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1 Introducere
Capitolul cuprinde:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prezentarea echipamentului
Configuraţiile produsului
Panoul de comandă
Pornirea echipamentului
Software
Rapoarte
Setări implicite
Accesarea imprimantei
Mai multe informaţii
Asistenţă suplimentară
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Prezentarea echipamentului
Vă recomandăm să vă familiarizaţi cu diversele funcţii şi opţiuni ale echipamentului înainte de a-l folosi.

Vedere din faţă

1
2
3
4
5
6
7

Capacul dispozitivului de alimentare
Tava dispozitivului de alimentare
Extensia dispozitivului de alimentare
Panoul de comandă
Capacul frontal
Indicator de nivel
Tava de hârtie

8
9
10
11
12
13
14

Fanta de alimentare manuală
Tava de ieşire
Extensia tăvii de ieşire
Ghidaj de lăţime la fanta de alimentare manuală
Capacul platanului
Platan
Ghidaj de lăţime la dispozitivul de alimentare
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Vedere din spate

1
2
3
4
5
6

Port de reţea
Priza cablului de telefon (LINE)
Priză de telefon secundară (EXT)
Capacul din spate
Priză de alimentare
Port USB
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Configuraţiile produsului
Componente
Dispozitiv de alimentare automat
Tava de hârtie (250 de coli)
Fanta de alimentare manuală (1 coală)
Tava de ieşire (120 de coli)
Aplicaţia AirPrint
Aplicaţia Google Cloud Print
Imprimare în reţea
Copiere
Scanare
Fax
E-mail
Dispozitiv USB
Gazdă USB
Wi-Fi
Wi-Fi DirectTM

WorkCentre
3215NI
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Inaplicabil
Standard
Standard

WorkCentre
3225DNI
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Inaplicabil
Standard
Standard

WorkCentre
3225DN
Standard
Standard
Standard
Standard
Inaplicabil
Inaplicabil
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Inaplicabil
Inaplicabil
Inaplicabil
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Panoul de comandă
Panoul de comandă este format dintr-un ecran, o tastatură şi butoane de acces la funcţiile imprimantei.
Panoul de comandă:
•
•
•
•
•

Afişează starea funcţională curentă a imprimantei.
Oferă acces la funcţiile de copiere, imprimare, scanare, e-mail şi fax.
Oferă acces la rapoarte.
Atenţionează utilizatorul să încarce hârtie, să înlocuiască consumabilele şi să înlăture blocajele.
Afişează mesaje de eroare şi avertismente.

1

Număr

Buton

Descriere
Butonul Copy: se foloseşte pentru activarea modului Copy.

2

Butonul Scan: se foloseşte pentru activarea modului Scan.

3

Ecran: afişează toate funcţiile de programare disponibile, plus
informaţii generale despre echipament.

4

Butonul E-mail: se foloseşte pentru activarea modului E-mail.

5-6
17-18

Butonul Menu: se foloseşte pentru accesarea meniului cu opţiuni
şi setări.
Butoanele săgeţi: săgeţile sus/jos se folosesc pentru parcurgerea
listei de opţiuni a meniului selectat, respectiv creşterea/reducerea
valorilor.
Butonul Back: se foloseşte pentru revenirea la meniul principal.
Butonul OK: se foloseşte pentru confirmarea opţiunii selectate pe
ecran.
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Număr
7

8
9
15

10

11

12
13

14

16

19

Buton

Descriere
Butonul Address Book: se foloseşte pentru căutarea numerelor
de fax sau adreselor e-mail salvate.
Tastatura: se foloseşte pentru introducerea caracterelor alfanumerice.
Butonul Pause / Redial: în modul Standby, se foloseşte pentru
reapelarea ultimului număr format. În modul Edit, se foloseşte
pentru introducerea unei pauze în numărul de fax.
Butonul Clear: se foloseşte pentru ştergerea ultimului caracter
introdus.
Butonul Clear All: se foloseşte pentru ştergerea ultimelor opţiuni
selectate.
Butonul Power Save: se foloseşte pentru activarea modului
economic sau oprirea echipamentului. Apăsaţi butonul din nou
pentru a reporni un echipament oprit.
Butonul Power: se foloseşte pentru pornirea sau oprirea
echipamentului.
Butonul Stop: se foloseşte pentru oprirea lucrarea în curs de
procesare şi închiderea meniului. Dacă utilizatorul s-a autentificat
la echipament, poate apăsa butonul Stop pentru afişarea opţiunii
Log Out.
Butonul Start: se foloseşte pentru activarea unei lucrări.

Butonul Manual Dial: în modul Fax, se foloseşte pentru
deschiderea liniei de fax. În modul E-mail, se foloseşte pentru
introducerea automată a fragmentelor de adresă e-mail folosite
frecvente, precum.com sau .org. Fragmentele disponibile pot fi
personalizate în CentreWare Internet Services.
Butonul Machine Status: se foloseşte pentru accesarea
informaţiilor despre starea, seria şi diversele rapoarte ale
echipamentului.

20

LED de stare / wireless: culoarea ledurilor indică starea curentă a
echipamentului.
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Butonul Fax: se foloseşte pentru activarea modului Fax.
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Pornirea echipamentului
Butonul Power se află pe panoul de comandă. Priza cablului de alimentare se află în partea din spate a
imprimantei.
1. Conectaţi cablul de alimentare la echipament şi priza electrică. Cablul de alimentare trebuie conectat
la o priză prevăzută cu împământare.
2. Odată pornite, WorkCentre 3215NI şi 3225DNI se conectează la reţeaua wireless, dacă există.
Opţiunea Wi-Fi trebuie configurată în prealabil. Consultaţi capitolul Instalare şi configurare pentru
instrucţiuni.
Observaţie: Echipamentul nu se conectează la reţeaua wireless, cât timp cablul de reţea este ataşat.
3. Conectaţi cablul de reţea, dacă este necesar.
4. Pentru a activa funcţia fax, conectaţi cablul de telefon la priza LINE.
5. Apăsaţi butonul Power pe panoul de comandă.

Modul economic
Echipamentul dispune de tehnologie avansată pentru conservarea energiei şi reducerea consumului de
electricitate atunci când nu este folosit în mod activ. Dacă echipamentul nu primeşte date pentru o
perioadă mai lungă de timp, modul economic devine activ, iar consumul de electricitate este redus
automat.
Pentru a activa modul economic:
1. Apăsaţi butonul Power Save.
2. Selectaţi Power Save folosind săgeţile sus/jos şi apăsaţi OK.
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Oprirea echipamentului
Echipamentul poate fi oprit în două moduri:
•
•

Apăsaţi butonul Power.
Apăsaţi butonul Power Save, selectaţi Power Down folosind săgeţile sus/jos, apoi apăsaţi OK.

Utilizarea tastaturii
Anumite operaţiuni efectuate la echipament implică şi introducerea de nume şi numere. Spre exemplu, la
configurarea echipamentului, va trebui să introduceţi numele sau denumirea companiei şi numărul de fax.
De asemenea, numerele de fax sau adresele e-mail trebuie salvate împreună cu numele corespunzătoare.
1. Dacă vi se cere să introduceţi o literă, localizaţi butonul etichetat cu caracterul corespunzător.
Apăsaţi butonul până când apare litera dorită.
• Spre exemplu, pentru a introduce litera O, apăsaţi tasta 6, etichetată MNO.
• De fiecare dată când apăsaţi tasta 6, va apărea o literă diferită, respectiv M, N, O, m, n, o şi la final
cifra 6.
2. Puteţi introduce caractere speciale, precum @ / . & + -.
Consultaţi Caracterele tastaturii.
3. Pentru a introduce alte litere, repetaţi etapa 1. Dacă
următoarea literă apare pe acelaşi buton, apăsaţi tasta la
interval de 2 secunde sau mutaţi cursorul folosind săgeata în
jos, apoi apăsaţi tasta din nou. Cursorul se va mişca la dreapta
şi următoarea literă va apărea pe ecran.
Dacă greşiţi în timp ce introduceţi un număr sau un nume,
apăsaţi săgeata în sus şi ştergeţi ultima cifră sau ultimul
caracter. Introduceţi apoi cifra sau caracterul corect.
4. După ce aţi introdus toate caracterele, apăsaţi OK.
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Caracterele tastaturii
Tasta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
*
#

Numere, litere şi caractere alocate
@/.‘1
ABCabc2
DEFdef3
GHIghi4
JKLjkl5
MNOmno6
PQRSpqrs7
TUVtuv8
WXYZwxyz9
&+-,0_
*
#
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Prezentarea meniurilor
Diversele meniuri ale echipamentului pot fi accesate la panoul de comandă, folosind butoanele
corespunzătoare, de ex. Copy, Scan, Fax sau E-mail, şi butonul Menu. Opţiunile disponibile în fiecare
meniu sunt:
Meniul Copy
•
•
•
•
•
•
•
•

Original Size
Reduce/Enlarge
2 Sided
Lighten/Darken
Original Type
Collation
Layout
Adjust
Background
Suppression

Meniul Scan
Scan To:
• PC
• WSD

Meniul Fax
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lighten/Darken
Resolution
Original Size
Multi Send
Delay Send
Priority Send
Send Forward
Receive Forward
Secure Receive
Add Page
Cancel Job

Meniul E-mail
•
•
•
•
•
•
•

Original Size
Original Type
Resolution
Output Color
File Format
Lighten/Darken
E-mail
Confirmation

•
•
•
•
•
•

Meniul Machine
Status
Information
Pages
Feature Default
Print Setup
Fax Setup
System Setup
Network

Observaţie: Opţiunile meniurilor variază în funcţie de configuraţia şi modul de funcţionare al
echipamentului (Ready). De asemenea, în cazul anumitor funcţii, precum faxul, opţiunile pot fi accesate
numai după configurarea funcţiei respective.
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Meniul Machine Status
Butonul Machine Status oferă acces la informaţii despre echipament şi setările acestuia. După instalarea
echipamentului, vă recomandăm să schimbaţi setările diverselor opţiuni de imprimare, în funcţie de
preferinţe şi nevoi. Accesul la respectivele setări se face doar pe bază de parolă.
Următorul tabel arată opţiunile disponibile pentru fiecare meniu în parte.
Meniul
Information
Pages
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Configuration
Demo Page
Network
Configuration
Supplies
Information
Usage Counters
Fax Received
Fax Sent
Scheduled Jobs
Fax
Confirmation
Junk Fax
PCL Font
PS Font
EPSON Font

Meniul
Feature Defaults
•
•
•

Copy Defaults
E-mail Defaults
Fax Defaults

Meniul
Print Setup
•
•
•
•
•
•
•
•

Orientation
2-Sided
Copies
Resolution
Clear Text
Line
Termination
Skip Blank Pages
Emulation

Meniul
Fax Setup
•
•
•
•

Enable/Disable
Sending
Receiving
Manual TX/RX

Meniul
System Setup
•
•
•
•

Machine Setup
Paper Setup
Sound/Volume
Maintenance

Observaţie: Opţiunile meniurilor variază în funcţie de configuraţia şi modul de funcţionare al
echipamentului (Ready).
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Meniul Network
Puteţi configura mediul de reţea de la panoul de comandă al echipamentului. Pentru aceasta, aveţi
nevoie de informaţii despre tipul protocoalelor de reţea şi sistemul de operare folosit. Accesul la setările
reţelei se face doar pe bază de parolă. Consultaţi capitolul Instalare şi configurare din acest manual
pentru informaţii despre configurarea mediului de reţea.
Accesaţi meniul Network de la butonul Machine Status. Opţiunile disponibile sunt:
•
•
•
•
•
•
•
•

TCP/IP (IPv4)
TCP/IP (IPv6)
Ethernet
802.1x
Wi-Fi
Protocol Manager
Network Configuration
Clear Settings

Alternativ, puteţi configura mediul de reţea în CentreWare Internet Services: Properties > Network
Settings.
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Software
După configurarea şi conectarea echipamentului la computer, trebuie să instalaţi programele software de
scanare şi imprimare. Programele specifice Windows şi Macintosh se află pe CD-ul echipamentului. Pentru
alte programe, vizitaţi www.xerox.com. CD-ul cuprinde următoarele programe software:
CD
Software de
imprimare

Sistem de
operare
Windows

Conţinut
•
•
•
•

•

•
•
Software de
imprimare

Linux

•
•

Software de
imprimare

Unix

•

Software de
imprimare

Macintosh

•
•
•
•

Driverul de imprimare: se foloseşte pentru accesarea funcţiilor
imprimantei. Sunt disponibile driverele PCL6, Postscript şi XPS.
MFP PC Fax: permite accesarea faxului direct de la computer.
Driverul de scanare: driverele TWAIN şi Windows Image Acquisition
(WIA) permit scanarea documentelor la echipament.
Xerox Easy Document Creator: se foloseşte pentru ajustarea setărilor
de scanare şi iniţierea procesului de scanare de la computer. În fereastra
de pre-vizualizare, utilizatorul poate verifica imaginea scanată şi efectua
ajustările necesare; în plus, setările pot fi salvate şi adăugate într-o listă
de setări pre-definite.
Xerox Easy Print Manager (EPM): oferă un punct unic de acces la
setările echipamentului, mediile de imprimare/scanare, opţiuni/acţiuni,
funcţia Scan to PC, funcţia Fax to PC şi aplicaţii, precum Xerox Scan
Assistant şi CentreWare Internet Services.
Observaţie: Accesul la setările echipamentului se face doar pe bază de
parolă.
Programul Wireless Setting: se instalează automat în driverul de
imprimare odată cu echipamentul şi se foloseşte pentru configurarea
setărilor wireless.
Programul SetIP: permite selectarea unei interfeţe de reţea pentru
configurarea manuală a adreselor şi protocolului TCP/IP.
Driverul de imprimare: se foloseşte pentru accesarea funcţiilor
imprimantei.
Driverul de scanare: driverul SANE se foloseşte pentru scanarea
documentelor la echipament.
Observaţie: Pachetul software Linux este disponibil doar la
www.xerox.com.
Driverul de imprimare: folosiţi driverul pentru a accesa toate funcţiile
imprimantei.
Observaţie: Pachetul software Unix este disponibil doar la
www.xerox.com.
Driverul de imprimare: se foloseşte pentru accesarea funcţiilor
imprimantei.
Driverul de scanare: driverul TWAIN se foloseşte pentru scanarea
documentelor la echipament.
Programul SetIP: permite selectarea unei interfeţe de reţea pentru
configurarea manuală a adreselor şi protocolului TCP/IP.
Scan and Fax Manager: permite configurarea funcţiilor de scanare şi
fax în echipamentul multifuncţional.
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Rapoarte
Utilizatorii echipamentului pot imprima următoarele rapoarte:
Raport
Menu Map
Configuration
Demo Page
Supplies Information
Fax Sent
Fax Received
Fax Confirmation
Scheduled Jobs
Junk Fax
Network Configuration
PCL Font
PS Font
EPSON Font
Usage Counter

Descriere
Harta meniurilor conţine informaţii despre structura şi setările curente ale
echipamentului.
Acest raport conţine informaţii despre configuraţia echipamentului, precum seria,
adresa IP, opţiunile instalate şi versiunea software.
Pagina demo se imprimă pentru verificarea calităţii imprimării.
Acest raport conţine informaţii despre consumabile.
Acest raport conţine informaţii despre faxurile trimise recent.
Observaţie: Echipamentul imprimă acest raport o dată la 50 de faxuri.
Acest raport conţine informaţii despre faxurile primite recent.
Acest raport conţine informaţii despre un fax individual.
Acest raport conţine informaţii despre documentele programate pentru a fi trimise
prin fax, ora de începere şi tipul fiecărei operaţiuni.
Acest raport conţine informaţii despre numerele de fax restricţionate. Pentru a
adăuga sau şterge numere de fax, accesaţi meniul Junk Fax Setup.
Acest raport conţine informaţii despre configuraţia şi conexiunea la reţea a
echipamentului.
Imprimă lista fonturilor PCL.
Imprimă lista fonturilor PS.
Imprimă lista fonturilor EPSON.
Acest raport conţine numărul de pagini imprimate la echipament, respectiv:
• Total pagini imprimate
• Pagini imprimate alb-negru
• Pagini imprimate pentru întreţinere
• Coli
• Coli faţă-verso
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Imprimarea rapoartelor
Puteţi imprima diverse rapoarte cu informaţii despre echipament.
1.
2.
3.
4.

Apăsaţi butonul Machine Status pe panoul de comandă.
Selectaţi Information Pages folosind săgeţile sus/jos şi apăsaţi OK.
Selectaţi raportul dorit folosind săgeţile sus/jos şi apăsaţi OK.
Apăsaţi OK pentru a imprima raportul.
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Setări implicite
Setările implicite ale funcţiilor de copiere, e-mail şi fax disponibile în echipament permit configurarea
rapidă a lucrărilor. Aceste setări se regăsesc în meniul Feature Defaults, ce poate fi accesat apăsând
butonul Machine Status şi săgeata în jos pe panoul de comandă. Accesul la setările System Setup se face
doar pe bază de parolă.
Observaţie: Opţiunile disponibile variază în funcţie de configuraţia echipamentului.

Setările implicite ale funcţiei de copiere
Setările implicite ale opţiunilor de copiere pot fi configurate după frecvenţa utilizării. Când copiaţi un
document, echipamentul aplică setările implicite, dacă nu au fost schimbate special pentru respectiva
operaţiune. La final, setările revin la valorile implicite. Accesul la setările implicite se face doar pe bază de
parolă.
Setările implicite sunt:
•
•
•
•
•
•
•
•

Original Size
Reduce/Enlarge
2 Sided
Lighten/Darken
Original Type
Collation
Layout
Adjust Background Suppression

Setările implicite ale funcţiei e-mail
Setările implicite ale opţiunilor e-mail pot fi configurate după frecvenţa utilizării. Când trimiteţi un
document prin e-mail, echipamentul aplică setările implicite, dacă nu au fost schimbate special pentru
respectiva operaţiune. La final, setările revin la valorile implicite. Accesul la setările implicite se face doar
pe bază de parolă.
Setările implicite sunt:
•
•
•
•
•
•
•

Original Size
Original Type
Resolution
Output Color
File Format
Lighten/Darken
E-mail Confirmation
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Setările implicite ale funcţiei fax
Echipamentul dispune de mai multe opţiuni flexibile pentru configurarea faxului. Puteţi schimba setările
implicite după preferinţe şi nevoi, respectiv personaliza primirea şi trimiterea faxurilor. Accesul la meniul
Fax Setup se face doar pe bază de parolă.
Setările implicite sunt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lighten/Darken
Resolution
Original Size
Multi Send
Delay Send
Priority Send
Send Forward
Receive Forward
Secure Receive
Add Page
Cancel Job

Raportul Configuration
Raportul Configuration conţine informaţii despre imprimantă, precum setările implicite, opţiunile
instalate, setările reţelei (adresa IP) şi setările fonturilor. Pe baza acestor informaţii puteţi configura
setările reţelei, vizualiza contoarele de pagini şi accesa setările sistemului.

Imprimarea raportului Configuration
1.
2.
3.
4.

Apăsaţi butonul Machine Status pe panoul de comandă
Selectaţi Information Pages folosind săgeţile sus/jos şi apăsaţi OK.
Selectaţi Configuration Page folosind săgeţile sus/jos şi apăsaţi OK.
Apăsaţi OK.

Observaţie: Adresele IPv4 şi IPv6 se află în secţiunea Network Setup a raportului Configuration, la rubrica
TCP/IP.

Xerox® CentreWare® Internet Services
Xerox® CentreWare® Internet Services este programul software de configurare şi administrare instalat în
serverul web integrat al imprimantei. Prin intermediul acestui program puteţi configura şi administra
imprimanta de la un browser web.
Xerox® CentreWare® Internet Services necesită:
•
•
•

O conexiune TCP/IP între imprimantă şi reţea, în medii de operare Windows, Macintosh sau Linux.
Protocoalele TCP/IP şi HTTP activate în imprimantă.
Un computer conectat la reţea şi un browser web compatibil JavaScript.

Xerox® CentreWare® Internet Services
La computer, deschideţi un browser web şi introduceţi adresa IP a imprimantei în câmpul Address, apoi
apăsaţi Enter sau Return.
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Accesarea imprimantei
Administratorul sistemului poate bloca accesul utilizatorilor neautorizaţi la imprimantă prin setarea
drepturilor de acces. Dacă administratorul a configurat funcţiile de autentificare şi autorizare, utilizatorii
vor avea acces la echipament doar după introducerea numelui de identificare şi parolei. De asemenea,
administratorul poate configura funcţia de contorizare astfel încât accesul la funcţiile monitorizate să se
facă pe baza unui cod specific.
Autentificare
Autentificarea este procesul prin care utilizatorul se identifică la imprimantă. Dacă funcţia de
autentificare este configurată, utilizatorul va trebui să introducă datele de autentificare personale înainte
de a accesa echipamentul.
Autentificare la Xerox® CentreWare® Internet Services
Dacă modul Administrator este activat, secţiunile Jobs, Address Book, Properties şi Support rămân blocate
până la introducerea datelor de autentificare ale administratorului.
Pentru a accesa Xerox® CentreWare® Internet Services în modul Administrator:
1. La computer, deschideţi un browser web şi introduceţi adresa IP a imprimantei în câmpul Address,
apoi apăsaţi Enter sau Return.
2. Apăsaţi Login în partea de sus a ferestrei.
3. Introduceţi numele de utilizator al administratorului.
4. Introduceţi parola; introduceţi parola din nou pentru verificare.
5. Apăsaţi Status, Print, Address Book, Properties sau Support.
Autentificare la panoul de comandă
1.
2.
3.
4.

Apăsaţi butonul Machine Status pe panoul de comandă.
Selectaţi opţiunea Machine Status dorită folosind săgeţile sus/jos şi apăsaţi OK.
Introduceţi parola administratorului de la tastatură.
Apăsaţi OK.
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Mai multe informaţii
Pentru mai multe informaţii despre imprimantă, accesaţi următoarele surse:
Sursa
Documentaţie suplimentară
Informaţii tehnice pentru
imprimantă, inclusiv suport
tehnic online şi drivere
disponibile
Pagina demo
Rapoarte
Documentaţia Xerox®
CentreWare® Internet
Services
Comenzi de consumabile
pentru imprimantă
O sursă de instrumente şi
informaţii, inclusiv tutoriale
interactive, şabloane de
imprimare, sfaturi utile şi
funcţii personalizate în
funcţie de cerinţele clienţilor
Centru de vânzări şi suport
local
Înregistrarea imprimantei
Magazin online Xerox®
Direct
Management Information
Base (MIB)

Locaţia
www.xerox.com/office/WC3215docs
www.xerox.com/office/WC3225docs
www.xerox.com/office/WC3215support
www.xerox.com/office/WC3225support

Pagina demo se imprimă pentru verificarea calităţii imprimării.
Se imprimă de la panoul de comandă sau din Xerox® CentreWare® Internet
Services. Selectaţi Status > Print Information.
În Xerox® CentreWare® Internet Services, apăsaţi Help.

www.xerox.com/office/WC3215supplies
www.xerox.com/office/WC3225supplies
www.xerox.com/office/businessresourcecenter

www.xerox.com/office/worldcontacts
www.xerox.com/office/register
www.direct.xerox.com/
MIB este o bază de date ce poate fi accesată prin intermediul unui sistem de
administrare de reţea.
Bazele de date Xerox MIB publice se află la:
http://origin-download.support.xerox.com/pub/drivers/MIBs/
Clienţii pot descărca bazele de date MIB şi folosi instrumentul SNMP pentru
obţinerea informaţiilor necesare.
Observaţie: Toate informaţiile afişate pe interfaţa locală se regăsesc şi în baza de
date MIB şi CentreWare Internet Services, şi includ atât numerele de telefon cât şi
parolele introduse. Din motive de securitate, Xerox recomandă activarea protocolului
SNMPv3 şi funcţiei IP Filtering pentru controlul accesului la echipament de la
distanţă.
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Asistenţă suplimentară
Pentru asistenţă suplimentară, vizitaţi www.xerox.com sau contactaţi Centrul de Suport Xerox indicând
seria echipamentului.

Centrul de Suport Xerox
Dacă nu puteţi rezolva o eroare urmând instrucţiunile afişate, consultaţi capitolul Depanare din acest
manual. Dacă problema persistă, contactaţi Centrul de Suport Xerox. La Centrul de Suport Xerox vi se vor
cere informaţii despre tipul problemei, seria echipamentului, codul de eroare (dacă există), plus denumirea
şi sediul firmei dvs.
Seria echipamentului se află în raportul Configuration, secţiunea Device Profile, dar poate fi găsită şi în
fişa tehnică localizată pe capacul din spate al echipamentului.

Documentaţie
Manualul de utilizare răspunde la majoritatea întrebărilor pe care le-aţi putea avea. Alternativ, puteţi
vizita www.xerox.com/support pentru suport şi următoarele documente:
•
•

Ghidul de instalare – conţine informaţii despre instalarea echipamentului.
Ghidul de utilizare rapidă – conţine informaţii despre modul în care trebuie utilizat echipamentul.
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2 Instalare şi configurare
Capitolul cuprinde:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prezentare
Aplicaţia de instalare
CentreWare Internet Services
Instalare în reţea: TCP/IP
Instalare în reţea: Unix
Drivere de imprimare
Drivere Windows
Drivere Macintosh
Drivere Linux
Drivere Unix
Partajarea locală a echipamentului
Imprimare Windows
Aplicaţia AirPrint
Aplicaţia Google Cloud Print
Configurarea funcţiei Scan to PC
Configurarea funcţiei fax
Configurarea funcţiei e-mail
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Prezentare
Acest capitol descrie principalele setări pe care le puteţi personaliza în funcţie de cerinţele dvs.
Respectivele setări se modifică uşor şi eficientizează utilizarea echipamentului.
Observaţie: Opţiunile disponibile variază în funcţie de configuraţia echipamentului.
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Aplicaţia de instalare
1. La prima pornire a echipamentului, se deschide aplicaţia de instalare, urmată de meniul Language.
2. Selectaţi limba de afişare folosind săgeţile sus/jos şi apăsaţi OK.
3. Apare meniul Format Date. Selectaţi una dintre următoarele opţiuni folosind săgeţile sus/jos, apoi
apăsaţi OK:
• MM/DD/YYYY
• DD/MM/YYYY
• YYYY/MM/DD
4. Apare meniul Set Date.
a. Introduceţi data de la tastatură sau creşteţi/descreşteţi valoarea afişată folosind săgeţile sus/jos.
b. Completaţi fiecare secţiune a formatului datei folosiţi săgeţile sus/jos.
c. După ce aţi introdus data, apăsaţi OK.
5. Apare meniul Format Time. Selectaţi una dintre următoarele opţiuni folosind săgeţile sus/jos, apoi
apăsaţi OK:
• 12 Hour
• 24 Hour
6. Apare meniul Set Time. Introduceţi ora la panoul de comandă şi apăsaţi OK.
7. Apare meniul Metric Defaults. Selectaţi una dintre următoarele opţiuni folosind săgeţile sus/jos, apoi
apăsaţi OK:
• Inches
• mm
8. Apare meniul Default Paper Size. Selectaţi una dintre următoarele opţiuni folosind săgeţile sus/jos,
apoi apăsaţi OK:
• Letter
• A4
9. Apare meniul Allow Upgrade. Selectaţi Yes sau No şi apăsaţi OK.
10. Apare meniul Admin Passcode. Selectaţi Yes sau No şi apăsaţi OK. Dacă selectaţi Yes, introduceţi
valorile necesare în meniurile SetAdminPasscode şi CfmAdminPasscode.
11. Apare meniul Customer Support.
a. Selectaţi Enter Cust. Support # folosind săgeţile sus/jos.
b. Apare ecranul Enter Cust. Support #. Introduceţi numărul de telefon al Centrului de Suport
Clienţi.
c. Apăsaţi OK.
d. Apare ecranul Enter Supplies Order #.
e. Introduceţi numărul de telefon pentru comenzi de consumabile.
f. Apăsaţi OK. Apare meniul Fax Setup.
g. Selectaţi una dintre următoarele opţiuni folosind săgeţile sus/jos, apoi apăsaţi OK:
• Continue Setup
• Skip Setup – treceţi la etapa 15.
12. Apare meniul Fax Phone Num. Introduceţi numărul de fax al echipamentului şi apăsaţi OK.
13. Apare meniul Fax ID. Introduceţi codul de identificare al faxului şi apăsaţi OK.
14. Apare meniul Country. Selectaţi ţara folosind săgeţile sus/jos şi apăsaţi OK.
15. Apare meniul Complete Set Up. Folosiţi săgeţile sus/jos pentru a selecta Yes sau No şi apăsaţi OK.
16. Echipamentul reporneşte. Apare ecranul Initializing.
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Accesarea echipamentului în modul Administrator
Anumite funcţii ale echipamentului pot fi accesate în vederea modificării setărilor doar de utilizatorii cu
drepturi de administrator. De regulă, accesul la secţiunile Feature Defaults, System Setup şi Network
Settings se face doar pe bază de parolă.
Apăsaţi butonul Machine Status pe panoul de comandă.
Selectaţi opţiunea dorită, folosiţi săgeţile sus/jos.
Apăsaţi OK.
Dacă este necesar, introduceţi parola administratorului de la tastatura alfa-numerică. Valoarea
implicită este 1111.
5. Apăsaţi OK. După verificarea parolei, apare meniul selectat.
1.
2.
3.
4.

Conexiune wireless (WorkCentre 3215NI şi 3225DNI)
WorkCentre 3215NI şi WorkCentre 3225 DNI sunt compatibile cu reţelele wireless 802.11 (Wi-Fi®). Locul
în care este instalat echipamentul trebuie acoperit de o reţea wireless 802.11, cerinţă îndeplinită de
regulă cu ajutorul unui router sau punct de acces wireless, conectat fizic la reţeaua Ethernet a clădirii.
Dacă este necesar, echipamentul poate fi conectat la reţea doar în regim wireless. Odată pornit,
echipamentul va configura automat setările reţelei wireless.
Observaţie: Echipamentul nu se va conecta la reţeaua wireless cât timp cablul de reţea rămâne conectat.
Există mai multe metode de configurare a conexiunii wireless:
•
•
•

La echipament. Pentru instrucţiuni, consultaţi Configurarea conexiunii wireless la echipament.
Din CentreWare Internet Services. Pentru instrucţiuni, consultaţi Configurarea conexiunii wireless din
CentreWare Internet Services.
Cu Programul Wireless Setting. Pentru instrucţiuni, consultaţi Programul Wireless Setting.

Observaţie: Se recomandă instalarea driverului odată cu configurarea conexiunii wireless. Consultaţi
Drivere de imprimare.

Configurarea conexiunii wireless la echipament
Apăsaţi butonul Machine Status.
Selectaţi Network folosind săgeţile sus/jos şi apăsaţi OK.
Introduceţi parola administratorului de la tastatura alfa-numerică. Valoarea implicită este 1111.
Selectaţi Wi-Fi folosind săgeţile sus/jos şi apăsaţi OK. Opţiunile disponibile sunt:
• Wi-Fi On/Off – permite activarea/dezactivarea opţiunii Wi-Fi.
• Wi-Fi Settings – permite localizarea automată a reţelei wireless cu aplicaţia Wizard sau
introducerea manuală a datelor SSID (Service Set Identifier) cu funcţia Custom.
• WPS – permite selectarea funcţiei Wi-Fi Protected Setup – opţiunile disponibile sunt PBC sau PIN.
• Wi-Fi Direct – permite activarea şi conectarea directă a dispozitivelor wireless (laptop, telefon
mobil, computer personal) la o reţea wireless, fără utilizarea unui router wireless, punct de acces
sau hot-spot-uri Wi-Fi.
• Wi-Fi Signal – permite vizualizarea informaţiilor despre semnalul conexiunii wireless.
• Wi-Fi Default – permite restabilirea setărilor wireless implicite.
5. În meniul Wi-Fi On/Off, verificaţi dacă este selectată opţiunea On şi apăsaţi OK.
6. Selectaţi Wi-Fi Settings folosind săgeţile sus/jos şi apăsaţi OK. Opţiunile disponibile sunt Wizard şi
Custom:
a. Selectaţi Wizard – echipamentul găseşte automat setările WPS. Apare ecranul Searching Wi-Fi
Network; echipamentul caută reţeaua wireless.
• Selectaţi reţeaua wireless şi apăsaţi OK.
• Introduceţi datele de securitate wireless şi apăsaţi OK.
• Apăsaţi Yes pentru aplicarea noilor setări.
1.
2.
3.
4.
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7.
8.
9.
10.

b. Selectaţi Custom – pentru editarea manuală a datelor SSID. Apare ecranul SSID.
• Introduceţi SSID de la tastatură şi apăsaţi OK.
• Selectaţi Operation Mode şi apăsaţi OK.
• Selectaţi Encryption şi apăsaţi OK.
• Selectaţi WPA Key şi apăsaţi OK.
• Apăsaţi Yes pentru aplicarea noilor setări.
În meniul WPS, selectaţi PBC sau PIN.
În meniul Wi-Fi Direct, selectaţi On sau Off, Device Name, IP Address, Group Owner, Network Key şi
Status.
În meniul Wi-Fi Signal, verificaţi dacă există semnal Wi-Fi.
În meniul Wi-Fi Default, apăsaţi Restore pentru restabilirea setărilor implicite.

