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Mod de utilizare a aparatului 
Panou

Ecran tactil (Ecran de pornire)

Funcţii de bază
Efectuarea unei copii

1. Apăsaţi tasta COPIE

2. Poziţionaţi originalul(ele).

3. Introduceţi numărul de copii.

4. Apăsaţi tasta START (COLOR) pentru a realiza copii color, sau 
apăsaţi tasta START (A&N) pentru a realiza copii alb-negru.

ECRAN TACTIL 

RESETARE setări

Întrerupere proces

Mod Economic 
PORNIT/OPRIT

Introducere valoare 
sau număr

Deschidere funcţie AjutorAfişare mesaj

Intrare în modul Fax

Afişare detalii despre sarcină

Vizualizare stare 
comsumabile şi 

dispozitive

Imprimare de 
pe dispozitiv 

USB/hard disk

OPRIRE proces

Indicator START

Indicatoare de alimentare cu toner

ŞTERGEREIndicator 
erori

Indicator 
date

Modul Fax

Scanare către modul 
E-mail

Scanare către modul 
Fişier

Mod Copie

PORNIRE 
proces de copiere 

alb-negru

PORNIRE proces 
de copiere color

Intrare în modul Scan 
la e-mail

Intrare în modul Scan 
în folder

Ora / data curentă

Login/
Logout

Setări stocare copie, 
fax sau scanare

Ecran setări 
utilitar

Intrare în modul Copiere

Oprirea unui proces de copiere

1. Apăsaţi tasta STOP.

Ştergerea unei valori

1. Apăsaţi tasta ŞTERGERE (C).
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Număr de copii

Defilare sus/josVerificare setări de 
copiere specificate

Înapoi la Ecranul 
de pornire

Funcţii de bază
Ecrane iniţiale în modul Copiere

Selectaţi dimensiunea şi tipul de 
hârtie pentru imprimare.

Setări  
Duplex/Combinare

Selectare rată 
zoom

Specificare dimensiune 
original

Scanare separată 
pornit/oprit

Copiere probă pornit/
oprit

Selectare tip de document 
(text sau foto)

Specificare margine de 
legare

Copiere cartelă 
ID faţă/verso pe o 

singură pagină

Reglare densitate copiere Reglare calitate imagine

Specificare setări de 
finalizare

Specificare setări 
mod culoare

Zoom

1. Poziţionaţi originalul(ele).

2. Atingeţi ZOOM pe ecranul de Copiere.

3. Introduceţi setările dorite.

4. Atingeţi OK.

5. Apăsaţi tasta START (COLOR) pentru a realiza 
copii color, sau apăsaţi tasta START (A&N) 
pentru a realiza copii  alb-negru.

Reducere/mărire  
automată a dimensiunii 

originalului la dimensiunea 
hârtiei

Modificare manuală 
rată de zoom

Modificare rată de 
zoom prestabilită sau 

programată

Păstrare dimen-
siune original

Introducere rată de zoom 
personalizată

Puţin mai mic decât 
dimensiunea originalului

Prestabilire rate de 
zoom

Calitatea imaginii

1. Poziţionaţi originalul(ele).

2. Atingeţi CALITATE IMAG. pe ecranul Copiere.

3. Introduceţi setările dorite.

4. Atingeţi ÎNCHIDE.

5. Apăsaţi tasta START (COLOR) pentru a scana 
color, sau apăsaţi tasta START (A&N) pentru a 
scana alb-negru.

Reglare contrast 
imagine

Reglare densitate 
fundal

Reglare claritate text şi 
contur imagine

Duplex/Combinare

1. Poziţionaţi originalul(ele).

2. Atingeţi DUPLEX/COMBINARE pe ecranul de 
copiere.

3. Introduceţi setările dorite.

4. Atingeţi ÎNCHIDE.

5. Apăsaţi tasta START (COLOR) pentru a realiza 
copii color, sau apăsaţi tasta START (A&N) 
pentru a realiza copii  alb-negru.

