de scanare este murdară.

Răspuns

Înlocuiţi consumabilele afişate sau curăţaţi fanta geamului de scanare.

Consumabilul este gol când apare un mesaj, indicând că trebuie înlocuit consumabilul. Copierea este posibilă 
pentru scurt timp după ce apare mesajul, dar consumabilele ar trebui pregătite curând.
- Pentru un recipient de toner

După apariţia mesajului "Recipientul Tonerului (K) este scăzut. Înlocuiţi când sunteţi atenţionat.", apare 
mesajul "Înlocuiţi recipientul tonerului (K)". Înlocuiţi recipientul de toner conform contractului de întreţinere.
- Pentru o unitate de cilindru

La apariţia mesajului "Înlocuiţi următoarea(le) unitate(tăţi).", contactaţi reprezentantul de service.

De ce mesajul de blocare rămâne afişat?

Este posibil să se fi produs un blocaj în altă locaţie decât cea indicată pe ecran. Verificaţi locaţia indicată pe 
ecranul afişat.

Răspuns

Verificaţi următoarele.
- Verificaţi să nu rămână hârtie ruptă în porţiunea indicată de numărul de pe ecranul panoului tactil. Dacă 

hârtia nu poate fi îndepărtată, contactaţi reprezentantul dvs. service.
- Deschideţi şi închideţi uşa indicată de numărul de pe ecranul panoului tactil. S-ar putea ca mesajul să 

nu rămână afişat după ce această operaţie este efectuată.

NOTĂ
Dacă avertizarea de blocare rămâne afişată după verificarea elementelor indicate, contactaţi reprezentantul 
de service.
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De ce a apărut un mesaj de eroare?

Există trei tipuri de erori: erori care pot fi eliminate deschizând/închizând uşa dreapta sus, erori care pot fi 
eliminate pornind/oprind alimentarea şi erori care nu pot fi eliminate. Eliminaţi eroarea urmând instrucţiunile 
de pe ecran. Dacă eroarea nu poate fi eliminată sau eliberată, contactaţi reprezentantul de service cu codul 
de eroare.

Răspuns

Eliminaţi eroarea urmând instrucţiunile de pe ecran.

NOTĂ
Dacă mesajul rămâne afişat, reţineţi codul de eroare care a apărut pe ecran, deconectaţi aparatul de la priza 
electrică, apoi contactaţi reprezentantul de service.
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10 Parametri Setări Utilizator

Cu parametrii Setări Utilizator, setările obişnuite ale aparatului şi setările pentru funcţii specifice pot fi 
schimbate conform condiţiilor şi mediului de operare.

10.1 Afişarea ecranului Setări Utilizator

Diferite setări pot fi specificate din ecranul Setări Utilizator.

Referinţă
- Pentru modificarea setărilor implicite pentru modul Fax/Scanare, apăsaţi tasta [Fax/Scan], apoi tasta 

[Util./Contor].

d Referinţă

Pentru detalii, consultaţi capitolul 6 din [Manual de operare - Operaţii de copiere].
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10.2 Setări care pot fi specificate

Se pot specifica setări pentru parametrii din următoarele cinci categorii din ecranul Setări utilizator.

d Referinţă

Pentru detalii privind parametrii Setări copiator, consultaţi capitolul 6 din [Manual de operare - Operaţii de 
copiere].

Pentru detalii privind parametrii Setări scanare/fax, consultaţi capitolul 9 din [Manual de operare - Operaţii 
scanare reţea/fax/fax reţea].

Pentru detalii privind parametrii Setări imprimantă, consultaţi capitolul 13 din [Manual de operare - Operaţii 
imprimare].

Setări sistem

Se pot modifica limba de afişare a ecranului tactil, unităţile de măsură şi setările pentru modurile de 
economisire a energiei.
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Setări personalizate afişaj

Se poate modifica afişajul din panoul din stânga al ecranului tactil şi setările din ecranul De bază.

Setări Copiator

Setările pentru funcţiile de copiere pot fi schimbate astfel încât operaţiile pot fi efectuate cu uşurinţă.
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Setări scanare/fax

Se pot modifica setările pentru funcţiile fax/scanare, pentru a permite efectuarea cu uşurinţă a operaţiilor.

Setări imprimantă

Setările pentru funcţiile de imprimare pot fi schimbate astfel încât operaţiile pot fi efectuate cu uşurinţă.
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11 Glosar

11.1 Glosar

Element Descriere

ADF Acesta este un Alimentator automat de documente faţă-verso. Poate scana 
originalele în mod automat. (ADF = Alimentator automat documente)

Capsă centru şi 
pliere

Aceasta este funcţia de finisare care evacuează hârtia pliată în jumătate şi 
capsată în două locaţii de-a lungul axei centrale.

Capsare Această funcţie de finisare evacuează copiile legate cu capse, la copierea 
documentelor care conţin două sau mai multe pagini.