Configurarea setărilor Ethernet
Interfaţa Ethernet va detecta automat viteza reţelei. Echipamentul suportă următoarele viteze:
•
•
•
•
•

Automatic
10 Mbps Full-Duplex
100 Mbps Full-Duplex
10 Mbps Half-Duplex
100 Mbps Half-Duplex

Setaţi viteza Ethernet la echipament astfel încât să corespundă cu viteza dispozitivului hub/switch.

Setarea vitezei Ethernet la echipament
Apăsaţi butonul Machine Status.
Selectaţi Network folosind săgeţile sus/jos şi apăsaţi OK.
Introduceţi parola administratorului de la tastatura alfa-numerică. Valoarea implicită este 1111.
Selectaţi Ethernet folosind săgeţile sus/jos şi apăsaţi OK.
Selectaţi Ethernet Speed folosind săgeţile sus/jos şi apăsaţi OK.
Selectaţi una dintre opţiunile următoare folosind săgeţile sus/jos:
• Automatic
• 10 Mbps Half
• 10 Mbps Full
• 100 Mbps Half
• 100 Mbps Full
7. Apăsaţi OK. Apare ecranul Saved.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pentru a seta viteza Ethernet din CentreWare Internet Services, consultaţi Setarea vitezei Ethernet din
CentreWare Internet Services.

Raportul Configuration
Raportul Configuration conţine informaţii despre versiunile programelor software instalate şi setările de
reţea configurate în echipament.

Imprimarea raportului Configuration la echipament
1.
2.
3.
4.

Apăsaţi butonul Machine Status.
Selectaţi Information Pages folosind săgeţile sus/jos şi apăsaţi OK.
Selectaţi Configuration Page folosind săgeţile sus/jos şi apăsaţi OK.
Selectaţi Yes folosind săgeţile sus/jos şi apăsaţi OK. Apare ecranul Printing; se imprimă raportul
Configuration.
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CentreWare® Internet Services
CentreWare Internet Services (Internet Services) este aplicaţia serverului HTTP integrat în echipament.
CentreWare Internet Services permite unui administrator să schimbe setările de reţea şi sistem ale
echipamentului de la computerul personal.
Multe dintre funcţiile echipamentului trebuie setate folosind echipamentul şi CentreWare Internet
Services.

Configurarea sistemului
Pentru a folosi CentreWare Internet Services, trebuie să configuraţi protocoalele TCP/IP şi HTTP în
echipament. Consultaţi Configurarea adresei IPv4 statice la interfaţa cu utilizatorul a echipamentului sau
Configurarea adresei IPv4 dinamice de la interfaţa cu utilizatorul a echipamentului.
Pentru a activa protocolul HTTP la echipament:
Observaţie: Protocolul HTTP este activat implicit.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Apăsaţi butonul Machine Status.
Selectaţi Network folosind săgeţile sus/jos şi apăsaţi OK.
Selectaţi Protocol Mgr folosind săgeţile sus/jos şi apăsaţi OK.
Selectaţi HTTP folosind săgeţile sus/jos şi apăsaţi OK.
Selectaţi On.
Apăsaţi OK. Apare ecranul Saved, urmat de ecranul Reboot Required.

Numele de utilizator şi parola administratorului
Accesul la multe dintre funcţiile disponibile în CentreWare Internet Services se face pe baza datelor de
autentificare ale administratorului. Numele de utilizator implicit este admin, iar parola implicită este
1111.

Acces la CentreWare Internet Services în modul Administrator
Pentru a accesa secţiunea Properties din CentreWare Internet Services şi schimba setările, utilizatorul
trebuie să se autentifice în modul Administrator.
1. La staţia de lucru, deschideţi browser-ul web şi introduceţi adresa IP a echipamentului în câmpul
Address.
2. Apăsaţi Enter. Apare pagina Home.
Puteţi accesa CentreWare Internet Services în două moduri:
• Selectaţi Login în partea de sus a ecranului sau
• Selectaţi pictograma Properties. Vi se cere să introduceţi numele de utilizator şi parola.
3. Introduceţi admin în câmpul ID şi 1111 în câmpul Password.

Schimbarea parolei de administrator
Se recomandă înlocuirea parolei implicite cu o parolă mai sigură pentru a evita compromiterea
echipamentului Xerox.
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Pentru a schimba parola de administrator:
1. La staţia de lucru, deschideţi browser-ul web şi introduceţi adresa IP a echipamentului în câmpul
Address.
2. Apăsaţi Enter.
3. Selectaţi pictograma Properties.
4. Dacă este necesar, introduceţi admin în câmpul ID şi 1111 în câmpul Password, apoi selectaţi Login.
Selectaţi Properties.
5. În secţiunea Security din partea stângă, selectaţi System Security.
6. Selectaţi linkul System Administrator.
7. În zona Access Control:
a. Verificaţi dacă este bifată caseta Web UI Access Control Enable.
b. Introduceţi un nume de autentificare nou în câmpul Login ID.
c. Bifaţi caseta Change password pentru schimbarea parolei. Introduceţi o nouă parolă numerică în
câmpul Password,.
d. Introduceţi parola din nou în câmpul Confirm Password.
ATENŢIE: Nu uitaţi parola. În caz contrar, accesul la sistem va fi complet blocat şi va trebui să
contactaţi centrul de suport tehnic pentru remedierea problemei.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Apăsaţi Apply pentru salvarea modificărilor.
Apăsaţi OK în caseta mesajului de confirmare.
Apăsaţi butonul Advanced. Apare ecranul Advanced Access Control.
Dacă este necesar, selectaţi Protect Login IPv4 Address, apoi introduceţi o adresă IPv4 Address în
casetă.
Selectaţi opţiunea Login Failure Policy pentru utilizatori care nu reuşesc să se autentifice. Opţiunile
disponibile sunt: Off, 3 times sau 5 times.
Selectaţi opţiunea Auto Logout. Opţiunile disponibile sunt 5, 10, 15 sau 30 minutes.
Selectaţi Security Settings Reset, dacă este necesar.
Apăsaţi Save pentru salvarea modificărilor.

Configurarea conexiunii wireless din CentreWare Internet Services (WorkCentre
3215NI şi 3225DNI)
Observaţie: Echipamentul nu se va conecta la reţeaua wireless cât timp cablul de reţea rămâne conectat.
1. La staţia de lucru, deschideţi browser-ul web şi introduceţi adresa IP a echipamentului în câmpul
Address.
2. Apăsaţi Enter.
3. Selectaţi Properties.
4. Dacă este necesar, introduceţi admin în câmpul ID şi 1111 în câmpul Password, apoi selectaţi Login.
Selectaţi Properties.
5. În secţiunea Network Settings, selectaţi Wi-Fi și linkul imediat următor.
6. Caseta Connection Status arată Link Status pentru conexiunea wireless.
7. Secţiunea Wireless Settings conţine opţiuni pentru configurarea conexiunii wireless. Opţiunile
disponibile sunt Easy Wireless Settings şi Advanced Settings.
Aplicaţia Easy Wireless Settings Wizard
1. Apăsaţi butonul Easy Wi-Fi Settings Wizard pentru ca echipamentul să găsească automat setările
WPS. Apare ecranul SSID cu o listă de reţele wireless disponibile.
2. Selectaţi Network Name SSID şi apăsaţi Next.
3. Pentru criptare:
a. Introduceţi WPA Shared Key.
b. Introduceţi Confirm Network Key şi apăsaţi Next.
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4. Apare ecranul Wireless Setup Confirmation. Apăsaţi Apply.
Secţiunea Advanced Wireless Settings
1. Apăsaţi butonul Advanced Settings Custom. Apare ecranul Advanced Wireless Setup.
2. Pentru a activa Wireless Radio, selectaţi On în meniul Wireless Radio.
3. Selectaţi opţiunea SSID:
• Selectaţi Search List şi reţeaua din meniul afişat. Apăsaţi butonul Refresh pentru actualizarea
listei de reţele disponibile.
• Selectaţi Insert New SSID pentru a introduce o nouă reţea wireless.
4. În zona Security Setup:
a. Selectaţi metoda Authentication.
b. Selectaţi metoda Encryption.
5. În funcţie de opţiunile selectate, va trebui să introduceţi datele Network Key Setup.
a. Selectaţi opţiunea Using Key.
b. Opţiunea Hexadecimal poate fi activată. Debifaţi caseta Hexadecimal, dacă este necesar.
c. Completaţi câmpurile Network Key şi Confirm Network Key.
5. În funcţie de opţiunile selectate, va trebui să introduceţi datele 802.1x Security Setup.
6. Apăsaţi Apply pentru salvarea modificărilor.

Configurarea Wi-Fi DirectTM la echipament
Consultaţi Configurarea conexiunii wireless la echipament.

Configurarea Wi-Fi DirectTM din CentreWare Internet Services
Wi-Fi DirectTM permite configurarea unor dispozitive, precum laptopurile, telefoanele mobile şi
computerele personale, şi conectarea lor la reţele wireless fără router, punct de acces sau hot-spot Wi-Fi.
1. La staţia de lucru, deschideţi browser-ul web şi introduceţi adresa IP a echipamentului în câmpul
Address.
2. Apăsaţi Enter.
3. Selectaţi Properties.
4. Dacă este necesar, introduceţi admin în câmpul ID şi 1111 în câmpul Password, apoi selectaţi Login.
Selectaţi Properties.
5. În secţiunea Network Settings, selectaţi Wi-Fi, apoi Wi-Fi DirectTM.
6. Selectaţi On pentru Wi-Fi DirectTM.
7. Completaţi următoarele câmpuri:
• Device Name
• IP Address
• Activate or Deactivate the Group Owner
• Network Key
8. Apăsaţi Apply şi OK.

Setarea vitezei Ethernet din CentreWare Internet Services
1. La staţia de lucru, deschideţi browser-ul web şi introduceţi adresa IP a echipamentului în câmpul
Address.
2. Apăsaţi Enter.
3. Selectaţi Properties.
4. Dacă este necesar, introduceţi numele de utilizator al administratorului (admin) şi parola (1111), apoi
selectaţi Login. Selectaţi Properties.
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5. În secţiunea Network Settings, selectaţi linkul General.
6. Selectaţi una dintre următoarele viteze în meniul Ethernet Speed:
• Automatic
• 10 Mbps (Half Duplex)
• 10 Mbps (Full Duplex)
• 100 Mbps (Half Duplex)
• 100 Mbps (Full Duplex)
7. Apăsaţi Apply pentru salvarea modificărilor.
8. Apare ecranul change to Ethernet Speed rate will take effect after System Reboot.
9. Apăsaţi OK.
10. În ecranul Acknowledgement, selectaţi OK.
11. Reporniţi echipamentul.

Setarea altitudinii
Calitatea imprimării este afectată de presiunea atmosferică. La rândul ei, aceasta este determinată de
altitudinea la care se află echipamentul comparativ cu nivelul mării. Informaţiile următoare vă vor ajuta
să configuraţi echipamentul pentru a obţine cea mai bună calitate a imprimării.
Înainte de a seta valoarea altitudinii, aflaţi la ce altitudine este instalat echipamentul.
Altitudine
0 – 1000 m
1000 – 2000 m
2000 – 3000 m
3000 – 4000 m
4000 – 5000 m

1.
2.
3.
4.
5.

Valoare
Normal
High 1
High 2
High 3
High 4

Introduceţi adresa IP a imprimantei în browser.
Selectaţi Login, apoi introduceţi numele de utilizator (admin) şi parola (1111).
Selectaţi Properties > System > Setup.
Selectaţi o valoare Altitude Adjustment din tabelul de mai sus.
Selectaţi Apply.

Setarea opţiunii Toner Low Alert
Mesajul ‘Low toner warning’ apare pe ecran când nivelul de toner din cartuş este scăzut.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Introduceţi adresa IP a imprimantei în browser.
Selectaţi Login, apoi introduceţi numele de utilizator (admin) şi parola (1111).
Selectaţi Properties > System > Setup.
Setaţi Toner Low Alert pe On.
Introduceţi o valoare procentuală în caseta Toner Low Alert Level, din intervalul 1 – 50%.
Selectaţi Apply.

Setarea notificărilor Low Toner
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Introduceţi adresa IP a imprimantei în browser.
Selectaţi Login, apoi introduceţi numele de utilizator (admin) şi parola (1111).
Selectaţi Machine Settings > E-mail Notification.
Selectaţi Enable pentru E-mail Notification.
Selectaţi Add.
Introduceţi numele destinatarului şi adresa(adresele) e-mail.
Selectaţi Setting în Consumables.
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8.
9.
10.
11.

În Consumable Shortage Warning, introduceţi o valoare procentuală în caseta Toner Level.
Selectaţi Enable în dreptul opţiunii Toner Empty, dacă este necesar.
Introduceţi o valoare procentuală în caseta Drum Level.
Selectaţi Apply.
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Instalare în reţea: TCP/IP
Această secţiune abordează tema:
•

TCP/IP

Urmaţi instrucţiunile pentru a configura următoarele setări folosind CentreWare Internet Services:
•
•
•
•

TCP/IP v4 şi v6
Domain Name
DNS
Zero Configuration Networking

Echipamentul este compatibil cu protocolul TCP/IP, versiunile 4 şi 6. Puteţi folosi IPv6 în locul sau
împreună cu IPv4. Setările IPv4 şi IPv6 pot fi configurate direct la interfaţa cu utilizatorul a
echipamentului sau la distanţă, printr-un browser web, din CentreWare Internet Services. Pentru
configurarea setărilor TCP/IP din CentreWare Internet Services, consultaţi Configurarea setărilor TCP/IP
din CentreWare Internet Services.

Configurarea adresei IPv4 statice la interfaţa cu utilizatorul a echipamentului
Lista de verificare
Verificaţi în prealabil dacă sunt disponibile informaţiile de mai jos şi/sau dacă operaţiunile necesare au
fost efectuate:
•
•
•
•
•
•

Reţea funcţională, configurată cu protocolul TCP/IP
Echipamentul este conectat la echipament
Adresa IP statică
Adresa Subnet Mask
Adresa Gateway
Host Name

Procedura
Introduceţi o adresă IP statică:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Apăsaţi butonul Machine Status pe panoul de comandă.
Selectaţi Network folosind săgeţile sus/jos şi apăsaţi OK.
Introduceţi parola administratorului de la tastatura alfa-numerică. Valoarea implicită este 1111.
Apăsaţi butonul OK; apare meniul Network Settings.
Selectaţi TCP/IP(IPv4) folosind săgeţile sus/jos; apăsaţi OK.
Selectaţi Static folosind săgeţile sus/jos; apăsaţi OK.
Selectaţi IPv4 Address folosind săgeţile sus/jos; apăsaţi OK.
Introduceţi IP Address de la tastatura alfa-numerică; apăsaţi OK.
Completaţi câmpul Subnet Mask de la tastatura alfa-numerică; apăsaţi OK.
Completaţi câmpul Gateway de la tastatura alfa-numerică; apăsaţi OK.
Apare ecranul Saved, urmat de meniul Network.

Configurarea serverului DNS:
12. În meniul Network, selectaţi TCP/IP(IPv4) folosind săgeţile sus/jos; apăsaţi OK.
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13. Selectaţi Static folosind săgeţile sus/jos; apăsaţi OK.
14. Selectaţi Primary DNS folosind săgeţile sus/jos; apăsaţi OK.
15. Completaţi câmpul Primary DNS de la tastatura alfa-numerică; apăsaţi OK. Apare ecranul Saved,
urmat de meniul Static.
16. Selectaţi Secondary DNS folosind săgeţile sus/jos; apăsaţi OK.
17. Completaţi câmpul Secondary DNS de la tastatura alfa-numerică; apăsaţi OK. Apare ecranul Saved,
urmat de meniul Network.

Configurarea adresei IPv4 dinamice la interfaţa cu utilizatorul a echipamentului
Lista de verificare
Verificaţi în prealabil dacă sunt disponibile informaţiile de mai jos şi/sau dacă operaţiunile necesare au
fost efectuate:
•
•
•

Reţea funcţională, configurată cu protocolul TCP/IP
Serverul DHCP sau BOOTP disponibil în reţea
Echipamentul este conectat la echipament.

Procedura
Instalare prin DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
Protocolul DHCP este activat implicit în echipament. Dacă echipamentul este conectat la reţea, datele
TCP/IP vor fi configurate la pornirea echipamentului.
•

Imprimaţi raportul Configuration pentru a verifica dacă datele a fost alocate corect.

Instalare prin BOOTP sau DHCP
Asiguraţi-vă că echipamentul este conectat la reţea printr-un cablu Ethernet.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Apăsaţi butonul Machine Status pe panoul de comandă.
Selectaţi Network Settings folosind săgeţile sus/jos; apăsaţi OK.
Introduceţi parola administratorului de la tastatura alfa-numerică. Valoarea implicită este 1111.
Apăsaţi butonul OK folosind săgeţile sus/jos; apare meniul Network Settings.
Selectaţi TCP/IP(IPv4) folosind săgeţile sus/jos; apăsaţi OK.
Selectaţi DHCP folosind săgeţile sus/jos; apăsaţi OK.
Apare ecranul Saved, urmat de meniul Network Settings.

Configurarea setărilor TCP/IP din CentreWare Internet Services
IPv4
1. La staţia de lucru, deschideţi browser-ul web şi introduceţi adresa IP a echipamentului în câmpul
Address.
2. Apăsaţi Enter.
3. Selectaţi Properties.
4. Dacă este necesar, introduceţi numele de utilizator al administratorului (admin) şi parola (1111), apoi
selectaţi Login. Selectaţi Properties.
5. În secţiunea Network Settings, selectaţi TCP/IPv4. Apare pagina TCP/IPv4.
6. În meniul Assign IPv4 Address, selectaţi Automatically sau Manually.
7. Dacă aţi selectat Manually, introduceţi datele echipamentului în următoarele câmpuri din zona
TCP/IP Settings:
a. IPv4 Address
42

b. Subnet Mask
c. Gateway Address
Dacă aţi selectat Automatically, alegeţi BOOTP sau DHCP.
Observaţii:
Dacă aţi selectat modul BOOTP sau DHCP, nu puteţi schimba datele din câmpurile IP
Address, Network Mask sau Router/Gateway Address. Selectaţi Auto IP, dacă este necesar.
• Noile setări nu vor funcţiona înainte ca echipamentul să fie repornit. Schimbând setarea
TCP/IP, puteţi pierde conexiunea cu echipamentul.
8. În zona Domain Name:
a. Completaţi câmpul Domain Name cu numele domeniului.
b. Completaţi câmpurile Primary DNS Server şi Secondary DNS Server cu adresa IP.
c. Bifaţi caseta Enable pentru a activa Dynamic DNS Registration, dacă este necesar.
•

Observaţie: Dacă serverul DNS nu permite actualizări dinamice, nu este nevoie să selectaţi Enabled.
9. În zona WINS, bifaţi caseta corespunzătoare pentru a activa WINS şi completaţi următoarele
câmpuri:
a. Primary WINS Server
b. Secondary WINS Server
9. Apăsaţi Apply pentru salvarea modificărilor.
10. Apăsaţi OK în caseta mesajului de confirmare.

IPv6
1. La staţia de lucru, deschideţi browser-ul web şi introduceţi adresa IP a echipamentului în câmpul
Address.
2. Apăsaţi Enter.
3. Selectaţi Properties.
4. Dacă este necesar, introduceţi numele de utilizator al administratorului (admin) şi parola (1111), apoi
selectaţi Login. Selectaţi Properties.
5. În secţiunea Network Settings, selectaţi TCP/IPv6.
6. Bifaţi caseta Enable pentru a activa protocolul IPv6 şi apăsaţi OK.
7. Pentru setarea manuală a adresei, selectaţi Enable Manual Address şi introduceţi adresa şi prefixul în
câmpul Address/Prefix. Informaţiile din caseta Assigned IPv6 Addresses se completează automat.
8. Echipamentul configurează automat adresa DHCPv6 la fiecare pornire. Această adresă este folosită
pentru detectarea echipamentelor şi setarea adreselor IPv6. Aveţi totuşi posibilitatea de a alege între
configurarea manuală, configurarea automată sau o combinaţie a celor două.
În zona Dynamic Host Configuration Protocol Version 6 (DHCPv6), selectaţi una dintre următoarele
opţiuni:
Use DHCP as directed by a router – opţiune complet automată. Adresa DHCPv6 va fi obţinută şi
afişată pe ecran.
• Always Enable DHCP – opţiune complet automată. Adresa DHCPv6 va fi obţinută şi afişată pe
ecran.
• Never use DHCP – dacă selectaţi această opţiune, trebuie să configuraţi separat Manual Address
Options şi DNS.
9. În zona Domain Name System Version 6 (DNSv6):
a. Introduceţi date valabile în câmpul IPv6 Domain Name.
b. Introduceţi câte o adresă IP în câmpurile Primary DNSv6 Server Address şi Secondary DNSv6
Server Address.
c. Bifaţi caseta Dynamic DNSv6 Registration pentru activarea opţiunii.
•

Observaţie: Dacă serverul DNS nu permite actualizări dinamice, nu este nevoie să activaţi DDNS.
10. Apăsaţi Apply pentru salvarea modificărilor.
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11. Apăsaţi OK în caseta mesajului de confirmare.
Observaţie: Activarea/Dezactivarea protocolului TCP/IP necesită repornirea sistemului. De asemenea,
aceste operaţiuni influenţează alte protocoale, precum LPR/LPD, SNMP, imprimarea Raw TCP/IP şi
DHCPv6 prin TCP/IPv6.

Test de acces
1. La staţia de lucru, deschideţi browser-ul web şi introduceţi adresa TCP/IP a echipamentului în câmpul
Address. Apăsaţi Enter.
Următorul format este recomandat pentru indicarea echipamentului folosind numele domeniului:
http://myhost.example.com
În funcţie de configuraţie, următoarele formate sunt recomandate pentru indicarea echipamentului
folosind adresa IP. Adresa IPv6 trebuie scrisă între paranteze pătrate.
IPv4: http://xxx.xxx.xxx.xxx
IPv6: http://[xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx]
Observaţie: Dacă aţi schimbat numărul implicit al portului (80), adăugaţi numărul la adresa web după
cum urmează. În exemplele de mai jos, numărul portului este 8080.
Domain name: http://myhost.example.com:8080
IPv4: http://xxx.xxx.xxx.xxx:8080
IPv6: http://[xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx]:8080
2. Verificaţi dacă a apărut pagina CentreWare Internet Services.
Instalarea programului CentreWare Internet Services s-a terminat.
Observaţie: Dacă accesul la CentreWare Internet Services este criptat, introduceţi comanda https://
urmată de adresa web, în loc de http://.

44

Instalare în reţea: Unix
Client HP-UX (versiunea 10.x)
Pentru a comunica cu echipamentul, staţiile de lucru HP-UX trebuie instalate printr-o procedură specială.
Echipamentul este o imprimantă Unix stil BSD, iar HP-UX este un sistem Unix stil V.
IMPORTANT: La toate comenzile Unix trebuie avută în vedere scrierea cu majuscule/minuscule.
Introduceţi comenzile exact aşa cum sunt scrise.

Lista de verificare
Verificaţi în prealabil dacă sunt disponibile informaţiile de mai jos şi/sau dacă operaţiunile necesare au
fost efectuate:
•
•
•
•
•
•

Reţea funcţională, configurată cu protocolul TCP/IP
Echipamentul este conectat la echipament
Adresa IP statică
Adresa Subnet Mask
Adresa Gateway
Host Name

Procedura
1. Urmaţi etapele din secţiunea Configurarea adresei IPv4 statice la echipament, apoi reveniţi la această
pagină.
Configurarea clientului
2. Adăugaţi datele Host Name ale echipamentului în fişierul etc/hosts de la staţia de lucru HP-UX.
3. Asiguraţi-vă că puteţi accesa echipamentul de la staţia de lucru HP-UX.
4. Folosiţi metodele GUI sau tty, prezentate în continuare.
Metoda GUI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Deschideţi o fereastră Command la computer.
Introduceţi comanda su pentru accesarea modului Super User.
Introduceţi comanda sam pentru a porni aplicaţia System Administrator Manager (SAM).
Selectaţi pictograma Printers and Plotters.
Selectaţi lp spooler.
Selectaţi Printers and Plotters.
Selectaţi Actions: Add Remote Printer/Plotter.
Introduceţi următoarele informaţii în formularul Add Remote Printer/Plotter:
a. Numele imprimantei: printer name.
Unde printer name este numele cozii create.
b. Numele sistemului la distanță: hostname.
Unde hostname este numele gazdă al echipamentului din fişierul /etc/hosts.
c. Selectaţi Remote Printer is on a BSD System.
d. Selectaţi OK pentru finalizarea formularului.
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9. Selectaţi Yes în ecranul Configure HP UX Printers Subpanel. Acest ecran poate fi parţial acoperit de
formularul Add Remote Printer/Plotter.
10. Selectaţi File: Exit.
11. Selectaţi File: Exit Sam.
12. Apăsaţi Exit pentru a ieşi din modul Super User.
13. Testaţi coada creată, introducând comanda:
lp -d queuename /etc/hosts
14. Verificaţi dacă lucrarea se imprimă la echipament.
Metoda tty
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Introduceţi comanda su pentru accesarea modului Super User.
Introduceţi comanda sh pentru a porni Bourne.
Introduceţi comanda lpshut pentru a opri funcţia de imprimare.
Creaţi coada de imprimare, introducând comanda:
lpadmin -pqueuename> -v/dev/null -mrmodel -ocmrcmodel -osmrsmodel -ob3 -orc -ormhostname
–orplp
Unde queuename este numele cozii nou create, iar hostname este numele gazdă al echipamentului.
Introduceţi comanda lpsched pentru a porni funcţia de imprimare.
Introduceţi comanda enable queuename pentru activarea cozii de imprimare la echipament.
Introduceţi comanda accept queuename pentru acceptarea lucrărilor de la staţia HP-UX.
Enter Exit pentru a ieşi din Bourne.
Enter Exit pentru a ieşi din modul Super User.
Testaţi coada creată, introducând comanda:
lp -d queuename /etc/hosts
Verificaţi dacă lucrarea se imprimă la echipament.
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Solaris 9 şi versiunile ulterioare
Lista de verificare
Verificaţi în prealabil dacă sunt disponibile informaţiile de mai jos şi/sau dacă operaţiunile necesare au
fost efectuate:
•
•
•
•
•
•

Reţea funcţională, configurată cu protocolul TCP/IP
Echipamentul este conectat la echipament
Adresa IP statică
Adresa Subnet Mask
Adresa Gateway
Host Name

Procedura
Urmaţi etapele din secţiunea Configurarea adresei IPv4 statice la echipament, apoi reveniţi la această
pagină.
Configurarea clientului
1. Adăugaţi datele Host Name ale echipamentului în fişierul etc/hosts.
2. Asiguraţi-vă că puteţi accesa echipamentul.
3. Folosiţi metodele GUI sau tty, prezentate în continuare.
Metoda GUI
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Deschideţi o fereastră Command la computer.
Introduceţi comanda su pentru accesarea modului Super User.
Introduceţi comanda admintool pentru a porni System Administrator Tool.
Selectaţi Browse: Printers.
Selectaţi Edit: Add: Access to Printer.
Introduceţi următoarele informaţii în formularul Add Remote Printer/Plotter:
a. Numele imprimantei: queuename.
Unde queuename este numele cozii create.
b. Serverul de imprimare: hostname.
Unde hostname este numele gazdă al echipamentului din fişierul /etc/hosts.
c. Selectaţi OK pentru finalizarea formularului.
Introduceţi comanda sh pentru a deschide Bourne.
Introduceţi comanda: lpadmin -p queuename -s hostname !lp to modify the remote queuename.
Apăsaţi Exit pentru a ieşi din Bourne.
Apăsaţi Exit pentru a ieşi din modul Super User.
Testaţi coada creată, introducând comanda:
lp -d queuename /etc/hosts
Verificaţi dacă lucrarea se imprimă la echipament.

Metoda tty
1. Introduceţi comanda su pentru accesarea modului Super User.
2. Introduceţi comanda sh pentru a deschide Bourne.
3. Definiţi echipamentul ca imprimantă stil BSD, introducând comanda:
lpsystem -t bsd hostname
Unde hostname este numele gazdă al echipamentului din fişierul /etc/hosts.
4. Creaţi coada, introducând comanda:
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5.
6.
7.
8.

lpadmin -p queuename -s hostname -T unknown -I any
Unde queuename este numele cozii create.
Apăsaţi Exit pentru a ieşi din Bourne.
Apăsaţi Exit pentru a ieşi din modul Super User.
Testaţi coada creată, introducând comanda:
lp -d queuename /etc/hosts
Verificaţi dacă lucrarea se imprimă la echipament.

SCO
Pentru a comunica cu echipamentul, staţiile de lucru SCO Unix trebuie instalate printr-o procedură
specială. Echipamentul este o imprimantă Unix stil BSD, iar SCO este un sistem Unix stil V.

Lista de verificare
Verificaţi în prealabil dacă sunt disponibile informaţiile de mai jos şi/sau dacă operaţiunile necesare au
fost efectuate:
•
•
•
•
•
•

Reţea funcţională, configurată cu protocolul TCP/IP
Echipamentul este conectat la echipament
Adresa IP statică
Adresa Subnet Mask
Adresa Gateway
Host Name

Procedura
Urmaţi etapele din secţiunea Configurarea adresei IPv4 statice la echipament, apoi reveniţi la această
pagină.
Configurarea clientului
1. Adăugaţi datele Host Name ale echipamentului în fişierul etc/hosts la staţia de lucru SCO.
2. Asiguraţi-vă că puteţi accesa echipamentul de la staţia de lucru SCO
Parcurgeţi etapele următoare pentru a crea o coadă de imprimare la o staţie de lucru SCO Unix, folosind
metodele GUI sau TTY.
Metoda GUI
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Autentificaţi-vă în contul root.
În ecranul principal, selectaţi pictogramele System Administration: Printers: Printer Manager.
Selectaţi Printer: Add Remote: Unix.
Introduceţi următoarele informaţii în formularul Add Remote Unix Printer:
a. Gazda: hostname.
Unde hostname este numele gazdă al echipamentului din fişierul /etc/hosts.
b. Imprimanta: numele cozii create.
De exemplu: dc xxxq.
c. Selectaţi OK pentru finalizarea formularului.
Selectaţi OK în fereastra Message.
Selectaţi Host:Exit.
Selectaţi File: Close this directory.
Selectaţi File: Close this directory.
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9. Selectaţi Save în fereastra Warning Confirmation.
10. Apăsaţi Exit pentru a ieși din contul root.
11. Deschideţi fereastra Unix.
Metoda tty
1. Introduceţi comanda su pentru accesarea modului Super User.
2. Introduceţi comanda rlpconf pentru a crea o imprimantă.
3. Introduceţi următoarele informaţii:
a. Numele imprimantei: queuename
b. Imprimanta la distanță: r
c. Numele gazdei: hostname
d. Dacă aţi introdus corect informaţiile, tastaţi y
5. Selectaţi Enter pentru a accepta setările implicite ale unei imprimante la distanţă non-SCO.
6. Selectaţi Enter pentru a accepta setările implicite.
7. Selectaţi Enter pentru adăugarea cozii.
8. Tastaţi q pentru a ieşi din programul rlconf.
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Instalare în reţea: Linux CUPS
Alocarea adresei statice
Lista de verificare
Verificaţi în prealabil dacă sunt disponibile informaţiile de mai jos şi/sau dacă operaţiunile necesare au
fost efectuate:
•

Sistem de operare Linux compatibil cu software-ul de imprimare.

Procedura
Urmaţi etapele din secţiunea Configurarea adresei IPv4 statice la echipament, apoi reveniţi la această
pagină.
Crearea cozii de imprimare
1. Asiguraţi-vă că sistemul CUPS (Common Unix Printing System) este instalat şi pornit.
Cea mai recentă versiune CUPS este disponibilă la cups.org.
2. Deschideţi browser-ul web la staţia de lucru.
3. Spre exemplu, introduceţi http://127.0.0.1:631/printers în câmpul Address.
4. Apăsaţi Enter.
5. Selectaţi Add Printer.
6. Apare caseta de dialog Authorization.
7. Introduceți root și parola contului root.
8. În ecranul Add New Printer, introduceţi un nume pentru imprimantă.
9. Introduceţi amplasamentul şi descrierea imprimantei (opţional).
10. Selectaţi Continue.
11. În meniul Machine, selectaţi Internet Printing Protocol.
12. Selectaţi Continue.
13. Introduceţi ipp://hostname/ipp/printername
Unde hostname este numele gazdă al echipamentului, iar printername este denumirea
echipamentului Xerox.
1. Selectaţi Continue.
2. Selectaţi Xerox în meniul Make.
3. Selectaţi Continue.
4. Selectaţi driverul corect în meniul Driver.
5. Selectaţi Continue.
6. Apare mesajul Printer Added Successfully.

Alocarea adresei dinamice
Procedura
Urmaţi etapele din secţiunea Configurarea adresei IP dinamice la interfaţa cu utilizatorul a
echipamentului, apoi reveniţi la această pagină.
Important: Selectaţi BOOTP în etapa 6.
Crearea cozii de imprimare
Parcurgeţi etapele pentru Crearea cozii de imprimare.
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Linux LPR cu PrintTool
Alocarea adresei statice
Lista de verificare
Verificaţi în prealabil dacă sunt disponibile informaţiile de mai jos şi/sau dacă operaţiunile necesare au
fost efectuate:
•

Sistem de operare Linux compatibil cu software-ul de imprimare.

