
Ghid rapid de utilizare pentru
imprimanta multifuncţională
Xerox® B305/B315

Copiere

RReeaalliizzaarreeaa ccooppiiiilloorr
1. Încărcaţi un document original în tava ADF sau pe geamul

scanerului.

Notă: Pentru a evita trunchierea imaginii, asiguraţi-vă că
documentul original şi hârtia de ieşire au aceeaşi
dimensiune.

2. Din ecranul principal, atingeţi Copiere, apoi specificaţi numărul
de copii.
Dacă este necesar, reglaţi setările pentru copiere.

3. Copiaţi documentul.

Notă: Pentru a realiza o copie rapidă, de la panoul de
control, apăsaţi butonul Start.

CCooppiieerreeaa ppee aammbbeellee ffeeţţee aallee hhâârrttiieeii
1. Încărcaţi un document original în tava ADF sau pe geamul

scanerului.

2. Din ecranul de pornire, atingeţi Copiere > Fețe.

3. Reglaţi setările.

4. Copiaţi documentul.

CCooppiieerreeaa mmaaii mmuullttoorr ppaaggiinnii ppee oo ssiinngguurrăă
ffooaaiiee
1. Încărcaţi un document original în tava ADF sau pe geamul

scanerului.

2. De la ecranul de pornire, atingeţi Copiere > Pagini pe faţă.

3. Reglaţi setările.

4. Copiaţi documentul.

E-mail

CCoonnffiigguurraarreeaa sseettăărriilloorr SSMMTTPP ppeennttrruu ee--mmaaiill..
Configuraţi setările SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) pentru a
trimite un document scanat prin e-mail. Setările variază în funcţie de
fiecare furnizor de servicii e-mail.

Înainte de a începe, asiguraţi-vă că imprimanta este conectată la o
reţea şi că reţeaua este conectată la internet.

UUtt ii ll ii zzaarreeaa aass ii ss tteennttuu lluu ii ddee ccoonnffiigguurraarree aa ppooşşttee ii

ee lleecctt rroonn ii ccee aa ll iimmpprr iimmaannttee ii

Înainte de a utiliza asistentul, asiguraţi-vă că firmware-ul imprimantei
este actualizat. Pentru mai multe informaţii, consultaţi Actualizare
firmware.

1. Din ecranul de pornire, atingeţi E-mail.

2. Atingeţi și introduceţi adresa dvs. de e-mail.

3. Tastaţi parola.

• În funcţie de furnizorul de servicii de e-mail, tastaţi parola
contului, parola aplicaţiei sau parola de autentificare. Pentru
mai multe informaţii privind parola, consultaţi lista Furnizori
de servicii de e-mail, apoi căutaţi Parolă dispozitiv.

• Dacă furnizorul dvs. nu este listat, contactaţi furnizorul şi
solicitaţi setările Gateway SMTP principal, Port gateway SMTP
principal, Utilizare SSL/TLS şi Autentificare server SMTP.

4. Atingeţi OK.

UUtt ii ll ii zzaarreeaa mmeenniiuu lluu ii SSeettăărr ii aa ll iimmpprr iimmaannttee ii

1. De pe ecranul de pornire, atingeţi Setări > E-mail > Configurare
e-mail.

2. Configuraţi setările.

• Pentru mai multe informaţii privind parola, consultaţi lista de
Furnizori de servicii de e-mail.

• Pentru furnizorii de servicii de e-mail care nu se află pe listă,
contactaţi-vă furnizorul şi solicitaţi setările.

UUtt ii ll ii zzaarreeaa sseerrvveerruu lluu ii EEWWSS ((EEmmbbeeddddeedd WWeebb

SSeerrvveerr ))

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

• Vizualizaţi adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire al
acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate
prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.

• Dacă utilizaţi un server proxy, dezactivaţi-l temporar pentru
încărcarea corectă a paginii web.

2. Faceţi clic pe Setări > Email.

3. Configuraţi setările în secţiunea Configurare E-mail.

• Pentru mai multe informaţii privind parola, consultaţi lista de
Furnizori de servicii de e-mail.

• Pentru furnizorii de servicii de e-mail care nu se află pe listă,
contactaţi-vă furnizorul şi solicitaţi setările.

4. Faceţi clic pe Salvare.

FFuurrnn ii zzoorr ii ddee sseerrvv ii cc ii ii ddee ee--mmaaii ll

Pentru a determina setările SMTP ale furnizorului dvs. de servicii de e-
mail, utilizaţi următoarele tabele.

Gmail™

Notă: Asiguraţi-vă că verificarea în doi paşi este activată
pentru contul dvs. Google.

Pentru a activa verificarea în doi paşi, accesaţi pagina Securitatea
contului Google, conectaţi-vă la cont, apoi, din secţiunea Conectare la
Google, faceţi clic pe Verificare în doi paşi.
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SETĂRI VALOARE

Gateway SMTP
principal

smtp.gmail.com

Port gateway
SMTP principal

587

Utilizare SSL/TLS Obligatoriu

Solicită Certificat
de încredere

Dezactivat

Adresă de răspuns Adresa dvs. de poştă electronică

Autentificare
server SMTP

Conectare/Simplă

E-mail iniţiat de
dispozitiv

Se utilizează acreditările SMTP
ale dispozitivului

ID-ul de utilizator
al dispozitivului

Adresa dvs. de poştă electronică

Parola
dispozitivului

Parola aplicaţiei

Notă: Pentru a crea o
parolă a aplicaţiei,
accesaţi pagina
Securitatea contului
Google, conectaţi-vă la
contul dvs., apoi, din
secţiunea Conectare la
Google, faceţi clic pe
Parole aplicaţie.