Confidenţial În general, aceasta se referă la corespondenţa care trebuie deschisă numai de 
către persoana căreia îi este adresată. La acest aparat, aceasta se referă la 
funcţia (denumită transmisie confidenţială) prin care un fax este trimis unei 
anumite persoane. Din moment ce transmisiile confidenţiale utilizează casetele 
utilizator confidenţiale configurate la aparat, aceste transmisii pot fi utilizate când 
aparatul receptor este, de asemenea, dotat cu funcţia de transmisie 
confidenţială.

Difuzare La acest aparat, funcţia se numeşte "transmisie". Aceasta este funcţia care 
trimite un fax la mai mulţi destinatari dintr-o singură operaţie.

Funcţii de securitate Acesta este numele generic al diferitelor funcţii pentru consolidarea siguranţei 
informaţiilor, în vederea prevenirii dezvăluirii informaţiilor, de exemplu, astfel încât 
datele confidenţiale salvate în aparat să nu fie dezvăluite unor terţi, iar diferitele 
setări să poată fi modificate numai de către posesorul parolei.

Grup Aceasta este funcţia de finisare care evacuează copiile pagină cu pagină atunci 
când se imprimă două sau mai multe copii ale unui document cu mai multe pagini.

Interogare Aceasta este funcţia de transmisie prin care o transmisie prin fax este iniţiată 
printr-o operaţie efectuată de către aparatul receptor. Cu o transmisie prin 
interogare, destinatarul suportă costurile de apel, deoarece documentul de trimis 
este stocat în memoria aparatului transmiţător până când receptorul iniţiază 
transmisia prin trimiterea unei comenzi de recepţie.

LCT Acesta este dulapul de alimentare cu hârtie PC-409. Se pot încărca până la 2500 
de coli. (LCT = Tavă de mare capacitate)

Mod economic Aceasta este funcţia pentru intrarea într-un mod de economisire a energiei (modul 
economic sau modul repaus). Aparatul poate fi setat automat la un mod 
economic la apăsarea pe tasta [Economic].

Nume sursă 
transmisie

Aceasta este funcţia care specifică, de la aparatul transmiţător, dacă informaţiile 
privind sursa transmisiei sunt imprimate de aparatul receptor în partea de sus a 
documentelor fax recepţionate. Imprimarea sau nu a acestor informaţii şi numele 
imprimat pot fi specificate numai de la aparatul transmiţător.

Operaţii de scanare Scanarea documentului se numeşte "scanare", iar metodele de trimitere sau de 
salvare a datelor scanate se numesc funcţii de scanare. Aceste funcţii de scanare 
includ transmisiile prin e-mail, unde datele scanate sunt trimise la o adresă de e-
mail ca fişier ataşat, în afara transmisiilor FTP, SMB, WebDAV şi a funcţiei Servicii 
Web, salvarea în casetele utilizator şi utilizarea ca scanare.

Perforare În copii se pot realiza găuri pentru îndosariere.

Power Save Acesta este modul în care aparatul intră automat pentru conservarea energiei 
atunci când nu se execută nicio operaţie pentru un interval determinat de timp. 
Un alt mod de conservare a energiei este modul repaus. Aparatul conservă mai 
multă energie în modul repaus decât în modul economic.

Repaus Acesta este modul în care aparatul intră automat pentru conservarea energiei 
atunci când nu se execută nicio operaţie pentru un interval determinat de timp. 
Un alt mod de conservare a energiei este modul economic. Aparatul conservă 
mai multă energie în modul repaus decât în modul economic.

Salvare în casetă 
utilizator

Aceasta este funcţia prin care datele scanate cu o operaţie de copiere, fax sau 
scanare sunt salvate într-o casetă utilizator configurată la aparat. Datele salvate 
în caseta utilizator pot fi transmise sau trimise prin fax.
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Sarcină Acestea sunt informaţiile despre operaţie care sunt înregistrate la aparat după 
aplicarea setărilor. Operaţiile de copiere şi de scanare la apăsarea tastei [Start] şi 
comanda de imprimare trimisă de la un calculator sunt toate înregistrate la aparat 
şi numite sarcini.

Semipliere Aceasta este funcţia de finisare pentru plierea hârtiei în jumătate după imprimare.

Sortare Această funcţie de finisare evacuează copiile set cu set, atunci când sunt 
imprimate două sau mai multe copii ale unui document cu mai multe pagini.

SSD Aceasta este memoria conţinută în aparat. Această unitate este utilizată pentru 
stocarea unui document salvat sau recepţionat de la funcţia fax când nu este 
instalat un disc dur. (SSD = unitate de tip SSD)

Temporizator 
săptămânal

Această funcţie setează aparatul în modul repaus la momentul specificat. Se pot 
specifica intervalele de dată şi de oră când aparatul nu este utilizat, astfel încât 
aparatul să poată comuta automat într-un mod prin care se conservă energie.