Procedura
1. Urmaţi etapele din secţiunea Configurarea adresei IP statice la interfaţa cu utilizatorul a
echipamentului, apoi reveniţi la această pagină.
Crearea cozii de imprimare
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Autentificaţi-vă la clientul Linux, folosind contul root.
Introduceţi comanda printtool.
Se deschide Red Hat Linux Print System Manager.
Selectaţi Add.
Apare fereastra Add a Printer Entry.
Selectaţi Remote Unix (lpd) Queue.
Selectaţi OK.
Apare fereastra Edit Remote Unix (lpd) Queue Entry.
Introduceţi numele cozii de imprimare în câmpul Names.
Directorul Spool este un sub-director al /var/spool/lpd, unde sunt stocate lucrările de imprimare.
Adăugaţi numele cozii de imprimare după adresa sub-directorului.
Asiguraţi-vă că valoarea setării File Limit este 0.
În zona Remote Host, introduceţi adresa IP a echipamentului Xerox.
În zona Remote Queue, introduceţi numele cozii de imprimare de la etapa 10.
Nu selectaţi opţiunea Input Filter.
Păstraţi valoarea implicită a setării Suppress Headers.
Selectaţi OK.
Imprimanta ar trebuie să apară acum în fereastra Red Hat Linux Print System Manager. Selectaţi
meniul lpd.
Selectaţi Restart lpd.
Selectaţi meniul PrintTool.
Selectaţi Exit pentru a închide programul.
Pentru a debloca accesul la imprimantă, editați tabelul /etc/hosts astfel încât să includă sistemul de
operare.
Editați și creați fișierul /etc/hosts.lpd astfel încât să includă sistemul de operare.

Alocarea adresei dinamice
Procedura
Urmaţi etapele din secţiunea Configurarea adresei IP dinamice la interfaţa cu utilizatorul a
echipamentului, apoi reveniţi la această pagină.
Important: Selectaţi BOOTP în etapa 6.
Crearea cozii de imprimare
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Parcurgeţi etapele pentru Crearea cozii de imprimare.

Linux LPRng
Alocarea adresei statice
Lista de verificare
Verificaţi în prealabil dacă sunt disponibile informaţiile de mai jos şi/sau dacă operaţiunile necesare au
fost efectuate:
•

Sistem de operare Linux compatibil cu software-ul de imprimare.

Procedura
Urmaţi etapele din secţiunea Configurarea adresei IP statice la interfaţa cu utilizatorul a echipamentului,
apoi reveniţi la această pagină.
Crearea cozii de imprimare
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Deschideți aplicația LPRng în sistemul Linux.
Selectaţi Add.
În zona Names, introduceţi numele cozii de imprimare.
Directorul Spool este un sub-director al /var/spool/lpd, unde sunt stocate lucrările de imprimare.
Adăugaţi numele cozii de imprimare după adresa sub-directorului.
În zona Hostname/IP of Printer, introduceți numele gazdă sau adresa IP a echipamentului Xerox.
Selectaţi OK.
Selectaţi Exit pentru a închide programul.
Pentru a debloca accesul la imprimantă, editați tabelul /etc/hosts astfel încât să includă sistemul de
operare.
Editați și creați fișierul /etc/hosts.lpd astfel încât să includă sistemul de operare.

Alocarea adresei dinamice
Procedura
Urmaţi etapele din secţiunea Configurarea adresei IPv4 dinamice la echipament, apoi reveniţi la această
pagină.
Important: Selectaţi BOOTP în etapa 6.
•

Parcurgeţi etapele pentru Crearea cozii de imprimare.
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Drivere de imprimare
Prezentare
CD-ul cu software şi documentaţie este livrat împreună cu echipamentul.
Echipamentul este compatibil cu următoarele sisteme de operare:
Platforma
Windows®

Macintosh®
Linux

Unix®

Sisteme de operare
Windows 7 & 8 (32/64 bit)
Windows Vista (32/64 bit)
Windows XP (32/64 bit)
Windows 2003 Server (32/64 bit)
Windows 2008 Server (32/64 bit)
Windows 2008R2 (64 bit)
Macintosh OS X 10.5 – 10.9
Ubuntu 10.04, 10.10, 11.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04
Red Hat Enterprise Linux 5, 6
Fedora 11 -19
Debian 5.0, 6.0, 7.0, 7.1
Mint 13, 14, 15
SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11
openSUSE 11.0, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 12.1, 12.2, 12.3
Oracle® Solaris 9, 10, 11 (x86, SPARC)
HP-UX® 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium)
IBM® AIX 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 7.1 (PowerPC)
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Drivere Windows
Xerox® WorkCentre® 3215/3225 transformă fişierele electronice în documente tipărite de calitate.
Pentru a accesa imprimanta de la computer, trebuie să instalaţi driverul de imprimare corespunzător.
Pentru aceasta, folosiţi CD-ul cu drivere sau descărcaţi cele mai noi versiuni de pe site-ul Xerox,
www.xerox.com.

Instalarea driverelor Windows
Procedura şi funcţiile de imprimare specifice sistemelor Windows sunt prezentate în continuare.

Instalarea programelor software de imprimare
Puteţi instala programele software pentru imprimare locală şi imprimare în reţea. Pentru a instala
programele software în computer, parcurgeţi procedura de instalare corespunzătoare imprimantei
folosite.
Driverul de imprimare este un program software ce asigură comunicarea dintre computer şi imprimantă.
Procedura de instalare variază în funcţie de sistemul de operare. Înainte de a începe instalarea driverelor,
închideţi toate aplicaţiile în computerul personal.
Puteţi instala programele software pentru o imprimantă locală, în reţea sau wireless, folosind metoda
recomandată sau o metodă personalizată.

Imprimantă locală
Imprimanta locală este o imprimantă conectată direct la computer printr-un cablu USB. Dacă imprimanta
dvs. este conectată la reţea, consultaţi Imprimantă în reţea.
Observaţie: Dacă în timpul procedurii de instalare apare fereastra New Hardware Wizard, selectaţi Close
sau Cancel.
1. Asiguraţi-vă că imprimanta este conectată la computer şi pornită.
2. Introduceţi CD-ul imprimantei în unitatea CD-ROM. CD-ul ar trebui să se deschidă automat, urmat de
o fereastră de instalare.
Dacă nu apare fereastra de instalare, apăsaţi butonul Start, apoi Run. Introduceţi X:\Setup.exe,
înlocuind X-ul cu litera corespunzătoare unităţii şi apăsaţi OK.
Dacă folosiţi Windows Vista, selectaţi Start > All programs > Accessories > Run, apoi introduceţi
X:\Setup.exe.
Dacă fereastra AutoPlay apare în Windows Vista, selectaţi Run Setup.exe în câmpul Install or run
program şi apăsaţi Continue în fereastra User Account Control.
3. Selectaţi Install Software. Apare fereastra Printer Connection Type.
4. Selectaţi USB connection. Apare fereastra Select Software to Install.
5. Păstraţi setările implicite şi apăsaţi Next. Apare fereastra Installing Software.
6. La finalul procesului de instalare, apare fereastra Setup Completed.
7. Selectaţi Print a test page şi apăsaţi Finish.
Dacă imprimanta este conectată la computer, se va imprima pagina Test Print. Dacă rezultatul este
satisfăcător, consultaţi capitolul Print din acest manual. În caz contrar, consultaţi capitolul Depanare.
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Imprimantă în reţea
Dacă doriţi să conectaţi imprimanta la reţea, trebuie să configuraţi mai întâi setările TCP/IP. După ce aţi
alocat şi verificat setările TCP/IP, puteţi instala software-ul în fiecare computer din reţea.
1. Asiguraţi-vă că imprimanta este conectată la reţea şi pornită.
2. Introduceţi CD-ul imprimantei în unitatea CD-ROM.
CD-ul ar trebui să se deschidă automat, urmat de o fereastră de instalare.
Dacă nu apare fereastra de instalare, apăsaţi butonul Start, apoi Run. Introduceţi X:\Setup.exe,
înlocuind X-ul cu litera corespunzătoare unităţii şi apăsaţi OK.
Dacă folosiţi Windows Vista, selectaţi Start > All programs > Accessories > Run, apoi introduceţi
X:\Setup.exe.
Dacă fereastra AutoPlay apare în Windows Vista, selectaţi Run Setup.exe în câmpul Install or run
program şi apăsaţi Continue în fereastra User Account Control.
3. Selectaţi Install Software.
4. Selectaţi Network connection şi urmaţi instrucţiunile pentru selectarea şi instalarea imprimantei.
Observaţie: Pentru instrucţiuni de instalare personalizată, consultaţi Instalare personalizată.
5. La finalul procesului de instalare, selectaţi Print a test page şi apăsaţi Finish.
Dacă imprimanta este conectată la reţea, se va imprima pagina Test Print. Dacă rezultatul este
satisfăcător, consultaţi capitolul Print din acest manual. În caz contrar, consultaţi capitolul Depanare.

Instalare personalizată
În cazul metodei personalizate, aveţi posibilitatea de a alege componentele pe care doriţi să le instalaţi.
1. Asiguraţi-vă că imprimanta este conectată la computer şi pornită.
2. Introduceţi CD-ul imprimantei în unitatea CD-ROM.
CD-ul ar trebui să se deschidă automat, urmat de o fereastră de instalare Dacă nu apare fereastra de
instalare, apăsaţi butonul Start, apoi Run. Introduceţi X:\Setup.exe, înlocuind X-ul cu litera
corespunzătoare unităţii şi apăsaţi OK.
Dacă folosiţi Windows Vista, selectaţi Start > All Programs > Accessories > Run, apoi introduceţi
X:\Setup.exe.
Observaţie: Dacă fereastra AutoPlay apare în Windows Vista, selectaţi Run Setup.exe în câmpul
Install or run program, apoi apăsaţi Continue în fereastra User Account Control.
3. Selectaţi Install Software.
4. Selectaţi tipul conexiunii şi apăsaţi Next. Apare fereastra Select Software to Install.
5. Selectaţi Custom din caseta Setup type.
6. Selectaţi componentele de instalat şi apăsaţi Next.
Observaţie: Atunci când selectaţi o opţiune, descrierea respectivei opţiuni apare în josul ecranului.
7. Selectaţi Advanced Options dacă doriţi să:
• Schimbaţi numele imprimantei
• Schimbaţi imprimanta implicită
• Partajaţi imprimanta cu alţi utilizatori din reţea
• Schimbaţi calea către locul unde vor fi copiate fişierele driverelor şi manualului de utilizare.
Apăsaţi Browse pentru a schimba calea.
8. Selectaţi OK pentru a continua, apoi apăsaţi Next. Apare fereastra Copying Files urmată de fereastra
Installing Software.
9. La finalul procesului de instalare, apare fereastra Setup Completed.
10. Selectaţi Print a test page şi apăsaţi Finish.
Dacă imprimanta este conectată la computer, se va imprima pagina Test Print. Dacă rezultatul este
satisfăcător, consultaţi capitolul Print din acest manual. În caz contrar, consultaţi capitolul Depanare.
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Imprimantă wireless (WorkCentre 3215NI şi WorkCentre 3225DNI)
Dacă doriţi să conectaţi imprimanta la reţea, trebuie să configuraţi mai întâi setările TCP/IP. După ce aţi
alocat şi verificat setările TCP/IP, puteţi instala software-ul în fiecare computer din reţea.
1. Asiguraţi-vă că imprimanta este conectată la computer cu un cablu USB şi pornită.
2. Introduceţi CD-ul imprimantei în unitatea CD-ROM. CD-ul ar trebui să se deschidă automat, urmat de
o fereastră de instalare.
Dacă nu apare fereastra de instalare, apăsaţi butonul Start, apoi Run. Introduceţi X:\Setup.exe,
înlocuind X-ul cu litera corespunzătoare unităţii şi apăsaţi OK.
Dacă folosiţi Windows Vista, selectaţi Start > All programs > Accessories > Run, apoi introduceţi
X:\Setup.exe.
Dacă fereastra AutoPlay apare în Windows Vista, selectaţi Run Setup.exe în câmpul Install or run
program şi apăsaţi Continue în fereastra User Account Control.
3. Selectaţi Install Software. Apare fereastra Printer Connection Type.
4. Selectaţi Wireless network connection.
5. Dacă configuraţi imprimanta pentru prima dată, selectaţi Yes, I will set up my printer’s wireless
network şi apăsaţi Next.
6. Selectaţi reţeaua wireless din listă şi apăsaţi Next.
7. Dacă este necesar, apăsaţi Advanced Settings.
8. Selectaţi Next.
9. Urmaţi instrucţiunile afişate pentru selectarea şi instalarea imprimantei. Selectaţi tipul conexiunii şi
apăsaţi Next. Apare fereastra Select Software to Install.
10. La finalul procesului de instalare, apare fereastra Setup Completed. Selectaţi Print a test page şi
apăsaţi Finish.
Dacă imprimanta este conectată la reţea, se va imprima pagina Test Print. Dacă rezultatul este
satisfăcător, consultaţi capitolul Print din acest manual. În caz contrar, consultaţi capitolul Depanare.

Programul Wireless Setting
La instalarea echipamentelor WorkCentre 3215NI şi WorkCentre 3225DNI, puteţi folosi programul Xerox
Easy Wireless Setup instalat automat odată cu driverul de imprimare pentru a configura setările wireless.

Pentru a deschide programul:
1. Selectaţi Start > Programs sau All Programs > Xerox Printers > [Xerox WorkCentre 3215 sau
3225]>Xerox Easy Wireless Setup.
2. Conectaţi echipamentul la computer folosind cablul USB.
Observaţie: În timpul instalării, imprimanta trebuie conectată temporar folosind un cablu USB.
Observaţie: Nu puteţi folosi imprimanta simultan în reţele fixe şi wireless. Dacă imprimanta este
conectată la reţea cu un cablu Ethernet, deconectaţi cablul.
3. Selectaţi Next.
4. După conectarea echipamentului la computer cu cablul USB, programul începe să caute datele
WLAN.
5. La finalul operaţiunii de căutare, apare fereastra Select Wireless Network. Selectaţi reţeaua din listă.
6. Apăsaţi Advanced Setting, dacă este necesar.
7. Apăsaţi Next. Apare ecranul Wireless Network Security.
8. Introduceţi Network Password şi apăsaţi Next.
9. În pagina Wireless Network Setup Complete, apăsaţi Finish.
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Dezinstalarea unui driver Windows
Parcurgeţi etapele de mai jos pentru a dezinstala un driver Windows:
1. Asiguraţi-vă că imprimanta este conectată la computer şi pornită.
2. Deschideţi meniul Start şi selectaţi Programs sau All Programs > Xerox Printers > Uninstall Xerox
Printer Software. Apare fereastra Uninstall Xerox Printer Software.
3. Apăsaţi Next. Apare fereastra Select Software.
4. Selectaţi programele pe care doriţi să le dezinstalaţi, apoi apăsaţi Next şi Yes pentru confirmare.
5. Apăsaţi Yes în dreptul fiecărei opţiuni selectate, pentru confirmare. Apare fereastra Uninstallation.
6. După dezinstalarea software-ului, apăsaţi Finish.
Dacă doriţi să reinstalaţi driverul peste driverul existent folosind CD-ul cu software şi documentaţie,
introduceţi CD-ul în unitate; apare o fereastră de confirmare a suprascrierii. Confirmaţi şi treceţi la etapa
următoare. Restul etapelor sunt identice cu cele din procedura de instalare iniţială.
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Drivere Macintosh
CD-ul cu software şi documentaţie primit împreună cu echipamentul conţine fişierele driverelor CUPS sau
PostScript (disponibil doar la echipamentele compatibile) necesare pentru utilizarea funcţiei de imprimare
la computere Macintosh.
De asemenea, este disponibil şi un driver TWAIN pentru utilizarea funcţiei de scanare la computere
Macintosh.

Lista de verificare
Verificaţi în prealabil dacă sunt disponibile informaţiile de mai jos şi/sau dacă operaţiunile necesare au
fost efectuate:
•

Asiguraţi-vă că echipamentul este conectat la computer şi pornit.

Procedura
Etapele au fost parcurse folosind Macintosh, versiunea 10.8.5. Instrucţiunile variază în funcţie de
versiunea sistemului de operare.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Introduceţi CD-ul cu software şi documentaţie în unitatea CD-ROM.
Selectaţi pictograma CD-ROM afişată pe monitorul computerul Macintosh.
Selectaţi directorul MAC_Installer.
Selectaţi pictograma Installer.
Apare fereastra Install. Selectaţi Continue.
Selectaţi Install.
Standard Install este valoarea implicită, recomandată celor mai mulţi utilizatori. Toate programele
necesare utilizării echipamentului sunt instalate.
Dacă selectaţi Customize, puteţi alege programele pe care doriţi să le instalaţi.
Introduceţi parola şi selectaţi Install Software.
Selectaţi metoda de conectare a imprimantei la computer. Opţiunile disponibile sunt:
• Imprimantă conectată prin cablu USB
• Imprimantă conectată la reţea
• Configurarea reţelei wireless
Selectaţi Continue.
Selectaţi Add Printer, apăsaţi Continue şi urmaţi instrucţiunile din fereastra de instalare.
Selectaţi opţiunile pe care doriţi să le adăugaţi, spre exemplu Fax.
Selectaţi opţiunea Add Easy Printer Manager to Dock, dacă este necesar.
La finalul procesului de instalare, selectaţi Close.
Selectaţi directorul Applications > System Preferences > Print & Scan.
Apăsaţi semnul + în lista de imprimante şi selectaţi imprimanta dorită sau introduceţi adresa IP a
imprimantei.
Selectaţi Add.

Dezinstalarea unui driver Macintosh
Dacă driverul de imprimare nu funcţionează corect, dezinstalaţi-l, apoi instalaţi-l din nou. Parcurgeţi
etapele de mai jos pentru a dezinstala driverul Macintosh.
1. Asiguraţi-vă că echipamentul este conectat la computer şi pornit.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

Selectaţi directorul Applications.
Selectaţi directorul Xerox.
Selectaţi Printer Software Uninstaller.
Selectaţi programele pe care doriţi să le dezinstalaţi şi apăsaţi Uninstall.
Introduceţi parola.
Selectaţi Close.
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Drivere Linux
Pentru a instala driverul de imprimare, trebuie să descărcaţi pachetul software Linux de pe site-ul Xerox.

Procedura de instalare a driverului Linux
1. Asiguraţi-vă că echipamentul este conectat la computer şi pornit.
Pentru a instala programele software trebuie să vă autentificaţi ca Super User (root). Dacă nu aveți
cont Super User, contactaţi administratorul sistemului.
2. Când apare fereastra Administrator Login, tastaţi root în câmpul Login şi introduceţi parola
sistemului.
4. Descărcaţi pachetul Unified Linux Driver de pe site-ul Xerox în computerul dvs.
5. Selectaţi şi extrageţi pachetul Unified Linux Driver.
6. Selectaţi cdroot > autorun.
7. Când apare ecranul Welcome, selectaţi Next.
8. La finalul procesului de instalare, selectaţi Finish.
Programul de instalare adaugă pictograma Unified Driver Configuration şi grupul Unified Driver în
meniul sistemului pentru acces rapid. Dacă apar probleme, consultaţi secţiunea Help din meniul
sistemului sau aplicațiile Windows Unified Driver Configurator ori Image Manager.
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Drivere Unix
Driverele de imprimare Unix se regăsesc pe CD-ul cu software şi documentaţie livrat împreună cu
echipamentul. Pentru a folosi driverul de imprimare Unix, trebuie să instalaţi mai întâi pachetul software
Unix, apoi să configuraţi imprimanta. Procedura de instalare este aceeaşi pentru toate variantele
sistemelor de operare Unix menţionate.

Procedura de dezinstalare a driverului Unix
1. Asiguraţi-vă că echipamentul este conectat la computer şi pornit.
2. Autentificaţi-vă folosind contul root.
su 3. Copiaţi arhiva driverului în computerul Unix ţintă.
4. Dezarhivaţi driverele echipamentului pentru Unix.
De exemplu, la IBM AIX, folosiţi următoarea comandă:
gzip -d < package archive name | tar xf –
Directorul binaries conţine fişiere şi directoare binz, install, share.
5. Deschideţi directorul binaries al driverului.
De exemplu, la IBM AIX,
cd aix_power/binaries
7. Porniţi scriptul de instalare.
./install
Install este fişierul asociat scriptului folosit pentru instalarea sau dezinstalarea driverului de
imprimare Unix. Introduceţi comanda chmod 755 install pentru aprobarea scriptului de instalare.
8. Executaţi comanda ./install-c pentru a verifica rezultatul instalării.
9. Executaţi comanda installprinter. Apare fereastra Add Printer Wizard.
Parcurgeţi etapele din secţiunea Configurarea imprimantei.
Observaţie: În cazul anumitor sisteme de operare Unix, spre exemplu Solaris 10, este posibil ca
imprimantele instalate de curând să nu fie activate şi/sau să nu accepte lucrări. Executaţi următoarele
două comenzi în terminalul root:
accept <printer_name>
enable <printer_name>

Configurarea imprimantei
Pentru a adăuga imprimanta la sistemul Unix, executaţi comanda installprinter. Apare fereastra Add
Printer Wizard. Configuraţi imprimanta în această fereastră, parcurgând etapele de mai jos.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Introduceţi numele imprimantei.
Selectaţi modelul imprimantei din listă.
Introduceţi descrierea imprimantei în câmpul Type. Această etapă este opţională.
Introduceţi descrierea imprimantei în câmpul Description. Această etapă este opţională.
Introduceţi amplasamentul imprimantei în câmpul Location.
Introduceţi adresa IP sau serverul DNS al imprimantei în caseta de text Device pentru imprimante
conectate la reţea. În cazul IBM AIX cu jetdirect Queue type, puteţi introduce doar serverul DNS. Nu
aveţi posibilitatea de a introduce o adresă IP numerică.
7. Secţiunea Queue type afişează conexiunea ca lpd sau jetdirect în caseta corespunzătoare.
Conexiunea USB este disponibilă la sistemele Sun Solaris.
8. Selectaţi Copies pentru setarea numărului de exemplare.
9. Bifaţi opţiunea Collate pentru sortarea exemplarelor.
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10. Bifaţi opţiunea Reverse Order pentru imprimarea exemplarelor în ordine inversă.
11. Bifaţi opţiunea Make Default pentru setarea echipamentului ca imprimantă implicită.
12. Apăsaţi OK pentru a adăuga imprimanta.

Dezinstalarea driverului de imprimare
Observaţie: Aplicaţia ar trebui folosită pentru ştergerea unei imprimante instalate în sistem.
1. Executaţi comanda uninstallprinter. Se deschide fereastra Uninstall Printer Wizard cu lista
imprimantelor instalate.
2. Selectaţi imprimanta pe care doriţi să o ştergeţi.
3. Apăsaţi Delete pentru a şterge imprimanta din sistem.
4. Executaţi comanda./install-d pentru a dezinstala tot pachetul.
5. Pentru verificarea rezultatului, executaţi comanda ./install-c.
6. Pentru a-l reinstala, executați comanda ./install și reinstalați directorul binaries.
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Partajarea locală a echipamentului
Dacă un computer gazdă este conectat direct la echipament cu un cablu USB, dar şi la mediul de reţea
local, computerul client conectat la reţeaua locală poate folosi echipamentul partajat prin intermediul
computerului gazdă.
Parcurgeţi etapele de mai jos pentru a configura computerele să partajeze local echipamentul.

Windows
Configurarea computerului gazdă
1. Instalaţi driverul de imprimare. Consultaţi Drivere de imprimare.
2. În funcţie de sistemul de operare folosit, accesaţi setările Printers, Printers and Faxes sau Devices
and Printers din meniul Windows Start sau de la panoul de comandă.
3. Selectaţi pictograma imprimantei şi apăsaţi Printer Properties.
Observaţie: Dacă în dreptul secţiunii Printer properties apare un semn de întrebare „?”, puteţi alege şi
alte drivere de imprimare conectate la imprimanta selectată.
4.
5.
6.
7.
8.

Selectaţi secţiunea Sharing.
Bifaţi caseta Change Sharing Options.
Bifaţi caseta Share this printer.
Completaţi câmpul Share Name.
Apăsaţi OK sau Next.

Configurarea computerului client
1.
2.
3.
4.

Instalaţi driverul de imprimare. Consultaţi Drivere de imprimare.
Deschideţi meniul Start şi selectaţi All programs > Accessories > Windows Explorer.
Introduceţi adresa IP a computerului gazdă şi apăsaţi Enter.
Dacă trebuie să introduceţi datele de autentificare pentru computerul gazdă, completaţi câmpurile
User ID şi Password.
5. Selectaţi imprimanta pe care doriţi să o partajaţi şi apăsaţi Connect.
Dacă apare un mesaj ce indică terminarea procedurii de configurare, apăsaţi OK.
6. Deschideţi fişierul pe care doriţi să-l imprimaţi şi începeţi operaţiunea de imprimare.

Macintosh
Procedurile de mai jos se referă la Macintosh OS X 10.8.5. Consultaţi Help pentru alte versiuni ale
sistemelor de operare.

Configurarea computerului gazdă
1.
2.
3.
4.
5.

Instalaţi driverul de imprimare. Consultaţi Instalarea driverului Macintosh.
Deschideţi directorul Applications şi selectaţi System Preferences.
Selectaţi Print & Fax sau Print & Scan.
Selectaţi imprimanta pe care doriţi să o partajaţi din lista Printers.
Selectaţi Share this printer.
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Configurarea computerului client
1.
2.
3.
4.

Instalaţi driverul de imprimare. Consultaţi Instalarea driverului Macintosh.
Deschideţi directorul Applications şi selectaţi System Preferences.
Selectaţi Print & Fax sau Print & Scan.
Selectaţi Add sau apăsaţi semnul +.
Apare o fereastră cu numele imprimantei partajate.
5. Selectaţi echipamentul şi apăsaţi Add.
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Imprimare Windows
Imprimare LPR
Verificaţi dacă programul Print Services for Unix este activat
Parcurgeţi etapele de mai jos, în funcţie de sistemul de operare folosit:
Windows 2003
1. La computer, selectaţi pictograma My Network Places şi apăsaţi Properties.
2. Selectaţi pictograma Local Area Connection şi apăsaţi Properties.
3. Verificaţi dacă protocolul TCP/IP a fost instalat. Dacă nu, instalaţi-l folosind instrucţiunile Microsoft.
La final, reveniţi la această pagină.
4. Verificaţi dacă programul Print Services for Unix este instalat:
a. Selectaţi Start > Settings > Control Panel.
b. Selectaţi pictograma Add/Remove Programs.
c. Selectaţi Add/Remove Win Components în coloana din stânga.
d. Selectaţi Other Network File > Print Services.
e. Selectaţi Details.
f. Bifaţi caseta Print Services for Unix. Dacă programul Print Services for Unix nu este instalat,
consultaţi instrucţiunile Microsoft pentru a-l instala. La final, reveniţi la această pagină.
5. Apăsaţi butonul OK.
6. Apăsaţi butonul Next.
7. Apăsaţi butonul Finish.
8. Închideţi fereastra Add/Remove Programs.
Windows Vista
1.
2.
3.
4.
5.

Selectaţi Start > Control Panel > Program şi apăsaţi Programs and Features.
Selectaţi Turn Windows Features on and off.
În fereastra Windows Features, deschideţi meniul Print Services.
Bifaţi caseta LPR Port Monitor pentru activarea programului.
Apăsaţi butonul OK. Computerul trebuie repornit.

Windows 7
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Selectaţi Start şi Control Panel.
Selectaţi Hardware and Sound > Programs.
Selectaţi Programs and Features.
Selectaţi Turn Windows Features on and off în meniul din stânga.
Apare caseta de dialog Windows Features. Selectaţi semnul + pentru Print and Document Services.
Bifaţi caseta LPR Port Monitor pentru activarea programului.
Apăsaţi butonul OK. Computerul trebuie repornit.

Windows 2008
1. Selectaţi Start > Administrative Tools.
2. Selectaţi Print Management.
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3. Selectaţi semnul + în dreptul secţiunii Print Servers. Selectaţi serverul de imprimare la care doriţi să
adăugaţi imprimanta şi apăsaţi Add Printer.
4. Bifaţi caseta LPR Port Monitor pentru activarea programului.
5. Apăsaţi butonul OK. Computerul trebuie repornit.

Instalarea driverului de imprimare
1. Deschideţi meniul Start, accesaţi setările Devices and Printers sau Printers.
2. Selectaţi Add a Printer.
3. Selectaţi opţiunea Local Printer.
În funcţie de sistemul de operare, debifaţi opţiunea Automatically detect and install my Plug and
Play printer.
4. Selectaţi imprimanta locală şi apăsaţi Next.
5. Selectaţi Create a new port.
6. Selectaţi opţiunea LPR din meniul Type of Port:
7. Apăsaţi butonul Next.
8. Introduceţi adresa IP a imprimantei.
9. Introduceţi numele imprimantei.
10. Apăsaţi butonul OK.
11. Computerul vă cere un driver de imprimare. Selectaţi Have Disk.
12. Apăsaţi butonul Browse.
13. Selectaţi fişierul .inf al driverului de imprimare.
14. Apăsaţi butonul Open.
15. Apăsaţi butonul OK.
16. Selectaţi modelul imprimantei din listă.
17. Apăsaţi butonul Next.
18. Apare ecranul Name your Printer.
19. Completaţi câmpul Printer name.
20. Apăsaţi butonul Next. Apare ecranul Printer Sharing.
21. Selectaţi opţiunea Do not share sau Share şi introduceţi numele, amplasamentul şi comentarii, dacă
este necesar.
22. Apăsaţi butonul Next.
23. Selectaţi Set as the default printer, dacă este necesar.
24. Selectaţi Print Test Page pentru imprimarea unei pagini de probă.
25. Apăsaţi butonul Finish. Driverul de imprimare se instalează.
26. Verificaţi dacă s-a imprimat pagina de probă.

Portul Internet Printing Protocol (IPP)
IPP (Internet Printing Protocol) este un protocol standard folosit atât pentru imprimarea lucrărilor, cât şi
pentru administrarea lucrărilor, dimensiunilor de hârtie, setărilor de rezoluţie, etc. IPP poate fi folosit local
sau online, controlează accesul, autentificarea utilizatorilor şi criptarea datelor, fiind o soluţie de
imprimare mult mai performantă şi mai sigură decât altele mai vechi.
Observaţie: Imprimarea IPP este activată implicit.
Activarea portului IPP
1. La staţia de lucru, deschideţi browser-ul web şi introduceţi adresa IP a echipamentului în câmpul
Address.
2. Selectaţi Properties.
3. Dacă este necesar, introduceţi numele de utilizator al administratorului (admin) şi parola (1111), apoi
selectaţi Login. Selectaţi Properties.
4. În secţiunea Network Settings, selectaţi Raw TCP/IP, LPR, IPP.
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5. În zona Internet Printing Protocol (IPP):
a. Selectaţi Enable în dreptul opţiunii IPP Protocol. Printer URI afişează adresele IP http:// şi ipp://
ale echipamentului. Introduceţi numele imprimantei în câmpul Printer Name.
b. Apăsaţi butonul Advanced. Completaţi câmpul IPP Attribute.
Instalarea driverului de imprimare
1. Parcurgeţi etapele de mai jos, în funcţie de sistemul de operare folosit:
Windows 2003
De la staţia de lucru:
a. Selectaţi pictograma My Network Places.
b. Selectaţi Properties.
Windows 7
De la staţia de lucru:
a.
b.
c.
d.

Selectaţi Control Panel.
Selectaţi Network and Internet.
Selectaţi Network and Sharing Center.
Selectaţi Change adapter settings.

Windows 2008
De la staţia de lucru:

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

a. Selectaţi Start şi Control Panel.
b. Selectaţi Printers.
c. Selectaţi File şi Run as administrator. Treceţi la etapa 6.
Selectaţi pictograma Local Area Connection.
Selectaţi Properties.
Asiguraţi-vă că protocolul TCP/IP a fost instalat şi caseta corespunzătoare bifată. Selectaţi OK.
Pentru:
• Windows 2003 – selectaţi Settings > Printers.
• Windows Vista – selectaţi Add a Local Printer.
• Windows 7 – selectaţi Start > Control Panel > Hardware and Sound > Devices and Printers.
Selectaţi Add a Printer în coloana din stânga.
Pentru Windows 7, selectaţi Add a network, wireless, or Bluetooth printer.
Apare fereastra Add Printer Wizard. Apăsaţi butonul Next.
Selectaţi The Printer that I want isn’t listed.
Selectaţi imprimanta partajată după nume.
Introduceţi formula HTTP:// urmată de numele domeniului sau adresa IP a imprimantei în câmpul
URL. Denumirea imprimantei poate fi numele gazdă sau numele gazdă SMB din raportul
Configuration, în funcţie de configuraţia reţelei (WINS sau DNS).
Apăsaţi butonul Next.
Apăsaţi butonul Have Disk, deschideţi driverul de imprimare şi apăsaţi OK.
Selectaţi Printer Model şi apăsaţi butonul OK.
Apăsaţi Yes dacă doriţi să setaţi echipamentul ca imprimantă implicită.
Apăsaţi Next.
Apăsaţi Finish.
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Funcţia de imprimare Raw TCP/IP (portul 9100)
Raw TCP/IP este un protocol de imprimare similar protocolului LPR. Cunoscut şi sub denumirea de
conexiune TCP/IP directă, acest protocol trimite informaţiile direct la echipament şi nu necesită Line
Printer Daemon (LPD). Astfel, conexiunile rămân deschise pentru mai multe fişiere, operaţiunea de
imprimare fiind mai rapidă şi mai eficientă decât în cazul protocolului LPD. Funcţia de imprimare Raw
TCP/IP este disponibilă în Windows, dar şi în alte aplicaţii şi sisteme de operare terţe.
Observaţie: Funcţia de imprimare Raw TCP/IP este activată implicit pentru portul 9100.

