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1
Prezentarea produsului

Acest aparat este un copiator şi o imprimantă în reţea color/alb-negru, care funcţionează
la o viteză de 75 de copii/imprimări pe minut.
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Interfaţa cu utilizatorul (UI)

1. Ecran senzorial

2. Pornire servicii

3. Servicii

4. Stare lucrare

5. Stare aparat

6. Conectare/Deconectare

7. Economizor de energie

8. Şterge tot

9. Stop

10. Start

11. Întrerupere

12. Tastatură

13. Limbă

14. Ajutor
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Pornirea/oprirea

Două comutatoare de pornire/oprire

Aparatul dispune de două comutatoare de pornire/oprire:

1. Comutatorul de pornire/oprire: folosiţi acest comutator pentru a porni sau a opri
aparatul.

2. Comutatorul principal de pornire/oprire: acest comutator se află în spatele uşii
frontale/capacului frontal. Este utilizat mai ales de către inginerul de service Xerox
la efectuarea operaţiilor de service pentru aparat. În cazuri rare de rezolvare a
problemelor, este posibil să vi se solicite să opriţi aparatul prin intermediul acestui
comutator.

IMPORTANT
Întotdeauna acţionaţi în poziţia „oprit” mai întâi comutatorul de pornire/oprire,
apoi comutatorul principal.

Pornirea

După ce este pornit, aparatul are nevoie de aproximativ 3 minute pentru a se încălzi
înainte ca procesul de copiere să poată începe.
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1. Deschideţi capacul.
2. Apăsaţi comutatorul de pornire/oprire în poziţia Pornit.

Mesajul Aşteptaţi... indică faptul că aparatul se încălzeşte. Aparatul nu poate fi folosit
în timp ce se încălzeşte.

Oprirea
1. Apăsaţi comutatorul de pornire/oprire în poziţia Oprit.
2. Verificaţi dacă afişajul interfeţei cu utilizatorul este stins complet înainte de a reporni

aparatul.
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2
Copierea

Copierea obişnuită utilizând alimentatorul
de documente
1. Reglaţi ghidajele mobile ale documentului în poziţia cea mai deschisă.

2. Încărcaţi documentele cu faţa în sus, cu prima pagină deasupra şi cu anteturile
îndreptate spre partea din spate sau din stânga a aparatului.
Indicatorul de confirmare se aprinde pentru a arăta că documentele sunt încărcate
corect.
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3. Apăsaţi pe butonul Pornire servicii.
4. Selectaţi Copiere pe ecranul Pornire Servicii.
5. Selectaţi funcţiile/opţiunile dorite de pe ecranul Copiere.

• Micşorare/Mărire
• Alimentare cu hârtie
• Culoare Ieşire
• Ieşire Copie
• Copiere 2 Feţe
• Tip Original
• Mai deschis/Mai închis

Funcţiile afişate pe ecranul principal Copiere variază în funcţie de configurarea acestui
ecran de către administrator.

6. Introduceţi cantitatea.
7. Apăsaţi pe Start.

Copierea obişnuită utilizând ecranul
documentului
1. Deschideţi alimentatorul de documente.

2. Aşezaţi documentul cu faţa în jos, aliniindu-l aşa cum se arată în ilustraţie.
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3. Apăsaţi pe butonul Pornire servicii.
4. Selectaţi Copiere pe ecranul Pornire Servicii.
5. Selectaţi funcţiile/opţiunile dorite de pe ecranul Copiere.

• Micşorare/Mărire
• Alimentare cu hârtie
• Culoare Ieşire
• Ieşire Copie
• Copiere 2 Feţe
• Tip Original
• Mai deschis/Mai închis

Funcţiile afişate pe ecranul principal Copiere variază în funcţie de configurarea acestui
ecran de către administrator.

6. Introduceţi cantitatea.
7. Apăsaţi pe Start.
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Surse de ajutor

Ajutor pe World Wide Web
Xerox pe World Wide Web: dacă aveţi nevoie de asistenţă pentru sistem, ajutor pentru
utilizatori, documentaţii pentru clienţi şi asistenţă pentru servicii, accesaţi www.xerox.com
şi faceţi clic pe linkul Contact Us (Contactaţi-ne) pentru informaţiile de contact/numerele
de telefon specifice regiunii dumneavoastră.

