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Drepturi nepublicate, rezervate conform legii drepturilor de autor a Statelor Unite. Conţinutul acestei publicaţii 
nu poate fi reprodus fără acordul Xerox Corporation. 
 
Protecţia drepturilor de autor invocată se referă la toate informaţiile şi materialele supuse drepturilor de 
autor, incluzând, dar fără a se limita la materialele generate de programe software afişate pe ecran, precum 
stiluri, şabloane, pictograme, imagini, etc. 
 
XEROX®, CentreWare®, Phaser®, PrintingScout™ şi Walk-Up® sunt mărci ale Xerox Corporation în Statele 
Unite şi/sau alte ţări. 
 
Adobe® and PostScript® sunt mărci ale Adobe Systems Incorporated în Statele Unite şi/sau alte ţări. 
 
Apple®, Bonjour®, ColorSync®, EtherTalk®, Macintosh® şi Mac OS® sunt mărci ale Apple Computer, Inc. 
în Statele Unite şi/sau alte ţări. 
 
PCL® este marcă a Hewlett-Packard Corporation în Statele Unite şi/sau alte ţări. 
 
Microsoft®, Vista™, Windows® şi Windows Server™ sunt mărci ale Microsoft Corporation în Statele Unite 
şi/sau alte ţări. 
 
Novell®, NetWare®, and IPX/SPX™ sunt mărci ale Novell, Incorporated în Statele Unite şi/sau alte ţări. 
 
În calitate de partener ENERGY STAR®, Xerox Corporation declară că acest produs respectă directivele 
ENERGY STAR pentru eficienţa energiei. Numele şi sigla ENERGY STAR sunt mărci înregistrate în Statele 
Unite. 
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Informaţii despre imprimantă  
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 Fişe tehnice  
 Reciclarea şi aruncarea produsului  
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Siguranţa utilizatorului  
 
Imprimanta dumneavoastră şi consumabilele recomandate au fost concepute şi testate 
astfel încât să îndeplinească cerinţele de siguranţă. Considerarea următoarelor informaţii 
asigură operarea continuă şi sigură a imprimantei dumneavoastră. 
 
Siguranţa electrică 
 

 Folosiţi cablul de alimentare livrat odată cu imprimanta. 
 Conectaţi cablul de alimentare direct la o priză electrică, împământată în mod 

corespunzător. Asiguraţi-vă că fiecare capăt al cablului este conectat în siguranţă. 
În cazul în care nu ştiţi dacă o priză este împământată, solicitaţi verificarea acesteia 
de către un electrician. 

 Nu folosiţi un adaptor pentru a conecta imprimanta la o priză electrică fără terminal 
de conectare împământat. 

 Nu folosiţi un cablu prelungitor. 
 Verificaţi dacă imprimanta este conectată la o priză ce poate asigura voltajul şi 

alimentarea adecvate. Dacă este necesar, citiţi specificaţiile electrice ale 
imprimantei împreună cu un electrician. 

 
Atenţie: Evitaţi producerea unui şoc electric, asigurându-vă că imprimanta este 
împământată corect. Produsele electrice pot fi folosite greşit, existând riscul apariţiei unor 
situaţii periculoase. 
 

 Nu aşezaţi imprimanta într-o zonă în care se poate călca pe cablul de alimentare. 
 Nu aşezaţi obiecte pe cablul de alimentare. 
 Nu blocaţi deschiderile ventilaţiei. Acestea sunt destinate să prevină supraîncălzirea 

imprimantei. 
 Nu scăpaţi agrafe de hârtie sau capse în imprimantă. 

 
Atenţie: Nu împingeţi obiecte în fantele sau deschiderile imprimantei. Contactul cu un 
punct de voltaj sau scurtcircuitarea unei componente pot duce la provocarea unui incendiu 
sau şoc electric. 
 
Dacă observaţi zgomote sau mirosuri neobişnuite: 

1. Opriţi imprimanta imediat. 
2. Scoateţi cablul de alimentare din priza electrică. 
3. Contactaţi un inginer autorizat de service pentru rezolvarea problemei. 

 
Cablul de alimentare este ataşat la imprimantă prin intermediul unui dispozitiv de 
conectare, poziţionat în spatele imprimantei. Dacă trebuie să deconectaţi imprimanta de la 
toate sursele de alimentare cu electricitate, scoateţi cablul de alimentare din priza 
electrică. 
 
Atenţie: Nu scoateţi capacele sau apărătoarele fixate în şuruburi, decât în cazul în care 
instalaţi un echipament opţional şi aţi fost instruit în acest sens. În timpul acestor 
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operaţiuni, alimentarea trebuie să fie oprită. Cu excepţia opţiunilor ce pot fi instalate de 
utilizatori, sub aceste capace nu există piese pe care le-aţi putea întreţine. 
 
Observaţie: Pentru obţinerea unei performanţe optime, se recomandă ca imprimantă să 
fie pornită; acest lucru nu presupune nici un fel de risc. Totuşi, dacă imprimanta nu va fi 
utilizată pentru o perioadă lungă de timp, aceasta trebuie să fie oprită şi deconectată. 
 
Următoarele situaţii reprezintă riscuri pentru siguranţa dumneavoastră: 

 Cablul de alimentare este deteriorat sau uzat. 
 În imprimantă a fost vărsat lichid. 
 Imprimanta a intrat în contact cu apa. 

 
Dacă oricare dintre următoarele situaţii are loc, procedaţi astfel: 

1. Opriţi imprimanta imediat. 
2. Scoateţi cablul de alimentare din priza electrică. 
3. Chemaţi un inginer autorizat de service. 

 
Siguranţa laserului 
 
În ceea ce priveşte laserul, imprimanta corespunde standardelor de performanţă pentru 
produsele laser, elaborate de agenţiile internaţionale, naţionale şi guvernamentale şi este 
certificată ca Produs Laser din Clasa 1. Imprimanta nu emite lumină periculoasă, deoarece 
lampa este perfect închisă în timpul modurilor de operare şi întreţinere. 
 
Siguranţa întreţinerii 
 

 Nu executaţi lucrări de întreţinere, altele decât cele descrise în mod explicit în 
documentaţia imprimantei. 

 Nu folosiţi detergenţi pe bază de aerosol. Utilizarea de consumabile neaprobate 
poate duce la reducerea performanţei şi apariţia de situaţii periculoase. 

 Nu încercaţi să deschideţi, refolosiţi sau ardeţi consumabilele sau produsele 
obişnuite de întreţinere. Pentru informaţii despre programele de reciclare a 
consumabilelor Xerox, vizitaţi www.xerox.com/gwa.  

  
Siguranţa operaţională 
 
Imprimanta dumneavoastră şi consumabilele recomandate au fost concepute şi testate 
astfel încât să îndeplinească cerinţele de siguranţă. Este vorba despre examinarea şi 
aprobarea de către agenţia de siguranţă, precum şi de conformitatea cu standardele de 
mediu. Respectarea următoarelor specificaţii de siguranţă asigură operarea continuă şi 
sigură a imprimantei dumneavoastră. 
 
Locaţia imprimantei 
 
Aşezaţi imprimanta într-o zonă curată, cu valori de temperatură cuprinse între 50° F şi 90° 
F (10° C - 32° C) şi o umiditate relativă cu valori cuprinse între 15% şi 85%. 
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Umiditatea nu poate depăşi 70% la 90° F, iar temperatura nu poate depăşi 82° F la 85% 
umiditate. 
 
Observaţie: Fluctuaţiile bruşte de temperatură pot afecta calitatea imprimării. Încălzirea 
rapidă a unei încăperi reci poate duce la formarea condensului în interiorul maşinii, 
interferând direct cu transferul de imagini. 
 
Spaţiul din jurul imprimantei 
 
Aşezaţi imprimanta într-o zonă cu spaţiu suficient pentru aerisire, operare şi service. 
Distanţele minime recomandate sunt: 
 
Deasupra: 

 20 cm (7.9 in.) deasupra imprimantei 
 
Cerinţe privind înălţimea: 

 imprimanta: 47 cm (18.5 in.) 
 
Alte dimensiuni: 

 10 cm (3.9 in.) în spatele imprimantei 
 60 cm (23.6 in.) în faţa imprimantei 
 10 cm (3.9 in.) în stânga imprimantei 
 25 cm (9.8 in.) în dreapta imprimantei 

 
Specificaţii operaţionale 
 

 Nu blocaţi sau acoperiţi fantele şi deschiderile imprimantei. Imprimanta se poate 
supraîncălzi fără o ventilaţie adecvată. 

 Pentru performanţă optimă, folosiţi imprimanta la altitudini mai mici de 3,500 m 
(11,480 ft.). 

 Nu aşezaţi imprimanta în apropierea unei surse de căldură. 
 Nu aşezaţi imprimanta în lumina directă a soarelui pentru a evita expunerea 

componentelor foto-sensibile, în momentul în care capacele sunt deschise. 
 Nu aşezaţi imprimanta pe direcţia curentului de aer rece produs de sistemul de aer 

condiţionat. 
 Aşezaţi imprimanta pe o suprafaţă netedă şi solidă, suficient de rezistentă încât să 

susţină greutatea imprimantei. Imprimanta trebuie poziţionată la maxim 1° faţă de 
orizontală, cu toate picioarele poziţionate pe suprafaţa de susţinere. Greutatea 
imprimantei împreună cu unitatea duplex şi consumabilele este de 17.2 kg (38 lb.). 

 Nu aşezaţi imprimanta în locuri expuse la forţele magnetice. 
 Nu aşezaţi imprimanta în locuri umede. 
 Nu aşezaţi imprimanta în locuri în care se produc vibraţii. 

 
Specificaţii privind siguranţa imprimării 
 

 Aşteptaţi 10-15 secunde înainte de a porni din nou imprimanta, după ce a fost 
oprită. 

 Evitaţi contactul mâinilor, părului, cravatelor, etc. cu rolele de ieşire şi alimentare. 
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Când imprimanta imprimă: 
 
 Nu scoateţi tava sursă de hârtie selectată în driver-ul imprimantei sau pe panoul de 

comandă. 
 Nu deschideţi capacele. 
 Nu mutaţi imprimanta. 

 
Consumabilele imprimantei 
 

 Folosiţi consumabilele special concepute pentru imprimanta dumneavoastră. 
Utilizarea de materiale necorespunzătoare poate duce la scăderea performanţei şi 
a siguranţei operării. 

 Respectaţi avertismentele şi instrucţiunile marcate sau livrate cu imprimanta, 
opţiunile şi consumabilele. 

 
Atenţie: Utilizarea altor consumabile decât cele marca Xerox nu este recomandată. 
Garanţia Xerox, contractele de service şi Garanţia de satisfacţie totală nu acoperă 
deteriorarea, defectarea sau reducerea performanţei cauzate de folosirea de consumabile 
non – Xerox sau de consumabile Xerox nespecificate în documentaţia imprimantei. 
Garanţia de satisfacţie totală este disponibilă în Statele Unite şi Canada. În afara acestor 
zone acoperirea poate varia; contactaţi reprezentantul local pentru mai multe detalii. 
 
Mutarea imprimantei  
 
Respectaţi aceste instrucţiuni pentru a evita posibilele accidente sau deteriorarea 
imprimantei: 
 

 Opriţi imprimanta şi scoateţi toate cablurile de alimentare şi comunicare înainte de a 
o muta. 

 

 
 

 Imprimanta va fi ridicată întotdeauna din punctele de ridicare special concepute în 
acest sens. 
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 Transportaţi imprimanta fără a o înclina. 
 
Atenţie: Nu înclinaţi imprimanta mai mult de 10° în faţă / spate sau în dreapta / stânga. 
Dacă această valoare este depăşită, consumabilele din interiorul imprimantei se pot vărsa. 
 

 Nu aşezaţi mâncare sau băutură pe imprimantă. 
 
Atenţie: Deteriorarea imprimantei cauzată de mutarea necorespunzătoare sau 
imposibilitatea reambalării acesteia pentru transport, nu este acoperită de garanţie, 
contractul de service sau de Garanţia de Satisfacţie totală.  Garanţia de satisfacţie totală 
este disponibilă în Statele Unite şi Canada. În afara acestor zone acoperirea poate varia; 
contactaţi reprezentantul local pentru mai multe detalii. 
 
Consultaţi şi: 
Mutarea imprimantei  
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Simboluri de siguranţă aplicate pe produs 
 

 

Atenţie (sau atenţie sporită la o anumită componentă). Consultaţi manualul (manualele) 
pentru mai multe informaţii. 

 

Suprafaţă fierbinte pe sau în imprimantă. Atenţie sporită pentru evitarea accidentării. 

 

Cuptorul se răceşte în aproximativ 30 de minute. 

 

Nu atingeţi elementul. 
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Specificaţiile imprimantei 
 
Element Conţinut  
Dimensiuni 400 (W) x 394 (D) x 389 (H) mm 
Greutate Imprimanta: 17.2 kg (38 lb.) inclusiv consumabile 
Timp de încălzire 30 secunde sau mai puţin (când alimentarea este pornită, temperatura: 22° C) 

Totuşi, sistemul electric al imprimantei este gata în 10 secunde după pornirea 
imprimantei. 

Viteză continuă de imprimare *1 Color: 
    Imprimare pe o singură parte: 12 coli/min*2 
Alb-negru: 
    Imprimare pe o singură parte: 17 coli/min*2 
 
Important 
*1 Viteza de imprimare poate scădea din cauza tipului de hârtie, spre exemplu 
foliile transparente sau plicurile, a dimensiunii şi condiţiilor de imprimare. Viteza 
de imprimare poate scădea şi din cauza ajustării calităţii imaginii. 
*2 Viteza continuă de imprimare a documentelor în format letter sau A4. 

Rezoluţie Rezoluţia procesării datelor: 600 x 600 dpi (25.4 dots/mm): Multivalued (25.4 
dots/mm) 
Rezoluţia de ieşire: 600 dpi (25.4 dots/mm) 

Sursa de alimentare 110-127 V~, 50/60 Hz, 10 A 
220-240 V~, 50/60 Hz, 5 A 

Consumul de electricitate AC 110 V: 
     Modul Sleep: 7W sau mai puţin 
     Modul Standby: mai puţin de 70 W (cuptorul pornit), 
     Imprimare color continuă: 400 W, 
     Imprimare alb-negru continuă: 400 W 
AC 220 - 240 V: 
     Modul Sleep: 7W sau mai puţin 
     Modul Standby: mai puţin de 70 W (cuptorul pornit), 
     Imprimare color continuă: 400 W, 
     Imprimare alb-negru continuă: 400 W 
Această imprimantă nu consumă curent electric atunci când alimentarea este 
oprită, indiferent dacă imprimanta este conectată la o priză AC. 
ENERGY STAR certifică imprimanta: 
     Timp implicit pentru modul economic: 30 minute 
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Reglementări  
 
Produsul a fost testat în ceea ce priveşte conformitatea cu standardele de imunitate şi 
emisie electromagnetică. Aceste standarde au fost concepute pentru reducerea 
interferenţei cauzată sau recepţionată de produs într-un mediu obişnuit de birou. 
 
 
Uniunea europeană 
 

Simbolul CE aplicat pe acest produs reprezintă declaraţia de conformitate a 
companiei Xerox cu următoarele Directive în vigoare ale Uniunii Europene, aşa 
cum indică şi data: 

 
 1 ianuarie 1995:  Directiva 73/23/EEC privind voltajul redus, modificată prin 

93/68/EEC 
 1 ianuarie 1996: Directiva 89/336/EEC privind compatibilitatea electromagnetică 

 
Folosit conform instrucţiunilor de utilizare, produsul nu este periculos nici pentru utilizator, 
nici pentru mediu. 
 
Pentru respectarea reglementărilor Uniunii Europene, folosiţi cabluri ecranate de interfaţă. 
 
O copie semnată a Declaraţiei de conformitate pentru acest produs poate fi obţinută de la 
compania Xerox. 
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Fişe tehnice  
 
Pentru informaţii despre siguranţa materialelor, cu privire la  imprimanta dumneavoastră 
Phaser 6130, vizitaţi: 
 

 Statele Unite şi Canada: www.xerox.com/msds   
 Uniunea Europeană: www.xerox.com/environment_europe  

 
Pentru numerele de telefon ale Centrului de Suport Clienţi, vizitaţi 
www.xerox.com/office/worldcontacts. 
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Reciclarea şi aruncarea produsului 
 
Toate ţările 
 
Dacă intenţionaţi să aruncaţi produsul Xerox, trebuie să ţineţi cont de faptul că acesta 
poate conţine plumb, mercur, perclorat şi alte materiale a căror eliminare este 
reglementată de normele referitoare la protecţia mediului înconjurător. Prezenţa plumbului, 
mercurului şi a percloratului este conformă reglementărilor aplicabile la momentul 
introducerii pe piaţă a acestui produs. 
Pentru mai multe informaţii, contactaţi autorităţile locale comptente. Percloratul – acest 
produs conţine unul sau mai multe dispozitive pe bază de perclorat, spre exemplu 
bateriile. Aceste dispozitive pot necesita manevrare specială, vizitaţi 
www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate. 
 
Uniunea Europeană 
 
Anumite echipamente pot fi folosite atât în mediul casnic/domestic cât şi în mediul 
comercial/profesional. 
 
Mediul casnic/domestic 

 
În conformitate cu legislaţia europeană, echipamentul electric şi electronic ce 
urmează a fi aruncat trebuie să fie separat de gunoiul menajer. 
Gospodăriile private din cadrul statelor membre UE pot returna gratuit 
echipamentul electric şi electronic la punctele de colectare. Contactaţi 
autoritatea locală competentă pentru mai multe informaţii. 
În anumite state membre, la achiziţionarea unui echipament nou, distribuitorul 

local poate fi obligat să preia echipamentul vechi gratuit. Aplicarea acestui simbol pe 
echipamentul dumneavoastră confirmă obligaţia utilizatorilor de a nu arunca echipamenul 
în circuitul normal de gunoi menajer. 
 
Mediul comercial/profesional 

 
În conformitate cu legislaţia europeană, echipamentul electric şi electronic ce 
urmează a fi aruncat trebuie să fie gestionat pe baza procedurilor naţionale 
agreate.  
Înainte de aruncare, contactaţi distribuitorul local sau reprezentantul Xerox 
pentru informaţii despre preluarea echipamentelor expirate. 
 

 
 
Alte ţări  
 
Contactaţi autorităţile locale competente pentru informaţii despre aruncarea produselor 
electrice şi electronice. 
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Funcţiile imprimantei 
 
 
Capitolul include: 
 

 Componentele principale şi funcţiile lor  
 Panoul de comandă  
 Modul economic  
 Verificarea datelor de imprimare  
 Afişarea configuraţiei accesoriilor opţionale şi a setărilor tăvilor de hârtie  
 Informaţii suplimentare  
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Componentele principale şi funcţiile lor 
 
Această secţiune include: 
 

 Vedere din faţă  
 Vedere din spate  
 Vedere din interior  
 Configuraţia imprimantei  

 
 
Vedere din faţă 
 

 
 

1. Panoul de comandă 
2. Capacul frontal 
3. Buton pentru deschiderea capacului frontal 
4. Fanta de alimentare manuală 
5. Tava de hârtie 
6. Cartuşele de toner 
7. Tava de ieşire 
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Vedere din spate 
 

 
 

1. Placa de reţea multi-protocol (MPC) 
2. Fantă pentru memoria opţională 
3. Conector de reţea  
4. Port USB  
5. Conectorul cablului de alimentare  
6. Întrerupător 
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Vedere din interior 
 

 
 

1. Cuptor 
2. Cilindru 
3. Buton pentru deschiderea capacului frontal 
4. Unitatea de transfer 
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Configuraţia imprimantei 
 

Configuraţia imprimantei  
Funcţii 6130 

Configuraţia memoriei* 128 MB 
Viteza de imprimare (Color/Mono) 12/16 coli/min 
Rezoluţii (dpi)  
Standard 600 x 600 x 1 bit 
Avansat 600 x 600 x 4 bit 
Interfaţa Ethernet  10/100 Base-Tx 
Fanta de alimentare manuală (1 coală) Standard 
Tava de hârtie (250 coli) Standard 
 
* Toate configuraţie sunt prevăzute cu o fantă specială pentru DIMM-uri DDR2 de 256 
MB/512 MB/1024 MB şi chiar 1152 MB. Memoriile standard sunt lipite pe placa de bază. 
 
Opţiuni 
 
Puteţi comanda memorie adiţională şi o placă multi-protocol, dacă acestea nu sunt incluse 
ca elemente standard în imprimanta dumneavoastră. 
 
Memorie 
 
Imprimanta este prevăzută cu o fantă specială pentru DIMM-uri DDR2 de 256, 512 sau 
1024 MB. 
 
Placa de reţea multi-protocol 
 
Placa de reţea multi-protocol conţine protocoale adiţionale şi funcţii de siguranţă, inclusiv  
IPP, SMB, NetWare, WINS, DDNS, SSL/HTTPS şi IPv6. 
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Panoul de comandă 
 
Această secţiune include: 
 

 Macheta panoului de comandă  
 Afişajul 
 Harta meniurilor 
 Pagini informative 

 
Macheta panoului de comandă 
 

 
 

1. Afişajul grafic indică mesajele de stare, meniurile şi nivelurile de toner. 
2. Butonul Menu  

Afişează meniul. Comută afişajul între meniuri şi ecranul de imprimare. 
3. Butonul OK  

Setează valorile meniului. De asemenea, imprimă rapoarte şi liste. 
4. Butonul Wake Up  

Această lumină se aprinde în modul economic. Apăsaţi butonul pentru a ieşi din 
modul economic. 

5. Butonul Cancel Job  
Anulează comanda curentă. 

6. Butonul Up Arrow  
Parcurge meniurile în sus. 
Butonul Down Arrow  
Parcurge meniurile în jos. 
Butonul Back Arrow  
Parcurge meniurile înapoi sau afişează meniul Walk-Up Features. 
Butonul Forward Arrow  
Parcurge meniurile înainte. 

7. Error 
Lumina roşie indică apariţia unei erori. 

8. Ready 
Lumina verde arată că imprimanta este pregătită să primească date de la computer. 
Dacă lumina clipeşte, imprimanta primeşte datele. 
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Afişajul  
 
Există două tipuri de ecrane: 
 

 Ecranul de imprimare (pentru afişarea stării imprimantei) 
 Ecranul Menu (pentru configurarea setărilor) 

 
Pagini informative  
 
Imprimanta dumneavoastră este livrată cu un set de pagini informative destinate să 
asigure obţinerea unor rezultate optime. Accesaţi aceste pagini de la panoul de comandă. 
Imprimaţi harta meniurilor pentru a vizualiza locaţia acestor pagini informative în structura 
meniului panoului de comandă. 
 
