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Utilizarea sistemului – Panou

Ecran tactil – Ecrane de start*
Pictogramele de pe ecranul de start
Deschiderea
ecranului Ajutor

Ștergerea unei valori/
Resetarea setărilor
Ecran tactil

Revenirea la
ecranul de start

Activarea modului
Repaus sau modului
Hibernare(butonul repaus)
Navigare
la ecranul
următor

Navigare la
ecranul anterior

Configurarea
setărilor
Oprirea unui
proces

Alertă de participare/
avertisment

Afișajul barei de mesaje de stare

Pictogramele de pe ecranul de start
Indicator de stare

Expedierea
modificărilor

Change language

Modificarea limbii de afișare.

Copy

Accesarea meniurilor de copiere și efectuarea de copii.

Fax

Scanarea unui document, apoi trimiterea acestuia la un
număr de fax.

E-mail

Scanarea unui document, apoi trimiterea acestuia la o
adresă de e-mail.

FTP

Scanarea documentelor direct către un server File Transfer Protocol (FTP).

Search Held Jobs

Căutarea sarcinilor curente blocate.

Held Jobs

Afișarea unei liste cu sarcinile de imprimare memorate.

USB Drive

Scanarea unui document, apoi salvarea acestuia pe o
unitate de memorie USB conectată.

Bookmarks

Accesarea și gestionarea marcajelor din documente.

Card Copy

Scanarea și imprimarea ambele feţe ale unei cartele pe
o singură pagină.

Forms and Favorites

Găsirea și imprimarea rapidă a formularelor online utilizate frecvent direct de la ecranul de start al imprimantei.

MyShortcuts

Crearea de comenzi rapide direct pe ecranul de start al
imprimantei.

Avertismentul
apare în cazul unei stări de eroare.

Scan to computer

Scanarea unui document, apoi salvarea acestuia într-un
folder predefinit de pe un computer gazdă.

Alerta pentru mesajul de participare
este afișată, iar indicatorul luminos
roșu clipește. Este necesară intervenţia
utilizatorului.

Scan to Network

Scanarea unui document, apoi trimiterea acestuia
într-un folder de reţea partajat.

Introducerea
unei valori sau
unui număr

Indicatorul luminos de stare

Indicatorul luminos al butonului de repaus

Stins
Clipește în verde

Stins
Galben chihlimbar
constant
Clipește în galben
chihlimbar
Lumina galbenă chihlimbarie clipește

Verde constant
Clipește în roșu

Modul Oprire/Hibernare
Încălzire, procesare de
date sau imprimare
Inactiv
Este necesară intervenţia
utilizatorului

Inactiv/Pregătit
Modul Repaus
Comutare la/de la modul
Hibernare
Modul Hibernare

Utilizarea ecranului tactil
Derulare la stânga.
Selectarea sau ștergerea unui element
Derulare la dreapta.

Derulare în sus/
jos

Anularea unei acţiuni
sau selecţii/Revenire

Salvarea unei setări

Deschiderea unei ferestre de dialog
pentru Ajutor contextual.

* Ecranul dumneavoastră de start ar putea varia în funcţie de setările de personalizare a
ecranului de start, setarea administrativă și soluţiile integrate active.
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Copierea

Ecranele principale de copiere*

1. Poziţionaţi originalul(ele).

Specificarea dimensiunii
originalului
Specificarea zoom-ului

Menţinerea secvenţei atunci când se
imprimă mai multe copii ale unui original

Specificarea dimensiunii și tipului
hârtiei utilizate pentru copii

Specificarea orientării, setării duplex, legării

Specificarea tipului și
sursei originalului

Salvarea setărilor curente
drept comandă rapidă

Introducerea de coli goale între copii
Specificarea setărilor
pentru pagina de gardă

Introducerea unui antet/
subsol pentru copii

2. Atingeţi Copy de pe ecranul de start.

3. Specificaţi setările dorite.
4. Introduceţi numărul de copii.
Ajustarea densităţii
de copiere

Setarea numărului de copii

Pornirea procesului
de copiere

Specificarea marginii
unei pagini scanate

Specificarea setării simplex/duplex
5. Apăsaţi

Specificarea unui mesaj
de suprapunere
Eliminarea marcajelor de pe
marginile documentului

Imprimarea a două sau
mai multe pagini ale unui
document original pe
aceeași pagină

pe panoul de comandă.
*Funcţiile disponibile depind de configurarea sistemului.