NOTĂ
Puteţi intra în posesia celor mai noi actualizări ale documentaţiei pentru produsul
dumneavoastră accesând www.xerox.com. Asiguraţi-vă că verificaţi periodic acest site
web pentru cele mai recente informaţii privind produsul.

Cunoaşterea seriei aparatului poate fi utilă când sunaţi pentru a cere asistenţă. Seria
aparatului este afişată pe fila Informaţii Aparat: Stare Aparat  > Informaţii Aparat.

Documentaţia pentru serverul de
imprimare
Documentaţia de asistenţă pentru serverul de imprimare se află pe un CD/DVD şi este
furnizată împreună cu serverul de imprimare. Dumneavoastră sau administratorul de
sistem trebuie să imprimaţi aceste documente după finalizarea instalării.
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4
Hârtia şi alte suporturi de
imprimare/copiere

Încărcarea hârtiei în tăvile 1, 2 şi 3
NOTĂ
Se poate produce un blocaj de hârtie dacă o tavă este deschisă în timp ce se utilizează
pentru alimentarea suporturilor.

1. Alegeţi hârtia potrivită pentru lucrarea de imprimare.
2. Trageţi tava încet în afară până când se opreşte.
3. Deschideţi topul de hârtie ţinându-l cu partea pe care ambalajul se suprapune

îndreptată în sus.
4. Răsfoiţi colile de hârtie înainte de a le încărca în tavă.
5. Încărcaţi hârtia şi aliniaţi marginile hârtiei la marginea din stânga a tăvii.

Hârtia poate fi încărcată fie în direcţia LEF/portret, fie în direcţia SEF/peisaj.

6. Reglaţi ghidajele hârtiei apăsând spre interior mecanismul de deblocare şi deplasând
cu grijă ghidajul până când atinge uşor marginile materialului din tavă.
Nu încărcaţi materialele peste linia MAX aflată pe ghidajul din spate al hârtiei.
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7. Împingeţi cu grijă tava până când se opreşte.
Dacă a fost activat de către administratorul de sistem, ecranul de setări Tavă hârtie
se poate afişa pe interfaţa cu utilizatorul.

8. Dacă s-au făcut modificări la tava de hârtie, selectaţi butonul Modificare Setări;
dacă nu, continuaţi cu pasul următor.
a) Efectuaţi selecţiile necesare pentru Tip Hârtie şi Greutate Hârtie, Format Hârtie

şi Culoare Hârtie.
b) Dacă este cazul, efectuaţi modificările dorite la opţiunile de corectare a ondulării

şi de reglare a alinierii hârtiei.

NOTĂ
Consultaţi System Administration Guide (Ghidul de administrare a sistemului)
pentru informaţii detaliate privind opţiunile de corectare a ondulării şi de reglare
a alinierii hârtiei.

c) Selectaţi Salvare până când reveniţi la fereastra de setări ale tăvii.

9. Selectaţi Confirmare pentru a închide fereastra.

Încărcarea hârtiei în tava manuală (tava
5)

1. Extindeţi cu grijă tava manuală (tava 5) cât este necesar, până când puteţi introduce
hârtia.

2. Ţineţi ghidajele de hârtie de partea din mijloc şi glisaţi-le la formatul de hârtie dorit.
3. Alegeţi hârtia potrivită pentru lucrarea de imprimare.
4. Deschideţi topul de hârtie ţinându-l cu partea pe care ambalajul se suprapune

îndreptată în sus.
5. Răsfoiţi colile de hârtie înainte de a le încărca în tavă.
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6. Introduceţi hârtia sau suportul de imprimare/copiere în tavă până la capăt.

7. Reglaţi ghidajele astfel încât să atingă uşor marginile teancului.
Dacă a fost activat de către administratorul de sistem, ecranul de setări Tavă hârtie
se poate afişa pe interfaţa cu utilizatorul.

8. Dacă s-au făcut modificări la tava de hârtie, selectaţi butonul Modificare Setări;
dacă nu, continuaţi cu pasul următor.
a) Efectuaţi selecţiile necesare pentru Tip Hârtie şi Greutate Hârtie, Format Hârtie

şi Culoare Hârtie.
b) Dacă este cazul, efectuaţi modificările dorite la opţiunile de corectare a ondulării

şi de reglare a alinierii hârtiei.