Harta meniurilor 
 
Harta meniurilor vă ajută să navigaţi prin meniurile panoului de comandă.  
 
Pentru a imprima harta meniurilor: 

1. Apăsaţi butonul Menu pe panoul de comandă, selectaţi Information Pages, apoi 
apăsaţi butonul OK. 

2. Selectaţi Menu Map, apoi apăsaţi butonul OK pentru a imprima. 
 
Observaţie: Imprimaţi harta meniurilor pentru a vizualiza alte pagini informative 
disponibile pentru imprimare. 
 
Pagina de configurare  
 
Pentru imprimarea paginii de configurare în vederea vizualizării informaţiilor curente 
despre imprimanta dumneavoastră, procedaţi astfel: 
 

1. Apăsaţi butonul Menu pe panoul de comandă, selectaţi Information Pages, apoi 
apăsaţi butonul OK. 

2. Selectaţi Configuration, apoi apăsaţi butonul OK pentru a imprima. 
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Modul economic 
 
Imprimanta este prevăzută cu un mod economic pentru reducerea consumului de curent 
atunci când nu este folosită. 
 
Dacă timp de 30 de minute (implicit) nu primeşte date, imprimanta intră în modul 
economic. 
 
Intervalele de timp pot fi setate astfel încât imprimanta să intre în modul economic după 5 
– 60 de minute. Consumul de curent în timpul modului economic este de 7 W sau mai 
puţin iar timpul necesar pentru a ieşi din modul economic şi a fi gata de imprimare este de 
aproximativ 15 de secunde. 
 
Consultaţi şi: 
Schimbarea timpului modului economic  
 
Închiderea modului economic 
 
Imprimanta anulează automat modul economic în momentul în care primeşte date de la 
computer. Pentru a închide manual modul economic, apăsaţi butonul Wake Up. 
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Verificarea datelor de imprimare 
 
În Windows 
 
Informaţiile şi starea imprimantei sunt afişate în fereastra Status. Dublu clic pe pictograma 
PrintingScout a imprimantei în partea dreaptă jos a ecranului. În fereastra afişată, verificaţi 
coloana Status. 
 
Puteţi schimba conţinutul afişat apăsând butonul din partea stângă a ferestrei Printer 
Status. 
 
Butonul Status Setting: afişează ecranul Status Setting şi vă permite să verificaţi numele 
imprimantei, portul de conexiune şi starea imprimantei. 
 
Pentru mai multe informaţii despre PrintingScout, consultaţi programul de asistenţă: 

1. Din meniul Start, selectaţi Programs. 
2. Selectaţi Xerox Office Printing. 
3. Selectaţi PrintingScout. 
4. Selectaţi PrintingScout Help. 

 
În CentreWare Internet Services 
 
Puteţi verifica starea comenzii de imprimare trimisă către imprimantă în secţiunea Jobs 
din CentreWare Internet Services. 
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Afişarea configuraţiei accesoriilor opţionale şi a 
setărilor tăvilor de hârtie 
 
Imprimaţi o pagină de configurare pentru a vizualiza informaţiile curente despre 
imprimanta dumneavoastră: 

1. Apăsaţi butonul Menu pe panoul de comandă, selectaţi Information Pages, apoi 
apăsaţi butonul OK. 

2. Selectaţi Configuration, apoi apăsaţi butonul OK pentru imprimare. 
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Informaţii suplimentare 
 
Puteţi obţine informaţii despre imprimantă şi funcţiile acesteia din următoarele surse. 
 
Surse  
 
Informaţii Sursa 
Ghid de instalare * Livrat cu imprimanta 
Ghid de utilizare rapidă * Livrat cu imprimanta 
Ghid de utilizare (PDF)* CD-ul cu software şi documentaţie 
Tutoriale de pornire rapidă (numai în limba engleză) www.xerox.com/office/6130support 
Tutoriale video www.xerox.com/office/6130support 
Lista de media recomandate 
 

Lista de media recomandate (Statele unite) 
Lista de media recomandate (Europa) 

Program de asistenţă online www.xerox.com/office/6130support 
Suport tehnic www.xerox.com/office/6130support 
Pagini informative Meniul Control panel 
 
* Disponibil şi pe site, la secţiunea suport. 
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Informaţii despre reţea 
 
 
Capitolul include: 
 

 Setarea şi configurarea reţelei - privire de ansamblu  
 Alegerea unei metode de conectare  
 Configurarea adresei de reţea  
 Instalarea driverelor de reţea  

 
Acest capitol cuprinde informaţii elementare despre setarea şi conectarea imprimantei 
dumneavoastră. 
 
Consultaţi şi: (numai în limba engleză) 
Tutorial CentreWare Internet Services www.xerox.com/office/6130support 
Tutorial Printer Driver www.xerox.com/office/6130support 
 
 



 29

Setarea şi configurarea reţelei –  
privire de ansamblu 
 
Pentru a seta şi configura reţeaua: 
 

1. Conectaţi imprimanta la reţea componentele hardware şi cablurile recomandate. 
2. Porniţi imprimanta şi computerul. 
3. Imprimaţi pagina de configurare şi păstraţi-o pentru consultarea setărilor reţelei. 
4. Instalaţi aplicaţia software a driver-ului în computer de pe CD-ul cu software şi 

documentaţie. Pentru mai multe informaţii despre instalarea driver-ului, consultaţi 
secţiunea referitoare la sistemul de operare folosit. 

5. Configuraţi adresa TCP/IP pentru identificarea imprimantei în reţea. 
 

 Sisteme de operare Windows: Porniţi programul de instalare de pe CD-ul cu 
software şi documentaţie pentru a seta automat adresa IP a imprimantei, 
dacă aceasta este conectată la o reţea TCP/IP. De asemenea puteţi seta 
manual adresa IP a imprimantei de la panoul de comandă. 

 Sisteme Macintosh: Setaţi manual adresa TCP/IP a imprimantei pe panoul 
de comandă. 

 
6. Imprimaţi o pagină de configurare pentru a verifica noile setări. 

 
Observaţie: Dacă CD-ul cu software şi documentaţie nu este disponibil, puteţi descărca 
cel mai recent driver de la www.xerox.com/office/6130drivers. 
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Alegerea unei metode de conectare 
 
Conectaţi imprimanta prin Ethernet sau USB. Conexiunea USB este o conexiune directă, 
nerecomandată pentru reţea. Conexiunea Ethernet este folosită pentru reţea. Cerinţele 
referitoare la hardware şi cablare variază în funcţie de diferitele metode de conectare. În 
general, cablarea şi componentele hardware nu sunt livrate odată cu imprimanta, fiind 
necesară achiziţionarea separată a acestora: 
 

 Conectare prin Ethernet (recomandată)  
 Conectare prin USB  

 
Conectare prin Ethernet (Recomandată) 
 
Ethernet poate fi folosită pentru unul sau mai multe computere. O reţea Ethernet suportă 
mai multe sisteme şi imprimante. Conexiunea Ethernet este recomandată, deoarece este 
mai rapidă decât cea USB. De asemenea, vă permite accesul direct la CentreWare 
Internet Services (IS). Interfaţa web a CentreWare IS vă ajută să administraţi, configuraţi şi 
monitorizaţi imprimanta conectată la reţea de la computerul dumneavoastră. 
 
Conectarea în reţea 
 
În funcţie de configuraţie, conexiunea Ethernet va necesita componentele hardware şi 
cablarea următoare. 
 

 Dacă veţi conecta imprimanta la un computer, veţi avea nevoie de un cablu 
crossover Ethernet RJ-45. 

 Dacă veţi conecta imprimanta la unul sau mai multe computere printr-un hub 
Ethernet, un cablu sau un router DSL, veţi avea nevoie de mai multe cabluri 
twisted-pair (categoria 5/RJ-45). (câte un cablu pentru fiecare dispozitiv.) 

 
Dacă veţi conecta imprimanta la unul sau mai multe computere prin intermediul unui hub, 
conectaţi computerul la hub cu un cablu, apoi conectaţi imprimanta la hub cu cel de-al 
doilea cablu. Puteţi folosi orice port al hub-ului, mai puţin portul uplink. 
 
Consultaţi şi: 
Configurarea adresei de reţea  
Instalarea driverelor de reţea  
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Conectare prin USB 
 
Dacă veţi conecta imprimanta la un computer, conexiunea USB vă oferă un transfer rapid 
de date. Conexiunea USB nu este la fel de rapidă ca cea Ethernet. Pentru a folosi 
conexiunea USB, utilizatorii PC trebuie să dispună de Windows 2000, Windows XP, 
Windows Server 2003, Windows Vista sau un sistem de operare mai nou. Utilizatorii 
Macintosh trebuie să folosească Mac OS X, versiunea 10.2 sau versiunile ulterioare. 
 
Conexiune USB  
 
Conexiunea USB necesită un cablu standard A/B USB. Acest cablu nu este livrat odată cu 
imprimanta şi trebuie să fie achiziţionat separat. Verificaţi dacă folosiţi cablul USB corect 
pentru conexiunea dumneavoastră (2.0 pentru cele mai bune rezultate). 
 

1. Conectaţi un capăt al cablului USB la imprimantă şi porniţi-o. 
2. Conectaţi celălalt capăt la cablului USB la computer. 

 
Consultaţi şi: 
Instalarea driverelor de reţea  
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Configurarea adresei de reţea 
 
Această secţiune include: 
 

 Adresele TCP/IP şi IP  
 Setarea automată a adresei IP a imprimantei  
 Metode dinamice de setare a  adresei IP a imprimantei  
 Setarea manuală a adresei IP a imprimantei  

 
Adresele TCP/IP şi IP  
 
Dacă computerul dumneavoastră face parte dintr-o reţea amplă, contactaţi administratorul 
de reţea pentru adresele TCP/IP şi informaţii suplimentare despre configurare. 
 
Dacă dispuneţi de propria reţea locală sau aţi conectat imprimanta direct la computer prin 
Ethernet, aplicaţi următoarea procedură pentru setarea automată a adresei IP (Internet 
Protocol) a imprimantei. 
 
Computerele personale şi imprimantele folosesc protocoalele TCP/IP pentru a comunica 
într-o reţea Ethernet. În cazul protocoalelor TCP/IP, fiecare imprimantă şi computer trebuie 
să aibă o singură adresă IP. Este important ca adresele să fie asemănătoare, dar nu 
identice; numai ultima cifră trebuie să fie diferită. De exemplu, imprimanta dumneavoastră 
poate avea adresa 192.168.1.2 în timp ce computerul are adresa 192.168.1.3. Un alt 
dispozitiv poate avea adresa 192.168.1.4. 
 
În general, computerele Macintosh folosesc fie TCP/IP, fie protocolul Bonjour pentru a 
comunica cu o imprimantă din reţea. Pentru sistemele Mac OS X systems, se recomandă 
utilizarea adresei TCP/IP. Totuşi, spre deosebire de TCP/IP, protocolul Bonjour nu 
necesită setarea de adrese IP pentru computere sau imprimante. 
 
Multe reţele dispun de un server Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). Un server 
DHCP programează automat o adresă IP pentru fiecare PC şi imprimantă din reţea, 
configurate să folosească DHCP. Un server DHCP este încorporat în majoritatea cablurilor 
şi routerelor DSL. Dacă folosiţi un cablu sau un router DSL, consultaţi documentaţia 
referitoare la router pentru informaţii despre adresele IP. 
 
Consultaţi şi: 
Programul de asistenţă online la www.xerox.com/office/6130support  
 
Setarea automată a adresei IP a imprimantei 
 
Dacă imprimanta este conectată la o reţea TCP/IP fără server DHCP, folosiţi programul de 
instalare de pe CD-ul cu software şi documentaţie pentru a identifica sau aloca o adresă 
IP imprimantei dumneavoastră. Pentru mai multe instrucţiuni, introduceţi CD-ul cu software 
şi documentaţie în unitatea CD-ROM a computerului dumneavoastră. După ce apare 
Xerox Installer, urmaţi instrucţiunile pentru instalare. 
 



 33

Observaţie: Pentru ca programul de instalare automată să funcţioneze, imprimanta 
trebuie să fie conectată la o reţea TCP/IP. 
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Metode dinamice de setare a  adresei IP a imprimantei 
 
Sunt disponibile două protocoale pentru setarea dinamică a adresei IP a imprimantei: 
 

 DHCP (disponibil implicit pentru toate imprimantele Phaser) 
 AutoIP 

 
Puteţi porni/opri ambele protocoale folosind panoul de comandă sau CentreWare IS 
pentru a porni/opri DHCP. 
 
De la panoul de comandă 
 
Pentru a porni/opri protocoalele DHCP sau AutoIP: 

1. Selectaţi butonul Menu pe panoul de comandă, apoi apăsaţi butonul OK. 
2. Selectaţi meniul Admin, apoi apăsaţi butonul OK. 
3. Selectaţi meniul Network Setup, apoi apăsaţi butonul OK. 
4. Selectaţi meniul TCP/IP, apoi apăsaţi butonul OK. 
5. Selectaţi Get IP Address, apoi apăsaţi butonul OK. 

 
Cu CentreWare IS 
 
Pentru a porni/opri protocolul DHCP: 

1. Porniţi browser-ul web. 
2. Introduceţi adresa IP a imprimantei în câmpul Address. 
3. Selectaţi Properties. 
4. Selectaţi directorul Protocols în panoul de navigaţie stâng. 
5. Selectaţi TCP/IP. 
6. În câmpul Get IP Address, selectaţi opţiunea DHCP/Autonet. 
7. Apăsaţi butonul Save Changes. 
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Setarea manuală a adresei IP a imprimantei 
 
Observaţie: Verificaţi dacă computerul dumneavoastră are o adresă IP configurată 
corespunzător pentru reţea. Contactaţi administratorul de reţea pentru mai multe 
informaţii. 
 
Dacă imprimanta este conectată la o reţea fără server DHCP sau într-un mediu în care 
administratorul de reţea alocă adrese IP pentru imprimante, puteţi folosi această metodă 
pentru a seta manual adresa IP. Setarea manuală a adresei IP anulează DHCP şi AutoIP. 
Pe de altă parte, dacă dispuneţi de un singur computer personal şi folosiţi o conexiune prin 
modemul dialup, puteţi seta manual adresa IP. 
 
Informaţii necesare pentru alocarea manuală a unei adrese IP 
 
Informaţii 
 

Comentarii 

Adresa Internet Protocol (IP) a imprimantei 
 

Formatul este xxx.xxx.xxx.xxx, unde xxx reprezintă un 
număr decimal între 0 – 255. 

Network Mask Dacă nu sunteţi sigur, nu completaţi; imprimanta alege 
setarea corespunzătoare. 

Adresa implicită a Router-ului/Gateway-ului Adresa este necesară pentru comunicarea cu dispozitivul 
gazdă din orice altă parte în afară de segmentul reţelei 
locale. 

 
De la panoul de comandă 
 
Pentru a seta manual adresa IP: 

1. Selectaţi butonul Menu pe panoul de comandă. 
2. Selectaţi meniul Admin, apoi apăsaţi butonul OK. 
3. Selectaţi meniul Network Setup, apoi apăsaţi butonul OK. 
4. Selectaţi meniul TCP/IP, apoi apăsaţi butonul OK. 
5. Selectaţi Get IP Address, apoi apăsaţi butonul OK. 
6. Selectaţi Panel, apoi apăsaţi butonul OK. 
7. Selectaţi IP Address din meniul TCP/IP şi folosiţi săgeţile pentru a configura 

valorile IP, apoi apăsaţi butonul OK. 
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Schimbarea sau modificarea adresei IP cu aplicaţia CentreWare IS 
 
CentreWare IS oferă o interfaţă simplă ce vă permite să administraţi, configuraţi şi 
verificaţi imprimantele conectate la reţea de la computerul dumneavoastră folosind un 
server web încorporat. Pentru mai multe informaţii despre CentreWare IS, apăsaţi butonul 
Help în CentreWare IS pentru a accesa CentreWare IS Online Help. 
 
După setarea adresei IP a imprimantei, puteţi modifica setările TCP/IP folosind 
CentreWare IS. 
 

1. Porniţi browser-ul web. 
2. Introduceţi adresa IP a imprimantei în câmpul Address. 
3. Apăsaţi Properties. 
4. Selectaţi directorul Protocols în bara laterală din stânga. 
5. Selectaţi TCP/IP. 
6. Introduceţi sau modificaţi setările şi apăsaţi Save Changes în josul paginii. 
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Instalarea driverelor de reţea 
 
Această secţiune include: 

 Drivere disponibile 
 Windows 2000 sau versiunile ulterioare  
 Macintosh OS X, versiunea 10.2 sau versiunile ulterioare  

 
Drivere disponibile 
 
Pentru a accesa opţiunile speciale de imprimare, folosiţi driver-ul Xerox al imprimantei. 
Xerox asigură drivere pentru o gamă largă de limbaje de imprimare şi sisteme de operare. 
Sunt disponibile următoarele drivere de imprimantă: 
 
Driver Sursa* Descriere 
Windows PostScript Driver 
(folosit şi pentru Windows Vista) 

CD-ROM şi 
Web 

Driver-ul PostScript este recomandat pentru a profita la 
maximum de funcţiile personalizate ale sistemului 
dumneavoastră, precum şi de Adobe® PostScript® original. 
(driver implicit) 

PCL6 CD-ROM şi 
Web 

Driver-ul Printer Command Language poate fi folosit pentru 
aplicaţii ce necesită PCL. 
Observaţie: Numai pentru 2000/XP/Vista. 

Mac OS X  
(version 10.2 şi versiunile 
ulterioare) Driver 

CD-ROM şi 
Web 
 

Acest driver permite imprimarea dintr-un sistem de operare 
Mac OS X (versiunea 10.2 şi versiunile ulterioare). 

UNIX doar Web  Acest driver permite imprimarea dintr-un sistem de operare 
UNIX. 

Linux CD-ROM Acest driver permite imprimarea dintr-un sistem de operare 
Linux. 

 
* Vizitaţi www.xerox.com/office/6130drivers pentru cele mai noi drivere de imprimantă. 
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Windows 2000 sau versiunile ulterioare 
 
Pentru a instala driver-ul imprimantei de pe CD-ul cu software şi documentaţie: 

1. Introduceţi CD-ul în unitatea CD-ROM a computerului. Dacă nu apare fereastra de 
instalare, procedaţi după cum urmează: 

a. Apăsaţi Start, apoi Run. 
b. În fereastra Run, tastaţi: <CD drive>:\INSTALL.EXE. 

2. Selectaţi limba dorită din listă. 
3. Selectaţi Install Printer Driver. 
4. Selectaţi metoda de instalare dorită, apoi urmaţi instrucţiunile afişate pe ecran. 

 
Observaţie: PrintingScout este o opţiune separată de driver-ul imprimantei. Pentru a 
instala PrintingScout, folosiţi CD-ul cu software şi documentaţie. 
 
Consultaţi şi: 
Programul de asistenţă online la www.xerox.com/office/6130support  
 
Macintosh OS X, versiunea 10.2 şi versiunile ulterioare 
 
Configuraţi imprimanta folosind protocolul Bonjour (Rendezvous), creaţi o conexiune USB 
sau folosiţi conexiunea LPD/LPR pentru Macintosh OS X, versiunea 10.2 şi versiunile 
ulterioare. 
 
Macintosh OS X, versiunile 10.2 şi 10.3 
 
Conexiunea Bonjour (Rendezvous)  
 
Pentru a instala driverul imprimantei de pe CD-ul cu software şi documentaţie: 

1. Introduceţi CD-ul în unitatea CD-ROM a computerului şi selectaţi VISE installer 
pentru a instala aplicaţia software a imprimantei. 

2. La finalul instalării, selectaţi una dintre următoarele opţiuni: 
 Deschideţi aplicaţia Print Center pentru Mac OS X, versiunea 10.2.x. 
 Deschideţi Printer Setup Utility pentru Mac OS X, versiunea 10.3.x. 

 
Observaţie: Pentru a localiza aplicaţiile pe hard disk-ul Macintosh, deschideţi directorul 
Applications, apoi directorul Utilities. 
 

3. Confirmaţi setarea primului meniu pe Bonjour (Rendezvous). 
4. Selectaţi imprimanta în fereastră. 
5. Selectaţi Xerox din lista de producători. 
6. Selectaţi modelul de imprimantă din lista de echipamente disponibile. 
7. Apăsaţi butonul Add. 

 
Consultaţi şi: 
Programul de asistenţă online la www.xerox.com/office/6130support  
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Conexiune USB 
 
Pentru a instala driverul imprimantei de pe CD-ul cu software şi documentaţie: 

1. Introduceţi CD-ul în unitatea CD-ROM a computerului. 
 Deschideţi aplicaţia Print Center pentru Max OS X, versiunea 10.2.x. 
 Deschideţi Printer Setup Utility pentru Max OS X, versiunea 10.3.x. 

 
Observaţie: Pentru a localiza aplicaţiile pe hard disk-ul Macintosh, deschideţi directorul 
Applications, apoi directorul Utilities. 
 

2. Apăsaţi butonul Add. 
3. Selectaţi USB din meniu. 
4. Selectaţi imprimanta în fereastră. 
5. Selectaţi Xerox din lista de producători. 
6. Select configuraţia imprimantei din lista de echipamente disponibile. 
7. Apăsaţi butonul Add. 

 
Conexiune LPR Connection 
 
Pentru a instala driverul imprimantei de pe CD-ul cu software şi documentaţie: 

1. Introduceţi CD-ul în unitatea CD-ROM a computerului selectaţi VISE installer pentru 
a instala aplicaţia software a imprimantei. 

2. La finalul instalării, selectaţi una dintre următoarele opţiuni: 
 Deschideţi Print Center utility pentru Max OS X, versiunea 10.2.x. 
 Deschideţi Printer Setup Utility pentru Max OS X, versiunea 10.3.x. 

 
Observaţie: Pentru a localiza aplicaţiile pe hard disk-ul Macintosh, deschideţi directorul 
Applications, apoi directorul Utilities. 
 