Lista de verificare
Consultaţi Configurarea adresei IPv4 statice la echipament.
Configurarea portului 9100
1. La staţia de lucru, deschideţi browser-ul web şi introduceţi adresa IP a echipamentului în câmpul
Address.
2. Selectaţi Properties.
3. Dacă este necesar, introduceţi numele de utilizator al administratorului (admin) şi parola (1111), apoi
selectaţi Login. Selectaţi Properties.
4. În secţiunea Network Settings, selectaţi Raw TCP/IP, LPR, IPP.
5. În zona Raw TCP/IP Printing:
a. Selectaţi Enable.
b. În câmpul Port Number, introduceţi numărul necesar (1 – 65535).
6. Apăsaţi Apply pentru salvarea modificărilor sau Undo pentru restabilirea valorilor implicite ale
setărilor.
Observaţie: Setările se aplică după repornirea echipamentului.
Instalarea driverului de imprimare
Consultaţi Drivere de imprimare.
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Configurarea driverului de imprimare Windows
Configurare manuală
Pentru a configura driverul de imprimare fără comunicarea bidirecţională:
Parcurgeţi etapele de mai jos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Selectaţi meniul Windows Start.
În funcţie de sistemul de operare, accesaţi setările Printers sau Devices and Printers.
Selectaţi pictograma imprimantei şi Printing preferences.
Selectaţi fiecare secţiune şi schimbaţi setările implicite, dacă este necesar.
Apăsaţi Apply.
Apăsaţi OK.

Suport bidirecţional
Parcurgeţi etapele de mai jos, în funcţie de sistemul de operare folosit:
Selectaţi meniul Windows Start.
În funcţie de sistemul de operare, accesaţi setările Printers sau Devices and Printers.
Selectaţi pictograma imprimantei şi Printing preferences.
Selectaţi secţiunea Ports.
Bifaţi caseta Enable bidirectional support.
Comunicarea bidirecţională actualizează automat driverul de imprimare şi opţiunile instalate în
imprimantă. Secţiunea Printing Preferences a driverului va conţine informaţii despre starea
imprimantei, lucrările active, lucrările finalizate şi hârtie.
6. Apăsaţi OK.
1.
2.
3.
4.
5.
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Aplicaţia AirPrint
AirPrint este o aplicaţie software ce permite imprimarea fără driver de la dispozitive mobile Apple iOS
(iPhone, iPad sau iPod touch) şi dispozitive cu sistem de operare Macintosh.
Observaţii:
•
•
•
•

1.
2.
3.
4.

Nu toate aplicaţiile suportă AirPrint.
Dispozitivele wireless trebuie să se conecteze la aceeaşi reţea ca imprimanta.
Pentru ca AirPrint să funcţioneze, trebuie activate ambele protocoale IPP şi Bonjour (mDNS).
Dispozitivul care trimite comanda AirPrint trebuie să facă parte din aceeaşi sub-reţea ca şi
imprimanta. Pentru ca dispozitive din sub-reţele diferite să poată accesa imprimanta, configuraţi
reţeaua să transmită traficul DNS către sub-reţele.
• Imprimantele AirPrint funcţionează cu dispozitive iPad (toate modelele), iPhone (3GS sau
versiunile ulterioare) şi iPod touch (a 3-a generaţie sau versiunile ulterioare) cu ultima versiune
iOS.
• În cazul dispozitivelor cu sisteme de operare Macintosh, este nevoie de Macintosh OS 10.7 sau
versiunile ulterioare.
Deschideţi un browser web, introduceţi adresa IP a imprimantei şi apăsaţi Enter sau Return.
Selectaţi Login, apoi introduceţi numele de utilizator (admin) şi parola (1111).
Selectaţi Properties > Network Settings > AirPrint.
Pentru a activa AirPrint, selectaţi Enable.
Observaţie: Funcţia AirPrint este activată implicit, dacă ambele protocoale IPP şi Bonjour (mDNS) sunt
configurate în echipament. Pentru aceasta, selectaţi Properties > Network Settings > Raw TCP/IP,
LPR, IPP şi Properties > Network Settings > mDNS.

5. Pentru a schimba numele imprimantei, introduceţi un nume nou în câmpul Friendly Name.
6. Pentru a introduce amplasamentul imprimantei, completaţi câmpul Location.
7. Pentru a introduce o localizarea fizică a imprimantei, completaţi câmpul Geographical Location cu
coordonatele geografice de latitudine şi longitudine în formă decimală. De exemplu, folosiţi
coordonate, precum +170.1234567 şi +70.1234567.
8. Apăsaţi Apply.
9. Noile setări se aplică după repornirea imprimantei.
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Aplicaţia Google Cloud Print
Google Cloud Print este o aplicaţie ce vă permite să accesaţi imprimanta de la un telefon inteligent, o
tabletă sau orice alt echipament cu acces la internet. Nu trebuie decât să înregistraţi contul Google în
imprimantă şi veţi avea acces la serviciul Google Cloud Print. Puteţi imprima documentele sau e-mail-urile
folosind Chrome OS, browser-ul Chrome sau o aplicaţie Gmail™/ Google Docs™ din dispozitivul mobil, fără
a mai instala driverul de imprimare. Accesaţi paginile Google http://www.google.com/cloudprint/learn/
sau http://support.google.com/cloudprint pentru mai multe informaţii despre Google Cloud Print.
Observaţii:
•

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Asiguraţi-vă că imprimanta este pornită şi conectată la o reţea fixă sau wireless cu acces la
internet.
• În funcţie de setările de securitate, este posibil ca aplicaţia firewall să nu fie compatibilă cu
Google Cloud Print.
• Creaţi un cont e-mail Google.
• Configuraţi imprimanta pentru utilizarea protocolului IPv4.
• Configuraţi setările serverului proxy.
Deschideţi un browser web, introduceţi adresa IP a imprimantei, apoi apăsaţi Enter sau Return.
Selectaţi Login, apoi introduceţi numele de utilizator (admin) şi parola (1111).
Selectaţi Properties > Network Settings > Google Cloud Print.
Pentru a schimba numele imprimantei, introduceţi un nume nou în câmpul Printer Name.
Dacă trebuie să activaţi un server proxy, selectaţi Proxy Setting şi introduceţi datele necesare.
Selectaţi Test Connection pentru asigurarea unei conexiuni neîntrerupte cu imprimanta.
Apăsaţi Register şi înregistraţi echipamentul pentru utilizarea serviciului Google Cloud Print.
Observaţie: Dacă linkul Claim Url nu apare când apăsaţi Register, redeschideţi pagina CentreWare
Internet Services şi apăsaţi Register.

8. Apăsaţi linkul Claim Url afişat. Înregistrarea va fi finalizată pe site-ul web Google Cloud Print.
9. Selectaţi Finish printer registration.
10. Acum imprimanta este conectată la Google Cloud Print. Apăsaţi Manage your printer. Echipamentele
Google Cloud Print apar în listă.
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Configurarea scanării către computerul personal
Această secţiune prezintă procedura de configurare a funcţiilor Scan to Network PC şi Scan to Local PC.

Prezentare
Funcţia Scan to Network PC vă permite să scanaţi de la echipament la un computer din reţea.
Funcţia Scan to Local PC vă permite să scanaţi de la echipament la un computer cu conexiune USB.

Lista de verificare
Asiguraţi-vă că aplicaţia Xerox Easy Printer Manager este instalată.
Observaţie: Aplicaţia Xerox Easy Printer Manager poate fi folosită doar într-un sistem de operare
Windows.
Folosiţi Xerox Easy Printer Manager pentru a schimba setările de scanare, adăuga şi şterge directoarele în
care sunt salvate documentele scanate în computer.
Observaţie: Pentru a accesa funcţia Scan to Local PC trebuie să instalaţi programul Xerox Easy Printer
Manager cu opţiunea Recommended.

Scanare către un computer din reţea
1. Deschideţi aplicaţia Xerox Easy Printer Manager. Selectaţi Start, Programs sau All Programs, Xerox
Printers, Xerox Easy Printer Manager şi apăsaţi Easy Printer Manager.
2. Apăsaţi butonul Switch to Advanced Mode în partea de sus a ferestrei.
3. Selectaţi echipamentul în Printer List sau adăugaţi-l, dacă este necesar.
4. Apăsaţi butonul Scan to PC Settings. Apare ecranul Scan to PC Settings.
5. Selectaţi Enable Scan from Device Panel.
6. Selectaţi setările de scanare:
• Output Color
• Resolution
• Original Size
7. Selectaţi setările fişierului:
• Save To
• File Format
• OCR Language
• Delete Original Image after OCR
8. Selectaţi opţiunea Actions after Saving:
• Notify me when complete
• Open with Default Application
• E-mail
• None
9. Selectaţi Save.

Scanare către un computer local
Aceasta este metoda de scanare standard pentru echipamentele cu conexiune USB.
72

1. Asiguraţi-vă că echipamentul este conectat la computer printr-un cablu USB şi pornit.
2. Instalaţi aplicaţia Xerox Easy Printer Manager.
Observaţie: Pentru a accesa funcţia Scan to Local PC trebuie să instalaţi programul Xerox Easy Printer
Manager cu opţiunea Recommended.
3. Deschideţi aplicaţia Xerox Easy Printer Manager. Selectaţi Start > Programs sau All Programs >
Xerox Printers > Xerox Easy Printer Manager şi apăsaţi Easy Printer Manager.
4. Apăsaţi butonul Switch to Advanced Mode în partea de sus a ferestrei.
5. Selectaţi echipamentul în Printer List sau adăugaţi-l, dacă este necesar.
6. Apăsaţi butonul Scan to PC Settings. Apare ecranul Scan to PC Settings.
7. Selectaţi Enable Scan from Device Panel.
8. Selectaţi setările de scanare:
• Output Color
• Resolution
• Original Size
9. Selectaţi setările fişierului:
• Save To
• File Format
• OCR Language
• Delete Original Image after OCR
10. Selectaţi opţiunea Actions after Saving:
• Notify me when complete
• Open with Default Application
• E-mail
• None
11. Selectaţi Save.
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Configurarea funcţiei fax
Această secţiune prezintă procedura de configurare a funcţiei Fax în echipament.

Prezentare
Funcţia Fax permite utilizatorilor să trimită documente tipărite la un alt fax (sau mai multe faxuri) printr-o
linie telefonică dedicată.

Lista de verificare
Verificaţi în prealabil dacă sunt disponibile informaţiile de mai jos şi/sau dacă operaţiunile necesare au
fost efectuate:
•
•
•
•

Asiguraţi-vă că echipamentul este funcţional.
Asiguraţi-vă că echipamentul are acces la o linie telefonică.
Obţineţi numărul de telefon pe care îl veţi configura ca număr de fax al echipamentului.
Conectaţi cablul/cablurile de telefon la portul/porturile faxului din echipament.

Activarea faxului la echipament
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Apăsaţi butonul Machine Status.
Selectaţi Fax Setup folosind săgeţile sus/jos; apăsaţi OK.
Dacă este necesar, introduceţi parola administratorului (1111).
Selectaţi Enable/Disable folosind săgeţile sus/jos.
Selectaţi Enable folosind săgeţile sus/jos.
Apăsaţi OK.

Testarea faxului
1.
2.
3.
4.

Apăsaţi butonul Fax pe panoul de comandă al echipamentului.
Introduceţi numărul unui fax din apropiere folosind tastatura alfa-numerică.
Încărcaţi documentele şi apăsaţi butonul Start.
Verificaţi dacă faxul destinatar a primit documentele.

Configurarea setărilor implicite ale faxului din CentreWare Internet Services
1. La staţia de lucru, deschideţi browser-ul web şi introduceţi adresa IP a echipamentului în câmpul
Address.
2. Apăsaţi Enter.
3. Selectaţi Properties.
4. Dacă este necesar, introduceţi numele de utilizator al administratorului (admin) şi parola (1111), apoi
selectaţi Login.
Selectaţi Properties.
5. În secţiunea Machine Settings, selectaţi linkul Fax.
6. Selectaţi linkul General.
7. În zona Machine ID & Fax Number:
a. Completaţi câmpul Machine ID.
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b. Introduceţi numărul de fax în câmpul Fax Number.
8. În zona Change Default:
a. În meniul Resolution, selectaţi una dintre opţiunile disponibile.
b. În meniul Lighten/Darken, selectaţi una dintre opţiunile disponibile.
c. Selectaţi opţiunea Original Size.
9. În zona Sending:
a. În meniul Redial Term, selectaţi intervalul în minute între două apelări.
b. În meniul Redial Times, selectaţi numărul de reapelări.
c. Dacă sistemul de telefonie necesită introducerea unui prefix înaintea numerelor de fax, selectaţi
Enable şi completaţi câmpul Prefix Dial.
d. Bifaţi caseta ECM Mode pentru a activa modul Error Correction.
e. În meniul Fax Confirmation, selectaţi opţiunea necesară pentru raportul de trimitere.
• Off
• On – imprimă un raport după trimiterea unui fax.
• On-Error – imprimă un raport când se produce o eroare.
10. În zona Receiving:
a. În meniul Receive Mode, selectaţi opţiunea necesară pentru linia telefonică:
• Tel – echipamentul primeşte faxul în momentul ridicării receptorului.
• Fax – echipamentul preia un apel de fax şi intră imediat în modul Fax Reception.
• Ans/Fax – opţiune disponibilă doar dacă la echipament este conectat un robot telefonic.
a. În meniul Ring to Answer, selectaţi de câte ori va suna echipamentul înainte de preluarea
apelului.
b. Bifaţi caseta Stamp Receive Name pentru a activa imprimarea numărului, datei şi orei în josul
fiecărei pagini a faxului primit.
c. Bifaţi caseta Receive Start Code pentru activa primirea faxurilor printr-o linie telefonică
secundară, conectată la priza localizată în partea din spate a echipamentului. Selectaţi codul de
pornire necesar. (Valoarea implicită este 9.)
d. În meniul Secure Receive, selectaţi una dintre opţiunile următoare pentru blocarea faxurilor
primite în coada de lucrări, ca faxuri securizate. Faxurile blocate vor rămâne în coada de lucrări şi
vor fi deblocate în momentul în care utilizatorul introduce parola de acces.
• Off
• On – introduceţi parola de acces şi apăsaţi Apply.
• Print fax in secure receive mode – această opţiune este disponibilă dacă aţi selectat On în
meniul Secure Receive. Apăsaţi butonul Print şi introduceţi parola de acces. Selectaţi Apply.
e. Bifaţi caseta Auto Reduction pentru micşorarea automată a documentelor mari la dimensiunea
hârtiei de fax a echipamentului.
f. În câmpul Discard Size, introduceţi detaliile referitoare la partea din fax ce poate fi ştearsă.
Observaţie: Discard Size nu este disponibilă concomitent cu Auto Reduction.
g. În meniul 2-Sided, selectaţi una dintre opţiunile de imprimare faţă-verso:
• Off
• Long Edge – imprimă faţă-verso, de-a lungul laturilor lungi ale paginii.
• Short Edge – imprimă faţă-verso, de-a lungul laturilor scurte ale paginii.
11. Apăsaţi Apply pentru salvarea modificărilor.
12. Apăsaţi OK în caseta mesajului de confirmare.

Ajustarea setărilor documentelor trimise prin fax la echipament
Înainte de a trimite un document prin fax, schimbaţi setările astfel încât să corespundă documentului
original pentru a obţine cea mai bună calitate posibilă. Consultaţi capitolul Fax din manualul de utilizare
pentru instrucţiuni detaliate despre trimiterea unui fax.
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Agenda faxului
Pentru configurarea unei agende a faxului, consultaţi capitolul Agenda de adrese din manualul de
utilizare.
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Configurarea funcţiei e-mail
Această secţiune prezintă procedura de configurare a funcţiei e-mail a echipamentului.

Prezentare
Funcţia e-mail permite utilizatorului să scaneze documentele tipărite în format electronic şi să trimită
fişierele la una sau mai multe adrese e-mail.
Funcţia Authentication (Service Access Control) poate fi activată în echipament pentru a preveni accesul
neautorizat la opţiunile disponibile în reţea. Dacă funcţia Authentication este activată, utilizatorului i se
va cere să introducă datele contului înainte de a accesa funcţia e-mail. Funcţia Authentication nu permite
utilizatorului să trimită e-mail-uri anonime de la echipament.

Introducerea adreselor e-mail
Adresele destinatarilor pot fi adăugate folosind una dintre cele trei metode de mai jos:
•
•
•

Introduceţi manual adresa destinatarului de la tastatura afişată pe ecran, de ex.
name@company.com.
Căutaţi adresa destinatarului folosind LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) şi/sau în agenda
locală. LDAP oferă acces la agenda globală sau internă. Consultaţi Configurarea serverului LDAP şi
agendele de adrese.
Introduceţi destinatarul folosind tasta .com (tastă inteligentă). Tasta inteligentă poate fi programată
să introducă adresa e-mail completă, de ex. name@company.com sau doar domeniul, de ex.
@company.com. Apoi, utilizatorul final poate introduce o parte din adresa e-mail şi apăsa tasta .com
pentru adăugarea domeniului.

Lista de verificare
Verificaţi în prealabil dacă sunt disponibile informaţiile de mai jos şi/sau dacă operaţiunile necesare au
fost efectuate:
•
•
•
•
•

Asiguraţi-vă că echipamentul funcţionează corect în reţea.
Protocoalele TCP/IP şi HTTP trebuie activate în echipament pentru accesarea browser-ului web.
Asiguraţi-vă că setările DNS sunt configurate corect.
Obţineţi adresa unui server SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) funcţional ce acceptă să primească
trafic de date tip email.
Creaţi un cont e-mail pe care echipamentul să-l poată folosi ca adresă From implicită.
Testaţi contul e-mail trimiţând un e-mail la echipament. Această operaţiune ar trebui efectuată la un
client de mail din reţea compatibil cu SMTP şi POP3 (Post Office Protocol 3).

Configurarea protocolului SMTP
1. La staţia de lucru, deschideţi browser-ul web şi introduceţi adresa IP a echipamentului în câmpul
Address.
2. Apăsaţi Enter.
3. Selectaţi Properties.
4. Dacă este necesar, introduceţi numele de utilizator al administratorului (admin) şi parola (1111), apoi
selectaţi Login. Selectaţi Properties.
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5. În secţiunea Network Settings, selectaţi linkul Outgoing Mail Server (SMTP).
6. În zona Simple Mail Transfer Protocol (SMTP):
a. Introduceţi adresa IP sau datele Host Name ale serverului SMTP.
b. Introduceţi Port Number. Câmpul Port acceptă valori cuprinse în intervalul 1 – 65535. Valoarea
implicită este 25.
c. Bifaţi caseta SMTP Requires Authentication dacă serverul de mail cere autentificarea
echipamentului.
d. Introduceţi detaliile necesare în câmpurile Login ID şi Password pentru autentificarea
echipamentului la serverul de mail.
e. Introduceţi parola în câmpul Confirm Password.
f. Selectaţi POP3 Authentication pentru activarea acestei opţiuni şi selectaţi setările necesare.
g. În zona Advanced, selectaţi Secure E-mail Connection with SSL/TLS, dacă este necesar.
h. Completaţi câmpul SMTP Server Connection Timeout.
Intervalul disponibil este de 30 – 120 secunde, iar valoarea implicită este 30 secunde.
i. Completaţi câmpul Default From Address.
j. În meniul Maximum Message Size, selectaţi o valoare cuprinsă în intervalul 1MB – 10MB.
Documentele scanate mari vor fi trimise pe bucăţi, în mai multe mesaje e-mail.
k. Apăsaţi butonul SMTP Configuration Test pentru testarea setărilor.
7. Apăsaţi Apply pentru salvarea modificărilor.
8. Apăsaţi OK în caseta mesajului de confirmare.

Configurarea funcţiei
Această funcţie vă permite să configuraţi setările implicite ale mesajelor e-mail.
1. La staţia de lucru, deschideţi browser-ul web şi introduceţi adresa IP a echipamentului în câmpul
Address.
2. Apăsaţi Enter.
3. Selectaţi Properties.
4. Dacă este necesar, introduceţi numele de utilizator al administratorului (admin) şi parola (1111), apoi
selectaţi Login. Selectaţi Properties.
5. În secţiunea Machine Settings, selectaţi linkul Scan.
6. Selectaţi Change Default.
7. În zona Scan to E-mail:
a. Selectaţi tipul mesajului e-mail în meniul Original Type:
• Text
• Text / Photo
• Photo
b. Selectaţi tipul mesajului e-mail în meniul Original Size:
• Letter
• Legal
• A4
• Folio
• A5
• B5(JIS)
• Executive
c. Selectaţi rezoluţia de scanare în meniul Resolution:
• 100 dpi
• 200 dpi
• 300 dpi
d. Selectaţi modul de scanare în meniul Output Color:
• Black and White
• Grayscale
• Color
e. Selectaţi formatul ataşamentului din meniul File Format:
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8.
9.
10.

11.
12.

• Multi-PDF
• Multi-TIFF
• Single TIFF
• JPEG
• Single-PDF
f. Selectaţi opţiunea Lighten/Darken.
Apăsaţi Apply pentru salvarea modificărilor.
Apăsaţi OK în caseta mesajului de confirmare.
Selectaţi Scan to E-mail în meniul din stânga.
a. Introduceţi o adresă e-mail valabilă în câmpul Default From: Address.
b. Introduceţi informaţiile necesare în câmpul Default Subject.
c. Debifaţi caseta Use default message on Scan To E-mail pentru a schimba texul implicit al e-mailului.
d. Completaţi câmpurile Smart Key Address #1 - Smart Key Address #6 cu detaliile fixe implicite
pentru fiecare tastă numerică. Setările implicite ale adreselor folosite frecvent sunt configurate
deja pentru .com, .org, .net, .gov şi .tv.
e. Bifaţi casetele Edit From Address şi Replace From Address, dacă este necesar.
f. Bifaţi caseta Auto Send To Self pentru a adăuga automat adresa From: a expeditorului în lista
destinatarilor.
g. Selectaţi opţiunea dorită în meniul Print Confirmation Sheet:
• On Errors Only – această opţiune generează un raport de confirmare doar dacă se produce o
eroare.
• Always – această opţiune generează un raport de confirmare după sosirea mesajului la destinaţie,
plus informaţii despre erori.
• Never – această opţiune nu generează niciun raport de confirmare.
Apăsaţi Apply pentru salvarea modificărilor.
Apăsaţi OK în caseta mesajului de confirmare.

Configurarea serverului LDAP şi agendele de adrese
Această secţiune prezintă procedura de instalare şi configurare a agendei de adrese.

Prezentare
Echipamentul acceptă două tipuri de agendă:
•

Globală
O agendă globală, disponibilă prin intermediul serviciilor Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)
stocate într-un server la distanţă.

•

Locală
O agendă locală, creată pe baza unei liste de adrese salvată ca fişier .csv (Comma Separated by
Values), stocat local în echipament.

Ambele tipuri de agendă pot fi configurate în echipament pentru a fi folosite în paralel.
LDAP se foloseşte pentru accesarea agendei interne şi localizarea adreselor e-mail şi altor informaţii
necesare utilizării funcţiilor echipamentului.

Lista de verificare
Verificaţi în prealabil dacă sunt disponibile informaţiile de mai jos şi/sau dacă operaţiunile necesare au
fost efectuate:
•

Asiguraţi-vă că reţeaua suportă serviciile LDAP.
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•
•
•

Obţineţi adresa IP sau datele Host Name ale serverului LDAP. Echipamentul are, de asemenea, nevoie
de date de autentificare, dacă serverul LDAP nu este configurat astfel încât să permită conectarea
anonimă.
Folosiţi un client LDAP pentru validarea setărilor înainte de a le introduce în meniurile CentreWare
Internet Services. Clienţi LDAP sunt Microsoft Outlook Express, Microsoft Outlook, Lotus Notes, etc.
Pentru utilizarea datelor Host Name, serverul DNS trebuie configurat în echipament.

Configurarea serverului LDAP
Setări generale
1. La staţia de lucru, deschideţi browser-ul web şi introduceţi adresa IP a echipamentului în câmpul
Address.
2. Apăsaţi Enter.
3. Selectaţi Properties.
4. Dacă este necesar, introduceţi numele de utilizator al administratorului (admin) şi parola (1111), apoi
selectaţi Login. Selectaţi Properties.
5. În secţiunea Security din partea stângă, selectaţi linkul Network Security.
6. Selectaţi External Authentication.
7. Selectaţi LDAP Server.
8. În zona LDAP Server, introduceţi datele IP address sau Host Name şi Port Number pentru serverul
LDAP.
9. Selectaţi opţiunea necesară pentru Match User’s Login ID to the following LDAP attribute.
10. În zona Secure LDAP Connection, bifaţi caseta Enable pentru a activa Secure LDAP via SSL.
11. Introduceţi informaţiile necesare în câmpul LDAP User Search:
• Search Root Directory – restrânge căutarea LDAP prin introducerea locaţiei în serverul în care
sunt stocate informaţiile despre utilizatori.
• Authentication Methods – selectaţi Anonymous sau Simple pentru accesarea serverului LDAP.
Dacă aţi selectat Simple pentru Authentication Methods, completaţi câmpurile Login ID şi
Password.
Puteţi bifa caseta Enable pentru Append Root to Base DN.
Atunci când este activată opțiunea va adăuga valoarea Root to Append la ID-urile utilizatorilor.
Această opțiune trebuie activată atunci când valoarea Windows Login este si UserPrincipalName. O
valoare exemplu poate fi “@companiadvs.com.”
Observaţie: Acest atribut se foloseşte frecvent pentru configurarea multor servere Unix/Linux LDAP,
mai ales dacă setarea Authentication Methods este configurată cu valoarea Simple.
12. Alegeţi valoarea Maximum Number of Search Results din intervalul 0, 5-300. Acesta este numărul
maxim de adrese ce va fi afişat în funcţie de criteriile de căutare selectate de utilizator. Setaţi
rezultatele căutării cu unul mai puţin decât permite serverul. De exemplu, dacă limita serverului LDAP
este 75, trebuie să selectaţi 74 sau mai puţin. Valoarea zero afişează toate rezultatele tuturor
căutărilor.
13. Completaţi câmpul Search Timeout cu valoarea necesară (0, 5-100 secunde).
14. Selectaţi LDAP Referral, dacă este necesar.
15. Opţiunea Search By oferă 4 modalităţi de căutare în lista de adrese în funcţie de sintaxa numelui.
Selectaţi una dintre modalităţile de mai jos:
• Common Name – numele apar în ordinea stabilită de parametrul Common Name LDAP.
Common Name este opţiunea implicită.
• E-mail Address – numele apar în ordinea adreselor e-mail.
• Surname/Given name – intrările sunt afişate începând cu numele de familie, urmat de prenume.
• Custom – Selectaţi Custom pentru a introduce informaţiile de căutare în caseta Custom Search.
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Opţiunea Search Name Order controlează rezultatele căutării LDAP prin parametrii Common Name
sau Surname.
16. Apăsaţi butonul LDAP Configuration Test pentru testarea setărilor LDAP.
17. Apăsaţi Apply pentru salvarea modificărilor.
18. Apăsaţi OK în caseta mesajului de confirmare.

Verificarea setărilor LDAP
1. Apăsaţi butonul E-mail pe panoul de comandă al echipamentului.
2. Dacă aţi activat funcţia Authentication, completaţi câmpurile Login ID şi Password (dacă este
necesar).
3. Apare ecranul Enter From Address.
4. Introduceţi câteva litere dintr-un nume din agenda LDAP. Echipamentul va afişa numele
corespunzătoare.
5. Apăsaţi săgeţile sus/jos până când apare numele dorit şi selectaţi OK.
6. Apare ecranul Enter Destination Addresses.
7. Introduceţi o adresă e-mail de destinaţie.
8. Când apare Another Address?, folosiţi săgeţile sus/jos pentru a selecta Yes sau No şi apăsaţi OK.
9. Selectaţi formatul de fişier şi apăsaţi OK.
10. Introduceţi subiectul mesajului e-mail şi apăsaţi OK.
11. Introduceţi un document în echipament şi apăsaţi butonul Start.
12. Verificaţi dacă destinatarul primeşte documentul scanat în inbox.

Agenda de adrese
Pentru configurarea unei agende cu adrese e-mail, consultaţi capitolul Agenda de adrese din manualul de
utilizare.
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3 Hârtie şi materiale speciale
În acest capitol sunt prezentate diversele tipuri şi dimensiuni de hârtie şi materiale speciale pe care le
puteţi folosi cu echipamentul, tăvile disponibile şi tipurile şi dimensiunile de hârtie suportate de fiecare
tavă în parte.
Capitolul cuprinde:
•
•
•
•
•

Încărcarea hârtiei
Setarea dimensiunii şi tipului de hârtie
Specificaţiile materialelor de imprimare
Încărcarea documentelor
Ieşiri
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Încărcarea hârtiei
În configuraţia standard, echipamentul este prevăzut cu o tavă de hârtie şi o fantă de alimentare
manuală.
Tăvile suportă diverse tipuri şi dimensiuni de hârtie şi materiale speciale. Pentru mai multe informaţii,
consultaţi Specificaţiile materialelor de imprimare.

Pregătirea hârtiei pentru încărcare
Îndoiţi sau răsfoiţi teancul de hârtie, înainte de a-l
încărca în tavă. Procedând astfel, veţi separa colile
lipite şi veţi preveni blocarea hârtiei în echipament.
Observaţie: Pentru a evita blocarea sau alimentarea
incorectă a hârtiei, nu scoateţi hârtia din ambalajul
original înainte de a o folosi.

Încărcarea tăvii 1
Indicatorul de nivel localizat în partea din faţă a tăvii 1
arată cantitatea de hârtie rămasă în tavă la un
moment dat. Dacă tava este goală, indicatorul este
coborât complet aşa cum se poate vedea şi în
imaginea alăturată: 1 – tava este plină, 2 – tava este
goală.
Încărcaţi hârtia în echipament urmând instrucţiunile
de mai jos. Tava 1 are o capacitate de 250 de coli de
hârtie A4 (80 g/m²). Capacitatea tăvii variază în
funcţie de dimensiunea hârtiei. Pentru mai multe
informaţii, consultaţi Specificaţiile materialelor de
imprimare.

1. Trageţi tava 1 şi încărcaţi hârtia cu partea de
imprimat în jos. Nu depăşiţi limita maximă
indicată de simbolul
.
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2. Pentru încărcarea hârtiei mai lungi, apăsaţi
maneta (1) şi extindeţi tava în poziţia dorită.
Apăsaţi şi culisaţi ghidajul de lungime (2) până
când atinge uşor capătul teancului de hârtie.

3. Fixaţi ghidajul de lăţime apăsând şi culisând
maneta spre teancul de hârtie, astfel încât să
atingă uşor marginile teancului.
4. Introduceţi tava la loc în echipament.
5. După ce aţi încărcat hârtia în tavă, selectaţi tipul şi
dimensiunea hârtiei folosind panoul de comandă.
Apăsaţi OK pentru confirmarea setărilor sau Back
pentru a schimba setările.
6. La computer, selectaţi secţiunea Paper în driverul
de imprimare şi setaţi dimensiunea şi tipul hârtiei.
În caz contrar, operaţiunea de imprimare poate fi
întârziată. Pentru mai multe informaţii, consultaţi
Setarea dimensiunii şi tipului de hârtie.
Observaţie: Setările configurate în driverul de
imprimare se suprapun setărilor configurate la panoul de comandă.

Utilizarea fantei de alimentare manuală
Fanta de alimentare manuală se află în partea din faţă a echipamentului. Când nu este folosită poate fi
închisă pentru a reda echipamentului forma compactă. Se recomandă utilizarea fantei de alimentare
manuală pentru imprimarea colilor transparente, etichetelor, plicurilor sau ilustratelor, dar şi pentru
procesarea rapidă a altor tipuri de hârtie neîncărcate în tavă la momentul respectiv.
Dacă imprimaţi materiale speciale folosind fanta de alimentare manuală, va trebui să folosiţi capacul din
spate ca tavă de ieşire. Pentru mai multe informaţii, consultaţi Ieşiri.
Fanta de alimentare manuală acceptă hârtie normală cu dimensiuni cuprinse între 76 mm x 127 mm şi
216 mm x 356 mm, respectiv grosimi cuprinse între 60 g/m² şi 220 g/m². Pentru mai multe informaţii,
consultaţi Specificaţiile materialelor de imprimare.
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Încărcarea hârtiei în fanta de alimentare manuală
1. Apăsaţi fanta de alimentare manuală, localizată
în partea din faţă a echipamentului, pentru a o
deschide.

Observaţie: Fanta de alimentare manuală are
capacitate de 1 coală de hârtie normală (80 g/m²),
1 coală transparentă, 1 coală de etichete, 1 plic
sau 1 card.

2. Încărcaţi materialul de imprimare între ghidajele
de lăţime cu partea de imprimat în sus.
Observaţie: Ţineţi colile transparente de margini
astfel încât să nu atingeţi suprafaţa de imprimat.
3. Reglaţi ghidajul în funcţie de lăţimea hârtiei.
Observaţie: Dacă hârtia imprimată este ondulată,
mototolită, îndoită sau acoperită de dungi negre,
deschideţi capacul din spate şi imprimaţi din nou.
4. La computer, selectaţi secţiunea Paper şi setaţi
dimensiunea şi tipul hârtiei. Selectaţi Manual
Feeder ca sursă de hârtie. În caz contrar, operaţiunea de imprimare poate fi întârziată. Pentru mai
multe informaţii, consultaţi Setarea dimensiunii şi tipului de hârtie.
Observaţie: Setările configurate în driverul de imprimare se suprapun setărilor configurate la panoul
de comandă.
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Încărcarea plicurilor
1. Apăsaţi fanta de alimentare manuală, localizată
în partea din faţă a echipamentului, pentru a o
deschide.