Zoom
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Duplex
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Poziţionaţi originalul(ele).
Atingeţi Copy de pe ecranul de start.
Atingeţi Scale.
Realizaţi setările dorite.
Atingeţi .
de pe panoul de comandă.
Apăsaţi

Rata de zoom

Pentru a
preseta
valorile
zoomului
Pentru a schimba manual zoom-ul

Poziţionaţi originalul(ele).
Atingeţi Copy de pe ecranul de start.
Atingeţi Sides (Duplex).
Realizaţi setările dorite.
Atingeţi .
de pe panoul de comandă.
Apăsaţi

Asamblarea copiilor
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Poziţionaţi originalul(ele).
Atingeţi Copy de pe ecranul de start.
Atingeţi Collate.
Realizaţi setările dorite.
Atingeţi .
de pe panoul de comandă.
Apăsaţi

Reglarea calităţii de copiere
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Poziţionaţi originalul(ele).
Atingeţi Copy de pe ecranul de start.
Atingeţi Content.
Selectaţi tipul de conţinut și atingeţi .
Selectaţi sursa conţinutului și atingeţi .
de pe panoul de comandă.
Apăsaţi

Îndreptarea imaginilor scanate
Setările pentru
reglarea imaginii
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Crearea unei broșuri*
1.
2.
3.
4.
5.

Poziţionaţi originalul(ele).
Atingeţi Copy de pe ecranul de start.
Atingeţi Booklet.
Realizaţi setările dorite și atingeţi .
de pe panoul de
Apăsaţi
comandă.

Crearea unei comenzi rapide*
1. Poziţionaţi originalul(ele).
2. Atingeţi MyShortcuts de pe ecranul de start.
3. Atingeţi Create.

Scanarea pe memoria USB
1. Poziţionaţi originalul(ele).
2. Introduceţi dispozitivul de memorie USB în portul USB.
3. Atingeţi Scan to USB.
4. Realizaţi setările dorite.
de pe panoul de
5. Apăsaţi
comandă.

4. Selectaţi tipul de comandă rapidă.
*Este disponibil numai dacă este instalat kitul opţional disc dur HD-P05.

Copierea mai multor pagini pe o singură coală
1.
2.
3.
4.
5.

Poziţionaţi originalul(ele).
Atingeţi Copy de pe ecranul de start.
Atingeţi Paper Saver.
Realizaţi setările dorite și atingeţi .
de pe panoul de
Apăsaţi
comandă.

Scanare către e-mail
5. Realizaţi setările dorite.
6. Atingeţi Save it.
*În funcţie de soluţiile integrate active

Copierea unei cartele*

1. Poziţionaţi originalul(ele).
2. Atingeţi E-mail de pe ecranul
de start.
3. Atingeţi Recipient(s).
4. Introduceţi adresa de e-mail
și atingeţi .
de pe panoul de
5. Apăsaţi
comandă.

1. Poziţionaţi cartela pe geamul scanerului.
2. Atingeţi Card Copy de pe ecranul de start.

Trimiterea unui fax
1.
2.
3.
4.

Poziţionaţi originalul(ele).
Atingeţi Fax de pe ecranul de start.
Introduceţi numărul de fax.
de pe panoul de
Apăsaţi
comandă.

Scanarea pe reţea*
3. Atingeţi Options pentru a realiza setările dorite.

1. Poziţionaţi originalul(ele).
2. Atingeţi Scan to Network de pe
ecranul de start.
3. Selectaţi o destinaţie.
4. Realizaţi setările dorite.
de pe panoul de
5. Apăsaţi
comandă.

pentru a scana prima faţă a cartelei.
4. Apăsaţi
pentru a scana a
5. Întoarceţi cartela și apăsaţi
doua faţă.
*În funcţie de soluţiile integrate active

*În funcţie de soluţiile integrate active