3. Apăsaţi butonul Add. 
4. Selectaţi una dintre următoarele opţiuni: 

 Mac OS X, Version 10.2: Selectaţi IP Printing din meniu. Introduceţi adresa 
IP a imprimantei în câmpul Printer Address field. Selectaţi Xerox din meniul 
Printer Model, apoi fişierul PPD corespunzător. Apăsaţi butonul Add. 
Imprimanta este adăugată în listă. 

 Mac OS X, Version 10.3: Selectaţi IP Printing din primul meniu afişat. 
Selectaţi LPD/LPR din al doilea meniu afişat. Introduceţi adresa IP a 
imprimantei în câmpul Printer Address field. Asiguraţi-vă că rubrica Queue 
Name este goală. Selectaţi Xerox din meniul Printer Model, apoi fişierul 
PPD corespunzător. Apăsaţi butonul Add. Imprimanta este adăugată în listă.  

 
Macintosh OS X, versiunea 10.4 
 
Conexiune Bonjour  
 
Pentru a instala driverul imprimantei de pe CD-ul cu software şi documentaţie: 

1. Introduceţi CD-ul în unitatea CD-ROM a computerului. 
2. Deschideţi Printer Setup Utility. 
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Observaţie: Pentru a localiza aplicaţiile pe hard disk-ul Macintosh, deschideţi directorul 
Applications, apoi directorul Utilities. 
 

3. Apăsaţi butonul Add. 
4. Selectaţi Default Browser în Printer Browser. 
5. Selectaţi imprimanta Bonjour în lista de echipamente disponibile. Dacă Printer 

Browser: 
 Selectează imprimanta corectă din lista Print Using, treceţi la etapa 8. 
 Nu selectează imprimanta corectă din lista Print Using, treceţi la etapa 6. 

6. Selectaţi Xerox din lista de producători. 
7. Selectaţi imprimanta din lista de echipamente disponibile. 
8. Apăsaţi butonul Add. 

 
Conexiune USB  
 
Pentru a instala driverul imprimantei de pe CD-ul cu software şi documentaţie: 

1. Introduceţi CD-ul în unitatea CD-ROM a computerului. 
2. Deschideţi Printer Setup Utility. 

 
Observaţie: Pentru a localiza aplicaţiile pe hard disk-ul Macintosh, deschideţi directorul 
Applications, apoi directorul Utilities. 
 

3. Apăsaţi butonul Add. 
4. Selectaţi Default Browser în colţul stânga sus al Printer Browser. 
5. Selectaţi imprimanta conectată prin metoda USB din fereastra cu imprimante. 

Printer Browser selectează configuraţia imprimantei din lista Print Using. 
 Dacă a fost selectată configuraţia corespunzătoare, treceţi la etapa 8. 
 Dacă nu a fost selectată configuraţia corespunzătoare, treceţi la etapa 6. 

6. Selectaţi Xerox din lista de producători. 
7. Selectaţi configuraţia imprimantei din lista de echipamente disponibile. 
8. Apăsaţi butonul Add. Imprimanta este afişată ca fiind disponibilă în Printer Setup 

Utility. 
 
Conexiune LPD  
 
Pentru a instala driverul imprimantei de pe CD-ul cu software şi documentaţie: 

1. Introduceţi CD-ul în unitatea CD-ROM a computerului şi selectaţi VISE installer 
pentru a instala aplicaţia software a imprimantei. 

2. La finalul instalării, deschideţi Printer Setup Utility. 
 
Observaţie: Pentru a localiza aplicaţiile pe hard disk-ul Macintosh, deschideţi directorul 
Applications, apoi directorul Utilities. 
 

3. Apăsaţi butonul Add. 
4. Selectaţi IP Printer în colţul stânga sus al Printer Browser. 
5. Selectaţi LPD în meniul afişat. 
6. Introduceţi adresa IP a imprimantei în câmpul Address. 
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7. Apăsaţi butonul Add. Imprimanta este adăugată în listă. 
 
Macintosh OS X, versiunea 10.5 
 
Conexiune Bonjour  
 
Pentru a instala driverul imprimantei de pe CD-ul cu software şi documentaţie: 

1. Introduceţi CD-ul în unitatea CD-ROM a computerului. 
2. Selectaţi System Preferences în bara de unelte. 
3. Selectaţi pictograma Print & Fax din secţiunea Hardware. Se deschide caseta de 

dialog Print & Fax. 
4. Apăsaţi butonul +. Se deschide o fereastră nedenumită. 
5. Apăsaţi pictograma Default în bara de unelte. 
6. Selectaţi imprimanta corespunzătoare din listă. 
7. Dacă informaţiile corecte nu sunt afişate în câmpul Print Using, selectaţi Other în 

listă şi selectaţi Xerox din lista de producători. 
8. Apăsaţi butonul Add. 

 
Conexiune USB  
 
Pentru a instala driverul imprimantei de pe CD-ul cu software şi documentaţie: 

1. Introduceţi CD-ul în unitatea CD-ROM a computerului. 
2. Selectaţi System Preferences în bara de unelte. 
3. Selectaţi pictograma Print & Fax din secţiunea Hardware. Se deschide caseta de 

dialog Print & Fax. 
4. Apăsaţi butonul +. Se deschide o fereastră nedenumită. 
5. Selectaţi imprimanta USB din listă. 
6. Dacă informaţiile corecte nu sunt afişate în câmpul Print Using, selectaţi Other în 

listă şi selectaţi Xerox din lista de producători. 
7. Apăsaţi butonul Add. 

 
Conexiune LPD  
 
Pentru a instala driverul imprimantei de pe CD-ul cu software şi documentaţie: 

1. Introduceţi CD-ul în unitatea CD-ROM a computerului şi selectaţi VISE installer 
pentru a instala aplicaţia software a imprimantei. 

2. Selectaţi System Preferences în bara de unelte. 
3. Selectaţi pictograma Print & Fax din secţiunea Hardware. Se deschide caseta de 

dialog Print & Fax. 
4. Apăsaţi butonul +. Se deschide o fereastră nedenumită. 
5. Apăsaţi pictograma IP în bara de unelte. 
6. Introduceţi adresa IP a imprimantei sau denumirea DNS în câmpul Address. 
7. Apăsaţi butonul Add. 
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Imprimare  
 
 
Capitolul include: 
 

 Hârtie şi media suportate  
 Despre hârtie  
 Setarea tipurilor şi dimensiunilor de hârtie  
 Încărcarea hârtiei  
 Selectarea opţiunilor de imprimare  
 Imprimare pe media speciale  
 Imprimarea hârtiei cu dimensiuni personalizate  
 Imprimarea documentelor confidenţiale - imprimare securizată 
 Imprimare după verificarea rezultatelor - imprimare de probă  
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Hârtie şi media suportate 
 
Această secţiune include: 

 Directive de utilizare a hârtiei  
 Hârtie care poate deteriora imprimanta  
 Directive de depozitare a hârtiei  

 
Imprimanta dumneavoastră este concepută pentru a fi folosită cu o gamă largă de tipuri de 
hârtie. Urmaţi instrucţiunile din această secţiune pentru a asigura o calitate optimă a 
imprimării şi pentru a evita blocajele de hârtie. 
Pentru cele mai bune rezultate, folosiţi media de imprimare Xerox, compatibilă cu 
imprimanta dumneavoastră Phaser 6130. Astfel, sunt garantate rezultate optime cu 
imprimanta dumneavoastră. Pentru a comanda hârtie, folii transparente sau alte media 
speciale, contactaţi distribuitorul local sau vizitaţi www.xerox.com/office/6130supplies.  
 
Atenţie: Deteriorările cauzate de utilizarea hârtiei, foliilor transparente şi a altor medii 
speciale ce nu sunt suportate de imprimanta dumneavoastră nu sunt acoperite de garanţia 
Xerox, contractul de service sau Garanţia de satisfacţie totală. Garanţia de satisfacţie 
totală este disponibilă în Statele Unite şi Canada. Acoperirea poate varia în afara acestor 
zone; contactaţi reprezentatul local pentru informaţii. 
 
Consultaţi şi: 
Lista de media recomandate (Statele Unite) 
Lista de media recomandate (Europa) 
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Directive de utilizare a hârtiei 
 
Tăvile imprimantei sunt concepute pentru majoritatea dimensiunilor şi tipurilor de hârtie, 
folii transparente sau alte media speciale. Urmaţi aceste instrucţiuni când încârcaţi hârtia 
şi media speciale în tăvi: 
 

 Răsfoiţi hârtia, foliile transparente şi alte media speciale înainte de a le încărca în 
tava de hârtie. 

 Nu imprimaţi pe colile de etichete odată ce o etichetă a fost desprinsă de pe coală. 
 Folosiţi numai plicuri de hârtie. Nu folosiţi plicuri cu ferestre, agrafe metalice sau 

benzi adezive. 
 Toate plicurile trebuie să fie imprimate numai pe o singură parte. 
 În timpul imprimării plicurile se pot îndoi. 
 Nu supraîncărcaţi tăvile de hârtie. Nu încărcaţi hârtie peste limita superioară 

marcată în interiorul ghidajului de hârtie. 
 Reglaţi ghidajele de hârtie în funcţie de dimensiunea hârtiei. Ghidajele se fixează în 

poziţie atunci când sunt ajustate corect. 
 Dacă se produc blocaje dese, folosiţi hârtie sau alte media dintr-un pachet nou. 

 
Consultaţi şi: 
Imprimarea plicurilor  
Imprimarea etichetelor  
Imprimarea hârtiei lucioase  
Imprimare hârtiei cu dimensiuni personalizate  
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Hârtie care poate deteriora imprimanta 
 
Imprimanta dumneavoastră este concepută pentru a folosi o gamă largă de tipuri de media 
pentru comenzile de imprimare. Totuşi, anumite media pot cauza o calitate redusă a 
imprimării, blocaje dese de hârtie sau defectarea imprimantei. 
 
Media inacceptabile sunt: 

 Hârtie aspră sau poroasă 
 Hârtie îndoită sau încreţită 
 Hârtie cu capse 
 Plicuri cu ferestre sau clame din metal 
 Plicuri căptuşite  
 Hârtie lucioasă sau cretată, necompatibilă cu imprimantele laser 
 Media perforate 

 
Directive de depozitare a hârtiei 
 
Asigurarea unor bune condiţii de depozitare a hârtiei şi a altor media contribuie la 
obţinerea unei calităţi optime a imprimării. 
 

 Depozitaţi hârtia în spaţii întunecate, reci, relativ uscate. Majoritatea tipurilor de 
hârtie se pot deteriora din cauza razelor ultraviolete (UV) şi a luminii vizibile. Razele 
UV, emise de soare şi becurile fluorescente sunt extrem de dăunătoare pentru 
hârtie. Intensitatea şi durata expunerii hârtiei la lumina vizibilă a trebuie să fie 
reduse cât mai mult posibil. 

 Menţineţi valori constante de temperatură şi umiditate relativă. 
 Evitaţi depozitarea hârtiei în mansarde, bucătării, garaje sau subsoluri. Pereţii 

interiori sunt mai uscaţi decât cei exteriori, fapt care poate duce la acumularea 
umezelii. 

 Depozitaţi hârtia pe suprafeţe plate. Hârtia trebuie să fie depozitată pe paleţi, rafturi 
sau în dulapuri. 

 Evitaţi să păstraţi mâncare sau băuturi în zona în care este depozitată sau 
manevrată hârtia. 

 Nu deschideţi pachetele sigilate de hârtie decât în momentul în care trebuie să le 
încărcaţi în imprimantă. Lăsaţi hârtia în ambalajul original. Pentru majoritatea 
tipurilor de hârtie, ambalajul original conţine un strat interior ce protejează hârtia de 
umezeala pierdută sau acumulată. 

 Lăsaţi media în ambalaj până în momentul în care va trebui să le folosiţi; media 
nefolosite vor fi puse înapoi în ambalaj şi sigilate pentru protecţie. Anumite media 
speciale sunt ambalate în ambalaje de plastic, re-sigilabile. 
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Despre hârtie 
 
Folosirea tipurilor nerecomandate de hârtie poate cauza blocaje de hârtie, calitate redusă 
a imprimării, defectarea şi deteriorarea imprimantei. Pentru utilizarea eficientă a funcţiilor 
acestei imprimantei, folosiţi numai hârtia recomandată. 
 
Hârtie recomandată 
 
Tipurile de hârtie ce pot fi folosite cu această imprimantă sunt următoarele: 
 
Fanta de alimentare manuală 
 
Dimensiunea hârtiei Letter (8.5 x 11 in.), 

Legal (8.5 x 14 in.), 
Executive (7.25 x 10.5 in.), 
Folio (8.5 x 13 in.), 
#10 Commercial (4.1 x 9.5 in.) 
Monarch (3.8 x 7.5 in.) 
A4 (210 x 297 mm) 
A5 (148 x 210 mm) 
DL (110 x 220 mm) 
C5 (162 x 229 mm) 
Personalizat: 

76.2–216 mm (3–8.5 in.) 
127–355.6 mm (5–14 in.) 
B5 JIS (182 x 257 mm) 

Tipul hârtiei (greutatea) Hârtie normală (65–120 g/m2) (17–32 lb. Bond) 
Carduri subţiri (100–163 g/m2) (28–60 lb. Cover) 
Carduri groase (160–220 g/m2) (60–80 lb. Cover) 
Hârtie lucioasă (100–160 g/m2) (28–60 lb. Cover) 
Hârtie lucioasă groasă (160–200 g/m2) (60–80 lb. Cover) 
Etichete 
Plicuri din hârtie 
Cărţi de vizită 

Capacitate 1 coală 
(hârtie standard) 
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Tava de hârtie 
 
Dimensiunea hârtiei Letter (8.5 x 11 in.), 

Legal (8.5 x 14 in.), 
Executive (7.25 x 10.5 in.) 
Folio (8.5 x 13 in.), 
A4 (210 x 297 mm) 
A5 (148 x 210 mm) 
Personalizat: 

76.2–216 mm (3–8.5 in.) 
127–355.6 mm (5–14 in.) 
B5 JIS (182 x 257 mm) 

 
Tipul hârtiei (greutatea) Hârtie normală (65–120 g/m2)  

(17–32 lb. Bond) 
Carduri subţiri (100–163 g/m2) 
(28–60 lb. Cover) 
Carduri groase (160–220 g/m2) 
(60–80 lb. Cover) 
Hârtie lucioasă (100–160 g/m2) 
(28–60 lb. Cover) 
Hârtie lucioasă groasă(160–200 g/m2) (60–80 lb. Cover) 
Etichete 
Cărţi de vizită  

Capacitate 250 coli  
 
Imprimarea pe hârtie ale cărei setări diferă de dimensiunea şi tipul selectate în driver-ul 
imprimantei sau încărcarea hârtiei în altă tavă decât cea indicată, poate cauza blocaje de 
hârtie. Pentru asigurarea unei imprimări optime, selectaţi dimensiunea, tipul şi tava 
corespunzătoare. 
 
Imaginea imprimată poate avea un aspect şters din cauza umezelii cauzată de apă, ploaie 
sau vapori. Pentru detalii, contactaţi furnizorul. 
 
Consultaţi şi: 
Lista de media recomandate (Statele Unite) 
Lista de media recomandate (Europa) 
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Setarea tipurilor şi dimensiunilor de hârtie 
 
Setarea tăvii de hârtie 
 
Când încărcaţi hârtie în tava de hârtie, setaţi tipul şi dimensiunea hârtiei de la panoul de 
comandă. 
 
Observaţie: Dacă selectaţi None în meniul Paper Type din driverul PostScript, funcţia de 
imprimare va reveni implicit la setările panoului de comandă. Imprimarea va fi posibilă 
numai dacă setările referitoare la dimensiunea şi tipul hârtiei configurate în driver-ul 
imprimantei corespund setărilor de pe panoul de comandă. Dacă setările din driver-ul 
imprimantei şi cele de pe panoul de comandă nu corespund, urmaţi instrucţiunile afişate 
pe panoul de comandă. 
 
Consultaţi şi: 
Descrierea elementelor meniului  
 
Setarea tipurilor de hârtie 
 
Atenţie: Setările referitoare la tipul de hârtie trebuie să corespundă celor referitoare la 
hârtia încărcată la momentul respectiv în tăvi. Altfel, vor apărea probleme de calitate a 
imprimării. 
 

1. Apăsaţi butonul Menu pentru a afişa ecranul Menu. 
2. Selectaţi Tray Settings, apoi apăsaţi butonul OK. 
3. Selectaţi tava, apoi apăsaţi butonul OK. 
4. Selectaţi Paper Type, apoi apăsaţi butonul OK. 
5. Selectaţi tipul corect de hârtie pentru hârtia încărcată, apoi apăsaţi butonul OK. 
6. Apăsaţi butonul Menu. 

 
Setarea dimensiunilor de hârtie  
 

1. Apăsaţi butonul Menu pentru a afişa ecranul Menu. 
2. Selectaţi Tray Settings, apoi apăsaţi butonul OK. 
3. Selectaţi tava, apoi apăsaţi butonul OK. 
4. Selectaţi Paper Size, apoi apăsaţi butonul OK. 
5. Apăsaţi butonul Menu. 
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Încărcarea hârtiei 
 
Această secţiune include: 

 Încărcarea hârtiei în tava de hârtie  
 Încărcarea hârtiei în fanta de alimentare manuală  

 
Încărcarea hârtiei în tava de hârtie 
 
Folosiţi tava de hârtie pentru o gamă largă de media, respectiv: 

 Hârtie normală 
 Carduri  
 Etichete 
 Hârtie lucioasă 
 Media speciale, inclusiv cărţi de vizită, cărţi poştale, broşuri şi hârtie impermeabilă 
 Hârtie pre-imprimată (hârtie imprimată deja pe o parte) 
 Hârtie cu dimensiuni personalizate 

 
Consultaţi şi: 
Despre hârtie  
Tutorial video Paper Tray la www.xerox.com/office/6130support 
 
Încărcarea hârtiei în tava de hârtie 
 
Pe lângă hârtia normală, tava de hârtie suportă multe alte dimensiuni şi tipuri de media de 
imprimare, precum plicurile. 
 
Consideraţi următoarele aspecte atunci când încărcaţi hârtie în tava de hârtie. 
 
Puteţi încărca până la 250 de coli sau un teanc de hârtie (65 – 220 g/m2, 17 – 40 lb. Bond, 
40-80 lb. Cover) cu o înălţime maximă de 15 mm. Dimensiunile încep de la 3 x 5”. 
 

 Tava de hârtie suportă media de imprimare cu următoarele dimensiuni: 
 Lăţime: 76.2 – 216.0 mm (3 – 8.5 in.) 
 Lungime: 127.0 – 355.6 mm (5 – 14 in.) 

 
Consideraţi următoarele aspecte pentru a evita eventualele probleme ce pot apărea în 
timpul imprimării. 
 

 Nu încărcaţi simultan tipuri diferite de hârtie. 
 Folosiţi hârtie de calitate, special concepută pentru imprimantele laser. Consultaţi 

secţiunea Despre hârtie. 
 Nu scoateţi sau adăugaţi hârtie în tava de hârtie în timpul imprimării sau dacă în 

tavă mai este hârtie. Procedând astfel, hârtia se poate bloca. 
 Nu puneţi alte obiecte în afară de hârtie în tavă. De asemenea, nu împingeţi sau 

forţaţi tava. 
 Încărcaţi hârtia întotdeauna din dreptul marginii scurte. 

 



 50

Pentru a încărca hârtie în tava de hârtie: 
 

1. Deschideţi tava de hârtie cu atenţie. 
 

 
 

2. Deschideţi tava de ieşire pentru preluarea colilor imprimate. 
 

 
 

3. Aşezaţi ghidajele de lăţime la marginea tăvii. Ghidajele de lăţime trebuie să fie 
extinse la maximum. 
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4. Introduceţi toate tipurile de media cu faţa în sus şi marginea superioară orientată 
spre imprimantă. 

 

 
 
Observaţie: Nu forţaţi hârtia. 
 

5. Reglaţi ghidajele de lăţime astfel încât să atingă uşor marginea teancului de hârtie. 
 

 
 
Observaţie: Nu îndoiţi hârtia. 
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Dacă opţiunea Size Mismatch este setată pe Use Printer Settings în driverul PostScript, 
va trebui să setaţi dimensiunea şi tipul de hârtie pentru tavă, înainte de la panoul de 
comandă. 
 
Consultaţi şi: 
Setarea tipurilor şi dimensiunilor de hârtie  
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Încărcarea hârtiei în fanta de alimentare manuală 
 
Folosiţi fanta de alimentare manuală pentru o gamă largă de media, respectiv: 

 Hârtie normală 
 Carduri subţiri 
 Hârtiei lucioasă 
 Etichete 
 Plicuri  

 
Consultaţi şi: 
Imprimare pe media speciale  
 
Încărcarea hârtiei în fanta de alimentare manuală 
 
Această secţiune descrie procedura de alimentare a hârtiei în fanta de alimenare manuală. 
 

1. Reglaţi ghidajele de lăţime ale fantei de alimentare manuală în funcţie de 
dimensiunea media încărcate. 

 

 
 

2. Deschideţi tava de ieşire pentru preluarea colilor imprimate. 
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3. Introduceţi media de imprimare în fantă cu partea de imprimat în jos şi marginea 
superioară a colii orientată spre imprimantă. 

 

 
 



 55

Selectarea opţiunilor de imprimare 
 
Această secţiune include: 

 Selectarea preferinţelor de imprimare (Windows)  
 Selectarea opţiunilor pentru o comandă individuală (Windows)  
 Selectarea opţiunilor pentru o comandă individuală (Macintosh)  

 
Selectarea preferinţelor de imprimare (Windows) 
 
Preferinţele imprimantei controlează toate comenzile de imprimare, cu excepţia cazului în 
care acestea sunt suprapuse pentru o anumită comandă. 
 
Pentru a selecta preferinţele imprimantei: 

1. Selectaţi una dintre următoarele opţiuni: 
 Windows 2000, Windows Server 2003 şi Windows Vista: apăsaţi Start, 

selectaţi Settings şi apăsaţi Printers. 
 Windows XP: apăsaţi Start, Settings, apoi selectaţi Printers and Faxes. 

2. În directorul Printers, clic-dreapta pe pictograma corespunzătoare imprimantei. 
3. În meniul afişat, selectaţi Printing Preferences sau Properties. 
4. Selectaţi secţiunea Advanced şi apăsaţi butonul Printing Defaults. 
5. Selectaţi elementele dorite în secţiunile driverului, apoi apăsaţi butonul OK pentru a 

le salva. 
 