2. Neteziţi plicul înainte de a-l încărca în fanta de
alimentare manuală.
Observaţie: Pentru mai multe informaţii,
consultaţi Specificaţiile materialelor de imprimare.

3. Încărcaţi plicul cu latura scurtă în direcţia de
alimentare şi cu capacul în jos, aşa cum se poate
vedea şi în imaginea alăturată.
4. Reglaţi ghidajul în funcţie de lăţimea materialului
de imprimare.
Observaţie: Dacă hârtia imprimată este ondulată,
mototolită, îndoită sau acoperită de dungi negre,
deschideţi capacul din spate şi imprimaţi din nou.
5. La computer, selectaţi secţiunea Paper şi setaţi
dimensiunea şi tipul hârtiei. Selectaţi Manual
Feeder ca sursă de hârtie. În caz contrar,
operaţiunea de imprimare poate fi întârziată.
Observaţie: Pentru mai multe informaţii, consultaţi Setarea dimensiunii şi tipului de hârtie.
Observaţie: Setările configurate în driverul de imprimare se suprapun setărilor configurate la panoul
de comandă.
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Setarea dimensiunii şi tipului de hârtie
După ce aţi încărcat hârtia în tavă, setaţi dimensiunea şi tipul hârtiei folosind panoul de comandă.
Setările se aplică modurilor Copy şi Fax. Dacă imprimaţi de la computer, selectaţi dimensiunea şi tipul
hârtiei în aplicaţia folosită.
Observaţie: Setările configurate în driverul de imprimare se suprapun setărilor configurate la panoul de
comandă.
Alternativ, selectaţi Xerox Easy Printer Manager >
(Switch to advanced mode) > Device Settings,
pentru schimbarea tipului şi dimensiunii hârtiei la computer.

Setarea dimensiunii hârtiei
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Apăsaţi Machine Status pe panoul de comandă.
Selectaţi System Setup folosind săgeţile sus/jos şi apăsaţi OK.
Selectaţi Paper Setup folosind săgeţile sus/jos şi apăsaţi OK.
Selectaţi Paper Size folosind săgeţile sus/jos şi apăsaţi OK.
Selectaţi tava dorită folosind săgeţile sus/jos şi apăsaţi OK.
Selectaţi dimensiunea de hârtie dorită folosind săgeţile sus/jos.
Apăsaţi OK pentru salvarea setărilor.
Apăsaţi Back pentru a reveni la modul Ready.

Dacă doriţi să folosiţi o dimensiune specială de hârtie, selectaţi o dimensiune personalizată în driverul de
imprimare.

Setarea tipului hârtiei
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Apăsaţi Machine Status pe panoul de comandă.
Selectaţi System Setup folosind săgeţile sus/jos şi apăsaţi OK.
Selectaţi Paper Setup folosind săgeţile sus/jos şi apăsaţi OK.
Selectaţi Paper Type folosind săgeţile sus/jos şi apăsaţi OK.
Selectaţi tava dorită folosind săgeţile sus/jos şi apăsaţi OK.
Selectaţi tipul de hârtie dorit folosind săgeţile sus/jos.
Apăsaţi OK pentru salvarea setărilor.
Apăsaţi Back pentru a reveni la modul Ready.

Setarea sursei de hârtie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Apăsaţi Machine Status pe panoul de comandă.
Selectaţi System Setup folosind săgeţile sus/jos şi apăsaţi OK.
Selectaţi Paper Setup folosind săgeţile sus/jos şi apăsaţi OK.
Selectaţi Paper Source folosind săgeţile sus/jos şi apăsaţi OK.
Selectaţi Copy Tray sau Print Tray folosind săgeţile sus/jos şi apăsaţi OK.
Selectaţi tava dorită folosind săgeţile sus/jos.
Apăsaţi OK pentru salvarea setărilor.
Apăsaţi Back pentru a reveni la modul Ready.
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Specificaţiile materialelor de imprimare
Instrucţiuni generale
Respectaţi următoarele instrucţiuni atunci când alegeţi sau încărcaţi hârtie, plicuri sau alte materiale
speciale:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dacă veţi imprima hârtie umedă, ondulată, mototolită sau ruptă, echipamentul se va bloca, iar
calitatea imprimării va fi compromisă.
Folosiţi doar hârtie de calitate. Evitaţi hârtia cu elemente în relief, perforată sau textură prea netedă
ori prea aspră.
Depozitaţi hârtia în ambalajul original până când o veţi folosi. Aşezaţi cutiile pe paleţi sau rafturi, nu
pe podea. Nu aşezaţi obiecte grele pe hârtie, indiferent dacă este ambalată sau nu. Feriţi hârtia de
umezeală sau alte condiţii ambientale extreme pentru a evita mototolirea sau ondularea acesteia.
Depozitaţi hârtia într-un ambalaj etanş (saci sau cutii de plastic) pentru a evita acumularea prafului şi
a umezelii.
Folosiţi doar hârtia şi materialele speciale care respectă specificaţiile echipamentului.
Folosiţi doar plicuri perfect pliate:
• NU folosiţi plicuri cu capse şi agrafe.
• NU folosiţi plicuri cu fereastră, căptuşeală cretată, bandă adezivă sau alte elemente sintetice.
• NU folosiţi plicuri deteriorate sau de calitate inferioară.
Folosiţi doar materialele speciale recomandate pentru imprimantele laser.
Pentru a evita lipirea colilor transparente sau a colilor de etichete, se recomandă scoaterea acestora
din tava de ieşire pe măsură ce sunt imprimate.
Aşezaţi colile transparente pe o suprafaţă plată după ce le-aţi scos din echipament.
Nu lăsaţi materialele speciale în fanta de alimentare manuală timp îndelungat. Praful şi mizeria pot
păta colile imprimate.
Pentru a evita întinderea tonerului din cauza amprentelor, manevraţi cu atenţie colile transparente şi
hârtia cretată.
Pentru a preveni riscul de decolorare, limitaţi expunerea la lumină a colilor transparente imprimate.
Depozitaţi materialele speciale nefolosite la temperaturi cuprinse între 15°C şi 30°C. Umiditatea
relativă ar trebui să se încadreze între 10% şi 70%.
Hârtia încărcată nu trebuie să depăşească limita maximă indicată de simbolul
.
Verificaţi dacă adezivul aplicat pe colile de etichete suportă temperatura de fuzionare de 200°C timp
de 0,1 secunde.
Asiguraţi-vă că între etichete nu există adeziv expus.
ATENŢIE: Zonele expuse pot cauza desprinderea etichetelor de pe coli în timpul imprimării, şi
astfel blocarea echipamentului. De asemenea, adezivul expus poate deteriora componentele
echipamentului.

•
•

Alimentaţi colile de etichete o singură dată. Stratul de adeziv aplicat nu suportă mai multe treceri prin
echipament.
Nu folosiţi coli de etichete incomplete, mototolite sau deteriorate.
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Tipuri de hârtie şi materiale speciale
Observaţie: Opţiunile disponibile variază în funcţie de modelul echipamentului. Pentru mai multe
informaţii, consultaţi capitolul Introducere.
Tabelul de mai jos cuprinde tipurile de hârtie şi materiale speciale acceptate pentru copiere, imprimare
sau fax de fiecare tavă în parte:
•
•
•
•
•

A4
Letter
Legal
Oficio
Folio

210 x 297 mm
216 x 279 mm
216 x 355 mm
216 x 343 mm
216 x 330 mm

Legendă:
O

Acceptat
Tipuri

Hârtie normală
Hârtie groasă
Hârtie foarte groasă
Hârtie subţire
Material textil
Hârtie colorată
Hârtie pre-tipărită
Hârtie reciclată
Coli transparente (doar A4)
Etichete
Carduri
Hârtie Bond
Hârtie Archival

X

Neacceptat
Grosimi

Tava 1

70 – 90 g/m²
91 – 105 g/m²
164 – 220 g/m²
60 – 70 g/m²
75 – 90 g/m²
75 – 90 g/m²
75 – 90 g/m²
70 – 90 g/m²
138 – 146 g/m²
120 – 150 g/m²
121 – 163 g/m²
105 – 120 g/m²
105 – 120 g/m²
Selectaţi această opţiune dacă
trebuie să păstraţi materialele
imprimate pentru o perioadă
lungă de timp, de ex. în arhive.

O
O
X
O
X
X
X
O
X
X
O
O
O

Tava
manuală
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Unitatea
duplex
O
O
X
O
X
X
X
O
X
X
X
O
X
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Tabelul de mai jos cuprinde tipurile şi dimensiunile de hârtie şi materiale speciale acceptate pentru
imprimare de fiecare tavă în parte:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

JIS B5
ISO B5
Executive
A5
A6
Ilustrate
Plicuri Monarch
Plicuri DL
Plicuri C5
Plicuri C6
Plicuri No.10

182 x 257 mm
176 x 250 mm
184,2 x 266,7 mm
148,5 x 210 mm
105 x 148,5 mm
101,6 x 152,4mm
98,4 x 190,5 mm
110 x 220 mm
162,0 x 229 mm
114 x 162 mm
105 x 241 mm

Legendă:
O

Acceptat
Tipuri

Hârtie normală
Hârtie groasă
Hârtie foarte groasă
Hârtie subţire
Material textil
Hârtie colorată
Hârtie pre-tipărită
Hârtie reciclată
Ilustrate (carduri)
Plicuri

X

Neacceptat
Grosimi

70 – 90 g/m²
91 – 105 g/m²
164 – 220 g/m²
60 – 70 g/m²
75 – 90 g/m²
75 – 90 g/m²
75 – 90 g/m²
70 – 90 g/m²
121 – 163 g/m²
75 – 90 g/m²

Tava 1
O
O
X
O
X
X
X
O
X
X

Tava
manuală
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Unitatea
duplex
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Încărcarea documentelor
Documentele pot fi încărcate în dispozitivul de alimentare automat sau pe platan.
Observaţie: În funcţie de modelul echipamentului, anumite funcţii nu vor fi disponibile. Pentru mai multe
informaţii, consultaţi Introducere.

Dispozitivul de alimentare automat
Dispozitivul de alimentare automat are o capacitate
maximă de 40 de documente originale de 80 g/m2.
1. Încărcaţi documentele de scanat în dispozitivul de
alimentare automat cu faţa în sus şi marginea
superioară în stânga tăvii.
2. Reglaţi ghidajul astfel încât să atingă uşor laturile
documentului.

Platanul
Platanul poate fi folosit pentru documente originale
supradimensionate, rupte sau deteriorate, dar şi pentru
cărţi şi reviste.
1. Ridicaţi dispozitivul de alimentare automat şi
aşezaţi un singur document cu faţa în jos pe
platan, în colţul stânga jos.
2. Dimensiunea implicită a documentului este A4.
Pentru alte dimensiuni, schimbaţi opţiunea
Original Size. Consultaţi Opţiuni de copiere.
Observaţie: Documentele sunt scanate o singură
dată, chiar dacă aţi selectat mai multe exemplare.
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Ieşiri
Observaţie: În funcţie de modelul echipamentului, anumite funcţii nu vor fi disponibile. Pentru mai multe
informaţii, consultaţi Introducere.
Echipamentul are două ieşiri:
•

Tava de ieşire, cu faţa în jos, capacitate maximă
120 de coli de hârtie (80 g/m²), 10 coli
transparente şi 10 coli de etichete.

•

Capacul din spate, cu faţa în sus, coli individuale.

Echipamentul trimite implicit colile imprimate la tava
de ieşire. Dacă materialele speciale imprimate, spre
exemplu plicurile, sunt mototolite, ondulate, îndoite
sau acoperite de dungi negre, ar trebuie să folosiţi
capacul din spate ca tavă de ieşire. Deschideţi capacul
şi lăsaţi-l deschis în timp ce imprimaţi fiecare coală în
parte.
Observaţie: Capacul din spate poate fi folosit ca ieşire
doar pentru lucrările imprimate pe o singură parte a
colii. Dacă imprimaţi faţă-verso cu capacul din spate
deschis, hârtia se poate bloca.

Utilizarea tăvii de ieşire
Tava de ieşire preia hârtia imprimată cu faţa în jos, în ordinea imprimării colilor. Se recomandă utilizarea
tăvii de ieşire pentru majoritatea lucrărilor.
Înainte de a folosi tava de ieşire, asiguraţi-vă că aţi închis capacul din spate.
Observaţii:
•
•

Dacă hârtia imprimată către tava de ieşire prezintă defecte, spre exemplu este foarte ondulată,
încercaţi să imprimaţi lucrarea către capacul din spate.
Pentru evitarea blocajelor, nu deschideţi şi nu închideţi capacul din spate în timpul imprimării.
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Utilizarea capacului din spate
Hârtia imprimată iese din echipament în capacul din
spate cu faţa în sus. Utilizarea tăvii manuale şi
capacului din spate pentru imprimarea hârtiei şi
materialelor speciale asigură un traseu mai drept şi
rezultate de calitate. Echipamentul trimite colile
imprimate către capacul din spate, dacă acesta este
deschis.
Observaţie: Capacul din spate poate fi folosit ca ieşire
doar pentru lucrările imprimate pe o singură parte a
colii. Dacă imprimaţi faţă-verso cu capacul din spate
deschis, hârtia se poate bloca.

ATENŢIE: Cuptorul se încălzeşte puternic în timpul utilizării echipamentului. Atenţie când accesaţi
zona respectivă.
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4 Imprimare
Acest echipament transformă fişiere electronice în documente tipărite de calitate. Puteţi accesa
imprimanta de la computer instalând driverul de imprimare corespunzător. Pentru aceasta, folosiţi CD-ul
cu drivere sau descărcaţi cele mai noi versiuni de pe site-ul Xerox, www.xerox.com.
Capitolul cuprinde:
•
•
•
•
•

Imprimare în sisteme Windows
Xerox Easy Printer Manager (EPM)
Imprimare în sisteme Macintosh
Imprimare în sisteme Linux
Imprimare în sisteme Unix
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Imprimare în sisteme Windows
În continuare sunt prezentate procedurile şi funcţiile de imprimare specifice sistemelor de operare
Windows.
Observaţii:
•
•

Opţiunile disponibile variază în funcţie de modelul şi configuraţia imprimantei.
Imaginile au caracter reprezentativ.

Procedura de imprimare
Documentele pot fi imprimate de la computerul personal prin intermediul driverului disponibil. Pentru a
accesa echipamentul de la un computer personal, driverul trebuie să fie instalat în respectivul computer.
Observaţie: Atunci când selectaţi o opţiune în secţiunile Printing Properties sau Preferences, aceasta
poate fi însoţită de semnele de atenţionare
dar nu recomandată,
echipamentului.

sau

.

arată că respectiva opţiune este disponibilă,

arată că opţiunea nu poate fi selectată din cauza mediului sau setării

1. Apăsaţi Print în aplicaţie.
2. Selectaţi echipamentul din meniul Printer: Name afişat.
3. Deschideţi Properties sau Preferences pentru a selecta setările de imprimare în fiecare secţiune.
Pentru mai multe informaţii, consultaţi:
• Secţiunea Favorites
• Secţiunea Basic
• Secţiunea Paper
• Secţiunea Graphics
• Secţiunea Advanced
• Secţiunea Earth Smart
• Secţiunea Xerox
4. Apăsaţi OK pentru confirmarea setărilor selectate.
5. Apăsaţi OK pentru imprimarea documentului.

Secţiunea Favorites
Secţiunea Favorites cuprinde setările implicite şi setările definite de utilizatori.
Opţiunea Favorites, disponibilă în fiecare secţiune, mai puţin secţiunea Xerox, vă permite să salvaţi
setările curente pentru o utilizare ulterioară.
Pentru a salva o setare, parcurgeţi etapele de mai jos:
1.
2.
3.
4.

Schimbaţi setările în fiecare secţiune.
Apăsaţi Save.
Introduceţi numele şi descrierea setării, apoi selectaţi pictograma dorită.
Apăsaţi OK. Odată cu setările favorite, sunt salvate toate setările driverului.

Pentru a folosi o setare salvată, selectaţi setarea dorită în secţiunea Favorites. Astfel, echipamentul va
imprima respectând setările selectate.
Pentru a şterge o setare salvată, selectaţi setarea dorită în secţiunea Favorites şi apăsaţi Delete.
Observaţie: Doar setările definite de utilizatori pot fi şterse.
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Secţiunea Preview
Secţiunea Preview, localizată în partea dreaptă, apare doar în Favorites. Afişează o listă grafică a
setărilor selectate.

Secţiunea Details
Secţiunea Details, localizată în partea dreaptă, apare doar în Favorites. Afişează lista setărilor favorite
selectate şi opţiunile incompatibile.

Secţiunea Paper
Secţiunea Paper, localizată în partea dreaptă, apare în secţiunile principale, mai puţin Favorites şi Xerox.
Afişează o listă grafică a setărilor selectate.

Secţiunea Device
Secţiunea Device, localizată în partea dreaptă, apare în secţiunile principale, mai puţin Favorites şi Xerox.
Afişează o listă cu setările echipamentului.

Fereastra Printer Status
Observaţie: Aspectul şi conţinutul ferestrei Printer Status din acest manual de utilizare variază în funcţie
de echipament şi sistemul de operare folosit.
Opţiunea Printer Status, disponibilă în fiecare secţiune, monitorizează echipamentul şi oferă informaţii
despre starea acestuia. Caseta de dialog Xerox Printer Status cuprinde următoarele opţiuni:

Toner Level
Puteţi vedea nivelul de toner din fiecare cartuş. Detaliile referitoare la echipament şi cartuşele de toner
disponibile în această fereastră variază în funcţie de modelul echipamentului folosit. Anumite
echipamente nu au această funcţie.

Option
Puteţi seta alerte pentru lucrările de imprimare.

Order Supplies
Puteţi comanda online cartuşe de schimb.

User’s Guide
Dacă aveţi probleme cu echipamentul, puteţi apăsa acest buton pentru a deschide manualul de utilizare şi
consulta instrucţiunile de depanare.
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Secţiunea Basic
Secţiunea Basic cuprinde setări pentru modul de imprimare şi opţiuni pentru ajustarea aspectului
documentului pe pagina imprimată. Opţiunile disponibile includ setări pentru orientare, calitate, layout şi
imprimare faţă-verso.
Observaţie: Opţiunile disponibile variază în funcţie de modelul şi configuraţia imprimantei.

Orientation
Orientation vă permite să selectaţi direcţia de imprimare a informaţiilor pe pagină.
•
•
•

Portrait: informaţiile sunt imprimate pe lăţimea paginii, sub formă de scrisoare.
Landscape: informaţiile sunt imprimate pe lungimea paginii, sub formă de pagină de calcul.
Rotate 180 Degrees: permite rotirea paginii la 180°.

Layout Options
Layout Options permit selectarea unui layout diferit pentru materialul imprimat. Puteţi selecta numărul
de pagini de imprimat pe o singură coală de hârtie sau puteţi selecta să imprimaţi mai mult de o pagină
pe coală, caz în care paginile vor fi redimensionate şi aranjate în ordinea indicată.
•
•

•

•

Single Page Per Side: folosiţi această opţiune dacă nu trebuie să modificaţi layoutul.
Multiple Pages Per Side: folosiţi această opţiune pentru a imprima mai multe imagini pe fiecare
pagină. Puteţi imprima până la 16 pagini pe o coală. Selectaţi numărul de pagini ce va fi imprimat pe
fiecare parte a colii, ordinea paginilor şi marginile, dacă este necesar.
Poster Printing: folosiţi această opţiune pentru a împărţi un document de o singură pagină în 4, 9 sau
16 bucăți. Fiecare bucată va fi imprimată pe o singură coală de hârtie pentru ca la final colile
alăturate să formeze un document de dimensiunea unui poster. Selectaţi Poster 2x2 pentru 4 pagini,
Poster 3x3 pentru 9 pagini sau Poster 4x4 pentru 16 pagini. Apoi selectaţi valoarea de suprapunere
în mm sau inci.
Booklet Printing: folosiţi această opţiune pentru a imprima lucrarea faţă-verso şi a aranja paginile
astfel încât să fie pliate sub forma unei broşuri.

Page Border: folosiţi această opţiune pentru selectarea diverselor valori disponibile pentru marginile
materialelor imprimate.

2-Sided Printing
Puteţi imprima hârtia pe ambele părţi ale colii. În prealabil, selectaţi orientarea documentului de
imprimat.
Observaţie: În funcţie de modelul echipamentului, anumite funcţii nu vor fi disponibile.
•
•
•
•
•

Printer Default: această opţiune este determinată de setările efectuate la panoul de comandă.
None: documentul este imprimat pe o singură parte a colii.
Long Edge: aceasta este metoda convenţională folosită pentru legarea cărţilor.
Short Edge: aceasta este metoda convenţională folosită pentru legarea calendarelor.
Reverse 2-Sided Printing: documentul este imprimat faţă-verso, iar imaginea de pe verso este rotită
la 180°.
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Secţiunea Paper
Secţiunea Paper permite configurarea setărilor hârtiei în fereastra Printer Properties.

Copies
Folosiţi această opţiune pentru a selecta numărul de exemplare de imprimat. Puteţi alege între 1 şi 999
de exemplare.

Paper Options
•
•
•
•
•
•

Original Size: permite setarea dimensiunii documentului original imprimat. Dacă dimensiunea
necesară nu apare în caseta Size, selectaţi Edit: Când apare fereastra Custom Paper Size Settings,
setaţi dimensiunea hârtiei şi apăsaţi OK. Setarea apare în listă şi o puteţi selecta.
Output Size: permite setarea dimensiunii de hârtie necesară pentru imprimare.
Percentage: folosiţi această opţiune pentru a redimensiona conţinutul unei pagini, astfel încât să
apară mai mic sau mai mare pe pagina imprimată. Introduceţi valoarea procentuală dorită în caseta
Percentage.
Source: folosiţi această opţiune pentru selectarea tăvii de hârtie. Folosiţi setarea Manual Feeder dacă
imprimaţi materiale speciale, precum plicurile şi colile transparente. Dacă sursa de hârtie este setată
pe Auto Select, imprimanta selectează automat sursa de hârtie în funcţie de dimensiunea necesară.
Type: permite setarea tipului hârtiei în funcţie de hârtia din tava selectată. Procedând astfel, veţi
obţine materiale imprimate de cea mai bună calitate. Dacă imprimaţi plicuri, asiguraţi-vă că aţi
selectat Envelope ca tip de hârtie.
Advanced: folosiţi opţiunile avansate şi selectaţi o sursă de hârtie diferită pentru prima pagină a
documentului.
• First Page: pentru a imprima prima pagină pe un tip de hârtie diferit de restul documentului,
selectaţi tava ce conţine hârtia necesară.
• Source: folosiţi această opţiune pentru selectarea tăvii de hârtie. Folosiţi setarea Manual Feeder
dacă imprimaţi materiale speciale, precum plicurile şi colile transparente. Dacă sursa de hârtie
este setată pe Auto Select, imprimanta selectează automat sursa de hârtie în funcţie de
dimensiunea necesară.

Secţiunea Graphics
Folosiţi opţiunile următoare pentru a ajusta calitatea imprimării în funcţie de cerinţele dvs. specifice.

Quality
Această opţiune vă permite să selectaţi setările Standard sau High Resolution.

Font/Text
•
•

All Text Black: bifaţi această casetă pentru a imprima alb-negru documentul, indiferent de culorile
afişate pe ecran.
Advanced: folosiţi această opţiune pentru setarea fonturilor. Fonturile True Type pot fi descărcate ca
imagini Outline sau Bitmap ori imprimate ca imagini Graphics. Selectaţi opţiunea Use Printer Fonts
dacă nu trebuie să descărcaţi fonturi speciale.
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Graphic Controller
•

Advanced: folosiţi această opţiune pentru a ajusta luminozitatea şi contrastul.

Toner Saver
•

Selectaţi On pentru a reduce consumul de toner.

Secţiunea Advanced
Puteţi imprima lucrările cu opţiuni Advanced, precum filigranele sau şabloanele.

Watermark
Această opţiune vă permite să imprimaţi text peste un document. Aveţi la dispoziţie mai multe filigrane
pre-definite, ce pot fi modificate; de asemenea, puteţi crea noi filigrane ce vor fi adăugate în lista
filigranelor existente.
Utilizarea unui filigran existent
Selectaţi filigranul dorit din lista Watermark. Filigranul selectat va apărea în imaginea pre-vizualizată.
Crearea unui filigran
1. Selectaţi Edit în lista Watermark afişată. Apare fereastra Edit Watermark.
2. Introduceţi textul dorit în caseta Watermark Message. Puteţi introduce maxim 40 de caractere.
Textul este afişat în fereastra de pre-vizualizare. Dacă aţi bifat caseta First Page Only, filigranul va fi
imprimat doar pe prima pagină.
3. Selectaţi opţiunile pentru filigran. Puteţi selecta fontul, stilul, dimensiunea sau culoarea în secţiunea
Font Attributes şi seta înclinarea filigranului în secţiunea Message Angle.
4. Apăsaţi Add pentru a adăuga noul filigran în listă.
5. La final, apăsaţi OK.
Editarea unui filigran
1.
2.
3.
4.

Selectaţi Edit în lista Watermark afişată. Apare fereastra Edit Watermark.
Selectaţi filigranul de editat din lista Current Watermarks şi schimbaţi textul filigranului.
Selectaţi Update pentru salvarea modificărilor.
La final, apăsaţi OK.

Ştergerea unui filigran
1. Selectaţi Edit în lista Watermark afişată. Apare fereastra Edit Watermark.
2. Selectaţi filigranul de şters din lista Current Watermarks şi apăsaţi Delete.
3. Apăsaţi OK.

Overlay
Un şablon poate fi un text şi/sau o imagine din unitatea hard disk a computerului, având un format de
fişier special ce poate fi imprimat pe orice document. Şabloanele înlocuiesc de regulă formularele pretipărite şi hârtia cu antet.
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Observaţie: Această opţiune este disponibilă doar cu driverul de imprimare PCL6.
Crearea unui nou şablon
Pentru a folosi un şablon, mai întâi trebuie să-l creaţi folosind sigla companiei sau o altă imagine.
1. Creaţi sau deschideţi un document care conţine text sau imagini ce pot fi folosite pentru noul şablon.
Poziţionaţi elementele exact acolo unde doriţi să fie imprimate.
2. Selectaţi Edit în lista Overlay afişată. Apare fereastra Edit Overlay.
3. Selectaţi Create şi introduceţi un nume în caseta File name. Selectaţi calea către destinaţie, dacă este
necesar.
4. Apăsaţi Save. Numele apare în caseta Overlay List.
5. Apăsaţi OK.
Observaţie: Dimensiunea şablonului trebuie să fie identică cu dimensiunea documentelor imprimate
împreună cu acesta. Nu creaţi şabloane cu filigran.
6. Apăsaţi OK în secţiunea Advanced.
7. Apăsaţi OK în fereastra principală Print.
8. Apare mesajul Are you Sure?. Selectaţi Yes pentru confirmare.
Utilizarea unui şablon
1. Selectaţi şablonul dorit din lista Overlay.
Dacă şablonul nu apare în listă, apăsaţi butoanele Edit şi Load Overlay, apoi selectaţi fişierul Overlay.
Dacă şablonul pe care doriţi să-l folosiţi se află într-o sursă externă, puteţi transfera fişierul
corespunzător când accesaţi fereastra Load Overlay.
După ce aţi selectat fişierul, apăsaţi Open. Fişierul se deschide în caseta Overlay List şi poate fi
imprimat. Selectaţi şablonul din caseta Overlay List.
2. Dacă este necesar, selectaţi Confirm Page Overlay When Printing. Dacă această casetă este bifată,
de fiecare dată când veţi genera o comandă de imprimare, va trebuie să specificaţi dacă doriţi să
imprimaţi un şablon peste document.
În cazul în care caseta nu este bifată şi aţi selectat un şablon, acesta din urmă se va imprima automat
odată cu documentul.
3. Apăsaţi OK.
Ştergerea unui şablon
1.
2.
3.
4.

Selectaţi Edit în lista Overlay afişată. Apare fereastra Edit Overlay.
Selectaţi şablonul de şters din caseta Overlay List.
Selectaţi Delete Overlay. Când apare mesajul de confirmare, apăsaţi Yes.
Apăsaţi OK.

Output Options
Selectaţi ordinea de imprimare din lista afişată:
•
•
•
•

Normal: toate paginile sunt imprimate.
Reverse All Pages: echipamentul imprimă toate paginile de la ultima până la prima.
Print Odd Pages: echipamentul imprimă doar paginile impare.
Print Even Pages: echipamentul imprimă doar paginile pare.

Bifaţi caseta Skip Blank Pages dacă nu doriţi să imprimaţi paginile goale.
Pentru a adăuga o margine de legare, bifaţi caseta Manual Margin şi apăsaţi Details pentru a selecta
poziţia şi lăţimea marginii.
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Secţiunea Earth Smart
Secţiunea Earth Smart cuprinde opţiuni pentru reducerea consumului de energie şi hârtie în timpul
procesului de imprimare, precum şi o reprezentare grafică a economiilor înregistrate.
Observaţie: Disponibilitatea acestei secţiuni variază în funcţie de configuraţia echipamentului.

Type
Lista Type conţine principalele opţiuni Earth Smart ale echipamentului.
•
•
•

None: nicio opţiune economică nu a fost selectată automat.
Earth Smart Printing: permite personalizarea opţiunilor 2 Sided Printing, Layout, Skip Blank Pages,
şi Toner Save.
Printer Default: permite selectarea automată a setărilor implicite ale imprimantei.

Result Simulator
Această parte a secţiunii Earth Smart include o reprezentare grafică a consumului estimativ de energie şi
hârtie în funcţie de opţiunile selectate.

Setări de imprimare Earth Smart implicite
Imprimanta
WorkCentre 3215NI
WorkCentre 3225DN
WorkCentre 3225DNI

Opţiunea
2-Sided
Nedisponibil
Long Edge
Long Edge

Opţiunea
N-Up

Opţiunea
Skip Blank Pages
Activată
Activată
Activată

Opţiunea
Toner Save
Activată
Activată
Activată

Opţiunea
N-Up

Opţiunea
Skip Blank Pages
Nedisponibil
Nedisponibil
Nedisponibil

Opţiunea
Toner Save
Nedisponibil
Nedisponibil
Nedisponibil

2Up
2Up
2Up

Setări de copiere Earth Smart implicite
Imprimanta
WorkCentre 3215NI
WorkCentre 3225DN
WorkCentre 3225DNI

Opţiunea
2-Sided
Nedisponibil
Long Edge
Long Edge

2Up
2Up
2Up

Selectarea opţiunii EarthSmart On-forced în CWIS
Administratorii folosesc opţiunea On-forced, disponibilă în CWIS, pentru a preveni modificarea
neautorizată a setărilor Earth Smart de către utilizatori.
1. La staţia de lucru, deschideţi browser-ul web şi introduceţi adresa IP a echipamentului în câmpul
Address.
2. Apăsaţi Enter pe tastatură.
3. Selectaţi Login în partea de sus a ecranului CentreWare Internet Services.
4. Introduceţi numele de utilizator al administratorului (admin) şi parola (1111), apoi selectaţi Login.
5. Selectaţi Earth Smart OFF (sau ON) în partea de sus a ecranului pentru a accesa secţiunea Earth
Smart.
6. În caseta de dialog Earth Smart Mode, selectaţi On-forced.
7. Introduceţi parola.
8. Apăsaţi Apply.
9. Apăsaţi OK.
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Secţiunea Xerox
Această secţiune conţine informaţii despre versiuni şi drepturi de autor, dar şi linkuri către drivere şi
documentaţie, comenzi de consumabile şi site-ul Xerox.
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Xerox Easy Printer Manager (EPM)
Xerox Easy Printer Manager este o aplicaţie Windows folosită pentru centralizarea setărilor
echipamentului Xerox. Pe lângă acestea, Xerox Easy Printer Manager cuprinde şi mediile de
imprimare/scanare, setări/acţiuni, funcţiile Scan to PC şi Fax to PC. Toate aceste caracteristici asigură
utilizarea în condiţii optime a echipamentelor Xerox.
Xerox Easy Printer Manager se instalează automat odată cu driverul de imprimare.
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Imprimare în sisteme Macintosh
Această secţiune conţine informaţii utile despre imprimarea lucrărilor într-un mediu de operare
Macintosh. Mediul de imprimare trebuie configurat în prealabil. Consultaţi Instalare şi configurare.

Imprimarea unui document
Dacă imprimaţi de la un computer Macintosh, trebuie să verificaţi setările driverului de imprimare în
fiecare aplicaţie folosită. Parcurgeţi etapele de mai jos.
1. Deschideţi documentul de imprimat.
2. Deschideţi meniul File şi selectaţi Page Setup (Document Setup în anumite aplicaţii).
3. Selectaţi opţiunile pentru dimensiunea hârtiei, orientare, redimensionare, etc. Asiguraţi-vă că
echipamentul este selectat şi apăsaţi OK.
4. Deschideţi meniul File şi apăsaţi Print.
5. Selectaţi numărul de exemplare dorit şi indicaţi paginile de imprimat.
6. Apăsaţi Print.