Yahoo!® Mail

SETĂRI VALOARE

Gateway SMTP
principal

smtp.mail.yahoo.com

Port gateway
SMTP principal

587

SETĂRI VALOARE

Utilizare SSL/TLS Obligatoriu

Solicită Certificat
de încredere

Dezactivat

Adresă de răspuns Adresa dvs. de poştă
electronică

Autentificare
server SMTP

Conectare/Simplă

E-mail iniţiat de
dispozitiv

Se utilizează acreditările SMTP
ale dispozitivului

ID-ul de utilizator
al dispozitivului

Adresa dvs. de poştă
electronică

Parola
dispozitivului

Parola aplicaţiei

Notă: Pentru a crea o
parolă a aplicaţiei,
accesaţi pagina
Securitatea contului
Yahoo, conectaţi-vă la
contul dvs., apoi faceţi
clic pe Generare parolă
aplicaţie

Outlook Live

Aceste setări se aplică domeniilor de e-mail outlook.com şi hotmail.
com.

SETĂRI VALOARE

Gateway SMTP
principal

smtp.office365.com

Port gateway
SMTP principal

587

Utilizare SSL/TLS Obligatoriu

Solicită Certificat
de încredere

Dezactivat

SETĂRI VALOARE

Adresă de răspuns Adresa dvs. de poştă electronică

Autentificare
server SMTP

Conectare/Simplă

E-mail iniţiat de
dispozitiv

Se utilizează acreditările SMTP
ale dispozitivului

ID-ul de utilizator
al dispozitivului

Adresa dvs. de poştă electronică

Parola
dispozitivului

Parola contului sau parola
aplicaţiei
• Pentru conturile cu

verificarea în doi paşi
dezactivată, utilizaţi parola
contului.

• Pentru conturile cu
verificarea în doi paşi
activată, utilizaţi parola
aplicaţiei. Pentru a crea o
parolă de aplicaţie, accesaţi
pagina Gestionarea contului
Outlook Live şi apoi
conectaţi-vă la cont.

AOL Mail

SETĂRI VALOARE

Gateway SMTP
principal

smtp.aol.com

Port gateway
SMTP principal

587

Utilizare SSL/TLS Obligatoriu

Solicită Certificat
de încredere

Dezactivat

Adresă de răspuns Adresa dvs. de poştă electronică
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SETĂRI VALOARE

Autentificare
server SMTP

Conectare/Simplă

E-mail iniţiat de
dispozitiv

Se utilizează acreditările SMTP
ale dispozitivului

ID-ul de utilizator
al dispozitivului

Adresa dvs. de poştă electronică

Parola
dispozitivului

Parola aplicaţiei

Notă: Pentru a crea o
parolă a aplicaţiei,
accesaţi pagina
Securitatea contului AOL,
conectaţi-vă la contul
dvs., apoi faceţi clic pe
Generare parolă
aplicaţie.

iCloud Mail

Notă: Asiguraţi-vă că verificarea în doi paşi este activată
pentru contul dvs..

SETĂRI VALOARE

Gateway SMTP
principal

smtp.mail.me.com

Port gateway SMTP
principal

587

Utilizare SSL/TLS Obligatoriu

Solicită Certificat
de încredere

Dezactivat

Adresă de răspuns Adresa dvs. de poştă
electronică

Autentificare server
SMTP

Conectare/Simplă

SETĂRI VALOARE

E-mail iniţiat de
dispozitiv

Se utilizează acreditările SMTP
ale dispozitivului

ID-ul de utilizator
al dispozitivului

Adresa dvs. de poştă
electronică

Parola
dispozitivului

Parola aplicaţiei

Notă: Pentru a crea o
parolă de aplicaţie,
accesaţi pagina
Gestionarea contului
iCloud, conectaţi-vă la
cont, apoi, în secţiunea
Securitate, faceţi clic pe
Generare parolă.

Comcast Mail

SETĂRI VALOARE

Gateway SMTP
principal

smtp.comcast.net

Port gateway
SMTP principal

587

Utilizare SSL/TLS Obligatoriu

Solicită Certificat
de încredere

Dezactivat

Adresă de răspuns Adresa dvs. de poştă electronică

Autentificare
server SMTP

Conectare/Simplă

E-mail iniţiat de
dispozitiv

Se utilizează acreditările SMTP
ale dispozitivului

SETĂRI VALOARE

ID-ul de utilizator
al dispozitivului

Adresa dvs. de poştă electronică

Parola
dispozitivului

Parolă cont

Mail.com

SETĂRI VALOARE

Gateway SMTP
principal

smtp.mail.com

Port gateway
SMTP principal

587

Utilizare SSL/TLS Obligatoriu

Solicită Certificat
de încredere

Dezactivat

Adresă de răspuns Adresa dvs. de poştă electronică

Autentificare
server SMTP

Conectare/Simplă

E-mail iniţiat de
dispozitiv

Se utilizează acreditările SMTP
ale dispozitivului

ID-ul de utilizator
al dispozitivului

Adresa dvs. de poştă electronică

Parola
dispozitivului

Parolă cont
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Zoho Mail

SETĂRI VALOARE

Gateway SMTP
principal

smtp.zoho.com

Port gateway
SMTP principal

587

Utilizare SSL/TLS Obligatoriu

Solicită Certificat
de încredere

Dezactivat

Adresă de răspuns Adresa dvs. de poştă electronică

Autentificare
server SMTP

Conectare/Simplă

E-mail iniţiat de
dispozitiv

Se utilizează acreditările SMTP
ale dispozitivului

ID-ul de utilizator
al dispozitivului

Adresa dvs. de poştă electronică

Parola
dispozitivului

Parola contului sau parola
aplicaţiei
• Pentru conturile cu

verificarea în doi paşi
dezactivată, utilizaţi parola
contului.