Observaţie: Pentru mai multe informaţii despre opţiunile driver-ului Windows al 
imprimantei, apăsaţi butonul Help în secţiunea driver-ului imprimantei şi vizualizaţi 
programul de asistenţă online. 
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Selectarea opţiunilor pentru o comandă individuală (Windows) 
 
Dacă doriţi să folosiţi opţiuni speciale de imprimare pentru o anumită comandă, schimbaţi 
setările driver-ului înainte de a trimite comanda din nou către imprimantă. De exemplu, 
dacă doriţi să folosiţi modul Enhanced de calitate a imprimării pentru un grafic special, 
selectaţi această setare în driver înainte de a imprima comanda. 
 

1. Cu documentul sau elementul grafic dorit deschis în aplicaţia dumneavoastră, 
accesaţi caseta de dialog Print. 

2. Selectaţi imprimanta Phaser 6130 şi apăsaţi butonul Properties pentru a deschide 
driverul imprimantei. 

3. Selectaţi opţiunile din secţiunile driverului. Consultaţi următorul tabel pentru 
opţiunile specifice de imprimare. 

 
Observaţie: În driverul PCL pentru Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003 şi 
Windows Vista, puteţi salva opţiunile curente de imprimare cu un nume diferite pentru a le 
aplica ulterior altor comenzi de imprimare. Selectaţi Saved Settings în josul secţiunii. 
Apăsaţi butonul Help pentru mai multe informaţii. 
 

4. Apăsaţi butonul OK pentru a salva elementele selectate. 
5. Imprimaţi comanda. 
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Consultaţi următorul tabel pentru opţiunile specifice de imprimare PCL: 
 
Opţiuni de imprimare PCL pentru sisteme de operare Windows 
 
Sistem de operare Secţiunea driverului Opţiuni de imprimare 

Secţiunea Paper/Output   Tipul comenzii 
 Dimensiunea documentului, tipul hârtiei şi tava 

selectată 
 Direcţia de alimentare 
 Setări salvate 
 Starea imprimantei 

Secţiunea Image Options   Culoarea de ieşire 
 Calitatea imaginii 
 Ajustarea imaginii, tipul imaginii şi corecţia 

imaginii 
 Setările imaginii 
 Modificarea culorilor 
 Setările profilului 

Secţiunea Layout   Pagini pe coală (N-up) 
 Orientarea imaginii 
 Layout Broşură/Poster/Rotire  
 Dimensiune de ieşire 
 Decalarea marginilor  

Secţiunea 
Watermarks/Overlays  

 Filigrane 
 Şabloane 

Windows Vista,  
Windows 2000,  
Windows XP sau 
Windows Server 2003 
 

Secţiunea Advanced   Ignorarea paginilor albe 
 Modul Draft  
 Coală tip bannerBanner Sheet 
 Tray Mapping 
 Setări grafice 
 Setări fonturi 

 
Observaţie: Dacă driverul nu afişează opţiunile din tabelul de mai sus, consultaţi 
secţiunea Activarea opţiunilor pentru mai multe informaţii. 
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Consultaţi următorul tabel pentru opţiunile specifice de imprimare Postscript: 
 
Opţiuni de imprimare PostScript pentru sisteme de operare Windows  
 
Sistem de operare Secţiunea driverului Opţiuni de imprimare 

Secţiunea 
Paper/Output  

 Tipul comenzii 
 Dimensiunea documentului, tipul hârtiei şi tava 

selectată 
 Orientare 
 Culori 
 Starea imprimantei 

Secţiunea  
Image Options  
 

 Calitatea imaginii 
 Corecţii de culoare 
 Luminozitate 
 Ajustarea culorilor 

 
Secţiunea Layout  
 

 Pagini pe coală (N-up) 
 Adaptat noii dimensiuni de hârtie 
 Broşură 

 

Windows Vista, 
Windows 2000, 
Windows XP sau 
Windows Server 2003 

Secţiunea Advanced  
 

 Opţiunile imaginii: micşorare/mărire, netezirea imaginii 
 Detalii: pagini goale, tray mapping 

 
 
Observaţie: Dacă driverul nu afişează opţiunile din tabelul de mai sus, consultaţi 
secţiunea Activarea opţiunilor pentru mai multe informaţii. 
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Selectarea opţiunilor pentru o comandă individuală 
(Macintosh) 
 
Pentru a selecta setările de imprimare pentru o anumită comandă, schimbaţi setările 
driverului înainte de a trimite comanda către imprimantă. 

1. Cu documentul deschis în aplicaţie, apăsaţi File, apoi Print. 
2. Selectaţi opţiunile de imprimare dorite din meniurile şi listele afişate. 

 
Observaţie: În Macintosh OS X, apăsaţi Save Preset în ecranul Print pentru a salva 
setările curente ale imprimantei. Puteţi crea şi salva elemente pre-setate multiple cu nume 
şi setări diferite. Pentru a imprima comenzi cu setările specifice ale imprimantei, selectaţi 
elementul pre-setat salvat din lista Presets. 
 

3. Apăsaţi Print pentru imprimarea comenzii. 
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Consultaţi următorul tabel pentru opţiunile specifice de imprimare: 
 
Setările driverului Macintosh PostScript  
 
Sistem de operare Secţiunea driverului Opţiuni de imprimare 

Copies & Pages  Copii 
 Pagini 

 
Layout   Pagini pe coală 

 Orientarea layoutului 
 Margini 

Paper Handling  
 

 Ordinea paginilor 
 Imprimare (toate, pare, impare) 
 Dimensiunea colii destinaţie 

 
ColorSync  
 

 Conversia color 
 Filtru Quartz  

 
Cover Page  Imprimarea coperţii  

 Tipul coperţii 
 Informaţii contorizare 

 
Error Handling  Erori PostScript  

 Schimbarea tăvilor 
 

Paper Feed  Sursa de hârtie 
 

Job Type  Imprimări securizate, imprimări de probă 
 

Caracteristicile 
imprimantei 

 Culoarea/calitatea imprimării 
 Ajustarea culorii 
 Ajustarea culorilor (C, M, Y, K) 
 Manevrarea media 
 Opţiunile specifice ale imprimantei 

 

Mac OS X, versiunile 
10.4 şi 10.5 
 

Supply Levels  Cartuşe de toner 
 Unitatea PHD (Cilindru) 
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Setările driverului Macintosh PostScript (Continuare) 
 
Sistem de operare Secţiunea driverului Opţiuni de imprimare 
Mac OS X, versiunile 
10.2 şi 10.3 
 

Copies & Pages  Copii 
 Pagini 

 
 Layout  

 
 Pagini pe coală 
 Orientarea layoutului 
 Margini  

 Paper Handling  
 

 Inversarea ordinii paginilor 
 Imprimare (toate, pare, impare) 

 
 ColorSync  

 
 Potrivirea culorilor 

 
 Cover Page  

 
 Coperţi 

 
 Paper Feed  

 
 Sursa de hârtie 

 
 Job Types  

 
 Imprimări securizate, imprimări personale, imprimări 

de probă şi imprimări salvate 
 

 Image Quality  
 

 Calitatea imprimării 
 Corecţii de culoare RGB 
 Netezirea imaginii 

 
 Printer Features  Tipuri de hârtie 
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Imprimare pe media speciale 
 
Această secţiune include: 

 Imprimarea plicurilor  
 Imprimarea etichetelor  
 Imprimarea hârtiei lucioase  
 Imprimare hârtiei cu dimensiuni personalizate  

 
Imprimarea plicurilor 
 
Plicurile pot fi imprimate numai din fanta de alimentare manuală. 
 
Directive  
 

 Folosiţi numai plicuri de hârtie, specificate în tabelul cu dimensiunile şi greutăţile de 
hârtie suportate. Imprimarea reuşită a plicurilor depinde în mare măsură de 
calitatea şi structura plicurilor. Folosiţi plicurile fabricate special pentru imprimantele 
laser. 

 Se recomandă să menţineţi valori constante de temperatură şi umiditate relativă. 
 Depozitaţi plicurile nefolosite în ambalajul original pentru a evita efectul umezelii şi 

al aerului uscat ce poate afecta calitatea imprimării şi cauza ondularea hârtiei. 
Umezeala excesivă poate provoca închiderea plicurilor înainte sau în timpul 
imprimării. 

 Evitaţi plicurile căptuşite; achiziţionaţi plicuri care se păstrează drepte pe o 
suprafaţă plată. 

 Îndepărtaţi bulele de aer din plicuri înainte de încărcare, presându-le cu o carte 
grea. 

 Dacă hârtia se ondulează, folosiţi o altă marcă de plicuri, concepute special pentru 
imprimantele laser. 

 
Atenţie: Nu folosiţi plicuri cu fereastră sau clame metalice; acestea pot deteriora 
imprimanta. Deteriorările cauzate de utilizarea plicurilor nesuportate nu sunt acoperite de 
garanţia Xerox, contractul de service sau Garanţia de satisfacţie totală. Garanţia de 
satisfacţie totală este disponibilă în Statele Unite şi Canada. Acoperirea poate varia în 
afara acestor zone; contactaţi reprezentatul local pentru informaţii. 
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Imprimarea plicurilor din fanta de alimentare manuală 
 

1. Plicurile Monarch trebuie să fie introduse cu partea de imprimat în jos. 
 

 
 

2. Reglaţi ghidajele în funcţie de dimensiunea plicului. 
3. Dacă este necesar, apropiaţi ghidajele pentru a corespunde dimensiunii plicului. 

 
Imprimarea plicurilor 
 
Dacă opţiunea Size Mismatch este setată pe Use Printer Settings în driverul PostScript, 
va trebui să setaţi dinainte dimensiunea şi tipul hârtiei pe panoul de comandă. Consultaţi 
secţiunea Setarea tipurilor şi dimensiunilor de hârtie. 
 
Modul în care este afişată caseta de dialog Properties a imprimantei diferă în funcţie de 
aplicaţia software. Consultaţi manualul aplicaţiei software respective. 
 
Cu driverul PostScript 
 
Pentru a imprima plicuri folosind driverul PostScript, afişaţi secţiunea Paper/Output. 

1. Selectaţi Print în meniul File. 
2. Selectaţi imprimanta şi apăsaţi Preferences pentru a afişa caseta de dialog 

Properties. 
3. Selectaţi secţiunea Paper/Output. 
4. Selectaţi Envelope în Paper Type. 
5. Selectaţi tava de hârtie corespunzătoare din Paper Tray. 
6. În Paper Size, selectaţi dimensiunea documentului original. 
7. Apăsaţi OK. 

 
Cu driverul PCL 
 
Pentru a imprima plicuri folosind driverul PCL, afişaţi secţiunea Paper/Output. 

1. Selectaţi Print în meniul File. 
2. Selectaţi imprimanta şi apăsaţi Preferences pentru a afişa caseta de dialog 

Properties. 
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3. Selectaţi secţiunea Paper/Output. 
4. Selectaţi tava de hârtie corespunzătoare din Paper Tray. 
5. Selectaţi tipul de hârtie corespunzător din Paper Type şi apăsaţi OK. 
6. În Paper Size, selectaţi dimensiunea documentului original. 
7. Selectaţi secţiunea Layout. 
8. În Output Size, selectaţi dimensiunea plicului şi apăsaţi OK. 
9. Dacă plicurile sunt încărcate în tava de hârtie, apăsaţi Booklet/Poster/Mixed 

Document/Rotation pentru a afişa caseta de dialog Booklet/Poster/Mixed 
Document/Rotation. 

10. Setaţi Image Rotation 180deg dacă este necesar, apoi apăsaţi OK. 
11. Apăsaţi OK. 
12. Apăsaţi Print în caseta de dialog Print pentru a începe imprimarea. 
13. Selectaţi tipul de hârtie de la panoul de comandă: 

a. Selectaţi Tray Settings, apoi apăsaţi butonul OK. 
b. Selectaţi Paper Type, apoi apăsaţi butonul OK. 
c. Selectaţi Envelope, apoi apăsaţi butonul OK. 

14. În driverul imprimantei, selectaţi Envelope ca tip de hârtie sau tava 
corespunzătoare ca tavă de hârtie. 
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Imprimarea etichetelor 
 
Etichetele pot fi imprimate din toate tăvile. 
Pentru a comanda hârtie, folii transparente şi alte media speciale, contactaţi furnizorul 
local sau vizitaţi www.xerox.com/office/6130supplies.  
 
Consultaţi şi: 
Despre hârtie  
 
Directive  
 

 Nu folosiţi etichete din vinil. 
 Imprimaţi numai pe o parte a colii de etichete. 
 Nu folosiţi coli de pe care lipsesc etichete; imprimanta se poate defecta. 
 Depozitaţi etichetele nefolosite în ambalajul original. Lăsaţi colile de etichete în 

ambalajul original până când va veni momentul să le folosiţi. Puneţi la loc colile de 
etichete nefolosite în ambalajul original şi sigilaţi-l. 

 Nu depozitaţi etichetele în locuri prea uscate sau prea umede ori în locuri cu 
temperaturi prea ridicate sau prea scăzute. Depozitarea acestora în condiţii 
extreme poate cauza probleme de calitate sau blocarea în imprimantă. 

 Rotiţi teancul regulat. Depozitarea pe perioade lungi în condiţii extreme poate cauza 
ondularea etichetelor şi blocarea imprimantei. 

 
Imprimarea etichetelor din tava de hârtie 
 

1. Trageţi cu atenţie tava de hârtie şi deschideţi ghidajele. 
 

 
 

2. Deschideţi tava de ieşire pentru preluarea colilor imprimate. 
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3. Răsfoiţi etichetele pentru a separa colile lipite unele de altele. 
 

 
 

4. Introduceţi etichetele în tavă şi reglaţi ghidajele în funcţie de dimensiunea colilor. 
 Aşezaţi colile cu partea de imprimat în sus şi marginea superioară orientată 

spre imprimantă. 
 Nu încărcaţi mai mult de 25 de coli. 

 

 
 

5. În driverul imprimantei, selectaţi Labels ca tip de hârtie sau Tray ca tavă de hârtie. 
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Imprimarea etichetelor din fanta de alimentare manuală 
 

1. Reglaţi ghidajele de lăţime ale fantei de alimentare manuală pentru a fixa media 
încărcate. 

 

 
 

2. Deschideţi tava de ieşire pentru preluarea colilor imprimate. 
 

 
 

3. Introduceţi colile de etichete în fanta de alimentare manuală. Aşezaţi colile cu 
partea de imprimat în jos şi marginea superioară orientată spre imprimantă. 
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4. Dacă este necesar, apropiaţi ghidajele pentru a fixa colile. 
5. Selectaţi tipul de hârtie de la panoul de comandă: 

a. Selectaţi Tray Settings, apoi apăsaţi butonul OK. 
b. Selectaţi Paper Type, apoi apăsaţi butonul OK. 
c. Selectaţi Labels, apoi apăsaţi butonul OK. 

6. În driverul imprimantei selectaţi Labels ca tip de hârtie sau tava corespunzătoare 
ca tavă de hârtie. 
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Imprimarea hârtiei lucioase 
 
Hârtia lucioasă poate fi imprimată din orice tavă. Poate fi imprimată pe ambele părţi.  
Pentru a comanda hârtie, folii transparente şi alte media speciale, contactaţi furnizorul 
local sau vizitaţi www.xerox.com/office/6130supplies.  
 
Directive 
 

 Nu deschideţi pachetele sigilate de hârtie lucioasă decât în momentul în care 
trebuie să o încărcaţi în imprimantă. 

 Lăsaţi hârtia lucioasă în ambalajul original, iar pachetele în cutiile de transport până 
când va veni momentul să le folosiţi. 

 Scoateţi toate celelalte tipuri de hârtie din tavă înainte de a încărca hârtia lucioasă. 
 Încărcaţi numai cantitatea de hârtie lucioasă pe care intenţionaţi să o folosiţi. Nu 

lăsaţi hârtia lucioasă în tavă după ce aţi terminat de imprimat. Puneţi hârtia lucioasă 
nefolosită în ambalajul original şi sigilaţi-l. 

 Rotiţi topul regulat. Depozitarea pe perioade lungi în condiţii extreme poate cauza 
ondularea hârtiei lucioase şi blocarea imprimantei. 

 
Imprimarea hârtiei lucioase din tava de hârtie 
 

1. Trageţi tava de hârtie cu atenţie şi deschideţi ghidajele. 
 

 
 

2. Deschideţi tava de ieşire pentru preluarea colilor imprimate. 
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3. Răsfoiţi hârtia lucioasă pentru a separa colile. 
 

 
 

4. Introduceţi hârtia lucioasă în tavă şi reglaţi ghidajele în funcţie de dimensiunea 
hârtiei. 

 Aşezaţi colile cu partea de imprimat în sus. 
 Nu încărcaţi mai mult de 25 de coli. 

 

 
 

5. În driverul imprimantei selectaţi Glossy Paper ca tip de hârtie sau Tray ca tavă de 
hârtie. 
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Imprimarea hârtiei lucioase din fanta de alimentare manuală 
 

1. Reglaţi ghidajele fantei de alimentare manuale pentru a fixa media încărcate. 
 

 
 

2. Deschideţi tava de ieşire pentru preluarea colilor imprimate. 
 

 
 

3. Introduceţi hârtia în tavă. 
 

 
 

4. Dacă este necesar, apropiaţi ghidajele pentru a fixa hârtia. 
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5. Selectaţi tipul de hârtie lucioasă pe panoul de comandă. 
a. Selectaţi Tray Settings, apoi apăsaţi butonul OK. 
b. Selectaţi Paper Type, apoi apăsaţi butonul OK. 
c. Selectaţi Glossy Paper, apoi apăsaţi butonul OK. 

6. În driverul imprimantei selectaţi Glossy Paper ca tip de hârtie sau tava 
corespunzătoare ca tavă de hârtie. 
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Imprimarea hârtiei cu dimensiuni personalizate 
 
Această secţiune descrie procedura de imprimare a hârtiei cu dimensiuni personalizate, 
precum hârtia lungă, folosind driverul de imprimare PCL. 
 
Hârtia cu dimensiuni personalizate poate fi încărcată în oricare dintre tăvi. Hârtia cu 
dimensiuni personalizate se încarcă la fel ca hârtia cu dimensiuni standard.  
 
Consultaţi şi: 
Încărcarea hârtiei în fanta de alimentare manuală  
Încărcarea hârtiei în tava de hârtie  
Setarea tipurilor şi dimensiunilor de hârtie  
 
Definirea dimensiunilor personalizate de hârtie 
 
Înainte de imprimare, setaţi dimensiunea personalizată în driverul imprimantei. 
 
Observaţie: Când setaţi dimensiunea hârtiei în driverul imprimantei şi pe panoul de 
comandă, trebuie să specificaţi aceeaşi dimensiune ca cea a hârtiei utilizate la momentul 
respectiv. Setarea unei dimensiuni greşite pentru imprimare poate duce la defectarea 
imprimantei. Este valabil mai ales în cazul în care configuraţi o dimensiune mai mare 
folosind un tip de hârtie cu lăţime mică. 
 
Cu driverul PCL 
 
În driverul de imprimare PCL, setaţi dimensiunea personalizată în caseta de dialog 
Custom Paper Size. Această secţiune descrie procedura folosind Windows XP drept 
exemplu. 
 
Pentru Windows 2000 sau versiunile ulterioare, parola de administrator le permite 
utilizatorilor cu drept de administrare să schimbe setările. Utilizatorii fără drept de 
administrare nu pot decât să verifice conţinuturile. 
 
Când configuraţi caseta de dialog Custom Paper Size în Windows 2000 sau versiunile 
ulterioare, setările celorlalte imprimante vor fi afectate în momentul în care baza de date a 
computerului este folosită de o imprimantă locală. Pentru o imprimantă conectată la reţea, 
setările celorlalte imprimante din aceeaşi reţea, dar conectate la un alt computer, vor fi de 
asemenea afectate, în momentul în care baza de date a serverului este folosită odată cu 
şirul de comenzi de imprimare în aşteptare. 
 

1. În meniul Start, apăsaţi Printers and Faxes, apoi afişaţi proprietăţile imprimantei ce 
urmează a fi folosite. 

2. Selectaţi secţiunea Configuration. 
3. Apăsaţi Custom Paper Size. 
4. Folosiţi lista Details pentru a selecta setarea personalizată pe care doriţi să o 

definiţi. 
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5. Specificaţi lungimea marginii scurte şi a celei lungi în Setting For. Puteţi specifica 
valorile fie introducându-le direct, fie folosind butoanele Up Arrow şi Down Arrow. 
Lungimea marginii scurte nu o poate depăşi pe cea a marginii lungi, chiar dacă se 
încadrează în intervalul dat. Lungimea marginii lungi nu poate fi mai mică decât 
lungimea marginii scurte, chiar dacă se încadrează în intervalul dat. 

6. Pentru a aloca un nume de hârtie, bifaţi căsuţa Name Paper Size, apoi introduceţi 
numele în Paper Name. Pentru un nume de hârtie pot fi folosite maxim 14 
caractere. 

7. Dacă este necesar, repetaţi etapele 4 – 6 pentru a defini o altă dimensiune 
personalizată. 

8. Apăsaţi OK de două ori. 
 
Cu driverul PostScript 
 
În driverul de imprimare PostScript, setaţi dimensiunea personalizată în caseta de dialog 
Custom Paper Size. Această secţiune explică procedura folosind Windows XP drept 
exemplu. 
 

1. În meniul Start, selectaţi Settings, apăsaţi Printers and Faxes, apoi afişaţi 
proprietăţile imprimantei ce urmează a fi folosite. 

2. Selectaţi secţiunea General. 
3. Apăsaţi butonul Printing Preferences. 
4. În Paper Size, selectaţi Custom Paper Size. 
5. Specificaţi lungimea marginii scurte şi a celei lungi în Setting For. Puteţi specifica 

valorile fie introducându-le direct, fie folosind butoanele Up Arrow şi Down Arrow. 
Lungimea marginii scurte nu o poate depăşi pe cea a marginii lungi, chiar dacă se 
încadrează în intervalul dat. Lungimea marginii lungi nu poate fi mai mică decât 
lungimea marginii scurte, chiar dacă se încadrează în intervalul dat. 

6. Apăsaţi OK. 
 
Imprimarea hârtiei cu dimensiuni personalizate 
 
Folosiţi următoarele proceduri pentru a imprima cu driverele PCL sau PostScript. 
 
Cu driverul PCL 
 
Procedura de imprimare a hârtiei cu dimensiuni personalizate folosind driverul PCL este 
următoarea. 
 