Schimbarea setărilor de imprimare
Puteţi folosi setările de imprimare avansate disponibile în echipament.
Deschideţi o aplicaţie şi apăsaţi Print în meniul File. Numele care apare în fereastra Printer Properties
variază în funcţie de modelul echipamentului folosit. Cu excepţia numelui, structura ferestrei Printer
Properties este identică.
Observaţie: Opţiunile disponibile variază în funcţie de imprimantă şi versiunea sistemului de operare
Macintosh.

TextEdit
Această opţiune permite imprimarea antetelor şi notelor de subsol.

Print Features
Setaţi Media Type astfel încât să corespundă cu hârtia din tava selectată pentru imprimare. Procedând,
astfel, veţi obţine cea mai bună calitate a imprimării. Dacă încărcaţi un material de imprimare diferit,
selectaţi tipul hârtiei în mod corespunzător.

Layout
Opţiunea Layout vă permite să ajustaţi aspectul documentului pe pagina imprimantă. Puteţi imprima
mai multe pagini pe o coală de hârtie.
Two-Sided: permite imprimarea unui document faţă-verso.
Reverse page orientation: permite schimbarea orientării paginii (rotire la 180°). Spre exemplu, dacă doriţi
să imprimaţi partea de sus a unui document de-a lungul laturii din stânga a colii de hârtie, selectaţi
orientarea Landscape şi opţiunea Reverse Page Orientation.
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Paper Handling
Această opţiune permite selectarea setărilor de bază pentru manevrarea hârtiei: Collate Pages, Pages to
Print, Page Order, Scale to fit paper size.

Cover Page
Această opţiune permite imprimarea unei coperte la începutul sau la sfârșitul documentului.

Supply Levels
Această opţiune arată nivelul de toner disponibil la momentul respectiv.

Graphics
Această opţiune permite selectarea rezoluţiei de imprimare. Cu cât valoarea setării este mai mare, cu atât
mai clare vor fi materialele imprimate. Valorile mari cresc însă timpul necesar imprimării unui document.

Printing Multiple Pages on One Sheet
Puteţi imprima mai mult de o pagină pe o singură coală de hârtie. Această funcţie este o modalitate
eficientă de a imprima paginile draft.
1. Deschideţi o aplicaţie şi apăsaţi Print în meniul File.
2. Selectaţi Layout din lista afişată în Pages. În lista Pages per Sheet selectaţi numărul de pagini de
imprimat pe o coală de hârtie.
3. Selectaţi restul opţiunilor.
4. Apăsaţi Print. Echipamentul tipăreşte numărul de pagini selectat pentru a fi imprimat pe o coală de
hârtie.

Two Sided Printing
Puteţi imprima pe ambele părţi ale colii de hârtie.
1.
2.
3.
4.

În aplicaţia Macintosh, apăsaţi Print din meniul File.
Selectaţi Layout din lista afişată în Orientation.
Selectaţi On în dreptul opţiunii Two Sided Printing.
Selectaţi restul opţiunilor şi apăsaţi Print.

Utilizarea aplicației AirPrint
AirPrint este o aplicaţie software ce permite imprimarea fără driver de la dispozitive mobile Apple iOS şi
dispozitive cu sistem de operare Macintosh. Echipamentele configurate cu aplicaţia AirPrint permit
imprimarea directă de la computere Macintosh sau dispozitive iPhone, iPad sau iPod touch. Pentru mai
multe informaţii, consultaţi secţiunea AirPrint din capitolul Instalare şi configurare.

Utilizarea aplicației Google Cloud Print
Google Cloud Print este o aplicaţie ce vă permite să accesaţi imprimanta de la un telefon inteligent, o
tabletă sau orice alt echipament cu acces la internet. Pentru mai multe informaţii, consultaţi secţiunea
Google Cloud Print din capitolul Instalare şi configurare.
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Imprimare în sisteme Linux
Imprimare din aplicaţii
Există o mulţime de aplicaţii Linux din care puteţi imprima folosind protocolul CUPS (Common Unix
Printing System).
Deschideţi o aplicaţie şi selectaţi Print în meniul File.
Selectaţi Print direct folosind lpr.
În fereastra LPR GUI, selectaţi echipamentul din listă şi apăsaţi Properties.
Schimbaţi proprietăţile lucrării de imprimare în următoarele patru secţiuni afişate în partea de sus a
ferestrei.
• General: în această secţiune puteţi schimba dimensiunea hârtiei, tipul hârtiei şi orientarea
documentelor. De asemenea, puteţi activa funcţia duplex, adauga pagini banner la începutul şi
sfârşitul documentelor şi schimba numărul de pagini per coală.
• Text: în această secţiune puteţi specifica marginile paginii şi selecta setările textului, precum
spaţiul dintre rânduri sau coloanele de text.
• Graphics: în această secţiune puteţi selecta setările folosite pentru imprimarea imaginilor, precum
modul color, dimensiunea imaginii sau poziţia imaginii.
• Advanced: în această secţiune puteţi seta rezoluţia de imprimare, sursa de hârtie şi destinaţia.
5. Apăsaţi Apply pentru salvarea modificărilor şi închideţi fereastra Properties.
6. Apăsaţi OK în fereastra LPR GUI pentru a începe imprimarea.
1.
2.
3.
4.

Apare fereastra Printing, în care puteţi monitoriza starea lucrării de imprimare.

Imprimarea fişierelor
Puteţi imprima diverse tipuri de fişiere folosind aplicaţia CUPS standard, direct de la interfaţa cu
utilizatorul. Totuşi, pachetul de drivere înlocuieşte instrumentul lpr standard cu un program LPR GUI mult
mai intuitiv.
Pentru a imprima orice fişier:
1. Introduceţi comanda lpr <file_name> şi apăsaţi Enter. Apare fereastra LPR GUI.
2. Dacă introduceţi comanda only lpr şi apăsaţi Enter, apare fereastra Select file(s) to print. Selectaţi
fişierele de imprimat şi apăsaţi Open.
3. În fereastra LPR GUI, selectaţi echipamentul şi schimbaţi proprietăţile lucrării de imprimare.
4. Apăsaţi OK pentru a începe imprimarea.

Configurarea proprietăţilor imprimantei
În fereastra Printer Properties puteţi schimba diversele setări de imprimare ale echipamentului.
1. Deschideţi Unified Driver Configurator.
Dacă este necesar, selectaţi configuraţia Printers.
2. Selectaţi echipamentul din lista de imprimante disponibile şi apăsaţi Properties.
3. Se deschide fereastra Printer Properties.
Următoarele cinci secţiuni apar în partea de sus a ferestrei:
• General: în această secţiune puteţi schimba amplasamentul şi numele imprimantei. Numele
introdus în această secţiune apare in lista de imprimante din configuraţia Printers.
• Connection: în această secţiune puteţi vizualiza sau selecta un alt port. Dacă schimbaţi portul
USB cu portul paralel şi invers în timpul utilizării, portul echipamentului trebuie reconfigurat.
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Driver: în această secţiune puteţi vizualiza sau selecta un alt driver de imprimare. Deschideţi
Options pentru setarea opţiunilor implicite ale echipamentului.
• Jobs: această secţiune conţine lista lucrărilor de imprimare. Selectaţi Cancel job pentru anularea
unei lucrări şi bifaţi caseta Show completed jobs pentru afişarea lucrărilor anterioare.
• Classes: această opţiune arată categoria din care face parte echipamentul. Selectaţi Add to Class
pentru a adăuga echipamentul într-o anumită categorie şi Remove from Class pentru a şterge
echipamentul dintr-o anumită categorie.
4. Apăsaţi OK pentru aplicarea noilor setări şi închideţi fereastra Printer Properties.
•
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Imprimare în sisteme Unix
Imprimarea fişierelor
După ce aţi instalat imprimanta, selectaţi imaginile, textele, fişierele PS de imprimat.
1. Executaţi comanda “printui <file_name_to_print>”. Spre exemplu, dacă imprimaţi “document1”,
folosiţi comanda printui document1.
Se deschide aplicaţia Print Job Manager a driverului de imprimare Unix în care utilizatorul poate
selecta diverse opţiuni de imprimare.
2. Selectaţi una dintre imprimantele disponibile.
3. Selectaţi opţiunile de imprimare, spre exemplu Page Selection.
4. Selectaţi numărul de exemplare în Number of Copies.
5. Apăsaţi OK pentru imprimarea lucrării.

Configurarea proprietăţilor imprimantei
Aplicaţia Print Job Manager vă permite să configuraţi diverse opţiuni de imprimare în secţiunea
Properties a imprimantei. Puteţi folosi şi următoarele comenzi: H pentru Help, O pentru OK, A pentru
Apply şi C pentru Cancel.

Secţiunea General
•
•
•
•
•
•
•

Paper Size: setaţi dimensiunea hârtiei în funcţie de cerinţe.
Paper Type: selectaţi tipul hârtiei. Opţiunile disponibile sunt Printer Default, Plain şi Thick.
Paper Source: selectaţi tava de hârtie. Setarea implicită este Auto Selection.
Orientation: selectaţi direcţia de imprimare a informaţiilor pe pagină.
Duplex: imprimaţi faţă-verso pentru a economisi hârtie.
Multiple pages: imprimaţi mai multe pagini pe o coală de hârtie.
Page Border: selectaţi stilul marginii (de ex. Single-line hairline, Double-line hairline)

Secţiunea Image
În această secţiune puteţi modifica luminozitatea, rezoluţia sau poziţia imaginii pentru documentul
imprimat.

Secţiunea Text
Folosiţi această secţiune şi selectaţi setările specifice textului pentru lucrarea imprimată.

Secţiunea Margins
•

•

Use Margins: setaţi marginile documentului. Setarea marginilor este dezactivată implicit. Utilizatorul
poate schimba valorile setărilor în câmpurile corespunzătoare. Valorile implicite depind de
dimensiunea paginii.
Unit: schimbaţi unităţile de măsură în puncte, inci sau centimetri.
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Secţiunea Printer-Specific Settings
Selectaţi opţiunile dorite în secţiunile JCL şi General pentru personalizarea setărilor. Aceste opţiuni sunt
specifice imprimantei şi depind de fişierul PPD.
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5 Copiere
Capitolul cuprinde:
•
•
•
•

Procedura de copiere
Opţiuni de copiere
Utilizarea opţiunilor Layout
Ieşiri
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Procedura de copiere
Această secţiune prezintă procedura standard de copiere a documentelor:
•
•
•
•
•

Încărcaţi documentele
Selectaţi opţiunile
Introduceţi numărul de exemplare
Începeţi lucrarea
Opriţi lucrarea

Dacă funcţia de autentificare este activată, veţi avea nevoie de un cont de utilizator pentru a putea folosi
echipamentul. Pentru mai multe informaţii, contactaţi administratorul sistemului.

Încărcarea documentelor
Documentele pot fi încărcate în dispozitivul de alimentare automat sau pe platan.
Observaţie: Opţiunile disponibile variază în funcţie de configuraţia echipamentului.

Dispozitivul de alimentare automat
Dispozitivul de alimentare automat are o capacitate maximă de 40 de documente originale de 80 g/m2.
1.

Încărcaţi documentele de scanat în dispozitivul de
alimentare automat cu faţa în sus şi marginea
superioară în stânga tăvii.
2. Reglaţi ghidajul astfel încât să atingă uşor laturile
documentului.
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Platanul
Platanul poate fi folosit pentru documente originale supradimensionate, rupte sau deteriorate, dar şi
pentru cărţi şi reviste.
1.

Ridicaţi dispozitivul de alimentare automat şi
aşezaţi un singur document cu faţa în jos pe
platan, în colţul stânga jos.
2. Dimensiunea implicită a documentului este A4.
Pentru alte dimensiuni, schimbaţi opţiunea
Original Size. Pentru mai multe informaţii,
consultaţi Opţiuni de copiere.

Selectarea opţiunilor
Echipamentul dispune de o gamă variată de opţiuni pentru lucrările de copiere, opţiuni ce pot fi accesate
de la butonul Menu. După ce aţi selectat opţiunile dorite, apăsaţi Back pentru a reveni la ecranul Ready.
Observaţie: Opţiunile disponibile variază în funcţie de configuraţia echipamentului.
1.

2.
3.
4.

5.

Apăsaţi Copy pe panoul de comandă.
Tava de hârtie este sursa de hârtie
implicită. Deschideţi fanta manuală
pentru alimentarea altor tipuri de
materiale, precum hârtia cu antet sau
etichetele, necesare lucrărilor individuale.
Pentru mai multe informaţii, consultaţi
Hârtie şi materiale speciale.
Apăsaţi Menu pe panoul de comandă.
Folosiţi săgeţile sus/jos pentru a afişa
funcţia dorită şi apăsaţi OK.
Folosiţi săgeţile sus/jos pentru a afişa
opţiunea dorită, apoi apăsaţi OK pentru
salvarea opţiunii selectate. Pentru mai multe informaţii despre programarea opţiunilor, consultaţi
Opţiuni de copiere.
Apăsaţi Back pentru a reveni la meniul principal.
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Introducerea numărului de exemplare
Observaţie: Opţiunile disponibile variază în funcţie de configuraţia echipamentului.
•
•

Cantitatea maximă de exemplare este 99.
Folosiţi tastatura sau săgeţile sus/jos pe panoul de comandă pentru a introduce numărul de
exemplare necesar. Numărul introdus este afişat în colţul dreapta jos al ecranului.

Observaţie: Pentru a anula o intrare greşită, apăsaţi Clear All şi introduceţi numărul corect.

Începerea lucrării
1. Apăsaţi Start. Fiecare document este scanat o singură dată.
2. Dacă scanaţi documente faţă-verso pe platan, echipamentul afişează un mesaj înainte de a scana
documentele pe verso. Continuaţi să scanaţi paginile documentului. Imaginile sunt scanate şi
imprimate.

Oprirea lucrării
Pentru a anula o lucrare de copiere activă, apăsaţi Stop pe panoul de comandă.
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Opţiuni de copiere
Echipamentul dispune de următoarele opţiuni pentru personalizarea lucrărilor de copiere. Folosiţi butonul
Menu pentru accesarea opţiunilor.
Observaţii:
•
•

Opţiunile disponibile variază în funcţie de configuraţia echipamentului.
Dacă apăsaţi Clear All în timp ce setaţi opţiunile de copiere, toate opţiunile setate pentru lucrarea de
copiere curentă vor fi anulate şi vor reveni la valorile implicite după ce echipamentul termină de
copiat lucrarea în curs.

Funcţie
Original Size

Descriere
Permite selectarea
dimeniunii imaginii
de scanat.

Reduce/Enlarge

Documentele
originale pot fi
micşorate sau mărite
de la 25% la 400%.

2 Sided

Lighten/Darken

Ajustează
luminozitatea
imaginii imprimate.

Opţiuni
• A4
• A5
• B5 (JIS)
• Letter
• Executive
• Folio (disponibilă doar dacă originalul este încărcat în
dispozitivul de alimentare automat)
• Legal (disponibilă doar dacă originalul este încărcat în
dispozitivul de alimentare automat)
• 100 %: produce o imagine de aceeaşi dimensiune ca originalul.
• Presets: cel mai des folosite 9 procentaje de micşorare/mărire
sunt disponibile ca opţiuni pre-definite.
Opţiunile pre-definite pot fi personalizate de administratorul
sistemului sau echipamentului după cerinţe.
• Auto Fit: micşorează sau măreşte imaginea în funcţie de
imaginea originalului şi dimensiunea hârtiei.
• Custom: folosiţi tastatura sau săgeţile sus/jos pentru a introduce
procentajul necesar.
Selectaţi una dintre opţiunile de mai jos folosind săgeţile sus/jos şi
apăsaţi OK.
• 1  1 Sided: folosiţi această opţiune în cazul documentelor
originale imprimate doar pe 1 parte a colii, dacă aveţi nevoie de
exemplare identice.
• 1  2 Sided: folosiţi această opţiune în cazul documentelor
originale imprimate doar pe 1 parte a colii, dacă aveţi nevoie de
exemplare imprimate faţă-verso.
• 1  2 Sided, Rotate Side 2: produce exemplare faţă-verso
după documente originale imprimate doar pe 1 parte a colii şi
roteşte la 180° imaginea de pe verso. Folosiţi această opţiune
pentru a crea documente ce pot fi citite cap coadă, spre
exemplu calendarele.
• Lighten +1 - +5: creşte luminozitatea imaginii treptat până la
cea mai mare valoare Lighten +5; opţiune recomandată în cazul
imaginilor întunecate.
• Normal: opţiune recomandată în cazul documentelor originale
imprimate sau dactilografiate standard.
• Darken +1 - +5: scade luminozitatea imaginii treptat până la
cea mai mare valoare Darken +5; opţiune recomandată în cazul
imaginilor şterse.
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Funcţie
Original Type

Collation
Layout

Adjust Bkgd.

Descriere
Îmbunătăţeşte
calitatea imaginii
prin selectarea
tipului de document
original.
Aşează paginile
imprimate în ordine.
Se foloseşte pentru
copierea mai multor
documente pe
aceeaşi coală de
hârtie, copierea
cărţilor, crearea
broşurilor şi
posterelor.

Se foloseşte pentru
imprimarea unei
imagini fără fundal.
Reduce sau elimină
umbrele din fundal,
rezultate în urma
scanării hârtiei
colorate sau ziarelor.

Opţiuni
• Text: se foloseşte în cazul documentelor originale ce conţin în
mare parte doar text.
• Text/Photo: se foloseşte în cazul documentelor originale ce
conţin text şi imagini.
• Photo: se foloseşte în cazul fotografiilor.
• On: defineşte ordinea paginilor pentru imprimare.
• Off: opţiune recomandată, dacă nu este necesară colaţionarea.
• Normal: selectaţi această opţiune pentru a replica layoutul
documentelor originale.
• 2 Up: selectaţi această opţiune dacă doriţi să copiaţi pe aceeaşi
coală două documente a căror dimensiune a fost micşorată în
prealabil.
• 4 Up: selectaţi această opţiune dacă doriţi să copiaţi pe aceeaşi
coală patru documente a căror dimensiune a fost micşorată în
prealabil.
• ID Card Copy: echipamentul imprimă prima parte a
documentului original în jumătatea de sus a paginii şi cea de-a
doua parte în jumătatea de jos a paginii, fără a micşora
dimensiunea imaginilor.
Consultaţi Utilizarea opţiunilor Layout pentru instrucţiuni.
• Off: selectaţi această opţiune dacă nu aveţi nevoie de funcţia
Background Adjustment.
• Auto: selectaţi această opţiune pentru a îmbunătăţi aspectul
fundalului.
• Enhance Lev 1 - 2: selectaţi o valoare mai mare pentru un
fundal mai saturat.
• Erase Lev. 1 - 4: selectaţi o valoare mai mare pentru un fundal
mai luminos.
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Utilizarea opţiunilor Layout
Opţiunile Layout sunt recomandate pentru copierea mai multor documente pe aceeaşi coală de hârtie,
copierea cărţilor, crearea broşurilor şi realizarea posterelor.
Observaţie: Opţiunile disponibile variază în funcţie de configuraţia echipamentului.

Opţiunea 2 Up / 4 Up
Cu această opţiune puteţi copia două sau mai multe
documente micşorate pe aceeaşi coală de hârtie. Este
ideală pentru realizarea materialelor folosite la
prezentări sau cursuri ori pentru realizarea
documentelor în scopuri de arhivare.
Observaţie: Această opţiune se foloseşte împreună
dispozitivul de alimentare automat.
1. Apăsaţi Copy pe panoul de comandă.
2. Apăsaţi Menu pe panoul de comandă.
3. Selectaţi Layout folosind săgeţile sus/jos şi
apăsaţi OK.
4. Selectaţi opţiunea dorită:
• Normal: copiază un document original pe o coală de hârtie.
• 2 Up: copiază două documente originale diferite pe aceeaşi coală de hârtie.
• 4 Up: copiază patru documente originale diferite pe aceeaşi coală de hârtie.
Observaţie: Încărcaţi documentele originale tipărite landscape cu marginea de sus orientată spre
partea din spate a dispozitivului de alimentare. Încărcaţi documentele originale în poziţie portrait cu
marginea de sus în partea stângă a dispozitivului de alimentare.
5. Apăsaţi OK pentru salvarea setărilor şi Back pentru a reveni la meniul principal.
6. Încărcaţi originalele şi apăsaţi Start.

Opţiunea ID Copy
Echipamentul imprimă prima parte a documentului
original în jumătatea de sus a paginii şi cea de-a doua
parte în jumătatea de jos a paginii, fără a micşora
dimensiunea imaginilor. Această opţiune este
recomandată pentru copierea documentelor mici, spre
exemplu cărţile de vizită.
Observaţie: Această opţiune se foloseşte împreună cu
platanul. Dacă documentul original este mai mare
decât zona imprimabilă, imaginea va fi imprimată
parţial.
Echipamentul imprimă documente originale faţă verso
pe hârtie A4, Letter, Legal, Folio, Executive, B5, A5 sau A6.
1. Apăsaţi Copy pe panoul de comandă.
2. Apăsaţi Menu pe panoul de comandă.
3. Selectaţi Layout folosind săgeţile sus/jos şi apăsaţi OK.
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4. Selectaţi ID Card Copy folosind săgeţile sus/jos şi apăsaţi OK.
5. Apăsaţi Menu pentru a reveni la meniul principal.
6. Aşezaţi documentul original cu faţa în jos pe
platan, în dreptul săgeţii de registraţie şi coborâţi
dispozitivul de alimentare automat.
7. Apăsaţi Start.
Mesajul Place Front Side Press OK apare pe
ecran. Apăsaţi OK pe panoul de comandă.
Echipamentul începe să scaneze prima parte a
documentului original şi afişează mesajul Place
Rear Side Press Start.

8.

Întoarceţi documentul original pe verso pe platan
şi coborâţi dispozitivul de alimentare automat.
9. Apăsaţi Start pe panoul de comandă pentru a
începe copierea documentului.
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Ieşiri
Echipamentul are două ieşiri:
•

Tava de ieşire, cu faţa în jos, capacitate maximă
120 de coli de hârtie (80 g/m²).

•

Capacul din spate, cu faţa în sus, coli individuale.

Echipamentul trimite implicit colile imprimate la tava de ieşire. Dacă materialele speciale imprimate, spre
exemplu plicurile, sunt mototolite, ondulate, îndoite sau acoperite de dungi negre, ar trebuie să folosiţi
capacul din spate ca tavă de ieşire. Deschideţi capacul şi lăsaţi-l deschis în timp ce imprimaţi fiecare coală
în parte.
Observaţie: Capacul din spate poate fi folosit ca ieşire doar pentru lucrările imprimate pe o singură parte a
colii. Dacă imprimaţi faţă-verso cu capacul din spate deschis, hârtia se poate bloca.
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Utilizarea tăvii de ieşire
Tava de ieşire preia hârtia imprimată cu faţa în jos, în ordinea imprimării colilor. Se recomandă utilizarea
tăvii de ieşire pentru majoritatea lucrărilor. Pe panoul de comandă apare un mesaj de avertizare, când
tava de ieşire este plină.
Înainte de a folosi tava de ieşire, asiguraţi-vă că aţi închis capacul din spate.
Observaţii:
•
•

Dacă hârtia imprimată către tava de ieşire prezintă defecte, spre exemplu este foarte ondulată,
încercaţi să imprimaţi lucrarea către capacul din spate.
Pentru evitarea blocajelor, nu deschideţi şi nu închideţi capacul din spate în timpul imprimării.

Utilizarea capacului din spate
Hârtia imprimată iese din echipament în capacul din
spate cu faţa în sus. Utilizarea tăvii manuale şi
capacului din spate pentru imprimarea hârtiei şi
materialelor speciale asigură un traseu mai drept şi
rezultate de calitate.
Echipamentul trimite colile imprimate către capacul
din spate, dacă acesta este deschis.
Observaţie: Capacul din spate poate fi folosit ca ieşire
doar pentru lucrările imprimate pe o singură parte a
colii. Dacă imprimaţi faţă-verso cu capacul din spate
deschis, hârtia se poate bloca.

ATENŢIE: Cuptorul se încălzeşte puternic în timpul utilizării echipamentului. Atenţie când accesaţi
zona respectivă.

120

6 Scanare
Capitolul cuprinde:
•
•
•
•
•
•

Prezentare
Scanare în sisteme Windows
Scanare în sisteme Macintosh
Scanare în sisteme Linux
Scanare cu driverul TWAIN
Scanare cu driverul WIA
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Prezentare
Funcţia de scanare permite utilizatorilor să creeze versiuni digitale ale documentelor tipărite, ce pot fi
trimise la computer printr-o conexiune de reţea sau USB. Documentele pot fi scanate color, monocrom
sau alb-negru, iar fişierele digitale pot fi trimise către destinaţii diverse.
Înainte de a începe procesul de scanare, asiguraţi-vă că funcţia de scanare a fost configurată în
echipament la instalare. Pentru instrucţiuni, consultaţi Instalare şi configurare.
Această secţiune conţine informaţii despre procedura de scanare către un computer / o reţea într-unul
dintre următoarele sisteme de operare: Windows, Macintosh sau Linux. Urmaţi instrucţiunile în funcţie de
sistemul de operare instalat în computer.
Opţiunile enumerate în continuare pot fi accesate de la butonul Scan al panoului de comandă:
•

•

Scan to PC: puteţi scana documente către un computer conectat la echipament, în două moduri:
• Local PC: pentru scanarea documentelor către un computer conectat direct la WorkCentre
3215/3225 printr-un cablu USB. În cazul sistemelor Windows, driverul de imprimare şi programul
Easy Printer Manager trebuie instalate în computer înainte de utilizare. În cazul sistemelor
Macintosh, trebuie să instalaţi driverul de imprimare împreună cu aplicaţiile Image Capture sau
Xerox Scan Assistant.
• Network PC: pentru scanarea documentelor către un computer conectat la reţea. În cazul
sistemelor Windows, driverul de imprimare şi programul Easy Printer Manager trebuie instalate în
computer înainte de utilizare. În cazul sistemelor Macintosh, trebuie să instalaţi driverul de
imprimare împreună cu aplicaţiile Image Capture sau Xerox Scan Assistant.
Web Services for Devices (WSD): pentru scanarea documentelor către aplicaţii sau computere
compatibile cu Microsoft Web Services for Devices. Deşi special concepută pentru Windows Vista,
această opţiune funcţionează şi cu Windows 7 şi Windows 8. Procesul WSD scanează documentele şi
trimite fişierele la o adresă indicată de aplicaţia Windows, de la computer sau echipament.

Observaţie: Opţiunile disponibile variază în funcţie de configuraţia echipamentului.

Procesul de scanare
Procedura de scanare standard, de la un computer conectat la echipamentul WorkCentre 3215/3225 este
următoarea:
La computer:
•

Asiguraţi-vă că funcţia de scanare este activată în WC3215/3225, iar echipamentul este conectat la
computer.

La echipamentul Xerox:
•

Încărcaţi documentele.

La echipamentul Xerox SAU la computer
•
•
•
•
•

Selectaţi tipul conexiunii de scanare: Local PC, Network PC sau WSD (doar Windows)
Selectaţi destinaţia de scanare
Selectaţi parametrii lucrării de scanare
Începeţi lucrarea
Dacă este necesar, opriţi lucrarea.
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Metode de scanare
Aveţi la dispoziţie două metode de a scana o imagine folosind o conexiune locală:
•
•

TWAIN: Driverele TWAIN asigură comunicarea dintre computer şi echipament. Acest driver poate fi
folosit printr-o conexiune locală sau o conexiune de reţea în diverse sisteme de operare. Consultaţi
Scanare cu driverul TWAIN.
WIA (Windows Image Acquisition): Pentru a putea folosi acest driver, computerul trebuie conectat la
echipament printr-un cablu USB şi configurat cu Windows Vista sau Windows 7. Consultaţi Scanare cu
driverul WIA.
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Scanare în sisteme Windows
Lista de verificare
•
•
•
•

Asiguraţi-vă că funcţia de scanare a fost configurată în echipament. Consultaţi Instalare şi
configurare pentru mai multe detalii.
Asiguraţi-vă că aplicaţia Xerox Easy Printer Manager este instalată. Această aplicaţie este disponibilă
cu driverul de imprimare Xerox WC3215/3225. Easy Printer Manager este o modalitate simplă de a
alege setările de scanare şi de a administra operaţiunile echipamentului.
După ce aţi activat funcţia de scanare şi configurat setările de scanare, puteţi începe să scanaţi de la
computer sau la echipamentul Xerox imediat ce aţi introdus documentele originale în scanner sau în
dispozitivul de alimentare automat.
Dacă aţi activat o funcţie de autentificare sau securitate, veţi avea nevoie de un cont de utilizator
pentru a folosi echipamentul. Pentru mai multe informaţii, contactaţi administratorul sistemului.

Observaţie: Opţiunile disponibile variază în funcţie de configuraţia echipamentului, setările de scanare şi
destinaţia selectată.

Activarea funcţiei Scan to PC
1. La computer, deschideţi aplicaţia Xerox Easy Printer Manager. Deschideţi meniul Start, selectaţi
Programs sau All Programs, Xerox Printers şi Xerox Easy Printer Manager.
2. În partea de sus a ferestrei Easy Printer Manager, apăsaţi butonul Switch to Advanced Mode.
3. Apăsaţi butonul Scan to PC Settings în partea de sus a ferestrei. Apare ecranul Scan to PC Settings.
4. Selectaţi Enable Scan from Device Panel.
5. Selectaţi setările de scanare:
• Output Color
• Resolution
• Original Size
6. Selectaţi setările fişierului:
• Save to: locul din computer în care va fi salvat fişierul scanat
• File Format
• Actions after Saving: notificare la finalul operaţiuni de scanare şi alte opţiuni.
7. Deschideţi secţiunea Image pentru a selecta restul setărilor de scanare.
8. Apăsaţi Save în partea de jos a ecranului pentru salvarea setărilor.
Observaţie: De asemenea, puteţi selecta Default pentru a configura echipamentul să scaneze cu setările
implicite.
Observaţie: Aceste setări vor fi confirmate la echipament în momentul trimiterii faxului de la panoul de
comandă.

124

Încărcarea documentelor
Documentele pot fi încărcate în dispozitivul de alimentare automat sau pe platan.

Dispozitivul de alimentare automat
Dispozitivul de alimentare automat are o capacitate maximă de 40 de documente originale de 80 g/m2.
1. Încărcaţi documentele de scanat în dispozitivul de alimentare automat cu faţa în sus şi marginea
superioară în stânga tăvii.
2. Reglaţi ghidajul astfel încât să atingă uşor laturile documentului.

Platanul
Platanul poate fi folosit pentru documente originale supradimensionate, rupte sau deteriorate, dar şi
pentru cărţi şi reviste.
1. Ridicaţi dispozitivul de alimentare automat şi aşezaţi
un singur document cu faţa în jos pe platan, în colţul
stânga jos.
2. Dimensiunea implicită a documentului este A4 (în
funcţie de ţară). Pentru alte dimensiuni, schimbaţi
opţiunea Original Size. Consultaţi Opţiuni de scanare
pentru mai multe informaţii.

Selectarea unei destinaţii de scanare
Dacă apăsaţi butonul Scan pe panoul de comandă, vor apărea două opţiuni: Scan to PC şi Scan to WSD.
Dacă selectaţi Scan to PC, trebuie să alegeţi şi tipul conexiunii: Local sau Network PC.
Observaţie: Dacă computerul nu este conectat la echipament prin portul USB, opţiunea Scan to Local PC
nu va apărea pe interfaţa cu utilizatorul. Imediat ce conectaţi echipamentul prin USB, respectiva opţiune
de scanare va fi disponibilă.
Observaţie: Dacă nu aţi configurat funcţia de scanare în Easy Printer Manager de la computer, acesta nu
va apărea ca destinaţie în meniul Scan al echipamentului.

125

Opţiunea Scan to Local PC
Pentru a folosi opţiunea Scan to Local PC, echipamentul trebuie conectat la computer sau staţia de lucru
printr-un cablu USB. Driverul de scanare trebuie instalat în prealabil în computer. Pentru mai multe
informaţii, consultaţi Instalare şi configurare.
1.
2.
3.
4.
5.

Apăsaţi butonul Scan pe panoul de comandă.
Scan to PC apare pe interfaţa cu utilizatorul. Apăsaţi OK.
Selectaţi Local PC folosind săgeţile sus/jos.
Apăsaţi OK. Dacă nu apare mesajul Not Available, verificaţi conexiunea şi/sau setările de scanare.
Selectaţi destinaţia de scanare folosind săgeţile sus/jos şi apăsaţi OK.

Opţiunea Scan to Network PC
Asiguraţi-vă că echipamentul este conectat la reţea, că driverul de scanare este instalat şi funcţia de
scanare activată. Pentru instrucţiuni, consultaţi Instalare şi configurare.
1.
2.
3.
4.
5.

Apăsaţi Scan pe panoul de comandă.
Scan to PC apare pe interfaţa cu utilizatorul. Apăsaţi OK.
Selectaţi Network PC folosind săgeţile sus/jos.
Apăsaţi OK. Dacă nu apare mesajul Not Available, verificaţi conexiunea şi/sau setările de scanare.
Căutaţi numele computerului expeditor în lista de destinaţii folosind săgeţile sus/jos şi apăsaţi OK.

Opţiunea Scan to WSD
Folosind această opţiune puteţi scana către aplicaţii sau computere compatibile cu Microsoft Web
Services for Devices.
1.
2.
3.
4.