• Pentru conturile cu
verificarea în doi paşi
activată, utilizaţi parola
aplicaţiei. Pentru a crea o
parolă de aplicaţie, accesaţi
pagina Securitatea contului
Zoho Mail, conectaţi-vă la
cont, apoi, în secţiunea
Parole specifice aplicaţiei,
faceţi clic pe Generare
parolă nouă.

QQ Mail

Notă: Asiguraţi-vă că serviciul SMTP este activat pentru
contul dvs.

Pentru a activa serviciul, din pagina principală QQ Mail, faceţi clic pe
Setări > Cont, apoi, din secţiunea Servicii POP3/IMAP/SMTP/Schimb/
CardDAV/CalDAV, activaţi fie servicii POP3/SMTP sau servicii IMAP/
SMTP.

SETĂRI VALOARE

Gateway SMTP
principal

smtp.qq.com

Port gateway SMTP
principal

587

Utilizare SSL/TLS Obligatoriu

Solicită Certificat
de încredere

Dezactivat

Adresă de răspuns Adresa dvs. de poştă
electronică

Autentificare server
SMTP

Conectare/Simplă

E-mail iniţiat de
dispozitiv

Se utilizează acreditările SMTP
ale dispozitivului

ID-ul de utilizator
al dispozitivului

Adresa dvs. de poştă
electronică

Parola
dispozitivului

Cod de autorizare

Notă: Pentru a genera un
cod de autorizare, din
pagina principală QQ
Mail, faceţi clic pe
Setări > Cont, apoi, din
secţiunea Servicii POP3/
IMAP/SMTP/Schimb/
CardDAV/CalDAV, faceţi
clic pe Generare cod de
autorizare

NetEase Mail (mail.163.com)

Notă: Asiguraţi-vă că serviciul SMTP este activat pentru
contul dvs.

Pentru a activa serviciul, din pagina principală NetEase Mail, faceţi clic
pe Setări > POP3/SMTP/IMAP, apoi activaţi fie serviciul IMAP/SMTP
sau serviciul POP3/SMTP.

SETĂRI VALOARE

Gateway SMTP
principal

smtp.163.com

Port gateway
SMTP principal

465

Utilizare SSL/TLS Obligatoriu

Solicită Certificat
de încredere

Dezactivat

Adresă de răspuns Adresa dvs. de poştă electronică

Autentificare
server SMTP

Conectare/Simplă

E-mail iniţiat de
dispozitiv

Se utilizează acreditările SMTP
ale dispozitivului

ID-ul de utilizator
al dispozitivului

Adresa dvs. de poştă electronică

Parola
dispozitivului

Parolă de autorizare

Notă: Parola de
autorizare este furnizată
l activarea serviciului
IMAP/SMTP sau POP3/
SMTP.

NetEase Mail (mail.126.com)

Notă: Asiguraţi-vă că serviciul SMTP este activat pentru
contul dvs.

Pentru a activa serviciul, din pagina principală NetEase Mail, faceţi clic
pe Setări > POP3/SMTP/IMAP, apoi activaţi fie serviciul IMAP/SMTP
sau serviciul POP3/SMTP.
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SETĂRI VALOARE

Gateway SMTP
principal

smtp.126.com

Port gateway
SMTP principal

465

Utilizare SSL/TLS Obligatoriu

Solicită Certificat
de încredere

Dezactivat

Adresă de răspuns Adresa dvs. de poştă
electronică

Autentificare
server SMTP

Conectare/Simplă

E-mail iniţiat de
dispozitiv

Se utilizează acreditările SMTP
ale dispozitivului

ID-ul de utilizator
al dispozitivului

Adresa dvs. de poştă
electronică

Parola
dispozitivului

Parolă de autorizare

Notă: Parola de
autorizare este furnizată
l activarea serviciului
IMAP/SMTP sau POP3/
SMTP.

NetEase Mail (mail.yeah.net)

Notă: Asiguraţi-vă că serviciul SMTP este activat pentru
contul dvs.

Pentru a activa serviciul, din pagina principală NetEase Mail, faceţi
clic pe Setări > POP3/SMTP/IMAP, apoi activaţi fie serviciul IMAP/
SMTP sau serviciul POP3/SMTP.

SETĂRI VALOARE

Gateway SMTP
principal

smtp.yeah.net

Port gateway
SMTP principal

465

Utilizare SSL/TLS Obligatoriu

Solicită Certificat
de încredere

Dezactivat

Adresă de răspuns Adresa dvs. de poştă
electronică

Autentificare
server SMTP

Conectare/Simplă

E-mail iniţiat de
dispozitiv

Se utilizează acreditările SMTP
ale dispozitivului

ID-ul de utilizator
al dispozitivului

Adresa dvs. de poştă
electronică

Parola
dispozitivului

Parolă de autorizare

Notă: Parola de
autorizare este furnizată
l activarea serviciului
IMAP/SMTP sau POP3/
SMTP.

Sohu Mail

Notă: Asiguraţi-vă că serviciul SMTP este activat pentru
contul dvs.

Pentru a activa serviciul, din pagina principală Sohu Mail, faceţi clic pe
Opţiuni > Setări > POP3/SMTP/IMAP, apoi activaţi fie serviciul
IMAP/SMTP sau serviciul POP3/SMTP.