Observaţie: Afişarea casetei de dialog Properties a imprimantei diferă în funcţie de 
aplicaţia software. Consultaţi manualul aplicaţiei software respective. 
 

1. Selectaţi Print în meniul File. 
2. Selectaţi imprimanta şi apăsaţi Preferences. 
3. Selectaţi secţiunea Paper/Output. 
4. Selectaţi tava de hârtie corespunzătoare din Paper Tray. 
5. Selectaţi tipul de hârtie corespunzător din Paper Type. 
6. În Paper Size, selectaţi dimensiunea documentului original. 
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7. Apăsaţi secţiunea Layout. 
8. În Output Size, Fit to New Paper Size trece implicit la Same As Paper Size. 
9. Apăsaţi OK. 
10. Apăsaţi Print în caseta de dialog Print pentru a începe imprimarea. 

 
Cu driverul PostScript 
 
Procedura de imprimare a hârtiei cu dimensiuni personalizate folosind driverul PostScript 
este următoarea. 

1. Selectaţi Print în meniul File. 
2. Selectaţi imprimanta şi apăsaţi Preferences. 
3. Selectaţi secţiunea Paper/Output. 
4. În Paper Size, selectaţi Custom Page Size. 
5. Specificaţi lungimea marginii scurte şi a celei lungi în Setting For. Puteţi specifica 

valorile fie introducându-le direct, fie folosind butoanele Up Arrow şi Down Arrow. 
Lungimea marginii scurte nu o poate depăşi pe cea a marginii lungi, chiar dacă se 
încadrează în intervalul dat. Lungimea marginii lungi nu poate fi mai mică decât 
lungimea marginii scurte, chiar dacă se încadrează în intervalul dat. 

6. Selectaţi tava de hârtie corespunzătoare din Paper Tray. 
7. Selectaţi tipul de hârtie corespunzător din Paper Type şi apăsaţi OK. 
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Imprimarea unui document confidenţial – 
imprimare securizată 
 
Dacă adăugaţi o memorie de cel puţin 256 MB, puteţi folosi imprimarea securizată. 
 
Observaţie: Datele stocate în memoria RAM sunt şterse în momentul în care imprimanta 
este oprită. 
 
Despre imprimarea securizată 
 
Imprimarea securizată este o funcţie ce vă permite să alocaţi din computer o parolă unei 
comenzi de imprimare, să o trimiteţi imprimantei pentru arhivare temporară şi să începeţi 
imprimarea datelor de la panoul de comandă. De asemenea, puteţi stoca datele de 
imprimare în imprimantă fără a ataşa o parolă. Stocând datele utilizate frecvent în 
imprimantă, le puteţi imprima direct de la imprimantă, fără a mai trimite în mod repetat 
datele din computer. 
 
Observaţie: Puteţi şterge datele de imprimare securizate după imprimarea acestora. 
 
Consultaţi şi: 
Imprimare de la panoul de comandă  
Configurarea sistemului 
 
Configurarea imprimării securizate 
 
Procedura de configurare a imprimării securizate prin intermediul driverelor PCL sau 
PostScript este după cum urmează. 
Parcurgeţi etapele referitoare la setările imprimării securizate în computer şi trimiteţi datele 
către imprimantă pentru imprimare. Apoi, parcurgeţi etapele referitoare la procedura de 
ieşire pentru scoaterea paginilor imprimate. 
 
Imprimare de la computer 
 
Această secţiune explică procedura folosind WordPad din Windows XP drept exemplu. 
Procedura este identică pentru toate sistemele de operare. 
 
Afişarea casetei de dialog Properties a imprimantei diferă în funcţie de aplicaţia software. 
Consultaţi manualul aplicaţiei software respective. 
 
Observaţie: Asiguraţi-vă că memoria RAM este disponibilă. Pentru aceasta, verificaţi 
secţiunea Device Settings folosind driverul PCL sau secţiunea Options folosind driverul 
PostScript. De asemenea, memoria RAM trebuie să fie activată de la panoul de comandă. 
Pentru instrucţiuni referitoare la activarea opţiunilor, consultaţi secţiunea Activarea 
opţiunilor. 
 

1. Selectaţi Print în meniul File. 
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2. În câmpul Job Type, selectaţi Secure Print. 
3. Apăsaţi butonul Setup. 
4. În câmpul Username, introduceţi numele de utilizator. 
5. În câmpul Password, introduceţi o parolă numerică. 
6. Dacă vreţi să folosiţi un anumit nume de document pentru a accesa documentul de 

la panoul de comandă: 
a. În câmpul Retrieve Document Name, selectaţi Enter Document Name. 
b. În câmpul Document Name, introduceţi numele care va apărea pe panoul 

de comandă. 
7. Dacă doriţi ca imprimanta să denumească automat documentul folosind numele de 

document al aplicaţiei, selectaţi Auto Retrieve în rubrica Retrieve Document 
Name. 

8. Apăsaţi OK de două ori pentru a salva setările Secure Print şi a trimite comanda 
de imprimare. 

 
Imprimare de la panoul de comandă 
 
Această secţiune explică procedura de imprimare a datelor stocate în imprimantă prin 
imprimarea securizată. 
 
Observaţie: De asemenea, puteţi şterge, fără a imprima, datele de imprimare securizate, 
stocate în imprimantă. Consultaţi secţiunea Configurarea sistemului. 
 

1. Apăsaţi butonul Back Arrow pe panoul de comandă pentru a afişa meniul Walk-Up 
Features. 

2. Selectaţi Secure Print, apoi apăsaţi butonul OK. 
3. Select numele de utilizator, apoi apăsaţi butonul OK. 
4. Apăsaţi butoanele Up Arrow sau Down Arrow pentru a selecta prima cifră a 

parolei numerice, apoi apăsaţi butonul Forward Arrow pentru a accepta cifra 
respectivă. 

 
Observaţie: Cifra se transformă într-un asterisc după ce aţi apăsat butonul Forward 
Arrow. 
 

5. Repetaţi etapa 4 pentru fiecare cifră din parolă, apoi apăsaţi butonul OK. 
6. Dacă există mai mult de o comandă de imprimare securizată, selectaţi numele 

comenzii pe care vreţi să o imprimaţi, apoi apăsaţi butonul OK. 
7. Selectaţi Print and Delete sau Print and Save, apoi apăsaţi butonul OK pentru a 

imprima comanda. 
 
Codul de utilizator afişat (maxim 8 caractere) este User ID specificat în caseta de dialog 
Secure Print a secţiunii Paper/Output din driverul de imprimare. 
 
Pentru parolă, introduceţi Parola setată în caseta de dialog Secure Print a secţiunii 
Paper/Output din driverul de imprimare. Dacă Parola nu este configurată, pe panoul de 
comandă nu va fi efectuată nici o setare. 
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Numele documentului afişat (maxim 12 caractere) este Numele documentului specificat 
în caseta de dialog Secure Print a secţiunii Basic din driverul de imprimare. 
 
Observaţie: Pentru a folosi Secure Print şi Proof Print, este necesară o memorie de 
minimum 256 MB, instalată, iar memoria RAM trebuie să fie activată. Pentru instrucţiuni 
despre activarea opţiunilor, consultaţi secţiunea Activarea opţiunilor. 
 



 79

Imprimare după verificarea rezultatelor – 
imprimare de probă 
 
Dacă adăugaţi o memorie de cel puţin 256 MB, puteţi folosi imprimarea de probă. 
 
Observaţie: Datele stocate pe memoria RAM sunt şterse în momentul în care imprimanta 
este oprită. 
 
Despre imprimarea de probă 
 
Imprimarea de probă este o funcţie ce vă permite să stocaţi datele de imprimare ale mai 
multor copii în memorie, să imprimaţi doar primul set pentru a verifica rezultatul imprimării, 
iar dacă acesta este conform aşteptărilor, să imprimaţi restul copiilor de la panoul de 
comandă. 
 
Datele de imprimare verificate, devenite deja redundante pot fi şterse de la panoul de 
comandă. Consultaţi secţiunea Imprimare de la panoul de comandă. 
 
Pentru a şterge toate datele de imprimare verificate, devenite redundante, consultaţi 
secţiunea Configurarea sistemului. 
 
Configurarea imprimării de probă 
 
Procedura de configurare a imprimării de probă folosind driverele PCL sau PostScript este 
după cum urmează. 
 
Mai întâi, efectuaţi setările imprimării de probă în computer şi trimiteţi datele la imprimantă 
pentru imprimare. Apoi, efectuaţi procedura de ieşire pentru scoaterea paginilor imprimate. 
 
Imprimare de la computer 
 
Această secţiune explică procedura folosind WordPad din Windows XP drept exemplu.  
 
Afişarea casetei de dialog Properties a imprimantei diferă în funcţie de aplicaţia software. 
Consultaţi manualul aplicaţiei software respective. 
 
Observaţie: Asiguraţi-vă că memoria RAM este disponibilă. Pentru aceasta, verificaţi 
secţiunea Device Settings folosind driverul PCL sau secţiunea Options folosind driverul 
PostScript. De asemenea, memoria RAM trebuie să fie activată de la panoul de comandă. 
Pentru instrucţiuni referitoare la activarea opţiunilor, consultaţi secţiunea Activarea 
opţiunilor. 
 

1. În câmpul Job Type, selectaţi Proof Print. 
2. Apăsaţi butonul Setup. 
3. În câmpul Username, introduceţi numele de utilizator. 
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4. Dacă vreţi să folosiţi un anumit nume de document pentru a accesa documentul de 
la panoul de comandă: 

a. În câmpul Retrieve Document Name, selectaţi Enter Document Name. 
b. În câmpul Document Name, introduceţi numele care va apărea pe panoul 

de comandă. 
5. Dacă doriţi ca imprimanta să denumească automat documentul folosind numele de 

document al aplicaţiei, selectaţi Auto Retrieve în rubrica Retrieve Document 
Name. 

 
Imprimare de la panoul de comandă 
 
Această secţiune explică procedura de imprimare şi ştergere a datelor stocate în 
imprimantă prin imprimarea de probă. 
 

1. Apăsaţi butonul Back Arrow pe panoul de comandă pentru a afişa meniul Walk-Up 
Features. 

2. Selectaţi Walk-Up Features, apoi apăsaţi butonul OK. 
3. Selectaţi Proof Print, apoi apăsaţi butonul OK. 
4. Selectaţi numele utilizatorului, apoi apăsaţi butonul OK. 
5. Selectaţi Print and Delete or Print and Save, apoi apăsaţi butonul OK pentru a 

imprima comanda. 
6. Alegeţi numărul dorit de copii, apoi apăsaţi butonul OK pentru a imprima comanda. 

 
Observaţie: Codul de utilizator afişat (maxim 8 caractere) este User ID specificat în 
caseta de dialog Proof Print a secţiunii Paper/Output din driverul de imprimare. 
 
Numele documentului afişat (maxim 12 caractere) este Numele documentului specificat 
în caseta de dialog Proof Print a secţiunii Paper/Output din driverul de imprimare. 
 
Observaţie: Pentru a folosi Secure Print şi Proof Print, este necesară o memorie de 
minimum 256 MB, instalată, iar memoria RAM trebuie să fie activată. Pentru instrucţiuni 
despre activarea opţiunilor, consultaţi secţiunea Activarea opţiunilor. 
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Meniurile panoului de comandă 
 
Capitolul include: 

 Meniurile panoului de comandă  
 Descrierea elementelor meniului  
 Lista meniurilor  
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Meniurile panoului de comandă 
 
Această secţiune include: 

 Configurarea meniurilor  
 Schimbarea setărilor meniului  

 
Configurarea meniurilor 
 
Meniurile ce pot fi accesate de la panoul de comandă: 
 
Meniu Conţinut 
Information Pages Folosiţi meniul Information Pages pentru a imprima diverse tipuri de rapoarte şi liste. 
Admin Menu  Network Setup 

Folosiţi acest meniu pentru a configura setările reţelei pentru imprimantă. 
 USB Setup 

Folosiţi acest meniu pentru a configura interfaţa USB. 
 System Setup  

Folosiţi acest meniu pentru a realiza setările de operăre ale imprimantei, spre 
exemplu setările pentru alarmă şi modul economic. 

 Maintenance Mode 
Folosiţi acest meniu pentru a iniţializa NVM sau pentru a ajusta configurarea 
fiecărui tip de hârtie. 

 PCL Setup 
Folosiţi acest meniu pentru a configura setările PCL. 

 PostScript Setup 
Folosiţi acest meniu pentru a configura setările PostScript. 

 Control Panel 
Folosiţi acest meniu pentru a specifica limitarea operaţiunilor meniului prin 
intermediul unei parole. 

 
Tray Settings Folosiţi meniul Tray settings pentru a defini media de imprimare încărcate în fiecare tavă. 
Billing Meters Folosiţi meniul Billing Meters pentru a afişa numărul de pagini imprimate pe panoul de 

comandă. 
 

 
Fiecare meniu este configurat la niveluri diferite.  
 
Consultaţi şi: 
Descrierea elementelor meniului  
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Schimbarea setărilor meniului 
 
Schimbarea timpului modului economic 
 
În acest exemplu, setaţi timpul de trecere la modul economic. 

1. Pentru a afişa ecranul meniului, apăsaţi butonul Menu din ecranul de imprimare. 
2. Apăsaţi butoanele Up Arrow sau Down Arrow până când este afişat Admin 

Menu, apoi apăsaţi butoanele Forward Arrow sau OK. 
3. Apăsaţi butoanele Up Arrow sau Down Arrow until System Setup, apoi apăsaţi 

butonul Forward Arrow sau OK. 
4. Apăsaţi butoanele Up Arrow sau Down Arrow până când este afişat PowerSaver 

Time, apoi apăsaţi butoanele Forward Arrow sau OK. 
5. Apăsaţi butoanele Up Arrow sau Down Arrow pentru a schimba numărul de 

minute pe care imprimanta îl va aştepta înainte de a trece în modul economic. 
6. Apăsaţi butonul OK pentru confirmarea setărilor. Setările confirmate vor fi 

prevăzute cu un semnul “*”. 
7. Apăsaţi butonul Menu pentru a renunţa la operarea meniului şi a reveni la ecranul 

de imprimare. 
8. Imprimanta este pregătită să imprime. 

 
Observaţie: Dacă doriţi să schimbaţi valorile după ce le-aţi confirmat apăsând butonul 
OK, trebuie să le setaţi din nou. 
 
Iniţializarea valorilor configurate 
 
Afişaţi elementul pe care doriţi să-l iniţializaţi, apoi apăsaţi butoanele Up Arrow şi Down 
Arrow în acelaşi timp. 
 
Odată ce procesul de schimbare s-a terminat, setările implicite din fabrică vor fi afişate. 
Apăsaţi butonul OK pentru confirmarea valorii. 
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Descrierea elementelor meniului 
 
Această secţiune include: 

 Meniul Tray Settings  
 Meniul Information Pages  
 Meniul Billing Meters  
 Meniul Admin Menu  

 
Meniul Tray Settings 
 
Meniul Tray Settings are un sub-meniu: Tray. Puteţi seta dimensiunea hârtiei, tipul hârtiei 
sau Display Popup pentru această tavă. 
 
Setări de bază pentru tava de hârtie 
 
Element Descriere 
Tipul hârtiei Specifică tipul de hârtie încărcat în tavă. Valoarea implicită este Plain. 

Pentru detalii, faceţi referire la Setarea tipurilor şi dimensiunilor de hârtie. 
Dimensiunea hârtiei Specifică dimensiunea hârtiei şi orientarea pentru tavă. Valoarea implicită este Auto. 

Pentru detalii, faceţi referire la Setarea tipurilor de hârtie. 
Display Popup Specifică afişarea sau nu a mesajelor prin care vi se cere să setaţi dimensiunea şi tipul hârtiei 

de fiecare dată când încărcaţi hârtie în tavă. 
Dacă selectaţi On, este afişat mesajul prin care vi se cere să setaţi dimensiunea şi tipul hârtiei. 
Valoarea implicită este Off. 

 
Dacă dimensiunea şi tipul hârtiei încărcate diferă de cele setate, calitatea imprimării va fi 
redusă sau hârtia se va bloca. Specificaţi tipul şi dimensiunea de hârtie corecte. 
 
Dacă dimensiunea şi tipul de hârtie pentru fiecare tavă sunt identice, imprimarea va 
continua prin schimbarea tăvii de alimentare, numai dacă hârtia din tava specificată s-a 
terminat. 
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Meniul Information Pages 
 
Imprimă diverse tipuri de rapoarte şi liste. 
 

 Paginile informative sunt imprimate pe hârtie A4. Încărcaţi hârtie A4 în tavă. 
 Pentru procedura de imprimare a paginilor informative, faceţi referire la Printing 

Information Pages. 
 
Rapoarte Descriere 
Menu Map Imprimă o hartă cu meniurile panoului de comandă. 
Demo Page Puteţi imprima o bucată dintr-un document pentru a verifica performanţa imprimantei. 
Configuration Imprimă starea imprimantei, precum configurarea componentelor hardware şi informaţiile 

despre reţea. Imprimaţi acest raport pentru verificarea instalării corecte a accesoriilor 
opţionale. 

PCL Fonts List Imprimă informaţii despre fonturile PCL şi mostre din aceste fonturi. 
PCL Macro List Imprimă o listă de acţiuni PCL. 
PS Fonts List Imprimă informaţii despre fonturile PS şi mostre din aceste fonturi. 
Job History Imprimă informaţii despre rezultatul imprimării, spre exemplu imprimarea corectă a datelor 

trimise de la computer. Un raport referitor la istoricul comenzilor poate face referire la 
maximum 22 de comenzi.  
Folosiţi panoul de comandă pentru a a seta imprimarea automată a unui raport referitor la 
istoricul comenzilor o dată la 22 de comenzi. Pentru detalii, faceţi referire la Configurarea 
sistemului. 

Error History Imprimă informaţii despre cele mai recente 42 de erori apărute la nivelul imprimantei. 
Print Meter Imprimă un contor de imprimare. 
Stored Documents Imprimă lista documentelor stocate în imprimantă, atunci când sunt folosite funcţiile 

imprimare securizată şi imprimare de probă. 
Pentru detalii, faceţi referire la Imprimarea documentelor confidenţiale - imprimare 
securizată şi Imprimare după verificarea rezultatelor - imprimare de probă. 

 
Imprimarea paginilor informative 
 
Pginile informative sunt imprimate de la panoul de comandă. 

1. Apăsaţi butonul Menu pentru a afişa ecranul Menu. 
2. Apăsaţi butoanele Up Arrow sau Down Arrow până când este afişat Information 

Pgs, apoi apăsaţi butoanele Forward Arrow sau OK. 
3. Apăsaţi butoanele Up Arrow sau Down Arrow până când este afişat raportul/lista 

dorită, apoi apăsaţi butonul OK. Pagina informativă selectată este imprimată. 
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Meniul Billing Meters 
 
Afişează numărul de comenzi de imprimare procesate de la panoul de comandă. 
Contoarul este împărţit în funcţie de modurile color. 
 
Element Descriere 
Imprimări color Afişează numărul total de pagini imprimate în modul color. 
Imprimări alb-negru Afişează numărul total de pagini imprimate în modul alb-negru. 
Imprimări totale Afişează numărul total de pagini imprimate. 
 
 
Consultaţi şi: 
Verificarea numărului de pagini  
 
Meniul Admin  
 
Acest meniu conţine şapte sub-meniuri: 

 Network Setup 
 USB Setup 
 Configurarea sistemului 
 Maintenance Mode 
 PCL Setup 
 PostScript Setup 
 Control Panel 

 
 
 



 87

Sub-meniul Network Setup 
 
Specifică setările imprimantei ce afectează comenzile trimise către imprimantă prin 
intermediul portului de reţea. 

 Setările din meniul Network Setup nu pot fi activate în timpul imprimării. 
 Trebuie să reporniţi imprimanta pentru a activa noile setări. După efectuarea 

setărilor, opriţi şi porniţi din nou imprimanta. 
 
Element Descriere 
Ethernet Specifică viteza de comunicare şi modurile Ethernet. 

 Auto (implicit) 
Comută automat între 10M Half Duplex, 10M Full Duplex, 100M Half Duplex 
şi 100M Full Duplex. 

 10M Half Duplex 
 10M Full Duplex 
 100M Half Duplex 
 100M Full Duplex 

 
TCP/IP Specifică setările necesare utilizării protocolului TCP/IP. 

 
Get IP Address Specifică recuperarea automată sau manuală a adresei IP. 

 DHCP/Autonet (implicit) 
Setează automat adresa IP. 

 BOOTP 
Foloseşte BOOTP pentru setarea automată a adresei IP. 

 RARP 
Foloseşte RARP pentru setarea automată a adresei IP. 

 DHCP 
Foloseşte DHCP pentru setarea automată a adresei IP. 

 Panel 
              Puteţi seta manual adresa IP, introducând-o în panoul operatorului. 
 

IP Address, 
Network Mask, 
Gateway Address 
 

Aceste elemente sunt folosite pentru verificarea adreselor obţinute automat sau pentru 
specificarea manuală a adreselor. Introduceţi adresa în următorul format 
xxx.xxx.xxx.xxx. Puteţi specifica valori cuprinse în intervalul 0 – 255 pentru xxx. 

 Pentru setarea automată a adreselor, setaţi Get IP Address pe Panel. 
 Adresele IP sunt administrate în întreaga reţea. O adresă IP incorectă poate 

afecta întreaga reţea. Pentru adresele ce trebuie să fie setate automat, 
contactaţi administratorul de reţea. 

 
Protocol Selectaţi Enable când folosiţi protocolul. Dacă aţi selectat Disable, protocolul nu poate 

fi activat. 
 LPR (implicit: Activat) 
 Port 9100 (implicit: Activat) 
 IPP (implicit: Activat) 
 SMB TCP/IP (implicit: Activat) 
 SMB NetBEUI (implicit: Activat) 
 FTP (implicit: Activat) 
 NetWare(implicit: Activat) 
 SNMP (implicit: Activat) 
 Email Alerts (implicit: Activat) 
 CentreWare IS (implicit: Activat) 
 Bonjour (mDNS) (implicit: Activat) 
 HTTP-SSL/TLS (implicit: Activat) 

IPP, NetWare şi HTTP-SSL/TLS sunt afişate numai dacă placa opţională multi-protocol 
este instalată. 
 

Host Access List Specifică blocarea transferului de date de la anumite adrese IP. 
 

