
Funcţiile* sunt disponibile apăsând Toate Serviciile.           

ALIMENTARE 

FAX

ECRAN SENZORIAL - Afişează toate funcţiile 
disponibile şi informaţii generale despre 
aparat
ŞTERGE TOT - Resetează programarea lucrării 
la setările implicite

PAUZĂ - Întrerupe lucrarea de imprimare 
curentă

START - Porneşte lucrarea

SERVICII: Afişează ecranul Servicii pentru a permite selectarea funcţiilor lucrării

STARE LUCRARE: Afişează informaţii despre coada de lucrări

STARE APARAT: Afişează informaţii despre aparat

*Se poate ca unele funcţii să nu fie disponibile pentru 
modelul dumneavoastră.

ALIMENTARE 
HÂRTIE

• Deschideţi tava 
pentru hârtie  dorită.

• Alimentaţi hârtia, nu 
alimentaţi peste limita 
maximă de umplere.

• Reglaţi ghidajele 
pentru a atinge 
muchiile hârtiei.

• Închideţi tava pentru 
hârtie, exceptând 
Tava Manuală.

• Confirmaţi setările 
pentru formatul / tipul 
hârtiei în interfaţa cu 
utilizatorul.

FAX RAPID
• Încărcaţi originalul cu 

faţa în sus în 
alimentatorul de 
documente.

• Selectaţi FAX din 
ecranul Toate 
Serviciile.

• Introduceţi numărul 
de fax destinatar 
utilizând tastatura 
sau selectaţi numărul 
din AGENDA CU 
ADRESE.

• Apăsaţi butoanele de 
pe ecran pentru a 
efectua selecţii de 
funcţii.

• Apăsaţi START.

E-MAIL RAPID

• Încărcaţi originalul cu 
faţa în sus în 
alimentatorul de 
documente.

• Selectaţi E-MAIL din 
ecranul Toate 
Serviciile.

• Introduceţi adresa de 
e-mail sau selectaţi 
adresa din AGENDA 
CU ADRESE.

• Apăsaţi butoanele de 
pe ecran pentru a 
efectua selecţii de 
funcţii.

• Apăsaţi START.

COPIERE RAPIDĂ

• Încărcaţi originalul cu 
faţa în sus în 
alimentatorul de 
documente.

• Selectaţi COPIERE 
din ecranul Toate 
Serviciile.

• Apăsaţi butoanele de 
pe ecran pentru a 
efectua selecţii de 
funcţii.

• Apăsaţi START.

Pentru informaţii suplimentare...  1. Apăsaţi ? de pe panoul de comandă, 2. consultaţi Ghidul de Iniţiere, 3. consultaţi Ghidul 
utilizatorului de pe CD-ul cu documentaţie pentru utilizatori sau 4. vizitaţi site-ul nostru web la adresa... www.xerox.com/support
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