Copiere 2 sau 4 pagini din document 
pe o singură pagină

Selectare copiere pe o 
faţă sau faţă/verso

Specificare poziţii de legare 
atât pentru original, cât şi 

pentru copii

Selectare direcţie original 
încărcat în ADF sau poziţionat 

pe geamul de originale

Finalizarea

1. Poziţionaţi originalul(ele).

2. Atingeţi FINALIZARE pe ecranul Copiere.

3. Atingeţi funcţia dorită.

4. Atingeţi OK.

5. Apăsaţi tasta START (COLOR) pentru a realiza 
copii color, sau apăsaţi tasta START (A&N) 
pentru a realiza copii  alb-negru.

Defilare sus/jos
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Funcţii în modul Scanare
Căutarea unei destinaţii (agenda electronică locală)

1. Apăsaţi tasta E-MAILde pe panoul de  
comandă.

2. Atingeţi .

3. Atingeţi CĂUTARE.

4. Atingeţi NUME.

5. Atingeţi INDEX.

6. Introduceţi un cuvânt cheie.

7. Atingeţi OK (2x). 
Se afişează rezultatele căutării.

Înregistrarea adresei (agenda electronică locală)

1. Apăsaţi tasta UTIL./CONTOR de pe panoul 
 de comandă.

2. Atingeţi ÎNREGISTRARE ADRESĂ.

3. Atingeţi E-MAIL.

4. Atingeţi NOU.

5. Introduceţi informaţiile de destinaţie şi atingeţi OK.

6. Atingeţi OK.

Trimiterea datelor spre mai multe destinaţii

1. Poziţionaţi originalul(ele).

2. Apăsaţi tasta E-MAIL de pe panoul  
de comandă.

3. Atingeţi FAVORITE.

4. Specificaţi doi sau mai mulţi destinatari.

5. Apăsaţi tasta START (COLOR) pentru a realiza copii 
color, sau apăsaţi tasta START (A&N)  
pentru a realiza copii alb-negru.

Funcţii în modul Fişier
Scanarea în memoria USB (Introducere directă)

1. Conectaţi dispozitivul de memorie USB în portul USB. 

 apare în partea de jos a ecranului.

2. Poziţionaţi originalul(ele).

3. Apăsaţi tasta FIŞIER de pe panoul de comandă.

4. Atingeţi INTRODUC. DIRECTĂ.

5. Atingeţi MEMORIE USB.

6. Atingeţi NUME DOCUMENT.

7. Introduceţi numele documentului.

8. Atingeţi OK.

9. Apăsaţi tasta START (COLOR) pentru a scana color, sau apă-
saţi tasta START (A&N) pentru a realiza copii alb-negru.

Funcţii în modul Fax
Trimiterea unui fax 

1. Poziţionaţi originalul(ele).

2. Apăsaţi tasta FAX de pe panoul de comandă.

3. Atingeţi INTRODUC. DIRECTĂ.

4. Atingeţi FAX.

5. Introduceţi numărul de fax.

6. Atingeţi OK.

7. Apăsaţi tasta START.*

*Faxul se trimite alb-negru indiferent dacă este apăsată tasta  
START (COLOR) sau tasta START (A&N).

Scanarea către e-mail (Introducere directă)

1. Poziţionaţi originalul(ele).

2. Apăsaţi tasta E-MAIL de pe panoul de 
comandă.

3. Atingeţi INTRODUC. DIRECTĂ.

4. Atingeţi E-MAIL.

5. Atingeţi ADRESĂ.

6. Introduceţi adresa de destinaţie.

7. Atingeţi OK (2x).

8. Apăsaţi tasta START (COLOR) pentru a realiza copii color, sau 
apăsaţi tasta START (A&N) pentru a realiza copii alb-negru.

Introducere adresă de 
e-mail

Introducere nume de 
înregistrare

Selectare caractere 
de index care vor 
fi utilizate pentru 

căutarea destinaţiei

Afişare ca Favorite 
PORNIT/OPRIT