Reset Defaults Iniţializează datele de reţea stocate în NVM. NVM este o memorie nevolatilă ce 
stochează setările imprimantei, chiar şi după ce aceasta a fost oprită. Iniţializarea NVM 
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va recupera valoarea implicită a fiecărui element din meniul Wired Network. 
Adobe Protocol  Auto (implicit) 

 Standard 
 BCP 
 TBCP 
 Binary 

 
 
Sub-meniul USB Setup 
 
Specifică setările pentru interfaţa USB. 
 
Element Descriere 
Adobe Protocol  Auto (implicit) 

 Standard 
 BCP 
 TBCP 
 Binary 

 
 
Sub-meniul System Setup 
 
Meniul System Setup este folosit pentru efectuarea setărilor referitoare la operarea 
imprimantei, spre exemplu pentru alarmă şi modul economic. 
 
Element Descriere 
PowerSaver Timer 
 

Specifică timpul de trecere la modul economic între 5 şi 60 de minute,  în intervale de 1 
minut. 

 5 min. - 60 min. (implicit: 30 min.) 
 Pentru detalii, faceţi referire la Modul economic  

 
Audio Tone Specifică eventualitatea pornirii alarmei în momentul apariţiei unei erori la imprimantă. 

Puteţi regla volumul sunetului. 
 Control Panel (implicit: Oprit) 
 Invalid Key (implicit: Oprit) 
 Machine Ready (implicit: Oprit) 
 Job Complete (implicit: Oprit) 
 Fault Tone (implicit: Oprit) 
 Alert Tone (implicit: Oprit) 
 Out of Paper (implicit: Oprit) 
 Low Toner Alert (implicit: Oprit) 
 Base Tone (implicit: Oprit) 

 
Time-Out Puteţi anula procesul de imprimare, dacă acesta depăşeşte timpul setat. Setaţi timpul 

pentru anularea comenzii de imprimare. La sfârşitul acestui interval, comanda de 
imprimare este anulată. 

 5 sec. - 300 sec. (implicit: 30 sec.) 
Specifică timpul în intervale de 1 secundă în care imprimanta aşteaptă datele 
suplimentare înainte de anularea comenzii. 

 Off 
Comanda nu poate fi anulată. 

 
Panel Language Specifică limba folosită pe panoul de comandă şi în paginile informative. 

 
Auto Log Print Specifică eventualitatea imprimării automate de informaţii despre datele imprimate, 

procesate de imprimantă (raport referitor la istoricul comenzilor). 
 Off (implicit) 

Selectaţi această opţiune dacă nu doriţi să imprimaţi automat raportul referitor 
la istoricul comenzilor, chiar dacă numărul de comenzi imprimate depăşeşte 
22. 
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 On 
Un raport este imprimat automat când numărul de comenzi imprimate ajunge 
la 22. 

 Această setare nu poate fi efectuată în timpul imprimării. 
 Puteţi imprima Job History Report din meniul Information Pgs. 
 Trebuie să reporniţi imprimanta pentru a activa noile setări. După efectuarea 

setărilor, opriţi şi porniţi din nou imprimanta. 
 

Print ID Selectaţi această opţiune pentru a imprima codul utilizatorului într-o poziţie specificată. 
 Off (implicit) 

Codul utilizatorului nu este imprimat. 
 Top Left 

Codul utilizatorului este imprimat pe coala de hârtie în partea stângă sus. 
 Top Right 

Codul utilizatorului este imprimat pe coala de hârtie în partea dreaptă sus. 
 Bottom Left 

Codul utilizatorului este imprimat pe coala de hârtie în partea stângă jos. 
 Bottom Right 

Codul utilizatorului este imprimat pe coala de hârtie în partea dreaptă sus. 
 

Print Text Specifică dacă imprimanta imprimă datele PDL, nesuportate de imprimantă, ca text în 
momentul în care sunt primite. Datele sub formă de text sunt imprimate pe hârtie A4 
sau Letter. 

 Off (implicit) 
              Datele primite nu sunt imprimate. 

 On 
Datele primite sunt imprimate sub formă de text. 

 
RAM Disk Alocă memorie RAM pentru imprimarea securizată, lucrări colaţionate şi imprimarea de 

probă. 
 Enable 

Alocă memorie pentru utilizarea funcţiilor imprimare securizată şi imprimare 
verificată. 

 Disable (implicit) 
Nu alocă memorie pentru utilizarea funcţiilor imprimare securizată şi 
imprimare verificată. 

Acest element este afişat dacă este adăugată o memorie de cel puţin 256 MB. 
 

Size Mismatch Specifică eventualitatea imprimării hârtiei încărcate într-o altă tavă atunci când în tava 
selectată de funcţia Auto Tray Selection nu mai este hârtie. 

 Off (implicit) 
Selectaţi această opţiune pentru a afişa un mesaj prin care vi se cere să 
încărcaţi hârtie. 

 Larger Size 
Selectaţi această opţiune pentru a înlocui hârtia cu hârtie de dimensiune mai 
mare înainte de imprimare la un factor de mărire de 100%. 

 Nearest Size 
Selectaţi această opţiune pentru a înlocui hârtia cu hârtie de dimensiuni 
apropiate înainte de imprimare la un factor de mărire de 100%. 

 Manual Feed Slot 
Selectaţi această opţiune pentru a imprima hârtia încărcată în fanta de 
alimentare manuală. 

În cazul în care computerul afişează un mesaj referitor la selectarea hârtiei, această 
setare va fi anulată. 
 

mm/inch Setaţi unităţile pentru dimensiunea personalizată de hârtie în milimetri (mm) sau inci. 
 millimeter (mm) (implicit) 

Dimensiunea hârtiei este afişată în milimetri. 
 inch (") 

Dimensiunea hârtiei este afişată în inci. 
 

Startup Page  On (implicit) 
 Off 
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Sub-meniul Maintenance Mode 
 
Folosiţi acest meniu pentru a iniţializa NVM sau pentru a ajusta configuraţiile pentru 
fiecare tip de hârtie. 
 
Element Descriere 
Auto Adjust Regi Ajustează automat registraţia culorii. Selectând On registraţia culorii este ajustată 

automat. On este valoarea implicită. 
Adjust ColorRegi Corectează manual registraţia culorii. Pentru detalii, faceţi referire la Registraţia culorii. 

 Auto Adjust 
Corectează registraţia culorii. 

 Color Regi Chart 
Imprimă pagina de corecţie. 

 Enter Number 
Introduceţi numărul pentru corectarea registraţiei. 

 
Clean Developer Roteşte developatorul pentru evitarea problemelor de calitate a imprimării, asociate 

problemelor de încărcare apărute în urma comenzilor cu acoperire mare. 
 

Toner Refresh  Yellow 
 Mag 
 Cyan 
 Black 

 
Drum Refresh Contribuie la îmbunătăţirea performanţei PHD după supra-expunerea la lumină. 

 
Init PrintMeter Iniţializează contoarul de imprimare. 

 
Initialize NVM Iniţializează setările stocate în NVM, cu excepţia setărilor reţelei. NVM este o memorie 

nevolatilă ce stochează setările imprimantei chiar şi după oprirea alimentării. După 
executarea acestei funcţii şi repornirea imprimantei, toţi parametrii meniului sunt setaţi 
din nou la valoarea implicită. 

 Nu puteţi folosi acest meniu în timpul imprimării. 
 Trebuie să reporniţi imprimanta pentru a activa această setare. După 

efectuarea setării, opriţi şi porniţi din nou imprimanta. 
 

Reset Fuser Life Resetează contoarul pentru cuptor la valoarea 0. 
 

 
PCL 
 
Specifică setările pentru PCL. 
 
Element Descriere 
Paper Size Specifică dimensiunea hârtiei ce urmează a fi imprimată. 

 A4 
 B5 
 A5 
 8.5x11 
 8.5x13 
 8.5x14 
 7.25x10.5 
 Monarch Env 
 DL Envelope 
 C5 Envelope 
 Com 10 Env 
 Custom 
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Orientation Hârtia poate fi imprimată Portrait şi  Landscape. Valoarea implicită este Portrait. 
 

Font Specifică fontul folosit. Valoarea implicită este Courier. 
 

Symbol Set Specifică fontul pentru simboluri. Valoarea implicită este ROMAN-8. 
 

Font Size Specifică dimensiunea fontului. Valoarea implicită este 12.00. Puteţi specifica o valoare 
cuprinsă între 4.00 şi 50.00 în intervale de 0.25. 
 

Font Pitch Specifică spaţierea caracterelor. Valoarea implicită este 10.00. Puteţi specifica o 
valoare cuprinsă între 6.00 şi 24.00 în intervale de 0.01. 
 

Form Line Specifică linia formularelor (numărul de linii per formular). Valoarea implicită este 64. 
Puteţi specifica o valoare cuprinsă între 5 şi 128 în intervale de 1. 
 

Quantity Specifică numărul de copii ce urmează a fi imprimat între 1 şi 999. Valoarea implicită 
este 1. 
 

Image Enhance Selectează posibilitatea efectuării unei îmbunătăţiri a imaginii. 
Îmbunătăţirea imaginii este o caracteristică prin intermediul căreia este îmbunătăţit 
aspectul imaginilor. Valoarea implicită este On. 
 

Hex Dump Specifică posibilitatea de a imprima datele trimise de un computer în codul ASCII, 
corespunzător formatului hexa-decimal pentru verificarea conţinutului datelor. Valoarea 
implicită este Disable. 
 

Draft Mode Specifică posibilitatea de a imprima în modul draft. Valoarea implicită este Disable. 
 

Line Termination Setează modul de terminare a unei linii. 
 Off (implicit) 

Comanda referitoare la terminarea unei linii nu este adăugată. 
CR=CR, LF=LF, FF=FF 

 Add-LF 
Comanda LF este adăugată. 
CR=CR-LF, LF=LF, FF=FF 

 Add-CR 
Comanda CR este adăugată. 
CR=CR, LF=CR-LF, FF=CR-FF 

 CR-XX 
Comenzile CR şi LF sunt adăugate. 
CR=CR-LF, LF=CR-LF, FF=CR-FF 

 
Default Color Specifică modul color ca fiind Color sau Alb-Negru. Această setare este folosită atunci 

când setarea modului de imprimare color nu este specificată pentru comanda de 
imprimare trimisă imprimantei. 

 Black (implicit) 
Comanda este imprimată în modul alb-negru. 

 Color 
Comanda este imprimată în modul color. 

 
 
PostScript 
 
Specifică setările pentru PostScript. 
 
Element Descriere 
PS Error Report  On (implicit) 

 Off 
 

PS Job Time-Out  Off (implicit) 
 On 
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Paper Select Mode Auto (implicit) 
 

Output Color  Color (implicit) 
 Black 
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Panoul de comandă 
 
Specifică posibilitatea limitării operaţiunilor meniului cu o parolă pentru evitarea schimbării 
accidentale a setărilor imprimantei. 
 
Element Descriere 
Panel Lock Specifică posibilitatea limitării operaţiunilor meniului cu o parolă. Selectând On, 

operatorul trebuie să introducă parola. De asemenea, trebuie să introduceţi parola 
pentru a folosi meniul Admin. Valoarea implicită este Off. 

Change Password Vă permite să schimbaţi parola Panel Lock. 
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Lista meniurilor 
 
Harta meniurilor vă ajută să navigaţi în meniurile panoului de comandă. Pentru a imprima 
harta meniurilor: 
 

1. Apăsaţi butonul Menu pe panoul de comandă, selectaţi Information Pages, apoi 
apăsaţi butonul OK. 

2. Selectaţi Menu Map, apoi apăsaţi butonul OK pentru a imprima. 
 
Observaţie: Imprimaţi harta meniurilor pentru a vizualiza alte pagini informative 
disponibile pentru imprimare. 
 
Principalele operaţiuni şi butoane ale panoului de comandă 
Deschideţi/închideţi ecranul Menu 
 

Butonul Menu  
 

Comutaţi între nivelurile meniurilor 
 

Butonul Forward Arrow (trece la nivelul inferior) sau 
butonul Back Arrow (trece la nivelul superior) 
 

Comutaţi între elemente sau meniuri de acelaşi nivel 
 

Butonul Up Arrow (afişează meniul sau elementul 
anterior) sau butonul Down Arrow (afişează meniul sau 
elementul următor) 
 

Mută cursorul (_) valorii setării la stânga sau la dreapta 
 

Butonul Forward Arrow (spre dreapta) sau butonul Back 
Arrow (spre stânga) 
 

Confirmă setarea Butonul OK  
 

Aduce setările la valoarea implicită Apăsaţi butoanele Up Arrow şi Down Arrow simultan. 
 

 
Consultaţi şi: 
Descrierea elementelor meniului  
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Calitatea imprimării  
 
 
Capitolul include: 
 

 Probleme de calitate a imprimării 
 Registraţia culorii 
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Probleme de calitate a imprimării 
 
Când calitatea imprimării este slabă, selectaţi cel mai apropiat simptom din următorul tabel 
pentru a rezolva problema. 
 
În cazul în care calitatea imprimării nu se ameliorează după efectuarea acţiunii 
corespunzătoare, contactaţi Xerox Customer Support sau furnizorul dumneavoastră. 
 
Simptom Cauză/Acţiune 
Imprimare ştearsă  
 

  

Mai multe culori au un aspect şters: 
 Cartuşele de imprimare nu sunt cartuşe originale Xerox. 

Verificaţi dacă respectă specificaţiile (C/M/Y/K) şi înlocuiţi-le dacă este 
necesar. 

 Hârtia folosită nu îndeplineşte specificaţiile recomandate. 
Înlocuiţi media cu dimensiunea şi tipul recomandate şi confirmaţi setările 
efectuate pe panoul de comandă. Consultaţi secţiunea Despre hârtie. 

 Hârtia este umedă. 
Înlocuiţi hârtia. Consultaţi secţiunea Despre hârtie. 

 Unitatea de transfer este veche sau deteriorată. 
Înlocuiţi unitatea de transfer. 

 Unitatea de alimentare este defectă. 
Vizitaţi www.xerox.com/office/6130support, pentru asistenţă. 

 
 

 
 

O singură culoare este ştearsă: 
 Verificaţi starea cartuşului de imprimare şi înlocuiţi-l dacă este necesar. 

 

Puncte negre sau zone albe, 
aleatorii 
 
 

 
 

Hârtia folosită nu îndeplineşte specificaţiile recomandate. 
Înlocuiţi media cu dimensiunea şi tipul recomandate şi confirmaţi setările efectuate pe 
panoul de comandă. Consultaţi secţiunea Despre hârtie. 
 
Unitatea de transfer este veche sau deteriorată. 
Înlocuiţi unitatea de transfer. 
 
Cartuşele de imprimare nu sunt cartuşe originale Xerox. 

 Verificaţi starea cartuşului de imprimare şi înlocuiţi-l dacă este necesar. 
 Verificaţi dacă respectă specificaţiile (C/M/Y/K) şi înlocuiţi-le dacă este 

necesar. 
 

Dungi verticale negre sau 
colorate 
 

Dungi sau linii multiple, colorate: 
 Unitatea de transfer sau cuptorul sunt vechi sau deteriorate. 

Verificaţi starea unităţii de transfer şi a cuptorului şi înlocuiţi-le dacă este 
necesar. 

 Cartuşele de imprimare nu sunt cartuşe originale Xerox. 
Verificaţi dacă respectă specificaţiile (C/M/Y/K) şi înlocuiţi-le dacă este 
necesar. 

 
Dungi monocolore: 
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 Verificaţi starea cartuşului de imprimare şi înlocuiţi-l dacă este necesar. 
Verificaţi dacă respectă specificaţiile şi înlocuiţi-l dacă este necesar. 
 

Pete repetate 

 

 
 

Calea hârtiei este murdară. 
Imprimaţi câteva coli goale. 
 
Hârtia folosită nu îndeplineşte specificaţiile recomandate. 
Înlocuiţi media cu dimensiunea şi tipul recomandate şi confirmaţi setările efectuate pe 
panoul de comandă. Consultaţi secţiunea Despre hârtie. 
 
Unitatea de transfer sau cuptorul sunt vechi sau deteriorate. 
Verificaţi starea unităţii de transfer şi a cuptorului şi înlocuiţi-le dacă este necesar. 
 

Tonerul se întinde când este 
frecat 
 

 
 

Hârtia este umedă. 
Înlocuiţi hârtia. Consultaţi secţiunea Despre hârtie. 
 
Hârtia folosită nu îndeplineşte specificaţiile recomandate. 
Înlocuiţi media cu dimensiunea şi tipul recomandate şi confirmaţi setările efectuate pe 
panoul de comandă. Consultaţi secţiunea Despre hârtie. 
 
Cartuşele de imprimare nu sunt cartuşe originale Xerox. 
Verificaţi dacă respectă specificaţiile (C/M/Y/K) şi înlocuiţi-le dacă este necesar. 
 
Cuptorul este vechi sau deteriorat. 
Înlocuiţi cuptorul. 
 

Pagini goale  
 

 
 

Două sau mai multe coli sunt alimentate simultan. 
Scoateţi topul de hârtie din tavă, răsfoiţi-l şi aşezaţi-l la loc. 
 
Cartuşele de imprimare nu sunt cartuşe originale Xerox. 
Verificaţi dacă respectă specificaţiile (C/M/Y/K) şi înlocuiţi-le dacă este necesar. 
 
Unitatea de transfer este veche sau deteriorată. 
Înlocuiţi unitatea de transfer. 
 
Unitatea de alimentare este defectă. 
Vizitaţi www.xerox.com/office/6130support, pentru asistenţă. 
 

Apar urme în zonele 
imprimate cu nuanţe de gri 
Apar umbre în zonele 
imprimate cu negru intens 
 

Hârtia a fost ţinută neambalată timp îndelungat (în special într-un mediu uscat). 
Înlocuiţi hârtia. Consultaţi secţiunea Despre hârtie. 
 
Hârtia folosită nu îndeplineşte specificaţiile recomandate. 
Înlocuiţi media cu dimensiunea şi tipul recomandate şi confirmaţi setările efectuate pe 
panoul de comandă. Consultaţi secţiunea Despre hârtie. 
 
Unitatea de transfer este veche sau deteriorată. 
Înlocuiţi unitatea de transfer. 
 

Culoarea de pe marginea 
imaginii imprimate este 
incorectă  

Registraţia culorilor este greşită. 
Ajustaţi registraţia culorii. Consultaţi secţiunea Registraţia culorii. 
 

Pete colorate se imprimă la 
intervale regulate (aproximativ 
28 mm) 

Cilindrul este murdar. 
Curăţaţi cilindrul. 
 

Goluri parţiale, hârtie îndoită 
sau pete 

Hârtia este umedă. 
Înlocuiţi hârtia. 



 98

 

 
 

 
Hârtia folosită nu îndeplineşte specificaţiile recomandate. 
Înlocuiţi hârtia cu dimensiunea şi tipul recomandate. Consultaţi secţiunea Despre 
hârtie. 
 
Unitatea de transfer sau cuptorul nu sunt instalate corect. 
Reinstalaţi unitatea de transfer şi/sau cuptorul. 
 
Cartuşele de imprimare nu sunt cartuşe originale Xerox. 
Verificaţi dacă respectă specificaţiile (C/M/Y/K) şi înlocuiţi-le dacă este necesar. 
 
Condensul format în imprimantă cauzează golurile parţiale sau mototolirea hârtiei. 
Porniţi imprimanta şi lăsaţi-o aşa timp de cel puţin o oră pentru eliminarea condensului. 
Dacă problema persistă, vizitaţi www.xerox.com/office/6130support, pentru asistenţă. 
 

Dungi verticale albe 
 

 

Laserul s-a blocat. 
Scoateţi cartuşele de imprimare şi curăţaţi toate resturile de pe lentilele laser cu o 
bucată de pânză nesintetică. 
Unitatea de transfer sau cuptorul sunt vechi sau deteriorate. 
Verificaţi starea unităţii de transfer şi a cuptorului şi înlocuiţi-o dacă este necesar. 
Cartuşele de imprimare nu sunt cartuşe originale Xerox. 

 Verificaţi starea cartuşului de imprimare şi înlocuiţi-l dacă este necesar. 
Verificaţi dacă respectă specificaţiile (C/M/Y/K) şi înlocuiţi-le dacă este necesar. 
 

Decalaj al imaginii 

 

 
 

Ghidajele fantei de alimentare manuale sau ale tăvii de hârtie nu sunt reglate corect. 
Reajustaţi ghidajele fantei de alimentare manuale sau ale tăvii de hârtie. Consultaţi 
secţiunea Încărcarea hârtiei. 
 

Dungi orizontale, late de 
aproximativ 21 mm, apar o 
data la fiecare 75 mm 
 

Cartuşul de imprimare a fost expus la lumină; capacul frontal a fost deschis prea mult 

timp. 

Înlocuiţi cilindrul. 
 

Culorile nu sunt clare sau 
există zone albe în jurul 
obiectelor 

Alinierea culorilor nu este corectă. 

Folosiţi registraţia automată a culorii. Consultaţi secţiunea Registraţia culorii. 
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Registraţia culorii 
 
Registraţia culorii poate fi ajustată automat de imprimantă sau manual de utilizator. 
 
Registraţia culorii trebuie să fie ajustată de fiecare dată când imprimanta este mutată. 
 
Ajustarea automată a registraţiei culorii 
 
Folosiţi următoarea procedură pentru ajustarea automată a registraţiei culorii. 
 
Observaţie: Ajustarea automată a registraţiei culorii trebuie să fie efectuată de fiecare 
dată când este instalat un nou cartuş de imprimare. 
 

1. Apăsaţi butonul Menu pentru a afişa ecranul Menu. 
2. Apăsaţi butoanele Up Arrow sau Down Arrow până când este afişat Admin 

Menu, apoi apăsaţi butoanele Forward Arrow sau OK. 
3. Apăsaţi butoanele Up Arrow sau Down Arrow până când este afişat Maintenance 

Mode, apoi apăsaţi butoanele Forward Arrow sau OK. 
4. Apăsaţi butoanele Up Arrow sau Down Arrow până când este afişat Adjust 

ColorRegi, apoi apăsaţi butoanele Forward Arrow sau OK. 
5. Apăsaţi butoanele Up Arrow sau Down Arrow până când este afişat Auto Adjust, 

apoi apăsaţi butoanele Forward Arrow sau OK. 
6. Apăsaţi butonul OK când este afişat Are you sure?. 

 
Ajustarea este finalizată când Ready este afişat pe panoul de comandă. 
 