Element Descriere
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12 Index

A

Antet/Footer 4-15
Asamblare 4-5
Auto Zoom 3-15

B

Bluetooth 2-45
Broşură 3-10

C

Calitate imagine 4-16
Capsare 3-22
Caseta utilizator RX memorie obligatoriu 5-25
Casetă utilizator grup 2-17
Casetă utilizator personală 2-17
Căutare destinaţie 6-22
Cerinţe de spaţiu 1-26
Certificat simbol 8-5
Cod cerere 8-5
Combinare 4-9, 7-10
Contor metric 3-36
Copertă 3-20
Copiere carte 3-17
Copiere combinată 3-6
Copiere de probă 3-32
Copiere faţă-verso 3-5
Culoare 6-12

D

Dată/Oră 4-15, 6-16
Decalaj imagine 4-10
Depanare 9-3
Destinaţie casetă utilizator 2-25
Destinaţie program 5-7, 6-7
Documente faţă-verso 7-5

E

Ecranul Copiere rapidă 3-3
Editare nume 7-3
Eliminare fundal 6-18
Eliminarea blocării capselor în finisorul FS-529 1-62
Eliminarea blocării capselor în unitatea de broşare cu 
capsare la mijloc SD-509 1-61
Eliminarea blocărilor de capse în finisorul FS-527 
1-60
Eliminarea blocărilor de hârtie şi a blocărilor de 
capse 1-51
Eliminarea blocărilor hârtiei în ADF 1-53
Eliminarea blocărilor hârtiei în finisorul FS-527 1-56
Eliminarea blocărilor hârtiei în finisorul FS-529 1-58
Eliminarea blocărilor hârtiei în separatorul de sarcini 
JS-505 1-59

Eliminarea blocărilor hârtiei în tava de hârtie 1-55
Eliminarea blocărilor hârtiei în uşa din dreapta 1-54
Examinare 3-32
Expediere fax 5-30

F

Fax adresă IP 5-21
Fax de pe calculator 5-31
Faxuri prin internet 5-21
Filigran 4-14
Finisare 3-22, 4-11, 7-14
Funcţia de ghidare 1-35
Funcţie avansată 8-3

G

Golirea casetei cu resturi de la perforare 1-69

I

ID & Imprimare 4-8
Imprimare broşură 4-9
Imprimare de probă 4-7
Imprimare faţă-verso 4-9
Imprimare securizată 4-6
Informaţii de siguranţă 1-15
Intercalare folii transparente 4-12
i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-105 8-5

Î

Încărcarea hârtiei 1-45, 1-47, 1-49
Înlocuirea cartuşului de capse pentru finisorul 
FS-527 1-66
Înlocuirea cartuşului de capse pentru finisorul 
FS-529 1-68
Înlocuirea cartuşului de capse pentru unitatea de 
broşare cu capsare la mijloc SD-509 1-67
Înlocuirea consumabilelor 1-63
Înlocuirea recipientului de toner 1-65
Înregistrarea destinaţiei de grup 5-3, 6-3
Înregistrarea destinaţiei în agenda electronică 5-3, 
6-3
Înregistrarea programului 3-27

L

Lista istoricului de sarcini 6-26
Listă comunicaţii 5-8
Listă sarcini curente 6-26

M

Margine de legare 4-10
Mărci comerciale şi copyright 1-4
Mărire/Reducere 3-15
Mediu de operare 1-27
Mod copertă 4-12
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Mod cu consum redus de energie 3-38
Modul Repaus 3-38
My Tab 4-18

N

Note de reglementare 1-19
Note şi etichete de atenţionare 1-24
Număr pagină 4-15, 6-14

O

Ofset 4-5
Opţiuni 1-70
Original broşură 3-10

P

PageScope Web Connection 7-16
Pagină copertă 3-20
Panou de comandă 1-33
PDA 2-45
Perforare 3-22
Plic 3-25
Pornire/oprire 1-44

R

Reglare calitate 4-16
Retransmitere 5-20
Rezoluţie 6-8

S

Salvare în caseta utilizator 2-23, 4-6
Scanare separată 3-8
Securitate copiere 4-14
Selectarea destinaţiilor 2-10, 2-14
Serverul de gestionare licenţă (LMS) 8-5
Setare informaţii sursă transmisie fax 5-13
Setare pe pagină 4-13
Setări font 4-17
Setări rapide 3-29
Setări scanare 5-15, 7-5
Setări utilizator 10-3
Suprapunere 4-14
Sursa de alimentare 1-27

Ş

Ştergere cadru 3-13, 6-20
Ştergerea documentului 7-7

T

Tastă scurtătură 3-29
Tavă de rezervă 3-25
Telefon mobil 2-45
Temporizator săptămânal 3-38
Tip de fişier 6-12
Tip original 4-16, 6-9
Transmisie Cod F 5-27
Transmisie difuzată 5-10
Transmisie E-Mail 6-24
Transmisie Interogare 5-17

Transmisie temporizată 5-20
Trimitere de faxuri 2-10
TX legare 7-10

U

Utilizarea documentului salvat 2-32

Z

Zoom 4-4
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