SETĂRI VALOARE

Gateway SMTP
principal

smtp.sohu.com

Port gateway
SMTP principal

465

Utilizare SSL/TLS Obligatoriu

Solicită Certificat
de încredere

Dezactivat

Adresă de
răspuns

Adresa dvs. de poştă electronică

Autentificare
server SMTP

Conectare/Simplă

E-mail iniţiat de
dispozitiv

Se utilizează acreditările SMTP ale
dispozitivului

ID-ul de
utilizator al
dispozitivului

Adresa dvs. de poştă electronică

Parola
dispozitivului

Parolă independentă

Notă: Parola independentă
este furnizată l activarea
serviciului IMAP/SMTP sau
POP3/SMTP.

Sina Mail

Notă: Asiguraţi-vă că serviciul POP3/SMTP este activat
pentru contul dvs.

Pentru a activa serviciul, din pagina principală Sina Mail, faceţi clic pe
Setări > Mai multe setări > POP/IMAP/SMTP pentru utilizator, apoi
activaţi serviciul POP3/SMTP.
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SETĂRI VALOARE

Gateway SMTP
principal

smtp.sina.com

Port gateway
SMTP principal

587

Utilizare SSL/
TLS

Obligatoriu

Solicită
Certificat de
încredere

Dezactivat

Adresă de
răspuns

Adresa dvs. de poştă electronică

Autentificare
server SMTP

Conectare/Simplă

E-mail iniţiat de
dispozitiv

Se utilizează acreditările SMTP ale
dispozitivului

ID-ul de
utilizator al
dispozitivului

Adresa dvs. de poştă electronică

Parola
dispozitivului

Cod de autorizare

Notă: Pentru a crea un cod
de autorizare, din pagina
principală pentru e-mail,
faceţi clic pe Setări > Mai
multe setări > POP/IMAP/
SMTP pentru utilizator,
apoi activaţi Starea
codului de autorizare.

• Dacă întâmpinaţi erori folosind setările furnizate, contactaţi
furnizorul de servicii de e-mail.

• Pentru furnizorii de servicii de e-mail care nu se află pe listă,
contactaţi-vă furnizorul şi solicitaţi setările.

TTrriimmiitteerreeaa uunnuuii ee--mmaaiill
Înainte de a începe, asiguraţi-vă că setările SMTP sunt configurate.
Pentru mai multe informaţii, consultaţi Configurarea setărilor SMTP
pentru e-mail..

UUtt ii ll ii zzaarreeaa ppaannoouulluu ii ddee ccoonntt rroo ll

1. Încărcaţi un document original în tava ADF sau pe geamul
scanerului.

2. Din ecranul de pornire, atingeţi E-mail, apoi introduceţi
informaţiile necesare.

3. Dacă este necesar, configuraţi setările pentru tipul de fişier trimis.

4. Trimiteţi e-mailul.

UUtt ii ll ii zzaarreeaa uunnuuii nnuummăărr ddee ccoommaannddăă rraapp iiddăă

1. Încărcaţi un document original în tava ADF sau pe geamul
scanerului.

2. Din ecranul de pornire, atingeţi Comenzi rapide > E-mail.

3. Selectaţi numărul comenzii rapide.

4. Trimiteţi e-mailul.

Scanare

SSccaannaarree ccăăttrree uunn ccoommppuutteerr
Înainte de a începe, asiguraţi-vă că:

• Firmware-ul imprimantei este actualizat. Pentru mai multe
informaţii, consultaţi Actualizare firmware.

• Computerul şi imprimanta sunt conectate la aceeaşi reţea.

PPeenntt rruu uutt ii ll ii zzaattoorr ii ii ddee WWiinnddoowwss

Notă: Asiguraţi-vă că imprimanta este adăugată la
computer. Pentru mai multe informaţii, consultaţi Ghidul de
utilizare.

1. Încărcaţi un document original în alimentatorul automat de
documente sau pe geamul scanerului.

2. Din computer, deschideţi Fax şi scanare Windows.

3. Din meniul Sursă, selectaţi o sursă de scaner.

4. Dacă este nevoie, modificaţi setările SharePoint.

5. Scanaţi documentul.

PPeenntt rruu uutt ii ll ii zzaattoorr ii ii ddee MMaacc iinnttoosshh

Notă: Asiguraţi-vă că imprimanta este adăugată la
computer. Pentru mai multe informaţii, consultaţi Ghidul de
utilizare.

1. Încărcaţi un document original în alimentatorul automat de
documente sau pe geamul scanerului.

2. Din computer, efectuaţi una dintre următoarele operaţii:

a. Deschideţi Reproducere imagine.

b. Deschideţi Reproducere imagine.

c. Deschideţi Imprimante şi scanere, apoi selectaţi o
imprimantă. Faceţi clic pe Scanare > Deschidere scaner.

3. Din fereastra Scaner, efectuaţi una sau mai multe dintre
următoarele operaţii:

a. Selectaţi unde doriţi să salvaţi documentul scanat.

b. Selectaţi dimensiunea documentului original.

c. Pentru a scana din ADF, selectaţi Alimentator de documente
din meniul Scanare sau activaţi opţiunea Utilizare
alimentator de documente.

d. Dacă este necesar, configuraţi setările de scanare.

4. Faceţi clic pe Scanare.

Fax

TTrraannssmmiitteerreeaa uunnuuii ffaaxx

UUtt ii ll ii zzaarreeaa ppaannoouu lluu ii ddee ccoonntt rroo ll

1. Încărcaţi un document original în tava ADF sau pe geamul
scanerului.