Ajustarea manuală a registraţiei culorii 
 
Aceasta este metoda ideală pentru ajustarea optimă a registraţiei culorii. 
 
Imprimarea paginii de corecţie a registraţiei culorii 
 

1. Apăsaţi butonul Menu pentru a afişa ecranul Menu. 
2. Apăsaţi butoanele Up Arrow sau Down Arrow până când este afişat Admin 

Menu, apoi apăsaţi butoanele Forward Arrow sau OK. 
3. Apăsaţi butoanele Up Arrow sau Down Arrow până când este afişat Maintenance 

Mode, apoi apăsaţi butoanele Forward Arrow sau OK. 
4. Apăsaţi butoanele Up Arrow sau Down Arrow până când este afişat Adjust 

ColorRegi, apoi apăsaţi butoanele Forward Arrow sau OK. 
5. Apăsaţi butoanele Up Arrow sau Down Arrow până când este afişat Color Regi 

Chart, apoi apăsaţi butonul OK.  
 
Pagina de corecţie a registraţiei culorii este imprimată. La finalul imprimării, ecranul de 
imprimare este afişat din nou. 
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Determinarea valorilor 
 
De la liniile din partea dreaptă a zonei Y (yellow), M (magenta), and C (cyan), localizaţi 
valorile celor mai drepte linii. 
 
Când 0 este valoarea cea mai apropiată de linia cea mai dreaptă nu trebuie să ajustaţi 
registraţia culorii. Când valoarea nu este 0, urmaţi procedura de la “Introducerea valorilor”. 
 
Observaţie: Puteţi încerca să localizaţi cele mai drepte linii urmărind culorile cele mai 
dense. Culorile cele mai dense se găsesc în imediata apropiere a celor mai drepte linii. 
 
Introducerea valorilor 
 
De la panoul de comandă, introduceţi valorile găsite în pagina de corecţie a registraţiei 
culorii pentru efectuarea ajustărilor. 
 

1. Apăsaţi butonul Menu pentru a afişa ecranul Menu. 
2. Apăsaţi butoanele Up Arrow sau Down Arrow până când este afişat Admin 

Menu, apoi apăsaţi butoanele Forward Arrow sau OK. 
3. Apăsaţi butoanele Up Arrow sau Down Arrow până când este afişat Maintenance 

Mode, apoi apăsaţi butoanele Forward Arrow sau OK. 
4. Apăsaţi butoanele Up Arrow sau Down Arrow până când este afişat Adjust 

ColorRegi, apoi apăsaţi butoanele Forward Arrow sau OK. 
5. Apăsaţi butoanele Up Arrow sau Down Arrow până când este afişat Enter 

Number, apoi apăsaţi butoanele Forward Arrow sau OK. 
6. Apăsaţi butoanele Up Arrow sau Down Arrow un până când este afişată valoarea 

dorită. 
7. Apăsaţi butonul Forward Arrow o dată şi mutaţi cursorul la următoarea valoare. 
8. Repetaţi etapele 6 şi 7 pentru a continua ajustarea registraţiei culorii. 
9. Apăsaţi butonul OK de două ori. Pagina de corecţie a registraţiei culorii este 

imprimată cu noile valori. Când imprimarea s-a terminat, ecranul de imprimare este 
afişat din nou. 

10. Ajustarea registraţiei culorii este finalizată când cele mai drepte linii Y (yellow), M 
(magenta) şi C (cyan) sunt în imediata apropiere a liniei “0”. 

 
Dacă 0 nu este in imediata apropiere a celor mai drepte linii, determinaţi valorile şi 
ajustaţi din nou. 

 
Observaţie: După imprimarea paginii de corecţie a registraţiei culorii, nu opriţi imprimanta 
până când motorul imprimantei nu s-a oprit. 
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Activarea/dezactivarea automată a registraţiei culorii 
 
Folosiţi următoarea procedură pentru a activa/dezactiva automat registraţia culorii la 
instalarea unui nou cartuş de imprimare. 
 

1. Apăsaţi butonul Menu pentru a afişa ecranul Menu. 
2. Apăsaţi butoanele Up Arrow sau Down Arrow până când este afişat Admin 

Menu, apoi apăsaţi butoanele Forward Arrow sau OK. 
3. Apăsaţi butoanele Up Arrow sau Down Arrow până când este afişat Maintenance 

Mode, apoi apăsaţi butoanele Forward Arrow sau OK. 
4. Apăsaţi butoanele Up Arrow sau Down Arrow până când este afişat Auto Regi 

Adj, apoi apăsaţi butoanele Forward Arrow sau OK. 
5. Apăsaţi butoanele Up Arrow sau Down Arrow pentru a porni/opri automat 

registraţia culorii. 
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Depanare  
 
 
Capitolul include: 
 

 Blocaje de hârtie  
 Problemele imprimantei  
 Mesaje de eroare afişate pe panoul de comandă  
 Asistenţă  

 
Consultaţi şi: 
Tutoriale video despre depanare la www.xerox.com/office/6130support 
Probleme de calitate a imprimării  
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Blocaje de hârtie 
 
Această secţiune include: 
 

 Prevenirea şi îndepărtarea blocajelor de hârtie  
 Blocaje în tava de hârtie  
 Blocaje de hârtie în zona cuptorului  

 
Consultaţi şi: 
Siguranţa utilizatorului  
 
Prevenirea şi îndepărtarea blocajelor de hârtie 
 
Pentru a reduce numărul blocajelor de hârtie, respectaţi specificaţiile şi instrucţiunile din 
capitolul Imprimare. Aceasta cuprinde informaţii despre hârtia şi media suportate, ghiduri 
de utilizare şi instrucţiuni privind încărcarea corectă a hârtiei în tăvi. 
 
Atenţie: Când scoateţi hârtia blocată, asiguraţi-vă că în imprimantă nu au rămas resturi de 
hârtiei. O bucată de hârtie rămasă în imprimantă poate cauza un incendiu. Dacă o coală 
de hârtie este prinsă în jurul unei role de încălzire sau în momentul în care îndepărtaţi o 
bucată de hârtie greu sau imposibil de văzut, nu încercaţi să o scoateţi singur. Opriţi 
imprimanta imediat şi consultaţi site-ul Xerox, secţiunea suport la 
www.xerox.com/office/6130support.  
 
Atenţie: Cuptorul şi zona din jurul acestuia sunt fierbinţi şi pot cauza arsuri. 
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Blocaje în tava de hârtie 
 
Urmaţi această procedură pentru a scoate hârtia blocată în tavă. 
 

1. Îndepărtaţi toată hârtia blocată în tavă. 
 

 
 

2. Închideţi tava. 
3. Apăsaţi butonul şi deschideţi capacul frontal. 

 

 
 
Atenţie: Anumite componente din interiorul imprimantei, precum cuptorul şi zona din jurul 
acestuia, sunt fierbinţi şi pot cauza arsuri. 
 

4. Îndepărtaţi cu atenţie hârtia blocată în imprimantă. Asiguraţi-vă că în interior nu a 
rămas nici o bucată de hârtie. 
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Atenţie: Expunerea îndelungată la lumină poate deteriora cartuşul de imprimare. 
 

5. Închideţi capacul frontal. 
 

 
 

6. Scoateţi tava şi îndepărtaţi cu atenţie hârtia rămasă în imprimantă. 
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7. Introduceţi tava în imprimantă şi împingeţi-o până se opreşte. 
 

 
 
Atenţie: Nu forţaţi tava. Procedând astfel puteţi deteriora tava sau componentele din 
interiorul imprimantei. 
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Blocaje de hârtie în zona cuptorului 
 

1. Apăsaţi butonul şi deschideţi capacul frontal. 
 

 
 

2. Ridicaţi manetele prevăzute la ambele capete ale cuptorului şi îndepărtaţi hârtia 
blocată. Dacă hârtia este ruptă, îndepărtaţi resturile de hârtie rămase în interiorul 
imprimantei. 

 
Atenţie: Anumite componente din interiorul imprimantei, precum cuptorul şi zona din jurul 
acestuia, sunt fierbinţi şi pot cauza arsuri. 
 

 
 
Atenţie: Expunerea îndelungată la lumină poate deteriora cartuşul de imprimare. 
 

3. Deschideţi capacul cuptorului şi îndepărtaţi hârtia blocată. 
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3. Închideţi capacul. 
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Problemele imprimantei 
 
Dacă aveţi o problemă cu imprimanta, folosiţi următorul tabel pentru depanarea şi 
rezolvarea problemei. Pentru mai multe informaţii despre depanare, consultaţi secţiunea 
Asistenţă. 
 
Atenţie: Nu deschideţi sau scoateţi capacele imprimantei, fixate în şuruburi, decât dacă 
manualul conţine specificaţii clare în acest sens. O componentă cu voltaj ridicat poate 
cauza un şoc electric. Nu încercaţi să schimbaţi configuraţia imprimantei sau să modificaţi 
piesele. Modificarea neautorizată poate cauza fum sau incendiu. 
 
Atenţie: Cauze posibile ale problemei pot fi imprimanta, computerul, serverul sau alte 
echipamente hardware nu sunt setate corect pentru mediul de reţea folosit, sau o limită a 
imprimantei a fost depăşită. 
Simptom Cauză/Acţiune 

Alimentarea imprimantei este oprită? 
Apăsaţi butonul de alimentare în poziţia On pentru a porni alimentarea. 
Cablul de alimentare este deconectat sau conectat incorect? 
Opriţi alimentarea imprimantei şi conectaţi cablul de alimentare din nou la priza 
electrică. Apoi, porniţi alimentarea imprimantei. 
Cablul de alimentare este conectat la o priză electrică cu voltajul indicat? 
Conectaţi imprimanta numai la o priză electrică cu voltaj potrivit. 
Imprimanta este conectată la o sursă de alimentare continuă? 
Opriţi alimentarea imprimantei şi conectaţi cablul de alimentare la o priză electrică 
adecvată. 

Imprimanta nu este alimentată 
cu electricitate 

Imprimanta este conectată la un prelungitor la care sunt conectate şi alte 
echipamente de voltaj ridicat? 
Conectaţi imprimanta la un prelungitor ce nu este împărţit cu alte echipamente de 
voltaj ridicat. 
Lumina indicatorului Ready este stinsă? 
Dacă da, imprimanta este offline sau în modul de configurare a meniului. Consultaţi 
secţiunea Componentele principale şi funcţiile lor. 

Imprimanta nu imprimă 

Pe panoul de comandă este afişat un mesaj? 
Respectaţi mesajul pentru a rezolva problema. Consultaţi secţiunea Mesaje de 
eroare afişate pe panoul de comandă. 
Cablul de interfaţă este deconectat? 
Opriţi alimentarea şi verificaţi conexiunea cablului de interfaţă. 
Protocolul a fost configurat? 
Verificaţi  starea portului. Asiguraţi-vă că setările protocolului sunt configurate corect 
în CentreWare IS. Consultaţi Programul de asistenţă online pentru CentreWare IS. 

Comanda de imprimare a fost 
trimisă, dar lumina indicatorului 
Ready nu clipeşte sau nu este 
aprinsă  

Mediul computerului este setat corect? 
Verificaţi mediul computerului, spre exemplu driverul de imprimare. Consultaţi 
secţiunea Informaţii despre reţea. 

Indicatorul Error este aprins Pe panoul de comandă a fost afişat un mesaj de eroare? 
Verificaţi mesajul afişat şi corectaţi eroarea. 

Indicatorul Error clipeşte 
 

A apărut o eroare pe care pe care nu o puteţi rezolva. 
Înregistraţi mesajul de eroare afişat sau codul erorii, opriţi alimentarea, scoateţi 
cablul de alimentare din priză.  
Vizitaţi www.xerox.com/office/6130support, pentru asistenţă 

Lumina indicatorului Ready este 
aprinsă şi clipeşte, dar comanda 
nu se imprimă 
 
 

In imprimantă a rămas o comandă neexecutată. 
Anulaţi imprimarea sau forţaţi datele rămase să se imprime. 
Pentru a imprima comanda, apăsaţi butonul OK. Pentru a anula comanda, apăsaţi 
butonul Cancel. 

Partea superioară a 
documentului imprimat lipseşte. 
Marginile superioară şi laterale 
nu sunt corecte. 

Ghidajele tăvii de hârtie sunt în poziţia corectă? 
Fixaţi ghidajul de lungime şi ghidajele de lăţime în poziţiile corecte. Consultaţi 
secţiunea Încărcarea hârtiei. 
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Verificaţi dacă dimensiunea hârtiei a fost setată corect în driverul de imprimare sau 
pe panoul de comandă. 
Consultaţi Programul de asistenţă online pentru driverul de imprimare. Consultaţi 
secţiunea Setarea tipurilor şi dimensiunilor de hârtie. 
Verificaţi dacă setarea marginilor a fost făcută corect în driver-ul de imprimare. 
(numai PCL) 
Consultaţi Programul de asistenţă online pentru driverul de imprimare. 

În imprimantă s-a format 
condens 

Porniţi imprimanta şi lăsaţi-o pornită cel mult o oră pentru a elimina condensul. Dacă 
problema persistă, faceţi  referire la site-ul Xerox, secţiunea suport, 
www.xerox.com/office/6130support.  
Hârtie a fost încărcată corect? 
Hârtia este încărcată corect? 
Încărcaţi hârtia corect. Pentru etichete, folii transparente sau plicuri, răsfoiţi-le bine 
pentru a separa colile înainte de încărcare. 
 
Hârtia este umedă? 
Înlocuiţi hârtia cu hârtie dintr-un pachet nou. 
Hârtia folosită nu este recomandată. 
Încărcaţi tipul corect de hârtie. Consultaţi secţiunea Despre hârtie. 
Tava de hârtie este aşezată corect? 
Împingeţi tava complet în imprimantă. 
Imprimanta este aşezată într-un loc drept? 
Aşezaţi imprimanta pe o suprafaţă netedă şi stabilă. 
Ghidajele tăvii de hârtie sunt aşezate în poziţiile corecte? 
Aşezaţi ghidajele în poziţiile corecte. 

Hârtia nu este alimentată. 
Blocaje de hârtie. 
Mai multe pagini sunt alimentate 
simultan. 
Hârtia este alimentată în poziţie 
înclinată. 
Hârtia este îndoită. 

Mai multe coli de hârtie sunt alimentate simultan. 
Alimentarea multiplă poate apărea înainte ca hârtia încărcată în tavă să se termine. 
Scoateţi hârtia, răsfoiţi-o şi încărcaţi-o din nou. Adăugaţi hârtie numai în momentul în 
care colile încărcate s-au terminat. 
Imprimanta nu este dreaptă. 
Aşezaţi imprimanta pe o suprafaţă netedă şi stabilă. 
Tava de hârtie nu este introdusă corect. 
Împingeţi tava de hârtie complet în imprimantă. 

Zgomote neobişnuite  
 

În interiorul imprimantei se află un obiect străin. 
Opriţi imprimanta şi îndepărtaţi obiectul străin. Faceţi referire la site-ul Xerox, 
secţiunea suport, www.xerox.com/office/6130support, pentru asistenţă. 
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Activarea opţiunilor 
 
Dacă opţiunile dumneavoastră nu sunt funcţionale, procedaţi astfel pentru a le activa: 
 
Driverul PostScript  
 

1. Selectaţi Start, Settings şi Printers and Faxes. 
2. Clic-dreapta pe imprimantă şi selectaţi Properties. 
3. Apăsaţi secţiunea Device Settings. 
4. În Installable Options, selectaţi Available pentru opţiunea pe care doriţi să o 

activaţi. 
5. Apăsaţi butonul OK. 

 
Driverul PCL  
 

1. Selectaţi Start, Settings şi Printers and Faxes. 
2. Clic-dreapta pe imprimantă şi selectaţi Properties. 
3. Apăsaţi secţiunea Options. 
4. Apăsaţi opţiunea pe care doriţi să o activaţi. 
5. În câmpul Settings for, selectaţi Available. 
6. Apăsaţi butonul OK. 
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Mesaje de eroare afişate pe panoul de comandă 
 
Această secţiune descrie mesajele afişate pe panoul de comandă. 
 
Mesaje referitoare la consumabile 
 
Mesaj Condiţie/Cauză/Acţiune 
010-351 
Replace Fuser 
 

Este momentul să înlocuiţi cuptorul 
Înlocuiţi cuptorul vechi cu unul nou. 
 

010-359 
Fuser ID Error 
 

Cuptorul nu este instalat corect sau nu funcţionează bine din cauza unei deteriorări sau 
defecţiuni. 
Reinstalaţi cuptorul. 
 

010-317 
Insert Fuser 
 

Cuptorul nu este instalat. 
Instalaţi cuptorul. 
 

093-NNN 
Insert XXX Cartridge 
 

Cartuşul de imprimare XXX nu este instalat corect sau nu funcţionează bine din cauza 
unei deteriorări sau defecţiuni. 
Reinstalaţi cartuşul de imprimare. 

093-NNN 
Check XXX Cart 
 

Banda de sigilare este încă ataşată de cartuşul de imprimare XXX. 
Scoateţi banda de sigilare de pe cartuşul de imprimare afişat. 
 

093-NNN 
Insert XXX Cartridge 
 

Cartuşul de imprimare XXX nu este instalat corect sau nu funcţionează bine din cauza 
unei deteriorări sau defecţiuni. 
Reinstalaţi cartuşul de imprimare. 
Consultaţi secţiunea Verificarea/Administrarea imprimantei cu CentreWare IS. 
 

Insert PHD Unit Cilindrul nu a fost instalat. 
Instalaţi cilindrul. 
Consultaţi secţiunea Verificarea/Administrarea imprimantei cu CentreWare IS. 
 

Ready to Print 
XXX Cartridge 
Replace Soon 
 

Cartuşul de imprimare XXX este aproape gol. 
Cumpăraţi un nou cartuş de toner. 
Consultaţi secţiunea Verificarea/Administrarea imprimantei cu CentreWare IS. 
 

Ready to Print 
Replace(010-421) 
 

Este momentul să înlocuiţi cuptorul 
Cumpăraţi un nou cuptor. 
 

Reboot Printer 
NNN-NNN 
 

Cuptorul nu este instalat corect sau nu funcţionează bine din cauza unei deteriorări sau 
defecţiuni. 
Reinstalaţi cuptorul. 
 

Replace XXX 
Toner Cartridge 
 

Cartuşul de imprimare este gol. 
Înlocuiţi cartuşul de toner vechi cu unul nou. 
 

 
XXX indică: toner Yellow (Y), toner Cyan (C), toner Magenta (M), toner Black (K) sau 
cuptor. 
NNN indică o valoare numerică. 
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Mesaje referitoare la imprimantă şi alte elemente 
 
Mesaj Condiţie/Cauză/Acţiune 
042-700 
Over Heat 
 

Temperatura interioară a imprimantei este prea mare. 
Imprimanta s-a oprit. Aşteptaţi 1 oră înainte de a o reporni. Asiguraţi-vă că în jurul 
imprimantei există suficient spaţiu de răcire şi că gurile de răcire nu sunt blocate. 
 

077-912 
Push in Tray 
 

Tava este scoasă. Împingeţi tava în poziţia corectă. 
 

Jam at Manual Feed Slot 
Check Manual Feed Slot 
Open Front Cover 
 

Hârtia s-a blocat în fanta de alimentare manuală. 
Îndepărtaţi hârtia blocată. Deschideţi şi închideţi capacul frontal. Consultaţi secţiunea 
Blocaje de hârtie. 
 

Jam at Tray 
Check Tray 
Open Front Cover 
 

Hârtia s-a blocat în tavă. 
Îndepărtaţi hârtia blocată. Deschideţi şi închideţi capacul frontal. 
 

Front Cover Open 
Close Front Cover 
 

Capacul frontal este deschis. 
Închideţi capacul frontal. 
 

Invalid Feature 
Press Set 
 

Utilizatorul nu este înregistrat să imprime în modul color când foloseşte o funcţie de 
autentificare. 
Contactaţi administratorul. 

Invalid Job 
Press Set 
 

Când configuraţia imprimantei din driverul de imprimare nu corespunde imprimantei pe 
care o folosiţi, apare următorul mesaj. 
Apăsaţi butonul Cancel pentru a anula comanda. 
Configuraţia imprimantei din driverul de imprimare trebuie să corespundă imprimantei 
folosite. 
 

Limit Reached 
Press Set 
 

Utilizatorul a depăşit limita numărului de pagini ce pot fi imprimate cu o funcţie de 
autentificare. 
contactaţi administratorul. 
 

Login Error 
Press Set 
 

Utilizatorul a depăşit limita numărului de pagini ce poate fi imprimat cu o funcţie de 
autentificare. 
Contactaţi administratorul. 
 

Open Front Cover 
& Belt Unit 
Remove Paper 
 

Hârtia s-a blocat în imprimantă. 
Apăsaţi butonul pentru a deschide capacul frontal şi îndepărtaţi hârtia blocată. 
Consultaţi secţiunea Blocaje de hârtie. 
 

Open Front Cover 
Remove Paper 
 

Hârtia s-a blocat în imprimantă. 
Apăsaţi butonul pentru a deschide capacul frontal şi îndepărtaţi hârtia blocată. 
Consultaţi secţiunea Blocaje de hârtie. 
 

Open Front Cover 
Remove Paper & 
Check Paper Type 
 

Hârtia s-a blocat în imprimantă. 
Apăsaţi butonul pentru a deschide capacul frontal şi îndepărtaţi hârtia blocată. Verificaţi 
tipul hârtiei. Consultaţi secţiunea Blocaje de hârtie. 
 

Out of Memory 
Press Set 
 

Memoria imprimantei este insuficientă şi nu poate continua procesarea comenzii 
curente de imprimare. 
Apăsaţi butonul OK pentru a şterge mesajul, anulaţi comanda de imprimare şi executaţi 
următoarea comandă de imprimare, dacă există. 
Apăsaţi butonul Cancel pentru a anula comanda de imprimare. 
Apăsaţi butonul Left Arrow pentru a deschide meniul Walk-Up Features şi ştergeţi 
comanda în aşteptare. 
Dacă problema persistă, opriţi imprimanta şi porniţi-o din nou. 
Pentru a evita apariţia acestei erori în viitor, procedaţi astfel: 

 Ştergeţi fonturi inutile, acţiuni şi orice alte date din memoria imprimantei. 
 Instalaţi memorie adiţională. 