Apăsaţi Scan pe panoul de comandă.
Selectaţi WSD folosind săgeţile sus/jos şi apăsaţi OK.
Selectaţi destinaţia dorită şi apăsaţi OK.
Când apare Profile List, ce confirmă destinaţia de stocare a fişierului scanat în computer, selectaţi
amplasamentul corect folosind săgeţile sus/jos şi apăsaţi OK.

Selectarea opţiunilor
După ce aţi ales metoda de conectare, puteţi selecta setările lucrării.
Observaţie: Opţiunile disponibile variază în funcţie de configuraţia echipamentului şi metoda de scanare
selectată.
1. Următoarele opţiuni pot fi accesate de la butonul Menu pentru scanare către un computer local sau
din reţea, dar şi de la interfaţa computerului, specifică sistemului de operare folosit.
Output Color
Resolution
Original Size
File Format

Setează modul de scanare a imaginii: Color, Grayscale sau Black and White.
Setează rezoluţia imaginii: 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi or 600 dpi. Valorile mari ale rezoluţiei
măresc dimensiunea fişierului.
Setează dimensiunea documentului original scanat: Letter, Executive, A4, A5, B5 (JIS).
Setează formatul de fişier al imaginii salvate: Multi-page PDF, Single-page PDF, Multi-page
TIFF, Single-page TIFF, JPEG.

Selectaţi opţiunea dorită la interfaţa cu utilizatorul şi apăsaţi OK. Configuraţi setările şi apăsaţi OK.
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Începerea lucrării
După ce aţi introdus în echipament documentul de scanat şi aţi ales setările lucrării, puteţi începe să
scanaţi respectiva lucrare fie la echipament, fie de la computer.
1. Apăsaţi butonul Start la echipament SAU la computer.
2. Echipamentul începe să scaneze documentul original apoi vă întreabă dacă doriţi să scanaţi o altă
pagină.
3. Pentru a scana o altă pagină, folosiţi săgeţile sus/jos şi selectaţi Yes, apoi apăsaţi OK. Încărcaţi
documentul original şi apăsaţi Start. Dacă nu, selectaţi No şi apăsaţi OK.
Imaginile sunt scanate şi trimise la destinaţia selectată pentru lucrare.

Oprirea lucrării
Puteţi anula o lucrare de scanare activă.
1. Apăsaţi butonul Stop pe panoul de comandă. Echipamentul întrerupe operaţiunea de scanare şi
şterge fişierul, respectiv lucrarea, apoi trece la următoarea lucrare.
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Scanare în sisteme Macintosh
Această secţiune prezintă procedura de scanare standard de la un computer Macintosh cu sistem de
operare Mac OS X 10.5 sau o versiune ulterioară:
•
•
•
•
•

Încărcaţi documentele
Selectaţi destinaţia de scanare
Selectaţi opţiunile de scanare
Începeţi lucrarea
Opriţi lucrarea (dacă este necesar).

Lista de verificare
•
•

Asiguraţi-vă că funcţia de scanare a fost configurată în echipamentul Xerox. Consultaţi Instalare şi
configurare pentru mai multe detalii.
Alegeţi aplicaţia pe care o veţi folosi pentru scanarea documentelor. Asiguraţi-vă că aplicaţia aleasă
este instalată în computerul Macintosh şi funcţională.
• Image Capture este o aplicaţie Macintosh ce poate fi folosită uşor pentru selectarea setărilor de
scanare şi procesarea unei lucrări de scanare.
• Scan Assistant este o aplicaţie Xerox instalată automat împreună cu driverul de imprimare Xerox.
Oferă o interfaţă prin intermediul căreia utilizatorii pot selecta scanerul, schimba setările de
scanare şi începe operaţiunea de scanare direct de la computer.
Observaţie: Opţiunile disponibile variază în funcţie de configuraţia echipamentului, opţiunile de
scanare şi destinaţia selectată.

Încărcarea documentelor
Documentele pot fi încărcate în dispozitivul de alimentare automat sau pe platan.

Dispozitivul de alimentare automat
Dispozitivul de alimentare automat are o capacitate maximă de 40 de documente originale de 80 g/m2.
1. Încărcaţi documentele de scanat în dispozitivul de alimentare automat cu faţa în sus şi marginea
superioară în stânga tăvii.
2. Reglaţi ghidajul astfel încât să atingă uşor laturile documentului.
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Platanul
Platanul poate fi folosit pentru documente originale supradimensionate, rupte sau deteriorate, dar şi
pentru cărţi şi reviste.
1.

Ridicaţi dispozitivul de alimentare automat şi
aşezaţi un singur document cu faţa în jos pe
platan, în colţul stânga jos.
2. Dimensiunea implicită a documentului este A4 (în
funcţie de ţară). Pentru alte dimensiuni, schimbaţi
opţiunea Original Size. Consultaţi Opţiuni de
scanare pentru mai multe informaţii.

Activarea funcţiei Scan to PC
1. La computerul Macintosh, deschideţi directorul
Applications şi apăsaţi Image Capture.
Observaţie: Etapele de parcurs variază în funcţie
de versiunea sistemului de operare Mac. Etapele
de mai jos se referă la Mac OS 10.8, dar sunt
valabile şi pentru alte versiuni, inclusiv 10.6 şi
versiunile ulterioare.
2. Găsiţi echipamentul în coloana stângă a listei şi selectaţi-l.
3. Selectaţi opţiunile lucrării de scanare în meniul Scan din partea dreaptă a ecranului.
4. Salvaţi opţiunile selectate, apăsând Save.
Observaţie: Aceste opţiuni vor fi confirmate la echipament în momentul trimiterii faxului de la panoul
de comandă.

Opţiuni de scanare
Opţiuni de scanare
Scan Mode
Kind

Resolution
Size
Orientation
Scan To

Name
Format
Image Correction

Setări
Flatbed: From the platen glass
Document Feeder
Text
Black and White
Color
75 dpi – 600 dpi
A4, Letter, Legal
Portrait, Landscape, Reversed Portrait, Reversed
Landscape
Desktop
Documents folder
[Other folder names on device]
Create a name for the scanned file
JPEG, TIFF, PNG, JPEG 2000, GIF, BMP, PDF
None
Manual: Brightness, Tint, Temperature, Saturation
Restore Defaults
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Selectarea unei destinaţii de scanare
Dacă apăsaţi butonul Scan pe panoul de comandă, vor apărea două opţiuni: Scan to PC şi Scan to WSD.
Dacă selectaţi Scan to PC, trebuie să alegeţi şi tipul conexiunii: Local sau Network PC.
Observaţie: Dacă computerul nu este conectat la echipament prin portul USB, opţiunea Scan to Local PC
nu va apărea pe interfaţa cu utilizatorul. Imediat ce conectaţi echipamentul prin USB, respectiva opţiune
de scanare va fi disponibilă.
Observaţie: Dacă nu aţi configurat funcţia de scanare în echipamentul Xerox de la computer, acesta nu va
apărea ca destinaţie în meniul Scan al echipamentului.

Opţiunea Scan to Local PC
Pentru a folosi opţiunea Scan to Local PC, echipamentul trebuie conectat la computer sau staţia de lucru
printr-un cablu USB. Driverul de scanare trebuie instalat în prealabil în computer. Pentru mai multe
informaţii, consultaţi Instalare şi configurare.
La echipament:
1.
2.
3.
4.
5.

Apăsaţi butonul Scan pe panoul de comandă.
Scan to PC apare pe interfaţa cu utilizatorul. Apăsaţi OK.
Selectaţi Local PC folosind săgeţile sus/jos.
Apăsaţi OK. Dacă nu apare mesajul Not Available, verificaţi conexiunea şi/sau setările de scanare.
Selectaţi destinaţia de scanare dorită folosind săgeţile sus/jos şi apăsaţi OK.

Opţiunea Scan to Network PC
La echipament:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Apăsaţi Scan pe panoul de comandă.
Selectaţi Scan to PC folosind săgeţile sus/jos.
Apăsaţi OK. Dacă nu apare mesajul Not Available, verificaţi conexiunea şi/sau setările.
Căutaţi numele computerului expeditor în lista de destinaţii folosind săgeţile sus/jos şi apăsaţi OK.
Selectaţi destinaţia de scanare dorită folosind săgeţile sus/jos şi apăsaţi OK.
Verificaţi setările de scanare pentru a vă asigura că sunt potrivite pentru lucrarea realizată: Profile List,
File Format, Output Color, Resolution şi Original size. În caz contrar, schimbaţi-le. Apăsaţi OK.

Începerea lucrării
După ce aţi introdus în echipament documentul de scanat şi aţi ales setările lucrării, puteţi începe să
scanaţi respectiva lucrare fie la echipament, fie de la computer.
4. Apăsaţi butonul Start la echipament SAU selectaţi Scan în aplicaţia Image Capture din computer.
5. Echipamentul începe să scaneze documentul original apoi vă întreabă dacă doriţi să scanaţi o altă
pagină.
6. Pentru a scana o altă pagină, folosiţi săgeţile sus/jos şi selectaţi Yes, apoi apăsaţi OK. Încărcaţi
documentul original şi apăsaţi Start. Dacă nu, selectaţi No şi apăsaţi OK.
Imaginile sunt scanate şi trimise la destinaţia selectată pentru lucrare.
Observaţie: Dacă nu puteţi scana folosind Image Capture, actualizaţi sistemul de operare Mac la
ultima versiune. Image Capture funcţionează corect la Mac OS X 10.4.7 sau versiunile ulterioare.

Oprirea lucrării
Puteţi anula o lucrare de scanare activă.
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1. Apăsaţi butonul Stop pe panoul de comandă. Echipamentul întrerupe operaţiunea de scanare şi
şterge fişierul, respectiv lucrarea, apoi trece la următoarea lucrare.
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Scanare în sisteme Linux
Puteţi scana un document din fereastra Unified Driver Configurator. Asiguraţi-vă că echipamentul este
pornit şi conectat la computer printr-un cablu USB sau conectat la reţea. Instalaţi driverul de scanare,
urmând instrucţiunile primite cu acesta.

Scanare
1. Dublu-clic pe Unified Driver Configurator.
2. Apăsaţi butonul pentru a selecta Scanners Configuration.
3. Selectaţi scanerul din listă.
• Dacă folosiţi un singur echipament, iar acesta este conectat la computer şi pornit, scanerul va
apărea în listă şi va fi selectat automat.
• Dacă la computer sunt conectate două sau mai multe scanere, oricare poate fi selectat oricând.
Spre exemplu, dacă primul scanner nu este disponibil, puteţi selecta cel de-al doilea scanner, seta
opţiunile echipamentului şi începe scanarea imaginilor simultan.
4. Apăsaţi Properties.
5. Încărcaţi documentele originale cu faţa în sus în dispozitivul de alimentare automat sau aşezaţi un
singur document original cu faţa în jos pe platan.
6. În fereastra Scanner Properties, apăsaţi Preview.
Documentul este scanat, iar imaginea de pre-vizualizare apare în Preview Pane.
7. În Preview Pane, folosiţi cursorul pentru a selecta zona din imagine ce va fi scanată.
8. Schimbaţi opţiunile de scanare în secţiunile Image Quality şi Scan Area.
• Image Quality: această opţiune vă permite să selectaţi modul şi rezoluţia de scanare pentru
imagine.
• Scan Area: această opţiune vă permite să selectaţi dimensiunea paginii. Apăsaţi butonul
Advanced pentru a seta manual dimensiunea paginii.
Dacă doriţi să folosiţi una dintre setările pre-definite ale opţiunilor de scanare, selectaţi opţiunea
dorită din lista Job Type.
9. Apăsaţi Default pentru restabilirea setărilor implicite ale opţiunilor de scanare.
10. La final, apăsaţi Scan pentru a începe operaţiunea de scanare.
În partea stângă jos a ferestrei puteţi monitoriza starea lucrării. Pentru anularea lucrării, apăsaţi
Cancel.
Imaginea scanată apare pe ecran.
11. La final, apăsaţi Save în bara de unelte.
12. Selectaţi directorul în care doriţi să salvaţi imaginea şi denumiţi fişierul.
13. Apăsaţi Save.
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Setări Job Type
Puteţi salva setările opţiunilor de scanare pentru reutilizare.

Salvarea unei noi setări Job Type
1.
2.
3.
4.

Schimbaţi opţiunile în fereastra Scanner Properties.
Apăsaţi Save As.
Denumiţi setarea.
Apăsaţi OK.

Setarea este adăugată în lista Job Type.

Ştergerea unei setări Job Type
1. Selectaţi setarea pe care doriţi să o ştergeţi din lista Job Type.
2. Apăsaţi Delete.
Setarea este ştearsă din listă.
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Aplicaţia Image Manager
Aplicaţia Image Manager vă pune la dispoziţie comenzile şi instrumentele necesare editării imaginilor
scanate. Folosiţi următoarele instrumente pentru editarea unei imagini:
Instrumente

Nume

Funcţie

Save

Salvează imaginea.

Undo

Anulează ultima acţiune.

Redo

Restabileşte acţiunea anulată.

Scroll

Vă permite să parcurgeţi imaginea.

Crop

Decupează zona de imagine selectată.

Zoom Out

Măreşte imaginea.

Zoom In

Micşorează imaginea.

Scale

Vă permite să redimensionaţi imaginea; puteţi introduce valoarea manual
sau seta valoarea proporţional, vertical ori orizontal.

Rotate

Vă permite să rotiţi imaginea; puteţi selecta numărul de grade din lista
afişată.

Flip

Vă permite să întoarceţi imaginea vertical sau orizontal.

Effect

Vă permite să ajustaţi luminozitatea sau contrastul imaginii ori să inversaţi
imaginea.

Properties

Arată proprietăţile imaginii.

Pentru mai multe detalii despre aplicaţia Image Manager, consultaţi secţiunea Help.

134

Scanare cu driverul TWAIN
Dacă doriţi să scanaţi documentele folosind un alt program software, respectivul program trebuie să fie
compatibil TWAIN, spre exemplu Adobe Photoshop. Parcurgeţi etapele de mai jos pentru a scana folosind
un program software compatibil TWAIN.
1. Asiguraţi-vă că echipamentul este conectat la computer şi pornit.
2. Instalaţi driverul TWAIN. Urmaţi instrucţiunile de instalare primite împreună cu driverul.
3. Încărcaţi documentele originale cu faţa în sus în dispozitivul de alimentare automat sau aşezaţi un
singur document original cu faţa în jos pe platan.
4. Deschideţi o aplicaţie, spre exemplu Adobe Photoshop.
5. Deschideţi fereastra TWAIN şi setaţi opţiunile de scanare.
6. Scanaţi şi salvaţi imaginea scanată.
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Scanare cu driverul WIA
Echipamentul suportă şi driverul Windows Image Acquisition (WIA) pentru scanarea imaginilor. Driverul
WIA este una dintre componentele standard oferite de Microsoft Windows, compatibilă cu camere
digitale şi scanere.
Observaţie: În cazul acestui echipament, driverul WIA funcţionează doar în sisteme de operare
Windows Vista/7.0/8.0 cu port USB.
1. Asiguraţi-vă că echipamentul este conectat la computer şi pornit.
2. Instalaţi driverul WIA. Urmaţi instrucţiunile de instalare primite împreună cu driverul echipamentului
Xerox.
3. Încărcaţi documentele originale cu faţa în sus în dispozitivul de alimentare automat sau aşezaţi un
singur document original cu faţa în jos pe platan.
4. Scanaţi documentele originale, după cum urmează:
Windows Vista
a. În meniul Start, selectaţi Control Panel > Scanners and Cameras.
b. Dublu-clic pe Scan a document or picture. Se deschide aplicaţia Windows Fax and Scan.
Puteţi selecta View scanners and cameras pentru afişarea listei cu scanere disponibile.
c. Dacă opţiunea Scan a document or picture nu este vizibilă, deschideţi programul MS Paint şi
apăsaţi From Scanner or Camera în meniul File.
d. Selectaţi New Scan. Apare driverul de scanare. Selectaţi opţiunile de scanare.
e. Selectaţi Scan.
Windows 7
a. În meniul Start, selectaţi Control Panel > Devices and Printers.
b. Apăsaţi butonul drept al mouse-ului pe pictograma driverului în Printers and Faxes > Start Scan.
Se deschide aplicaţia New Scan.
c. Selectaţi opţiunile de scanare.
d. Selectaţi Scan.
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7 Fax
Capitolul cuprinde:
•
•
•
•
•
•

Prezentare
Procedura de trimitere a faxurilor
Opţiuni de trimitere
Opţiuni de primire
Funcţia Fax Forward Sent/Received
Funcţia Fax from PC
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Prezentare
Echipamentul multifuncţional Xerox oferă o gamă variată de funcţii şi opţiuni fax. Această secţiune
cuprinde informaţii despre utilizarea eficientă a faxului.
Înainte de a începe oricare dintre procesele prezentate mai jos, verificaţi dacă funcţia fax a fost
configurată la instalarea echipamentului şi căile de comunicare activate. Consultaţi Instalare şi
configurare pentru mai multe informaţii.

Schimbarea setărilor implicite ale faxului din CentreWare Internet Services
În timpul instalării şi configurării echipamentului, setările implicite au fost definite pentru toate funcţiile,
inclusiv fax. Pentru a schimba una sau mai multe dintre setările faxului după instalare, accesaţi Easy
Printer Manager sau CentreWare Internet Services, parcurgând etapele de mai jos.
1. Pentru CentreWare: La staţia de lucru, deschideţi browser-ul web şi introduceţi adresa IP a
echipamentului în câmpul Address. Apăsaţi Enter.
Dacă nu cunoaşteţi adresa IP, deschideţi Easy Printer Manager (în meniul Start) şi selectaţi
imprimanta ale cărei setări doriţi să le schimbaţi. Când apare pagina imprimantei, deschideţi
secţiunea Machine Settings. Veţi fi redirecţionat către CentreWare Internet Services. Parcurgeţi
etapele de mai jos pentru finalizarea procesului.
2. În pagina CentreWare a echipamentului, selectaţi Properties.
3. Dacă este necesar, introduceţi numele de utilizator al administratorului (admin) şi parola (1111), apoi
selectaţi Login. Apăsaţi Properties.
4. În secţiunea Machine Settings, selectaţi linkul Fax în panoul de navigare din stânga.
5. Selectaţi linkul General în panoul de navigare din stânga.
6. În zona Change Default, funcţiile sunt afişate alături de setările implicite ale echipamentului. Dacă
doriţi să schimbaţi una sau mai multe setări implicite, selectaţi setările dorite în meniul afişat.
Observaţie: Utilizatorii pot schimba setările pentru orice lucrare fax; după terminarea lucrării,
echipamentul restabileşte setările implicite.
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Procedura de trimitere a faxurilor
Această secţiune prezintă procedura standard de trimitere a unui fax. Parcurgeţi etapele de mai jos
pentru a trimite un fax.
•
•
•
•
•
•
•

Încărcaţi documentele
Selectaţi opţiunile
Introduceţi numărul de fax
Începeţi lucrarea
Verificaţi starea lucrării
Opriţi lucrarea
Confirmaţi faxul

Observaţie: Consultaţi Instalare şi configurare pentru informaţii despre configurarea funcţiei fax.

Încărcarea documentelor
Documentele pot fi încărcate fie în dispozitivul de alimentare automat, fie pe platan. Dacă folosiţi ambele
metode, echipamentul va scana mai întâi documentele din dispozitivul de alimentare.

Dispozitivul de alimentare automat
Dispozitivul de alimentare automat are o capacitate maximă de 40 de documente originale de 80 g/m2.
1. Încărcaţi documentele de scanat în dispozitivul de alimentare automat cu faţa în sus şi marginea
superioară în stânga tăvii.
2. Reglaţi ghidajele astfel încât să atingă uşor marginile documentului.

Platanul
Platanul poate fi folosit pentru documente originale supradimensionate, rupte sau deteriorate, dar şi
pentru cărţi şi reviste.
1. Ridicaţi dispozitivul de alimentare automat şi aşezaţi un
singur document cu faţa în jos pe platan, în colţul stânga jos.
2. Dimensiunea implicită a documentului este A4 (în funcţie de
ţară). Pentru documente de alte dimensiuni, schimbaţi
opţiunea Original Size când programaţi lucrarea.
Observaţie: Documentele sunt scanate o singură dată chiar
dacă aţi selectat mai multe destinaţii sau exemplare.
După ce aţi introdus documentele de trimis prin fax în
echipament, puteţi programa restul setărilor lucrării la
echipament sau la computer folosind Easy Printer Manager ori
CentreWare Internet Services. Etapele de parcurs pentru fiecare
metodă sunt prezentate în continuare.
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Selectarea opţiunilor
Opţiunile pot fi selectate pentru fiecare fax trimis. Au fost configurate implicit la instalarea
echipamentului; dacă doriţi să schimbaţi setările implicite pentru un anumit fax, parcurgeţi etapele de
mai jos. Dacă doriţi să folosiţi setările implicite ale calităţii imaginii, rezoluţiei şi dimensiunii originalului
pentru a trimite un fax standard către o singură destinaţie, puteţi trece peste această etapă. După
trimiterea faxului, echipamentul va reveni la setările implicite.
Puteţi alege opţiunile faxului parcurgând etapele de mai jos.

La echipament:
Apăsaţi butonul Fax.
Apăsaţi butonul Menu.
Selectaţi meniul Fax Features folosind săgeţile sus/jos.
Parcurgeţi lista de opţiuni şi selectaţi setările lucrării.
Pentru a selecta o opţiune, apăsaţi OK.
Apoi, parcurgeţi lista de setări a respectivei opţiuni şi apăsaţi
Yes sau No. Apăsaţi OK. Echipamentul confirmă salvarea
opţiunii pentru lucrarea în curs.
7. Apăsaţi butonul Back pentru a reveni la meniul Features şi
selectaţi restul opţiunilor pentru lucrarea în curs.
8. După ce aţi selectat toate opţiunile pentru lucrarea în curs, apăsaţi OK.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Următoarele opţiuni ale faxului pot fi accesate de la butonul Menu.
Lighten/Darken
Resolution
Original Size
Multi Send
Delay Send
Priority Send
Forward Send/Receive
Secure Receive
Add Page
Cancel Job

Comandă manuală pentru ajustarea luminozităţii imaginilor scanate.
O valoare mai mare a rezoluţiei produce fotografii de calitate mai bună. O valoare
mai mică a rezoluţiei reduce durata transferului.
Această opţiune vă permite să selectaţi dimensiunea imaginii de scanat.
Această opţiune vă permite să trimiteţi un fax către mai multe destinaţii.
Se foloseşte pentru programarea orei de trimitere a unui fax la echipament.
Se foloseşte pentru trimiterea unui fax prioritar înaintea operaţiunilor programate.
Puteţi seta echipamentul să redirecţioneze un fax primit sau trimis către un alt fax
sau un computer conectat la reţea.
Se foloseşte pentru restricţionarea imprimării faxurilor primite, dacă echipamentul
nu este supravegheat.
Se foloseşte pentru adăugarea de documentele suplimentare la un fax programat,
salvat în memoria echipamentului.
Anulează un fax programat, salvat în memoria echipamentului.

De la computer:
Din CentreWare: La staţia de lucru, deschideţi browser-ul web şi introduceţi adresa IP a echipamentului în
câmpul Address. Apăsaţi Enter. În pagina CentreWare Internet Services, selectaţi Properties, General şi
Fax. Modificaţi fiecare opţiune. Apăsaţi Apply la final.
Din Easy Printer Manager: Deschideţi Easy Printer Manager din meniul Start. Selectaţi imprimanta ale
cărei funcţii doriţi să le schimbaţi. Când apare pagina imprimantei, deschideţi secţiunea Machine
Settings. Veţi fi redirecţionat către CentreWare Internet Services. Parcurgeţi etapele de mai jos pentru
finalizarea procesului.
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Introducerea numărului de fax
1. Pe interfaţa cu utilizatorul a panoului de comandă ar trebui să apară
Fax 1: _____

2. Introduceţi numărul faxului destinatar astfel:
a. Keypad Dial: Introduceţi numărul de fax de la tastatură când apare mesajul Fax 1:____.
b. Manual Dial: Apăsaţi butonul On Hook pentru a auzi tonul de ape înainte de a introduce numărul
de fax.
c. Redial: Apăsaţi butonul Redial în partea dreaptă a panoului de comandă pentru a apela automat
ultimul număr de fax (sau numere). Parcurgeţi lista şi selectaţi numărul dorit.
d. Speed Dial: Pentru numerele cu apelare rapidă formate dintr-o singură cifră (0-9), ţineţi apăsat
butonul corespunzător pe tastatură. Pentru numerele cu apelare rapidă formate din două sau trei
cifre, ţineţi apăsate butoanele primelor, apoi apăsaţi butonul ultimei cifre.
e. Address Book: Apăsaţi butonul Address Book pentru a deschide agenda şi selectaţi o intrare
Speed Dial sau Group Dial ce va fi adăugată în lista de destinatari. Consultaţi Agenda de adrese
pentru instrucţiuni despre setarea şi utilizarea agendei.

Începerea lucrării
1. Apăsaţi butonul Start la echipament. (Pentru trimiterea unui fax de la computer, consultaţi Funcţia
Fax from PC.)
2. Echipamentul scanează documentele originale, apelează numerele formate şi încearcă să facă
legătura cu faxul la distanţă. După stabilirea conexiunii, echipamentul trimite faxul.
Dacă numărul format este ocupat sau nu primiţi niciun răspuns la faxul trimis, echipamentul reapelează automat respectivul număr o dată la trei minute, timp de şapte ori în funcţie de setările
implicite din fabrică.
Observaţie: Setarea implicită a fost schimbată la instalarea şi configurarea echipamentulu. O puteţi
schimba la loc parcurgând etapele de mai jos.
Pentru a schimba intervalul de timp dintre reapelări şi numărul încercărilor de reapelare:
a. Apăsaţi butonul Machine Status şi selectaţi Fax Setup. Apăsaţi OK.
b. Selectaţi Sending. Apăsaţi OK.
c. Selectaţi Redial Times. Apăsaţi OK. Setaţi numărul încercărilor de reapelare pentru trimiterea
faxului. Puteţi selecta maxim 13 încercări. Apăsaţi OK.
d. Selectaţi Redial Term. Apăsaţi OK. Setaţi intervalul de timp dintre reapelări. Puteţi selecta maxim
15 minute între reapelări. Apăsaţi OK.
e. Dacă pe ecran apare Retry Redial?, apăsaţi OK pentru reapelarea imediată a numărului. Pentru a
anula reapelarea automată, apăsaţi Stop.
f. Pentru imprimarea unui raport de confirmare la trimiterea faxului, parcurgeţi etapele de mai jos.
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Confirmarea faxului
•

•
•
•

După trimiterea ultimei pagini a documentului original, echipamentul emite un semnal sonor şi revine
la modul Ready.
• Pentru imprimarea unui raport de confirmare, procedaţi astfel:
• Apăsaţi butonul Machine Status.
• Selectaţi Info Pages şi apăsaţi OK.
• Selectaţi Fax Confirm şi apăsaţi OK.
• Selectaţi Print. Apăsaţi OK pentru imprimarea raportului de confirmare ce include o imagine
micşorată a primei pagini din fax.
În funcţie de aplicaţia şi sistemul de operare folosite şi dacă aţi selectat opţiunea Notify me of
delivery, pe ecranul computerului poate apărea un mesaj ce confirmă ajungerea faxului la destinaţie.
În Easy Printer Manager, puteţi opta să primiţi un e-mail de confirmare a faxului.
Dacă apar probleme în timpul trimiterii faxului, pe ecran apare un mesaj de eroare. În acest caz,
apăsaţi Stop pentru a şterge mesajul, rezolvaţi problema şi încercaţi să trimiteţi faxul din nou. Pentru
mai multe informaţii, consultaţi Probleme cu faxul.
De asemenea, puteţi configura echipamentul să imprime automat raportul de confirmare după
fiecare fax trimis.
• Apăsaţi butonul Machine Status şi selectaţi System Setup. Apăsaţi OK.
• Selectaţi Machine Setup. Apăsaţi OK.
• Selectaţi Confirm. Apăsaţi OK.

Oprirea lucrării
Pentru a anula o lucrare activă, apăsaţi butonul Stop pe panoul de comandă.
Pentru anularea unei lucrări Delayed Fax parcurgeţi etapele de mai jos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Apăsaţi butonul Fax pe panoul de comandă.
Apăsaţi butonul Menu. Selectaţi Fax Feature. Apăsaţi OK.
Selectaţi Cancel Job. Apăsaţi OK.
Selectaţi lucrarea pe care doriţi să o anulaţi. Apăsaţi OK.
Când apare mesajul are you sure?, apăsaţi OK.
Mesajul afişat confirmă anularea lucrării.
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Opţiuni de trimitere
Echipamentul pune la dispoziţia utilizatorilor o serie de opţiuni pentru personalizarea faxurilor. Aceste
opţiuni pot fi accesate de la echipament şi parţial de la computer prin Xerox Easy Printer Manager sau
Xerox CentreWare Internet Services. Consultaţi tabelul de mai jos pentru opţiunile corespunzătoare
fiecărei funcţii în parte.
•
•
•

Consultaţi paginile indicate în tabel pentru detalii despre funcţii şi utilizarea lor.
Opţiunile disponibile variază în funcţie de configuraţia echipamentului.
După finalizarea lucrării, opţiunile setate vor reveni la valorile implicite.

Pentru a accesa funcţiile prezentate în continuare la computer SAU pentru a schimba setările implicite ale
acestor funcţii, parcurgeţi etapele pentru acces online la secţiunea Schimbarea setărilor implicite.
Funcţie

Descriere

Opţiuni

Lighten/Darken

Ajustează
luminozitatea
materialului
imprimat.

Lighten +1 - +5: creşte luminozitatea imaginii treptat până la
cea mai mare valoare Lighten +5; opţiune recomandată în cazul
imaginilor întunecate.
• Normal: opţiune recomandată în cazul documentelor originale
imprimate sau dactilografiate standard.
• Darken +1 - +5: cade luminozitatea imaginii treptat până la cea
mai mare valoare Darken +5; opţiune recomandată în cazul
imaginilor şterse.
• Standard: opţiune recomandată pentru documentele text.
Necesită un timp mai scurt de transfer, dar nu produce imagini
de calitate în cazul aplicaţiilor grafice şi fotografiilor.
• Fine: opţiune recomandată pentru aplicaţii de creaţie şi
fotografii. Aceasta este rezoluţia implicită şi alegerea ideală în
majoritatea cazurilor.
• SuperFine: opţiune recomandată pentru aplicaţii grafice şi
fotografii de calitate.
• Photo Fax: opţiune recomandată în cazul documentelor
originale ce conţin nuanţe de gri sau fotografiilor.
• Color Fax: opţiune recomandată pentru documente originale
color.
Trimiterea faxurilor color este posibilă doar dacă faxul
destinatar suportă modul de primire color, iar faxul este trimis
manual. În acest mod, faxurile nu pot fi trimise din memoria
echipamentului.
Observaţie: Dacă echipamentul este setat pe rezoluţia Super Fine, iar
faxul destinatar nu suportă această rezoluţie, echipamentul
transmite faxul folosind cel mai bun mod de rezoluţie disponibil.
• A4
• A5
• B5 (JIS)
• Letter
• Executive
• Fax 1: se foloseşte pentru a introduce primul număr de fax.
• Fax 2 - 10: se foloseşte pentru trimiterea unui fax la cel mult 10
destinaţii. Una dintre ele poate fi o adresă de grup din agendă.
Consultaţi Multi Send pentru instrucţiuni.

Acces: la
echipament, la
computer

Resolution
Acces: la
echipament, la
computer

Original Size
Acces: la
echipament, la
computer
Multi Send
Acces: la
echipament

Rezoluţia modifică
aspectul faxului la
terminalul
destinatar. O valoare
mare a rezoluţiei
îmbunătăţeşte
calitatea imaginii. O
valoare mică a
rezoluţiei reduce
timpul de transfer.

Se foloseşte pentru
selectarea
dimensiunii imaginii
de scanat.
Se foloseşte pentru
trimiterea unui fax
către mai multe
destinaţii.

•
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Funcţie

Descriere

Opţiuni

Delay Send

Programează
trimiterea faxului la
o oră ulterioară,
când utilizatorul nu
este prezent.
Se foloseşte pentru
trimiterea unui fax
prioritar înaintea
operaţiunilor
programate sau
curente.
Redirecţionează
toate faxurile
primite sau trimise la
un alt fax sau
computer.

Consultaţi Delay Send pentru instrucţiuni.

Acces: la
echipament
Priority Send
Acces: la
echipament

Forward
Access: Funcţia
Forward to PC doar
de la computer,
funcţia Forward to
Fax, la echipament şi
la computer
Secure Receive
Acces: la
echipament, la
computer

Add Page
Acces: la
echipament
Cancel Job
Acces: la
echipament

Previne accesul
neautorizat la
faxurile primite. În
modul Secure
Receive, toate
faxurile primite sunt
salvate în memorie şi
pot fi imprimate
doar după
introducerea unui
cod de acces format
din 4 cifre.
Adaugă pagini
suplimentare la o
lucrare Delayed Fax,
salvată în memorie.
Anulează o lucrare
Delayed Fax salvată
în memoria
echipamentului.

• Job Name: introduceţi numele lucrării de la tastatură (opţional).
Consultaţi Priority Send pentru instrucţiuni.

Fax: se foloseşte pentru redirecţionarea fiecărui fax primit sau
trimis către un alt număr de fax ce nu se află în lista de lucrări.
• PC: se foloseşte pentru redirecţionarea tuturor faxurilor primite
sau trimise către un computer din reţea.
• Odată activată, această funcţie se va aplica fiecărei lucrări.
Consultaţi Fax Forward pentru instrucţiuni.