2. Din ecranul de pornire, atingeţi Fax, apoi introduceţi informaţiile
necesare.

Dacă este necesar, reglaţi setările.
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3. Trimiteţi documentul prin fax.

Imprimare

IImmpprriimmaarreeaa ddee ppee uunn ccoommppuutteerr
Notă: Pentru etichete, hârtie cartonată şi plicuri, setaţi
dimensiunea hârtiei şi selectaţi imprimanta înainte de
imprimarea documentului.

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

2. Dacă este necesar, reglaţi setările.

3. Imprimaţi documentul.

IImmpprriimmaarreeaa ddee ppee uunn ddiissppoozziittiivv mmoobbiill

IImmpprr iimmaarreeaa ddee ppee uunn dd ii ssppoozz ii tt ii vv mmoobb ii ll uutt ii ll ii zzâânndd

sseerrvv ii cc iiuu ll ddee iimmpprr iimmaarree ™™ MMoopprr iiaa

Serviciul de imprimare Mopria este o soluţie de Mobile Printing pentru
dispozitivele mobile care rulează versiunea Android™ 10.0 sau o
versiune ulterioară. Acesta vă permite să imprimaţi direct pe orice
imprimantă certificată Mopria.

Notă: Descărcaţi aplicaţia Mopria Print Service din ™Google
Play store şi activaţi-o pe dispozitivul mobil.

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

2. Atingeţi Mai multe opţiuni Imprimare.

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

4. Atingeţi Imprimare.

IImmpprr iimmaarreeaa ddee ppee uunn ddii ssppoozz ii tt ii vv mmoobbii ll uutt ii ll ii zzâânndd

AAii rrPPrr iinntt ®®

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

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

• Această aplicaţie este acceptată numai pe anumite dispozitive
Apple.

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

2. Atingeţi Partajare/Încărcare > Imprimare.

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

4. Imprimaţi documentul.

IImmpprr iimmaarreeaa ddee ppee uunn ddii ssppoozz ii tt ii vv mmoobbii ll uutt ii ll ii zzâânndd

WWii --FF ii DDii rreecctt ®®

Wi-Fi Direct este un serviciu care vă permite să imprimaţi la orice
imprimantă compatibilă cu Wi-Fi Direct.

Asiguraţi-vă că dispozitivul mobil este conectat la aceeaşi reţea fără
fir ca imprimanta. Pentru mai multe informaţii, consultaţi Conectarea
unui dispozitiv mobil la imprimantă.

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

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

• Atingeţi > Imprimare.

• Atingeţi > Imprimare.

• Atingeţi > Imprimare.

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

4. Imprimaţi documentul.

Întreţinerea imprimantei

AAttaaşşaarreeaa ccaabblluurriilloorr

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

ATENȚIE – POTENȚIAL DE VĂTĂMARE: Pentru a evita
riscul de incendiu sau electrocutare, conectaţi cablul de
alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală
corespunzătoare şi împământată corect, care se află în
apropierea produsului şi este uşor accesibilă.

ATENȚIE – POTENȚIAL DE VĂTĂMARE: Pentru a evita
riscul de incendiu sau electrocutare, utilizaţi doar cablul de
alimentare furnizat cu produsul sau un cablu de schimb
autorizat de producător.

ATENȚIE – POTENȚIAL DE VĂTĂMARE: Pentru a reduce
riscul de incendiu, utilizaţi numai un cablu de
telecomunicaţii (RJ-11) de tip 26 AWG sau superior când
conectaţi acest produs la reţeaua telefonică publică
comutată. Pentru utilizatorii din Australia, cablul trebuie să
fie aprobat de Autoritatea de Comunicaţii şi Media din
Australia.

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

PORT

IMPRIMANTĂ FUNCŢIE

1 Port LINE Conectaţi imprimanta la o
linie telefonică activă
utilizând o priză telefonică
de perete standard (RJ-11),
un filtru DSL sau un
adaptor VoIP sau orice alt
adaptor care vă permite să
accesaţi linia telefonică
pentru a trimite şi a primi
faxuri.

Pentru a activa faxul
manual, utilizaţi un
separator de fax cu cablu.

2 Port
Ethernet

Conectaţi imprimanta la o
reţea.

3 Port
imprimantă
USB

Conectaţi imprimanta la un
computer.

4 Priză pentru
cablul de
alimentare

Conectaţi imprimanta la o
priză electrică
împământată
corespunzător.

ÎÎnnllooccuuiirreeaa uunnuuii ccaarrttuuşş ccuu ttoonneerr
1. Deschideți ușa frontală și împingeți-o ferm în jos.

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

2. Scoateţi unitatea imagistică.

3. Răsuciţi dispozitivul de blocare albastru, apoi scoateţi cartuşul de
toner din unitatea imagistică.

Avertisment – Deteriorare posibilă: Nu expuneţi unitatea
imagistică la lumină directă mai mult de 10 minute.
Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de
calitate a imprimării.

Avertisment – Deteriorare posibilă: Nu atingeţi tamburul
fotoconductorului. Dacă îl atingeţi, calitatea viitoarelor
lucrări de imprimare poate fi afectată.

4. Scoateţi cartuşul nou din ambalaj.

5. Pentru a redistribui tonerul, scuturaţi cartuşul de toner.
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6. Introduceţi cartuşul de toner nou în unitatea imagistică până
când se fixează în poziţie cu un clic.

7. Introduceţi unitatea imagistică.

8. Închideţi uşa.

CCuurrăăţţaarreeaa ssccaanneerruulluuii
1. Deschideţi capacul scanerului.