 
PDL Error Au apărut erori legate de probleme de emulare PCL. 
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Press Set 
 

Apăsaţi butonul OK pentru a şterge mesajul, anulaţi comanda de imprimare şi executaţi 
următoarea comandă de imprimare, dacă există. 
Apăsaţi butonul Cancel pentru a anula comanda de imprimare. 

Paper JAM Hârtia s-a blocat în imprimantă. 
Apăsaţi butonul pentru a deschide capacul frontal şi îndepărtaţi hârtia blocată. 
Consultaţi secţiunea Blocaje de hârtie. 
 

RAM Disk Full 
Press Set 
 

Memoria RAM este insuficientă şi nu poate continua procesarea comenzii curente de 
imprimare. 
Apăsaţi butonul OK pentru a şterge mesajul, anulaţi comanda de imprimare şi executaţi 
următoarea comandă de imprimare, dacă există. 
Apăsaţi butonul Cancel pentru a anula comanda de imprimare. 
Apăsaţi butonul Left Arrow pentru a deschide meniul Walk-Up Features şi ştergeţi 
comanda curentă. 
Pentru a evita apariţia acestei erori în viitor, procedaţi astfel: 
Reduceţi numărul de pagini de imprimat, spre exemplu prin împărţirea datelor de 
imprimare. 
Măriţi spaţiul liber al memoriei ştergând datele inutile din memoria RAM. 
 

Ready to Print 
142-700 
Over Heat 
Turned Halfmode 
 

Temperatura internă a imprimantei este prea ridicată. 
Viteza de procesare a imprimantei a fost redusă. Când temperatura internă scade, 
viteza de procesare creşte automat. 
 

Ready to Print 
Non-GenuineToner 
 

Temperatura interioară a imprimantei este prea mare. 
Procesarea pe imprimantă a fost încetinită. Când temperatura internă va scădea, viteza 
de procesare va creşte automat. 
 

Reboot Printer 
NNN-NNN 
 

Eroarea NNN-NNN este legată de probleme ale imprimantei. 
Opriţi imprimanta şi porniţi-o din nou. Dacă eroarea persistă, faceţi referire la site-ul 
Xerox, secţiunea suport www.xerox.com/office/6130support.  
 

Reboot Printer 
116-NNN 
 

Eroarea NNN-NNN este legată de probleme ale imprimantei. 
Opriţi imprimanta şi porniţi-o din nou. 
 

Reboot Printer 
NNN-NNN 
 

Placa de reţea multi-protocol (opţional) nu a fost instalată corect sau nu funcţionează 
bine din cauza unei deteriorări sau defecţiuni. 
Reinstalaţi placa de reţea multi-protocol. 
 

Reboot Printer 
116-316 
 

Memoria adiţională ((opţional) nu a fost instalată corect sau nu funcţionează bine din 
cauza unei deteriorări sau defecţiuni. 
Reinstalaţi memoria adiţională. 
 

Reboot Printer 
116-320 
 

O memorie adiţională nerecomandată (opţional) a fost instalată. 
Înlocuiţi memoria adiţională specificată. 
 

Tray Empty Tava nu mai are hârtie sau hârtia specificată nu poate fi identificată în tavă. 
Umpleţi tava cu tipul şi dimensiunea de hârtie indicată, în direcţia indicată. 
Consultaţi secţiunea Încărcarea hârtiei. 

SysError NNN-NNN 
Press Set 
 

A avut loc o eroare de sistem. 
Apăsaţi butonul OK pentru a anula mesajul. 
 

Tray Empty A apărut o eroare de sistem. 
Apăsaţi butonul OK pentru a şterge mesajul. 
 

Wrong Paper Size 
Reload xxxx 
Set xxxx 
XXXX 
 

În tava xxxx nu a fost încărcat tipul corect de hârtie. 
Setaţi dimensiunea, orientarea şi tipul hârtiei în tavă: 
XXXX. xxx indică numărul tăvii sau tava 1 (MPT). Consultaţi secţiunea Încărcarea 
hârtiei. 
 

 
NNN indică o valoare numerică. 
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Asistenţă 
 
Această secţiune include: 

 Mesajele afişate pe panoul de comandă  
 Alerte PrintingScout  
 Programul de asistenţă online  
 Link-uri web  

 
Xerox oferă mai multe unelte de diagnosticare automată pentru a vă ajuta să obţineţi şi să 
menţineţi calitatea imprimării. 
 
Mesajele afişate pe panoul de comandă 
 
Panoul de comandă oferă informaţii şi asistenţă pentru depanare. Când apare o eroare 
sau un avertisment, panoul de comandă afişează un mesaj referitor la problema 
respectivă. 
 
Alerte PrintingScout 
 
PrintingScout este o unealtă inclusă pe CD-ul cu software şi documentaţie. Verifică 
automat starea imprimantei, când trimiteţi o comandă de imprimare. Dacă imprimanta nu 
poate executa comanda, PrintingScout afişează automat o alertă pe ecranul computerului 
dumneavoastră pentru a vă informa că imprimanta trebuie să fi verificată. 
 
PrintingScout nu este disponibil în sistemele de operare Macintosh. 
 
Programul de asistenţă online 
 
Programul de asistenţă online oferă instrucţiuni şi asistenţă de depanare pentru rezolvarea 
problemelor imprimantei dumneavoastră. Puteţi găsi soluţii pentru calitatea imprimării, 
blocajele media, instalarea aplicaţiilor software, etc. 
 
Pentru a accesa Programul de asistenţă online, vizitaţi 
www.xerox.com/office/6130support. 
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Link-uri web 
 
Xerox oferă mai multe site-uri web cu informaţii suplimentare despre imprimanta 
dumneavoastră Phaser 6130. Un set de link-uri Xerox este instalat în fişierul Favorites din 
web browser în momentul în care instalaţi driverele imprimantei în computerul 
dumneavoastră. 
 
Sursă Link 
Informaţiile de suport tehnic pentru imprimanta 
dumneavoastră includ suport tehnic online, lista  de media 
recomandate, programul de asistenţă online, drivere, 
documentaţie, tutoriale video şi multe altele: 
 

www.xerox.com/office/6130support  
 

Consumabile pentru imprimanta dumneavoastră: www.xerox.com/office/6130supplies  
 

O sursă de unelte şi informaţii, precum tutoriale interactive, 
şabloane pentru imprimare, sfaturi utile şi funcţii 
personalizate, special concepute pentru nevoile 
dumneavoastră: 
 

www.xerox.com/office/businessresourcecenter  
 

Centru de suport şi vânzări locale: www.xerox.com/office/worldcontacts  
 

Înregistrarea imprimantei: www.xerox.com/office/register  
 

Fişele tehnice ale materialelor identifică materialele şi 
oferă informaţii despre manevrarea în siguranţă şi 
depozitarea materialelor periculoase: 
 

www.xerox.com/msds  
(Statele Unite şi Canada) 
www.xerox.com/environment_europe  
(Uniunea Europeană) 
 

Informaţii despre reciclarea consumabilelor: www.xerox.com/gwa 
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Întreţinere   
 
 
Capitolul include: 
 

 Curăţarea imprimantei  
 Comandarea consumabilelor  
 Administrarea imprimantei  
 Verificarea numărului de pagini  
 Mutarea imprimantei  

 
Consultaţi şi: 
Tutoriale video despre întreţinere la www.xerox.com/office/6130support 
Tutoriale video despre înlocuirea consumabilelor la www.xerox.com/office/6130support 
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Curăţarea imprimantei 
 
Această secţiune descrie modul de curăţare a imprimantei pentru menţinerea acesteia în 
stare de funcţionare optimă şi imprimarea de pagini curate. 
 
Atenţie: Aveţi grijă să opriţi şi să deconectaţi imprimanta înainte de a o desface pentru 
curăţare, întreţinere sau verificarea unor erori. Accesul în interiorul unei imprimante în 
funcţiune poate cauza şocuri electrice. 
 
Curăţarea carcasei 
 
Curăţaţi exteriorul imprimantei o dată pe lună. Ştergeţi componentele cu o bucată de 
pânză moale şi umedă. Apoi ştergeţi-o cu o bucată de pânză uscată. Pentru petele 
rezistente, aplicaţi o cantitate mică de detergent neutru apoi ştergeţi cu grijă pata. 
 
Observaţie: Nu pulverizaţi detergent direct pe imprimantă. Detergentul lichid poate 
pătrunde în imprimantă şi cauza probleme. Nu folosiţi alte tipuri de agenţi de curăţare în 
afară de apă sau detergent neutru. 
 
Curăţarea interiorului 
 
După ce aţi îndepărtat blocajele de hârtie sau aţi înlocuit cartuşul de imprimare, verificaţi 
interiorul imprimantei înainte de a închide capacele. 
 
Atenţie: Nu atingeţi zona marcată de pe sau din apropierea rolei de încălzire din cuptor. 
Vă puteţi arde. Dacă o coală de hârtie este blocată în jurul rolei de încălzire nu încercaţi să 
o scoateţi singur pentru a evita accidentele sau arsurile. Opriţi imediat imprimanta. Faceţi 
referire la site-ul Xerox, secţiunea suport, www.xerox.com/office/6130support. 
 

 Îndepărtaţi resturile de hârtie. 
 Îndepărtaţi praful sau petele cu o bucată de pânză uscată. 
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Comandarea consumabilelor 
 
Această secţiune include: 
 

 Consumabile 
 Elemente obişnuite de întreţinere  
 Când să comandaţi consumabile  
 Reciclarea consumabilelor 

 
Anumite consumabile şi elemente obişnuite de întreţinere trebuie să fie comandate la 
anumite intervale de timp. Fiecare tip de consumabile este livrat cu instrucţiuni de 
instalare. 
 
Consumabile 
 
Cartuşele originale Xerox (Cyan, Magenta, Yellow, and Black): 

 Capacitate standard 
 Capacitate mare 

 
Observaţie: Fiecare cartuş de imprimare este prevăzut cu instrucţiuni de instalare pe 
cutie. 
 
Elemente obişnuite de întreţinere  
 
Elementele obişnuite de întreţinere sunt piese de imprimantă cu durată de viaţă limitată ce 
necesită înlocuirea periodică. Acestea pot fi piese sau truse. Elementele obişnuite de 
întreţinere sunt special concepute pentru a fi înlocuite de utilizator. 

 Cuptor 
 Kitul cu role de alimentare 
 Cilindru 

 
Când să comandaţi consumabile  
 
Panoul de comandă afişează un mesaj de avertizare atunci când consumabilele se 
apropie de momentul înlocuirii. Verificaţi dacă aveţi consumabile de schimb. Este 
important să comandaţi consumabilele chiar după apariţia mesajelor pentru a evita 
întreruperea imprimării. Panoul de comandă afişează un mesaj de eroare atunci când 
consumabilele trebuie să fie înlocuite. 
 
Pentru a comanda consumabile, contactaţi furnizorul local sau vizitaţi site-ul Xerox, 
secţiunea consumabile, la www.xerox.com/office/6130supplies.  
 
Atenţie: Utilizarea altor consumabile decât cele marca Xerox nu este recomandată. 
Garanţia Xerox, contractele de service şi Garanţia de satisfacţie totală nu acoperă 
deteriorările, defecţiunile sau scăderea performanţei cauzate de utilizarea de consumabile 
non-Xerox sau de consumabile Xerox nespecificate pentru această imprimantă. Garanţia 
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de satisfacţie totală este disponibilă în Statele Unite şi Canada. Acoperirea poate varia în 
afara acestor zone ; contactaţi reprezentantul local pentru detalii. 
 
Reciclarea consumabilelor  
 
Pentru informaţii despre programele de reciclare a consumabilelor Xerox, vizitaţi 
www.xerox.com/gwa. 
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Administrarea imprimantei 
 
Această secţiune include: 
 

 Verificarea/Administrarea imprimantei cu CentreWare IS  
 Verificarea stării imprimantei cu PrintingScout  
 Verificarea stării imprimantei prin e-mail  

 
Verificarea/Administrarea imprimantei cu CentreWare IS 
 
Când imprimanta este instalată într-un mediu TCP/IP, puteţi verifica starea imprimantei şi 
configura setările folosind un browser web de la un computer conectat la reţea. De 
asemenea, puteţi folosi CentreWare IS pentru a verifica volumul rămas de consumabile şi 
hârtia încărcată în imprimantă. 
 
Observaţie: Dacă imprimanta este folosită ca imprimantă locală, nu puteţi utiliza 
CentreWare IS. Pentru detalii despre verificarea stării unei imprimante locale, faceţi 
referire la Verificarea stării imprimantei cu PrintingScout. 
 
Următoarele browsere pot fi folosite cu CentreWare IS: 

 Netscape 7 sau versiunile ulterioare 
 Internet Explorer versiunea 5 sau versiunile ulterioare 

 
Pornirea aplicaţiei CentreWare IS 
 
Folosiţi următoarea procedură pentru a porni CentreWare IS. 

1. Porniţi browser-ul web. 
2. Introduceţi adresa IP a imprimantei în câmpul Address. 

Apare ecranul CentreWare IS. 
 
Utilizarea programului de asistenţă online 
 
Pentru detalii despre elementele ce pot fi setate în fiecare ecran CentreWare IS, apăsaţi 
butonul Help pentru a afişa programul de asistenţă online. 
 
Observaţie: Dacă apăsaţi butonul Help va fi afişat manualul online de pe site-ul Xerox. 
 
Verificarea stării imprimantei cu PrintingScout 
 
PrintingScout este o unealtă instalată odată cu driverul Xerox al imprimantei. Verifică 
automat starea imprimantei când trimiteţi o comandă de imprimare. PrintingScout poate 
verifica dimensiunea hârtiei încărcate în tăvi, starea tăvii de ieşire şi cantităţile de 
consumabile rămase, spre exemplu cartuşele de imprimare. 
 
PrintingScout nu este disponibilă pentru sistemele de operare Macintosh. 
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Pornirea aplicaţiei PrintingScout 
 
Dublu-clic pe pictograma PrintingScout din bara de aplicaţii sau clic-dreapta pe pictogramă 
şi selectaţi Printer. 
 
Dacă pictograma PrintingScout nu este afişată în bara de aplicaţii, deschideţi 
PrintingScout din meniul Start: 

1. În meniul Start, selectaţi Programs, apoi Xerox Office Printing, PrintingScout şi 
Activate PrintingScout. 

2. Apare ecranul Select Printer. 
Pentru detalii despre funcţiile PrintingScout, faceţi referire la programul de asistenţă 
online. 

 
Verificarea stării imprimantei prin e-mail 
 
Dacă imprimanta este conectată la un mediu de reţea, în care trimiterea şi primirea de 
mesaje electronice este posibilă, aceasta poate trimite un mesaj electronic la adresele 
specificate, cu următoarele informaţii: 

 Setările reţelei şi starea imprimantei 
 Starea erorilor apărute în imprimantă 

 
Setarea mediului e-mail 
 
Activaţi CentreWare IS, şi în secţiunea Properties, configuraţi următoarele setări în funcţie 
de mediul e-mail. După configurarea setărilor pe fiecare ecran, apăsaţi Apply şi 
opriţi/porniţi imprimanta pentru a o reporni. Pentru detalii referitoare la fiecare element în 
parte, faceţi referire la programul de asistenţă online, CentreWare IS. 
 
Element Element de configurat Descriere 

Recipient's E-mail Address Setaţi adresa de e-mail la care au fost trimise 
notificări despre schimbările stării imprimantei 
sau erori. 

E-mail Alerts 

Notification items Setaţi conţinutul notificărilor trimise prin e-
mail. 

Port Status StatusMessenger Selectaţi Enable. 
Printer's E-mail Address, 
SMTP Server Address, 
SMTP Server Port Number, 
E-mail Send Authentication, 
Login Name, 
Password, 
SMTP Server Connection Status, 
POP3 Server Address, 
POP3 Server Port Number, 
Login Name, 
Password, 
POP3 Server Check Interval, 
APOP Settings, 
POP3 Server 
Connection Status 

Selectaţi setările corespunzătoare pentru 
trimiterea şi primirea de mesaje electronice. 
 
 

Protocol Settings >  
E-mail 

Permitted E-mail Address Când setaţi autorizarea verificării informaţiilor 
şi schimbării setărilor pentru o adresă de e-
mail, introduceţi adresa de e-mail autorizată 
să primească mesajul electronic. Dacă nici o 
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adresă nu este introdusă, imprimanta 
primeşte mesaje electronice de la toţi 
utilizatorii. 

Password Când setaţi parola de acces la imprimantă 
(atât “doar citire”, cât şi “citire/scriere”), bifaţi 
căsuţa Use Password pentru a seta parola. 

 
Verificarea stării imprimantei cu e-mail 
 
Această secţiune descrie măsurile preventive aplicabile în momentul trimiterii unui mesaj 
electronic către imprimantă pentru verificarea stării acesteia. 

 Puteţi specifica orice titlu pentru mesajul electronic, atunci când verificaţi starea 
imprimantei sau schimbaţi setările imprimantei. 

 Folosiţi comenzile descrise în următoarea secţiune pentru a crea textul mesajului 
electronic. 
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Comenzi ce pot fi folosite în textele mesajelor electronice 
 
Folosiţi fiecare comandă, conform regulilor de mai jos. 

 Începeţi fiecare comandă cu “#”, şi specificaţi  #Comanda Parolei în partea 
superioară a mesajului electronic. 

 Rândurile de comandă fără “#” sunt ignorate. 
 Scrieţi o comandă pe fiecare rând şi separaţi fiecare comandă şi parametru cu un 

spaţiu sau tab. 
 
Dacă aceeaşi comandă este scrisă de două sau mai multe ori într-un mesaj electronic, a 
doua şi următoarele nu sunt luate în considerare. 
 
Command Parametru Descriere 
#Password Password Folosiţi această comandă în partea superioară a mesajului 

electronic atunci când este setată o parolă pentru modul 
“doar citire” sau acces total. Puteţi omite această comandă 
dacă parola nu este setată. 

#NetworkInfo  Setaţi această comandă dacă vreţi să verificaţi informaţiile 
despre lista de setări a reţelei. 
 

#Status  Setaţi această comandă dacă vreţi să verificaţi starea 
imprimantei. 
 

#SetMsgAddr Recipient E-mail address 
 

Folosiţi această comandă pentru a specifica adresa de e-
mai la care sunt trimise rapoartele. Această comandă poate 
fi flosită numai când parola de acces total este specificată 
de comanda #Password. 
 

 
Exemple de comenzi 
 

1. Când parola “doar citire” este “ronly”, şi pentru a verifica stării imprimantei: 
#Password ronly 
#Status 

2. Când parola de acces total este “admin”, şi pentru a seta adresa destinatarului la 
valoarea “service@xerox.com”: 
#Password admin 
#SetMsgAddr service@xerox.com 

3. Când parola de acces total este “admin”, şi pentru a seta adresa destinatarului 
“service@xerox.com”, apoi pentru a confirma rezultatul setării în lista de setări a 
reţelei: 
#Password admin 
#SetMsgAddr service@xerox.com 
#NetworkInfo 

 
Observaţie: Descrieţi comanda “#SetMsgAddr” înaintea comenzii “#NetworkInfo”. Dacă 
sunt scrise invers, informaţia recuperată de comanda “#NetworkInfo” şi rezultatul comenzii 
“#SetMsgAddr” pot fi diferite. 
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Verificarea numărului de pagini 
 
Numărul total de pagini imprimate poate fi verificat de la panoul de comandă. Sunt 
disponibili trei contoare: imprimări totale, imprimări color şi imprimări alb-negru.  
 
Contoarele calculează numărul de pagini imprimate corect. Pagina imprimată pe o singură 
parte (inclusiv imprimare de la N în sus) este numărată ca o singură imprimare. 
 
Când imprimaţi date color, transformate cu ajutorul profilului ICC într-o aplicaţie, cu 
setarea Color (Auto), datele sunt imprimate color chiar dacă pe monitor apar ca fiind alb-
negru. În acest caz, imprimarea color creşte. 
 
Folosiţi următoarea procedură pentru a verifica un contoar: 

1. Apăsaţi butonul Menu. 
2. Apăsaţi butoanele Up Arrow sau Down Arrow până când este afişat Billing Meter, 

apoi apăsaţi butoanele Forward Arrow sau OK. 
3. Apăsaţi butoanele Up Arrow sau Down Arrow până când este afişat contoarul 

dorit. 
4. După verificare, apăsaţi butonul Menu. 
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Mutarea imprimantei 
 
Dacă vreţi să mutaţi imprimanta folosiţi următoarea procedură. 
 
Pentru măsurile preventive şi instrucţiunile referitoare la mutarea în siguranţă a 
imprimantei, consultaţi secţiunea Siguranţa utilizatorului. 
 
Imprimanta, configurată cu accesorii opţionale, tăvi de hârtie, consumabile şi hârtie 
cântăreşte 17.2 kg (38 lb.). Pentru mutarea echipamentului este nevoie de două persoane. 
 
Când ridicaţi imprimanta, consideraţi următoarele aspecte. În caz contrar, imprimanta 
poate cădea, iar dumneavoastră vă puteţi răni. 
 
Ridicaţi imprimanta folosind fantele laterale prevăzute în partea de jos. Nu încercaţi să 
ridicaţi imprimanta, apucând din alte părţi. 
 

 
 

1. Opriţi imprimanta. 
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2. Deconectaţi cablul de alimentare, cablul de interfaţă şi toate celelalte cabluri. 
 

 
 
Atenţie: Pentru a preveni producerea unui şoc electric, nu atingeţi mufa electrică cu 
mâinile ude. Când scoateţi cablul de alimentare, asiguraţi-vă că trageţi mufa şi nu cablul. 
În caz contrar, cablul se poate deteriora, existând astfel riscul producerii unui incendiu sau 
şoc electric. 
 

3. Scoateţi hârtia din tava de ieşire şi aşezaţi piedica hârtiei în poziţia iniţială. 
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4. Scoateţi tava de hârtie din imprimanta şi hârtia din tavă, apoi reinstalaţi tava. 
Ambalaţi hârtia pentru a evita contactul acesteia cu umiditatea şi murdăria. 

 

 
 

5. Ridicaţi imprimanta şi mutaţi-o cu atenţie. 
 
Observaţie: Dacă imprimanta este mutată pe o distanţă lungă, cartuşele de imprimare 
trebuie să fie scoase pentru a preveni scurgerea tonerului, iar imprimanta trebuie să fie 
împachetată într-o cutie. 
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6. După ce aţi transportat imprimanta, ajustaţi registraţia culorii înainte de a o folosi. 
 
Consultaţi şi: 
Registraţia culorii  
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