NOTĂ
Consultaţi System Administration Guide (Ghidul de administrare a sistemului)
pentru informaţii detaliate privind opţiunile de corectare a ondulării şi de reglare
a alinierii hârtiei.

c) Selectaţi Salvare până când reveniţi la fereastra de setări ale tăvii.

9. Selectaţi Confirmare pentru a închide fereastra.
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5
Înlocuirea consumabilelor

Comandarea consumabilelor
Consumabilele, hârtia şi materialele Xerox folosite în procesul de imprimare pot fi
comandate de la Xerox accesând www.xerox.com şi făcând clic pe linkul Contact Us
(Contactaţi-ne) pentru informaţiile de contact/numerele de telefon specifice regiunii
dumneavoastră sau pe Supplies (Consumabile) şi introducând/selectând informaţiile
specifice aparatului (familia de produse şi tipul modelului).

Depozitaţi consumabilele şi componentele Xerox în ambalajele lor originale, într-o locaţie
adecvată.

NOTĂ
Consultaţi întotdeauna www.xerox.com pentru a afla cele mai recente coduri de produs
ale unităţilor înlocuibile de către client (CRU-uri).

Următoarele articole sunt consumabile pentru acest aparat. Se recomandă să aveţi la
îndemână rezerve pentru aceste articole pentru a elimina perioadele de nefuncţionare
a aparatului cauzate de necesitatea de înlocuire a articolelor respective.

Unităţi înlocuibile de către client (CRU-uri)

Cartuşe cu toner/cerneală uscată

• Cartuş cu toner negru; cantitate pentru comandă nouă: 2/pachet
• Cartuş cu toner cyan; cantitate pentru comandă nouă: 1/pachet
• Cartuş cu toner magenta; cantitate pentru comandă nouă: 1/pachet
• Cartuş cu toner galben; cantitate pentru comandă nouă: 1/pachet
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Unităţi înlocuibile de către client (CRU-uri)

Cartuşe cilindru

• Cartuş cilindru negru; cantitate pentru comandă nouă: 1/pachet
• Cartuş cilindru cyan; cantitate pentru comandă nouă: 1/pachet
• Cartuş cilindru magenta; cantitate pentru comandă nouă: 1/pachet
• Cartuş cilindru galben; cantitate pentru comandă nouă: 1/pachet

Alte unităţi înlocuibile de către client

• Recipient de toner rezidual; cantitate pentru comandă nouă: 1/pachet
• Modul cuptor; cantitate pentru comandă nouă: 1/pachet

Înlocuirea unui cartuş cu toner

AVERTISMENT
Înlocuiţi cartuşul cu toner în timp ce aparatul este PORNIT. Înainte de a înlocui cartuşul,
asiguraţi-vă că aparatul a avut suficient timp să se răcească. În caz contrar, atingerea
anumitor componente ale aparatului poate cauza arsuri la nivelul pielii.

1. Deschideţi capacul de acces la toner, aflat deasupra uşii frontale/capacului frontal
al aparatului.

2. Acoperiţi podeaua cu hârtie înainte de a scoate cartuşul. În acest fel, surplusul de
toner va cădea pe hârtie.
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3. Apucaţi mânerul cartuşului cu cerneală de culoarea indicată în mesaj.

4. Scoateţi cartuşul cu toner trăgându-l cu grijă afară în timp ce îl ţineţi drept. Aveţi
grijă să nu vă murdăriţi hainele cu toner.

5. Aruncaţi cartuşul cu toner vechi împreună cu deşeurile normale de birou sau reciclaţi-l.
6. Scoateţi noul cartuş cu toner din ambalaj.
7. Agitaţi uşor cartuşul nou mişcându-l pe verticală, apoi pe orizontală pentru a redistribui

tonerul.
8. Instalaţi noul cartuş cu toner aliniind săgeţile de pe cartuş simetric faţă de imprimantă,

apoi introducându-l uşor în aparat prin glisare, până când auziţi un clic.
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9. Închideţi capacul de acces la toner. În cazul în care capacul nu se închide complet,
verificaţi următoarele: cartuşul este în poziţie blocată şi este instalat în locaţia
potrivită.

ATENŢIE
Nu folosiţi niciodată un aspirator pentru înlăturarea tonerului vărsat. Acesta poate
produce o mică explozie, deoarece tonerul din interiorul aspiratorului creează scântei.
Folosiţi o mătură, o perie sau o cârpă umezită cu detergent neutru.
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