2. Utilizând o lavetă umedă, moale, care nu lasă scame, ştergeţi
următoarele zone:

a. Suportul geamului ADF

Notă: La unele modele de imprimante, această locaţie are
un geam ADF în locul unei plăci.

b. Suportul geamului scanerului

c. Geamul ADF

d. Geamul scanerului

3. Închideţi capacul scanerului.
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ÎÎnnccăărrccaarreeaa ttăăvviilloorr

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

1. Scoateţi tava.

Notă: Pentru a evita blocajele de hârtie, nu scoateţi tava în
timp ce imprimanta este ocupată.

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

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

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

• Pentru imprimare pe o singură faţă, încărcaţi hârtia cu antet
cu faţa în jos, cu antetul orientat către partea din faţă a tăvii.

• Pentru imprimare faţă-verso, încărcaţi hârtia cu antet cu faţa
în sus, cu antetul orientat către partea din spate a tăvii.

• Nu glisaţi hârtia în tavă.

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

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

ÎÎnnccăărrccaarreeaa aalliimmeennttaattoorruulluuii mmuullttiiffuunnccţţiioonnaall
1. Deschideţi alimentatorul multifuncţional.

2. Îndoiţi, răsfiraţi şi aliniaţi marginile hârtiei înainte de a o încărca.

3. Încărcaţi hârtia cu faţa imprimabilă îndreptată în sus.

• Pentru imprimare pe o singură faţă, încărcaţi hârtia cu antet
cu faţa în sus, cu antetul orientat către partea din spate a
imprimantei.

• Pentru imprimare pe două feţe, încărcaţi hârtia cu antet cu
faţa în jos, cu antetul orientat către partea din faţă a
imprimantei.

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

Avertisment – Deteriorare posibilă: Nu utilizaţi plicuri cu
timbre, cleme, clapete, ferestre, învelitori sau adezivi
autocolanţi.

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

5. De la panoul de control, setaţi dimensiunea şi tipul de hârtie
pentru a corespunde cu hârtia încărcată.
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SSeettaarreeaa ddiimmeennssiiuunniiii şşii aa ttiippuulluuii ddee hhâârrttiiee
1. De la panoul de control, navigaţi la:

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

2. Setaţi dimensiunea şi tipul de hârtie.

AAccttuuaalliizzaarree ffiirrmmwwaarree
Unele aplicaţii necesită un nivel minim de firmware pe dispozitiv
pentru a funcţiona corect.

Pentru mai multe informaţii privind actualizarea firmware-ului de pe
dispozitiv, contactaţi reprezentantul serviciului pentru relaţii cu
clienţii.

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

• Vizualizaţi adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire al
acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate
prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.

• Dacă utilizaţi un server proxy, dezactivaţi-l temporar pentru
încărcarea corectă a paginii web.

2. Faceţi clic pe Setări > Dispozitiv > Actualizare firmware.

3. Alegeţi una dintre următoarele:

• Faceţi clic pe Căutare actualizări > Sunt de acord, începere
actualizare.

• Încărcaţi fişierul flash. Pentru a încărca fişierul flash, efectuaţi
următorii paşi.

Pentru a obţine cel mai recent firmware, accesaţi www.xerox.com
şi căutaţi modelul de imprimantă dorit.

1. Navigaţi la fişierul flash.

Notă: Asiguraţi-vă că aţi extras fişierul .zip
firmware.

2. Faceţi clic pe Încărcare > Start.

CCoonneeccttaarreeaa iimmpprriimmaanntteeii llaa oo rreeţţeeaa WWii--FFii
Înainte de a începe, asiguraţi-vă că:

• Opţiunea Adaptor activ este setată la Automat. Din ecranul de
pornire, atingeţi Setări > Reţea/Porturi > Prezentare generală
reţea > Adaptor activ.

• Cablul Ethernet nu este conectat la imprimantă.

UUtt ii ll ii zzaarreeaa aass ii ss tteennttuu lluu ii ddee ccoonnffiigguurraarree aa rreeţţee llee ii

ffăărrăă ffii rr aa ll iimmpprr iimmaannttee ii

Înainte de a utiliza asistentul, asiguraţi-vă că firmware-ul imprimantei
este actualizat. Pentru mai multe informaţii, consultaţi Actualizare
firmware.

1. Din ecranul de pornire, atingeţi butonul Wi-Fi, apoi selectaţi
Configurează acum.

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

3. Atingeţi Terminat.

UUtt ii ll ii zzaarreeaa mmeenn iiuu lluu ii SSeettăărr ii aa ll iimmpprr iimmaannttee ii

1. Din ecranul de pornire, atingeţi Setări > Reţea/Porturi > Fără fir
> Configurare de la panoul imprimantei > Alegere reţea.

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

Notă: Pentru modelele de imprimante compatibile cu reţele
Wi-Fi, în timpul configurării iniţiale este afişată o solicitare
pentru configurarea reţelei Wi-Fi.

CCoonnffiigguurraarreeaa WWii--FFii DDiirreecctt
Wi-Fi Direct este o tehnologie peer-to-peer bazată pe Wi-Fi, care
permite dispozitivelor fără fir să se conecteze direct la o imprimantă
cu Wi-Fi Direct fără a utiliza un punct de acces (router fără fir).

1. Din ecranul de pornire, atingeţi Setări > Reţea/Porturi > Wi-Fi
Direct.

2. Configuraţi setările.

• Activare Wi-Fi Direct—Permite imprimantei să-şi difuzeze
propria reţea Wi-Fi Direct.

• Numele Wi-Fi Direct—Atribuie un nume pentru reţeaua Wi-Fi
Direct.

• Parola Wi-Fi Direct—Atribuie parola pentru negocierea
securităţii wireless atunci când se utilizează conexiunea peer-
to-peer.

• Afişare parolă pe pagina de configurare—Afişează parola pe
pagina de configurare a reţelei.

• Acceptare automată solicitări prin butonul de comandă—
Permite imprimantei să accepte automat solicitările de
conectare.

Notă: Acceptarea automată a solicitărilor prin butoane
nu este securizată.

Notă: Note:

• În mod implicit, parola reţelei Wi-Fi Direct nu este vizibilă pe
afişajul imprimantei. Pentru a afişa parola, activaţi
pictograma de vizualizare a parolei. De la ecranul de pornire,
atingeţi Setări > Securitate > Diverse > Activare parolă/
Vizualizare PIN.

• Pentru a afla parola reţelei Wi-Fi Direct fără a o expune pe
afişajul imprimantei, de la ecranul de pornire, atingeţi Setări >
Rapoarte > Reţea > Pagină configurare reţea.

CCoonneeccttaarreeaa uunnuuii ccoommppuutteerr llaa iimmpprriimmaannttăă
Înainte de a vă conecta computerul, asiguraţi-vă că Wi-Fi Direct a fost
configurat. Pentru mai multe informaţii, consultaţi Configurarea Wi-Fi
Direct.

PPeenntt rruu uutt ii ll ii zzaattoorr ii ii ddee WWiinnddoowwss

1. Deschideţi folderul de imprimante.

2. Selectaţi imprimanta pe care doriţi să o actualizaţi şi apoi alegeţi
oricare dintre următoarele variante:

• Pentru Windows 7 sau variante ulterioare, selectaţi Proprietăţi
imprimantă.

• Pentru versiuni anterioare, selectaţi Proprietăţi.

3. Navigaţi la fila Configuraţie, apoi selectaţi Update Now - Ask
Printer (Actualizare imediată - Interogare imprimantă).
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4. Aplicaţi modificările.

PPeenntt rruu uutt ii ll ii zzaattoorr ii ii ddee MMaacc iinnttoosshh

1. Din System Preferences (Preferinţe sistem) din meniul Apple,
navigaţi la imprimantă, apoi selectaţi Options & Supplies
(Opţiuni şi consumabile).

2. Navigaţi în lista opţiunilor hardware şi adăugaţi toate opţiunile
instalate.

3. Aplicaţi modificările.

CCoonneeccttaarreeaa uunnuuii ddiissppoozziittiivv mmoobbiill llaa
iimmpprriimmaannttăă
Înainte de a vă conecta dispozitivul mobil, asiguraţi-vă că Wi-Fi Direct
a fost configurat. Pentru mai multe informaţii, consultaţi Configurarea
Wi-Fi Direct.

CCoonneecc ttaarreeaa uutt ii ll ii zzâânndd WWii --FF ii DDii rreecc tt

Notă: Aceste instrucţiuni se aplică numai dispozitivelor
mobile Android.

1. De pe dispozitivul mobil, accesaţi meniul de setări.

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

3. Selectaţi numele imprimantei Wi-Fi Direct.

4. Confirmaţi conexiunea pe panoul de control al imprimantei.

CCoonneecc ttaarreeaa uutt ii ll ii zzâânndd WWii --FF ii

1. De pe dispozitivul mobil, accesaţi meniul de setări.

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

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

3. Introduceţi parola reţelei Wi-Fi Direct.

Eliminarea blocajelor

EEvviittaarreeaa bbllooccaajjeelloorr

ÎÎnnccăărrccaaţţ ii hhâârr tt iiee îînn mmoodd ccoorreessppuunnzzăăttoorr

• Asiguraţi-vă că hârtia stă dreaptă în tavă.

ÎNCĂRCAREA CORECTĂ A

HÂRTIEI

ÎNCĂRCAREA INCORECTĂ A

HÂRTIEI

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

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

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

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

• După încărcarea hârtiei, împingeţi ferm tava în imprimantă.

UUtt ii ll ii zzaaţţ ii hhâârr tt iiaa rreeccoommaannddaattăă

• Utilizaţi numai hârtie recomandată sau suporturi media de
specialitate.

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

• Îndoiţi, răsfiraţi şi aliniaţi marginile hârtiei înainte de a o încărca.

• Nu utilizaţi hârtie care a fost tăiată sau decupată manual.

• Nu amestecaţi coli de dimensiuni, greutăţi sau tipuri diferite în
aceeaşi tavă.

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

• Depozitaţi hârtia conform recomandărilor producătorului.

IIddeennttiiffiiccaarreeaa llooccaaţţiiiilloorr bbllooccaajjeelloorr
• Dacă opţiunea Asistenţă blocaje este setată la Activat,

imprimanta scoate pagini goale sau pagini imprimate parţial după
îndepărtarea unei pagini blocate. Verificaţi materialele imprimate
pentru identificarea paginilor goale.

• Atunci când opţiunea Recuperare pagini blocate este setată la
Activat sau Auto, imprimanta reimprimă paginile blocate.
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1. Alimentator
automat de
documente (ADF)

2. Tava de ieşire

3. Alimentator
multifuncţional

4. Tăvi

5. Unitatea duplex

6. Uşa din spate

BBllooccaajj ddee hhâârrttiiee îînn aalliimmeennttaattoorruull aauuttoommaatt
ddee ddooccuummeennttee ((AADDFF))
1. Scoateţi toate documentele originale din tava ADF.

2. Deschideţi capacul ADF.

3. Înlăturaţi hârtia blocată.

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

4. Închideţi capacul ADF.

BBllooccaajj ddee hhâârrttiiee îînn ttaavvaa ddee iieeşşiirree ssttaannddaarrdd
1. Ridicaţi scanerul şi apoi scoateţi hârtia blocată.

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

2. Coborâţi scanerul.

BBllooccaajj ddee hhâârrttiiee îînn aalliimmeennttaattoorruull
mmuullttiiffuunnccţţiioonnaall
1. Îndepărtaţi hârtia din alimentatorul multifuncţional.

2. Înlăturaţi hârtia blocată.

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

3. Închideţi alimentatorul multifuncţional.

4. Deschideţi uşa frontală.

Avertisment – Deteriorare posibilă: Pentru a preveni
deteriorarea de la descărcarea electrostatică, atingeţi orice
cadru metalic expus al imprimantei înainte de a accesa
sau atinge zonele interioare ale imprimantei.
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5. Scoateţi unitatea imagistică.

Avertisment – Deteriorare posibilă: Nu expuneţi unitatea
imagistică la lumină directă mai mult de 10 minute.
Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de
calitate a imprimării.

Avertisment – Deteriorare posibilă: Nu atingeţi tamburul
fotoconductorului. Dacă îl atingeţi, calitatea viitoarelor
lucrări de imprimare poate fi afectată.

6. Înlăturaţi hârtia blocată.

ATENȚIE – SUPRAFAȚĂ FIERBINTE: Interiorul
imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul
de vătămare datorat componentei fierbinţi, lăsaţi
suprafaţa să se răcească înainte de a o atinge.

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

7. Introduceţi unitatea imagistică.

8. Închideţi uşa.

9. Deschideţi alimentatorul multifuncţional.

10. Îndoiţi, răsfiraţi şi aliniaţi marginile hârtiei înainte de a o încărca.

11. Reîncărcaţi hârtia.
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BBllooccaajj ddee hhâârrttiiee îînn ttăăvvii
1. Scoateţi tava.

2. Deschideţi uşa frontală.

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

3. Scoateţi unitatea imagistică.

Avertisment – Deteriorare posibilă: Nu expuneţi unitatea
imagistică la lumină directă mai mult de 10 minute.
Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de
calitate a imprimării.

Avertisment – Deteriorare posibilă: Nu atingeţi tamburul
fotoconductorului. Dacă îl atingeţi, calitatea viitoarelor
lucrări de imprimare poate fi afectată.

4. Înlăturaţi hârtia blocată.

ATENȚIE – SUPRAFAȚĂ FIERBINTE: Interiorul
imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul
de vătămare datorat componentei fierbinţi, lăsaţi
suprafaţa să se răcească înainte de a o atinge.

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

5. Introduceţi unitatea imagistică.

6. Închideţi uşa frontală, apoi introduceţi tava.
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7. Deschideţi uşa de acces din spate.

ATENȚIE – SUPRAFAȚĂ FIERBINTE: Interiorul
imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul
de vătămare datorat componentei fierbinţi, lăsaţi
suprafaţa să se răcească înainte de a o atinge.

8. Înlăturaţi hârtia blocată.

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

9. Închideţi uşa din spate.

10. Scoateţi tava opţională.

11. Înlăturaţi hârtia blocată.

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

12. Introduceţi tava.

BBllooccaajj ddee hhâârrttiiee îînn uunniittaatteeaa dduupplleexx
1. Deschideţi uşa frontală.

Avertisment – Deteriorare posibilă: Pentru a preveni
deteriorarea de la descărcarea electrostatică, atingeţi orice
cadru metalic expus al imprimantei înainte de a accesa
sau atinge zonele interioare ale imprimantei.
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2. Scoateţi unitatea imagistică.

Avertisment – Deteriorare posibilă: Nu expuneţi unitatea
imagistică la lumină directă mai mult de 10 minute.
Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de
calitate a imprimării.

Avertisment – Deteriorare posibilă: Nu atingeţi tamburul
fotoconductorului. Dacă îl atingeţi, calitatea viitoarelor
lucrări de imprimare poate fi afectată.

3. Înlăturaţi hârtia blocată.

ATENȚIE – SUPRAFAȚĂ FIERBINTE: Interiorul
imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul
de vătămare datorat componentei fierbinţi, lăsaţi
suprafaţa să se răcească înainte de a o atinge.

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

4. Introduceţi unitatea imagistică.

5. Închideţi uşa.

6. Scoateţi tava.

7. Apăsaţi dispozitivul de blocare a unităţii duplex pentru a deschide
unitatea duplex.

8. Înlăturaţi hârtia blocată.

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

9. Închideţi unitatea duplex.

10. Introduceţi tava.
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BBllooccaajj ddee hhâârrttiiee llaa uuşşaa ddiinn ssppaattee
1. Deschideţi uşa frontală.

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

2. Scoateţi unitatea imagistică.

Avertisment – Deteriorare posibilă: Nu expuneţi unitatea
imagistică la lumină directă mai mult de 10 minute.
Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de
calitate a imprimării.

Avertisment – Deteriorare posibilă: Nu atingeţi tamburul
fotoconductorului. Dacă îl atingeţi, calitatea viitoarelor
lucrări de imprimare poate fi afectată.

3. Deschideţi uşa de acces din spate.

ATENȚIE – SUPRAFAȚĂ FIERBINTE: Interiorul
imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul
de vătămare datorat componentei fierbinţi, lăsaţi
suprafaţa să se răcească înainte de a o atinge.

4. Înlăturaţi hârtia blocată.

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

5. Închideţi uşa din spate.
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6. Introduceţi unitatea imagistică. 7. Închideţi uşa frontală.
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