•

On: activează modul Secure Receive.
Off: dezactivează modul Secure Receive.
Print: se foloseşte pentru imprimarea faxurilor primite şi salvate
în memorie. Dacă la activarea modului Secure Receive a fost
setată o parolă formată din 4 cifre, va trebui să introduceţi
respectiva parolă pentru imprimarea faxurilor.
Observaţie: Această opţiune apare doar dacă există lucrări stocate
de imprimat.
Consultaţi Funcţia Fax from PC pentru instrucţiuni.

•
•
•

Consultaţi Adăugarea documentelor la o lucrare Delayed Fax pentru
instrucţiuni.

Consultaţi Anularea unei lucrări Delayed Fax pentru instrucţiuni.

144

Funcţia Multi Send
Funcţia Multi Send se foloseşte pentru trimiterea unui fax către mai multe destinaţii.
•
•
•
•

Faxul este salvat automat în memorie şi trimis către destinaţiile introduse.
Puteţi introduce maxim 10 destinaţii pentru un fax. Una dintre destinaţii poate fi o adresă de grup cu
până la 200 de destinaţii, din agenda echipamentului. Deci, numărul total de destinatari poate fi 209.
După trimitere, faxul este şters automat din memoria echipamentului.
Această funcţie nu permite trimiterea faxurilor color.

Parcurgeţi etapele de mai jos pentru a trimite un fax către mai multe destinaţii:
1.
2.
3.
4.

Apăsaţi Fax pe panoul de comandă.
Apăsaţi Menu pe panoul de comandă.
În meniul Fax Features, selectaţi Multi Send folosind săgeţile sus/jos şi apăsaţi OK.
Apare mesajul Fax 1: _____. Introduceţi primul număr de fax şi apăsaţi OK. Puteţi selecta numere cu
apelare rapidă sau apelare de grup folosind butonul Address Book. Pentru detalii, consultaţi Agenda
de adrese.
Observaţie: Puteţi introduce un singur număr cu apelare de grup.

5. Echipamentul vă va cere să introduceţi următorul număr de fax. Introduceţi numărul şi apăsaţi OK.
6. După introducerea celui de-al doilea număr de fax, echipamentul afişează mesajul: Another fax
number? Selectaţi Yes sau No, apoi apăsaţi OK. Pentru a introduce şi alte numere de fax, apăsaţi OK
în dreptul opţiunii Yes şi repetaţi etapele. Puteţi adăuga cel mult 10 destinaţii.
După introducerea numerelor de fax, selectaţi No în caseta de mesaj Another No.? şi apăsaţi OK.
7. Încărcaţi originalele şi apăsaţi Start pentru a începe lucrarea. Echipamentul începe să scaneze
documentele originale şi să salveze datele în memorie.
Dacă folosiţi platanul pentru a scana mai mult de un document original, apăsaţi Yes în caseta de
mesaj afişată şi adăugaţi o nouă pagină. Încărcaţi următorul document şi apăsaţi OK.
La final, selectaţi No în caseta de mesaj Another Page?.
Echipamentul trimite faxul la numerele introduse în ordinea în care au fost introduse.

Funcţia Delay Send
Echipamentul poate fi setat să trimită un fax la o oră ulterioară, când utilizatorul nu este prezent. Funcţia
Delay Send se foloseşte pentru trimiterea faxurilor la ore de vârf, către o alte ţări sau zone cu alt fus orar.
•

•

După ce aţi programat echipamentul să trimită o lucrare Delayed Fax, aceasta va apărea în lista
Scheduled Jobs. Pentru a deschide lista Scheduled Jobs, apăsaţi Machine Status în Info Pages, apoi
apăsaţi OK. Selectaţi Scheduled Jobs. Selectaţi OK, apoi Print. Apăsaţi OK pentru imprima lista
Scheduled Jobs, inclusiv lucrările Delayed Fax.
Această funcţie nu permite trimiterea faxurilor color.

Parcurgeţi etapele de mai jos pentru a programa trimiterea unui fax:
1.
2.
3.
4.

Apăsaţi Fax pe panoul de comandă.
Apăsaţi Menu pe panoul de comandă.
În meniul Fax Features, selectaţi Delay Send folosind săgeţile sus/jos şi apăsaţi OK.
Introduceţi numărul faxului destinatar şi apăsaţi OK.
Puteţi selecta numere cu apelare rapidă sau de grup, apăsând butonul Address Book.
Pentru detalii despre setarea destinaţiilor, consultaţi Agenda de adrese.
Echipamentul vă întreabă dacă doriţi să introduceţi un alt număr de fax. Pentru a introduce şi alte
numere de fax, apăsaţi OK în dreptul opţiunii Yes şi repetaţi etapele. Puteţi adăuga cel mult 10
destinaţii; doar una dintre ele poate fi adresa unui grup.
Observaţie: Puteţi introduce un singur număr cu apelare de grup.
După introducerea numerelor de fax, selectaţi No în caseta de mesaj Another No.? şi apăsaţi OK.
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5. Completaţi câmpul Job Name şi apăsaţi OK. Dacă nu doriţi să denumiţi lucrarea, treceţi la etapa
următoare.
Pentru detalii despre introducerea caracterelor alfa-numerice, consultaţi Utilizarea tastaturii.
6. Introduceţi ora de trimitere a faxului de la tastatură şi apăsaţi OK. Dacă ora introdusă este anterioară
orei curente, faxul va fi trimis la ora respectivă, a doua zi.
7. Încărcaţi documentele originale şi apăsaţi Start. Echipamentul începe să salveze datele scanate în
memorie.
Observaţie: Dacă încărcaţi documentul original odată cu programarea lucrării, faxul va fi trimis
automat după ce introduceţi ora şi apăsaţi OK.
Dacă folosiţi platanul pentru a scana mai multe documente, selectaţi Yes şi adăugaţi o nouă pagină.
Încărcaţi următorul document şi apăsaţi OK.
La final, selectaţi No în caseta de mesaj Another Page?.
Echipamentul revine la modul Ready, după programarea faxului. Pe ecran este afişat un mesaj ce
confirmă revenirea la modul Ready şi programarea faxului.

Adăugarea documentelor la o lucrare Delayed Fax
Puteţi adăuga de la echipament documente suplimentare la o lucrare Delayed Fax salvată în memorie.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Încărcaţi documentele şi selectaţi setările faxului.
Apăsaţi Fax pe panoul de comandă.
Apăsaţi Menu pe panoul de comandă.
În meniul Fax Features, selectaţi Add Page folosind săgeţile sus/jos şi apăsaţi OK.
Apăsaţi săgeţile sus/jos până când apare lucrarea dorită, apoi apăsaţi OK.
Apăsaţi Start.
Dacă adăugaţi mai mult de o pagină, selectaţi Yes în caseta de mesaj Another Page?. Încărcaţi
următoarea pagină şi apăsaţi OK.
La final, selectaţi No în caseta de mesaj Another Page?. Echipamentul salvează pagina.
Programarea lucrării s-a terminat când apare mesajul Fax.

Anularea unei lucrări Delayed Fax
Puteţi anula o lucrare Delayed Fax salvată în memoria echipamentului.
1.
2.
3.
4.

Apăsaţi Fax pe panoul de comandă.
Apăsaţi Menu pe panoul de comandă.
În meniul Fax Features, selectaţi Cancel Job folosind săgeţile sus/jos şi apăsaţi OK.
Apăsaţi săgeţile sus/jos până când apare lucrarea dorită, apoi apăsaţi OK.
Apăsaţi OK când apare Yes pentru confirmare şi anularea lucrării.
Faxul selectat este şters din memorie.

Funcţia Priority Send
Această funcţie se foloseşte când trebuie trimis un fax prioritar înaintea altor faxuri programate sau
operaţiuni ale echipamentului. Documentul original este scanat, salvat în memorie şi trimis imediat după
terminarea operaţiunii curente.
Parcurgeţi etapele de mai jos pentru a trimite un fax prioritar de la echipament.
1.
2.
3.
4.

Apăsaţi Fax pe panoul de comandă.
Apăsaţi Menu pe panoul de comandă.
Selectaţi Priority Send folosind săgeţile sus/jos şi apăsaţi OK.
Introduceţi numărul faxului destinatar şi apăsaţi OK.
Puteţi introduce un număr cu apelare rapidă sau apelare de grup ori folosi agenda pentru a găsi
numărul dorit, apăsând butonul Address Book. Pentru detalii, consultaţi Agenda de adrese.
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5. Completaţi câmpul Job Name şi apăsaţi OK. Dacă nu doriţi să denumiţi lucrarea, treceţi la etapa
următoare.
Pentru detalii despre introducerea caracterelor alfa-numerice, consultaţi Utilizarea tastaturii.
6. Încărcaţi documentele originale şi apăsaţi Start.
Dacă pe platan este aşezat un document original, selectaţi Yes în caseta de mesaj Another Page?.
Încărcaţi următorul document şi apăsaţi OK.
La final, selectaţi No în caseta de mesaj Another Page?. Echipamentul scanează şi trimite faxul la
destinaţia introdusă.

Alte opţiuni Fax Send
Aceste opţiuni pot fi modificate în CentreWare Internet Services.
Opţiune

Descriere

Redial Term
Redial Times
Prefix Dial

În meniul Redial Term selectaţi intervalul de timp (minute) dintre două reapelări.
În meniul Redial Times selectaţi numărul de reapelări.
Dacă sistemul de telefonie necesită introducerea unui prefix la numerele de fax,
bifaţi caseta Prefix Dial şi introduceţi detaliile în câmpul Prefix Dial.
Bifaţi caseta ECM Mode pentru activarea modului Error Correction.
Imprimă un raport de confirmare după fiecare fax trimis/primit.
Selectaţi una dintre opţiunile disponibile din meniul Fax Confirmation:
• Off
• On – imprimă un raport după fiecare fax trimis.
• On-Error – imprimă un raport după producerea unei erori.

ECM Mode
Fax Confirmation
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Opţiuni de primire
Această secţiune cuprinde:
•
•
•
•

Moduri de primire
Schimbarea modului de primire
Opţiunea Secure Receive
Alte opţiuni de primire

Moduri de primire
Aveţi la dispoziţie mai multe opţiuni de primire a faxurilor la echipament:
•
•
•
•

Fax: echipamentul preia apelul fax şi intră automat în modul Fax Receive, în funcţie de setările
configurate.
Tel: echipamentul primeşte faxul după ce apăsaţi butoanele [on hook dial] şi Start.
Answering machine: echipamentul foloseşte robotul telefonic pentru preluarea faxurilor pe măsură
ce sosesc.
Aceste opţiuni pot fi accesate la echipament în menoul Fax Setup, descris în continuare.

O altă opţiune, Distinctive Ring Pattern Detection sau DRPD, implică instalarea unui serviciu special al
companiei de telefonie pe linia telefonică; această opţiune poate fi accesată în meniul System Setup al
echipamentului (vezi procedura de mai jos). Cu DRPD, puteţi programa faxul să recunoască tonurile de
apelare asociate numelor de fax. Consultaţi Modul Distinctive Ring pentru instrucţiuni despre
configurarea şi utilizarea acestei opţiuni de primire a faxurilor.

Schimbarea modului de primire
Modul de primire a fost configurat la instalarea echipamentului. Pentru a-l schimba:
1.
2.
3.
4.

Apăsaţi butonul Info pe panoul de comandă. Selectaţi Fax Setup şi apăsaţi OK.
Selectaţi Receiving. Apăsaţi OK.
Selectaţi Receive. Apăsaţi OK.
Parcurgeţi lista şi selectaţi modul pe care doriţi să-l folosiţi. Apăsaţi OK.
Observaţie: Modul DRPD se configurează printr-o procedură diferită.

Modurile de primire sunt descrise în continuare.

Modul Fax
Faxurile sunt primite în ordinea sosirii şi imprimate imediat, redirecţionate şi/sau salvate în funcţie de
setările implicite configurate la echipament.
Fiind un dispozitiv multifuncţional, echipamentul poate primi faxuri concomitent cu copierea sau
imprimarea documentelor. În astfel de situaţii, echipamentul salvează faxul primit în memorie. Apoi, faxul
este imprimat automat imediat după terminarea operaţiunii de copiere sau imprimare.
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Modul Tel
În acest mod, prezenţa utilizatorului la echipament este obligatorie. Pentru a deschide linia faxului şi
prelua apelurile fax, apăsaţi butonul On Hook Dial. Când auziţi tonul de apel al faxului expeditor, apăsaţi
Start. Echipamentul începe să primească faxul. De asemenea, apelurile pot fi preluate folosind receptorul,
dacă este disponibil.

Modul Ans/Fax
Pentru a folosi acest mod, trebuie să conectaţi un robot telefonic la priza EXT localizată în partea din
spate a echipamentului. Dacă echipamentul detectează un ton de fax pe linie, primeşte faxul automat.
Dacă echipamentul detectează o persoană care lasă un mesaj, va salva mesajul.
Observaţii:
•
•
•

Dacă echipamentul funcţionează în modul Ans/Fax, dar robotul telefonic este oprit sau nu este
conectat la priza EXT, echipamentul intră automat în modul Fax după ce tonul de apelare se repetă
de un anumit număr de ori.
Dacă robotul telefonic dispune de un sistem de apelare cu contor, setaţi robotul să preia apelurile
după primul ton.
Dacă echipamentul funcţionează în modul Tel, iar robotul telefonic este conectat la echipament, va
trebui să opriţi robotul. În caz contrar, mesajul trimis de la robot va întrerupe conversaţia telefonică.

Modul Distinctive Ring
Distinctive Ring este un serviciu al companiei de telefonie prin care utilizatorul poate folosi o singură linie
telefonică pentru preluarea mai multor apeluri de la numere diferite. Numărul de la care primiţi apelul
este identificat printr-un model de apelare particular, constând într-o combinaţie de sunete lungi şi scurte.
Acest serviciu este folosit îndeosebi de către companii ce primesc apeluri telefonice de la clienţi diferiţi în
scopul identificării lor.
Distinctive Ring Pattern Detection (DRPD) permite înregistrarea modelului de apelare asociat unui număr
ce apelează echipamentul. Dacă nu este schimbat, respectivul model va fi recunoscut în continuare ca
apel de fax, în timp de apelurile primite de la numere asociate altor modele vor fi redirecţionate către linia
telefonică secundară sau robotul conectat la priza EXT. Puteţi bloca sau schimba oricând serviciul DRPD,
dezactivând modul de primire DRPD.
Opţiunea DRPD este disponibilă abia după instalarea serviciului Distinctive Ring pe linia telefonică de
compania de telefonie. Pentru a configura opţiunea DRPD, veţi avea nevoie de o linie telefonică
suplimentară sau de o persoană care să apeleze numărul de fax din exterior.
Pentru mai multe informaţii, consultaţi Configurarea opţiunii DRPD.
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Opţiunea Secure Receive
Faxurile primite trebuie protejate împotriva accesului neautorizat. În modul Secure Receive, toate faxurile
primite sunt salvate în memorie până la accesarea şi deblocarea lor pentru imprimare. Puteţi seta un cod
pin format din 4 cifre pentru a preveni imprimarea faxurilor de către utilizatori neautorizaţi. Dacă modul
Secure Receive este dezactivat, toate faxurile salvate în memorie vor fi imprimate automat.
Observaţie: Opţiunile disponibile variază în funcţie de configuraţia echipamentului.

Activarea opţiunii Secure Receive
Apăsaţi Fax pe panoul de comandă.
Apăsaţi Menu pe panoul de comandă.
Selectaţi Secure Receive folosind săgeţile sus/jos şi apăsaţi OK.
Selectaţi On folosind săgeţile sus/jos şi apăsaţi OK.
Introduceţi codul pin format din patru cifre şi apăsaţi OK.
Puteţi activa modul Secure Receive fără a seta un cod de acces, dar în acest caz faxurile nu vor mai fi
protejate.
5. Introduceţi codul pin din nou pentru confirmare şi apăsaţi OK.

1.
2.
3.
4.
5.

Când primiţi un fax în modul Secure Receive, echipamentul îl salvează în memorie şi afişează mesajul
Secure Receive pentru a vă informa că aţi primit un fax securizat.

Imprimarea faxurilor securizate
1.
2.
3.
4.
5.

Apăsaţi Fax pe panoul de comandă.
Apăsaţi Menu pe panoul de comandă.
Selectaţi Secure Receive folosind săgeţile sus/jos şi apăsaţi OK.
Selectaţi Print folosind săgeţile sus/jos şi apăsaţi OK.
Dacă este necesar, introduceţi codul pin format din patru cifre şi apăsaţi OK.

Echipamentul imprimă toate faxurile salvate în memorie.

Dezactivarea modului Secure Receive
1.
2.
3.
4.
5.

Apăsaţi Fax pe panoul de comandă.
Apăsaţi Menu pe panoul de comandă.
Selectaţi Secure Receive folosind săgeţile sus/jos şi apăsaţi OK.
Selectaţi Off folosind săgeţile sus/jos şi apăsaţi OK.
Dacă este necesar, introduceţi codul pin format din patru cifre şi apăsaţi OK.

Modul Secure Receive este dezactivat, iar echipamentul imprimă toate faxurile salvate în memorie.
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Alte opţiuni de primire
Aceste opţiuni pot fi accesate la echipament sau de la computer.
Opţiuni

Descriere

Receive Mode

Tel – primeşte un fax, dacă este acceptat manual de utilizator prin apăsarea
butonului On Hook sau folosind receptorul.
• Fax – preia un apel de fax şi schimbă imediat modul de primire pe Fax.
• Ans/Fax – selectaţi această opţiune, dacă la echipament este conectat un
robot telefonic.
Stabileşte de câte ori sună faxul apelant înainte ca echipamentul să preia apelul.
Bifaţi caseta Stamp Receive Name pentru a seta echipamentul să imprime
numărul paginii, data şi ora de primire în josul fiecărei pagini a unui fax primit.
Iniţiază primirea faxului folosind linia secundară conectată la priza localizată în
partea din spate a echipamentului.
Selectaţi codul de începere (valoarea implicită este 9).
Selectaţi această opţiune pentru a micşora automat documentele primite astfel
încât să se încadreze în dimensiunea de hârtie din echipament.
Selectaţi această opţiune pentru a micşora automat documentele primite astfel
încât să se încadreze în dimensiunea de hârtie din echipament.
Selectaţi această opţiune pentru a activa imprimarea faţă-verso a faxurilor la
echipament.

Ring to Answer
Stamp Receive Name
Receive Start Code

Auto Reduction
Discard Size
Two-sided fax printing

•
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Funcţia Fax Forward Sent/Received
Puteţi seta echipamentul să redirecţioneze toate faxurile primite şi/sau trimise la un alt fax sau un
computer conectat la reţea.
Această funcţie poate fi utilă dacă nu sunteţi la birou, dar trebuie să primiţi faxuri sau doriţi să arhivaţi o
copie a transmisiilor.
Când redirecţionaţi un fax către un computer, trebuie să folosiţi CentreWare Internet Services pentru
configurarea destinaţiei. Puteţi redirecţiona un fax către o destinaţie. Consultaţi CentreWare Internet
Services pentru instrucţiuni.
Observaţie: Opţiunile disponibile variază în funcţie de configuraţia echipamentului.

Redirecţionarea faxurilor trimise
Puteţi seta echipamentul să redirecţioneze o copie a fiecărui fax trimis. Destinaţia poate fi un alt număr
de fax. Dacă această funcţie este activată, o copie a tuturor faxurilor trimise va fi redirecţionată către
destinaţia setată până la dezactivarea funcţiei. Pentru a dezactiva Fax Forward, parcurgeţi etapele de mai
jos.

Activarea opţiunii Fax Forward Send la echipament:
1.
2.
3.
4.

Apăsaţi Fax pe panoul de comandă.
Apăsaţi Menu pe panoul de comandă.
Selectaţi Send Forward folosind săgeţile sus/jos şi apăsaţi OK.
Selectaţi opţiunea necesară:
Fax
a. Selectaţi Forward to Fax şi apăsaţi OK.
b. Selectaţi On şi apăsaţi OK.
c. Introduceţi numărul de fax la care sunt trimise faxurile şi apăsaţi OK.

Activarea opţiunii Fax Forward Send din CentreWare Internet Services:
1. La staţia de lucru, deschideţi browser-ul web şi introduceţi adresa IP a echipamentului în câmpul
Address.
2. Apăsaţi Enter.
3. Selectaţi Properties.
4. Dacă este necesar, introduceţi numele de utilizator al administratorului (admin) şi parola (1111), apoi
selectaţi Login. Apăsaţi Properties.
5. În secţiunea Machine Settings, selectaţi linkul Fax.
6. Selectaţi linkul Send Forward.
7. Apăsaţi Enable în zona Fax Forward to Fax.
8. Completaţi câmpul Forward No. şi apăsaţi Apply.
9. Toate faxurile trimise de la echipament vor fi redirecţionate şi către numărul introdus aici.
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Redirecţionarea faxurilor primite
Puteţi redirecţiona toate faxurile primite la echipament către un alt număr de fax sau un computer
conectat la reţea. Dacă această funcţie este activată, echipamentul va salva în memorie fiecare fax primit
şi-l va trimite la destinaţia setată. Faxurile primite vor fi redirecţionate în continuare către respectiva
destinaţie până la dezactivarea funcţiei. Pentru a dezactiva Fax Forward, consultaţi Dezactivarea opţiunii
Fax Forward.

Activarea opţiunii Fax Forward Receive la echipament:
1.
2.
3.
4.

Apăsaţi Fax pe panoul de comandă.
Apăsaţi Menu pe panoul de comandă.
Selectaţi Rcv. Forward folosind săgeţile sus/jos şi apăsaţi OK.
Selectaţi opţiunea necesară: Forward to Fax, Forward to PC, Forward and Print
a. Forward to Fax: Selectaţi On şi apăsaţi OK. Introduceţi numărul de fax la care trebuie trimise
faxurile şi apăsaţi OK.
b. Forward to PC: Selectaţi On şi apăsaţi OK.
c. Forward and Print: Selectaţi On şi apăsaţi OK.
Observaţie: În cazul opţiunii Forward and Print, echipamentul va imprima faxul local şi îl va
redirecţiona folosind metoda activată.

Activarea opţiunii Fax Forward Receive din CentreWare Internet Services:
1. La staţia de lucru, deschideţi browser-ul web şi introduceţi adresa IP a echipamentului în câmpul
Address. Apăsaţi Enter.
2. Selectaţi Properties.
3. Dacă este necesar, introduceţi numele de utilizator al administratorului (admin) şi parola (1111), apoi
selectaţi Login.
4. Apăsaţi Properties.
5. În secţiunea Machine Settings, selectaţi linkul Fax.
6. Selectaţi linkul Receive Forward.
7. Apăsaţi Enable în zona Fax Forward to Fax.
8. Introduceţi numărul de fax către care va fi redirecţionat faxul: Forward No.
9. Completaţi câmpurile Start Time şi End Time; inclusiv data şi ora.
10. Dacă doriţi să direcţionaţi o copie a faxului la computer, bifaţi caseta Enable.
11. Dacă doriţi să imprimaţi imediat faxul redirecţionat, bifaţi caseta Enable în dreptul opţiunii
respective.
12. Selectaţi Apply.

Activarea opţiunii Fax Forward Receive la computer:
1. La staţia de lucru, deschideţi browser-ul web şi introduceţi adresa IP a echipamentului în câmpul
Address. Apăsaţi Enter.
2. Selectaţi Properties.
3. Dacă este necesar, introduceţi numele de utilizator al administratorului (admin) şi parola (1111), apoi
selectaţi Login.
4. Apăsaţi Properties.
5. În secţiunea Machine Settings, selectaţi linkul Fax.
6. Selectaţi linkul Send Forward.
7. Apăsaţi Enable în zona Fax Forward to PC.
8. Introduceţi adresa computerului către care doriţi să redirecţionaţi faxul.
9. Completaţi câmpurile Start Time şi End Time; inclusiv data şi ora.
10. Selectaţi Apply.
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Dezactivarea opţiunii Fax Forward
Parcurgeţi etapele de mai jos pentru a dezactiva opţiunea Fax Forward.
La echipament:
1.
2.
3.
4.
6.
7.
8.

Apăsaţi Fax pe panoul de comandă.
Apăsaţi Menu pe panoul de comandă.
Selectaţi Fax Feature folosind săgeţile sus/jos şi apăsaţi OK.
Selectaţi Forward şi apăsaţi OK.
Selectaţi Fax şi apăsaţi OK.
Selectaţi Send Forward sau Receive Forward şi apăsaţi OK.
Selectaţi Off şi apăsaţi OK.

Dezactivarea opţiunii Fax Forward din CentreWare Internet Services:
1. La staţia de lucru, deschideţi browser-ul web şi introduceţi adresa IP a echipamentului în câmpul
Address.
2. Apăsaţi Enter.
3. Selectaţi Properties.
4. Dacă este necesar, introduceţi numele de utilizator al administratorului (admin) şi parola (1111), apoi
selectaţi Login.
5. În pagina CentreWare Internet Services, apăsaţi Properties.
6. În secţiunea Machine Settings, selectaţi linkul Fax.
7. Selectaţi linkul Send Forward sau Receive Forward, în funcţie de opţiunea pe care doriţi să o
dezactivaţi.
8. Debifaţi caseta Enable şi dezactivaţi opţiunea.
9. Selectaţi Apply. Opţiunea Fax Forward nu va mai fi activă la echipament.
Observaţie: Când dezactivaţi Receive Forward, echipamentul revine la modul de primire implicit pe
care l-aţi setat: Fax, Tel, Ans/Fax sau DRPD.
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Funcţia Fax from PC
Puteţi trimite faxuri de la computer, fără a vă deplasa cu documentul original tipărit la computer. Datorită
acestei funcţii, veţi trimite fişierul la echipament la fel cum procedaţi în cazul unei lucrări de imprimare, iar
echipamentul va trimite fişierul prin fax.
Pentru a trimite un fax de la computer, trebuie să instalaţi programul PC-Fax şi să personalizaţi setările
software. Consultaţi Instalare şi configurare pentru instrucţiuni.

Trimiterea unui fax de la computer
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Deschideţi documentul pe care doriţi să-l trimiteţi.
Selectaţi Print în meniul File.
Apare fereastra Print. Aspectul ferestrei diferă în funcţie de aplicaţia folosită.
Selectaţi Xerox MFP PC Fax din lista de imprimate, în caseta Name.
Selectaţi Printer Properties.
Selectaţi OK. Apare ecranul Fax Properties.
Există două opţiuni disponibile:

•

•

Specify fax options before sending: se foloseşte pentru setarea parametrilor de calitate a imaginii şi
adăugarea unei coperte şi unui mesaj înainte de trimiterea faxului.
• Selectaţi această opţiune, selectaţi agenda de adrese pe care doriţi să o folosiţi (la computer) şi
apăsaţi OK. Fereastra Print apare din nou. Apăsaţi OK.
• Apare pagina Fax Options.
• Verificaţi dacă imprimanta corectă apare în partea de sus a paginii. Dacă nu, apăsaţi Change în
partea dreaptă şi selectaţi imprimanta dorită.
• Selectaţi un destinatar în meniul afişat, introduceţi o destinaţie sau apăsaţi butonul Address Book
pentru căutarea unei destinaţii. Puteţi introduce până la 15 destinaţii.
• Selectaţi opţiunea Quality: Standard sau Fine. Selectaţi Original Type: Text, Text/Photo sau
Photo.
• Pentru a adăuga o copertă sau un mesaj, bifaţi caseta corespunzătoare. Completaţi câmpurile
Cover page.
Automatically send to: se foloseşte pentru trimiterea faxului fără copertă sau alte opţiuni
suplimentare.
• Apăsaţi acest buton.
• Apăsaţi butonul Add pentru a adăuga noi destinatari, introducând direct numele şi numerele de
fax sau căutând numele din agenda de adrese (la computer). Puteţi selecta până la 15 destinaţii.
• Pentru a afla dacă faxul a sosit la destinaţie, apăsaţi Notify me on delivery. Pentru previzualizarea documentului cu copertă, apăsaţi Preview.
• Apăsaţi OK pentru a trimite documentul de la computer la echipament, care la rândul său îl va
trimite mai departe la faxul sau faxurile destinatare.
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8 E-mail
Funcţia E-mail a echipamentului WorkCentre 3215/3225 transformă documentele tipărite în fişiere
digitale, pe care le trimite la adresele e-mail specificate. Puteţi scana documentele originale şi trimite
imaginile scanate către mai multe destinaţii e-mail de la echipament.
Capitolul cuprinde:
•
•

Trimiterea unui document prin e-mail
Opţiuni e-mail

157

Trimiterea unui document prin e-mail
Dacă aţi activat funcţia E-mail, documentele originale pot fi transformate în fişiere electronice şi trimise
prin e-mail la adresele specificate.
Observaţie: Consultaţi Instalare şi configurare pentru instrucţiuni.
Această secţiune prezintă procedura standard pentru trimiterea fişierelor prin e-mail. Parcurgeţi etapele
de mai jos.
•
•
•
•
•

Încărcaţi documentele
Introduceţi adresa e-mail
Selectaţi opţiunile
Începeţi lucrarea
Opriţi lucrarea (dacă este nevoie)

Observaţie: Opţiunile disponibile variază în funcţie de configuraţia echipamentului.
Dacă a fost activată o funcţie de autentificare, veţi avea nevoie de un cont de utilizator pentru a putea
folosi echipamentul. Pentru crearea contului sau mai multe informaţii, contactaţi administratorul
sistemului.

Încărcarea documentelor
Documentele pot fi încărcate în dispozitivul de alimentare automat sau pe platan.

Dispozitivul de alimentare automat
Dispozitivul de alimentare automat are o capacitate maximă de 40 de documente originale de 80 g/m2.
1. Încărcaţi documentele de scanat în dispozitivul de alimentare automat cu faţa în sus şi marginea
superioară în stânga tăvii.
2. Reglaţi ghidajul astfel încât să atingă uşor laturile documentului.
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Platanul
Platanul poate fi folosit pentru documente originale supradimensionate, rupte sau deteriorate, dar şi
pentru cărţi şi reviste.
1. Ridicaţi dispozitivul de alimentare automat şi aşezaţi un
singur document cu faţa în jos pe platan, în colţul
stânga jos.
2. Dimensiunea implicită a documentului este A4. Pentru
alte dimensiuni, schimbaţi opţiunea Original Size.
Consultaţi Opţiuni e-mail pentru mai multe informaţii.

Introducerea adresei e-mail
1. Apăsaţi butonul E-mail pe panoul de comandă.
Dacă opţiunea Authentication este activată, completaţi câmpurile Login ID şi
Password (dacă este necesar).
2. Când apare mesajul Enter From Address:, introduceţi adresa e-mail a
expeditorului şi apăsaţi OK.
Observaţie: Administratorul poate configura funcţia E-mail în CWIS, astfel
încât utilizatorii să poată vedea opţiunile „from” la echipament.
Observaţie: Folosiţi butonul portocaliu C pentru a şterge textul introdus de la
tastatură.
3. Introduceţi adresa To. Apăsaţi OK.
4. Când apare mesajul Another address?, selectaţi răspunsul corespunzător şi
apăsaţi OK.
5. Când apare mesajul File Format, selectaţi formatul de fişier dorit pentru trimiterea documentului prin
e-mail.
Dacă apare Send to Myself?, folosiţi săgeţile stânga/dreapta pentru a selecta Yes sau No şi apăsaţi
OK.
6. Când apare mesajul Enter Destination Addresses:, introduceţi adresa e-mail a
destinatarului şi apăsaţi OK.
• Folosiţi butonul .com pentru a adăuga domeniile folosite frecvent la adresa
e-mail, spre exemplu .com sau @yourdomainname.com. Apăsaţi butonul
.com de mai multe ori până când apare domeniul dorit şi apăsaţi OK.
Domeniul este adăugat la adresă. Tasta inteligentă poate fi personalizată
folosind CentreWare Internet Services; consultaţi Agenda de adrese pentru
instrucţiuni.
• Adresele e-mail pot fi adăugate şi din agendă. (Consultaţi Agenda de
adrese pentru instrucţiuni.)
• Apăsaţi săgeata în jos şi introduceţi adrese e-mail suplimentare, dacă este
necesar, apoi apăsaţi OK.
7. Selectaţi formatul fişierului în File Format şi apăsaţi Start.
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Selectarea opţiunilor
Aveţi la dispoziţie o gamă variată de opţiuni e-mail. Cele mai cunoscute pot fi selectate de la panoul de
comandă. După selectarea opţiunilor dorite, apăsaţi Back pentru a reveni la ecranul Ready.
1. Următoarele opţiuni pot fi accesate de la butonul Menu:
Observaţie: Opţiunile disponibile variază în funcţie de configuraţia echipamentului.
Original Size
Original Type
Resolution
Output Color
Lighten/Darken

Se foloseşte pentru setarea dimensiunii imaginii scanate.
Îmbunătăţeşte calitatea imaginii prin selectarea tipului de document original
Setează rezoluţia imaginii. O valoare mare a rezoluţiei creşte dimensiunea fişierului.
Setează modul color pentru imaginea scanată.
Permite ajustarea manuală a luminozităţii imaginilor scanate.

2. Apăsaţi săgeţile sus/jos până când apare opţiunea dorită şi apăsaţi OK. Selectaţi setările şi apăsaţi
OK.
Pentru mai multe informaţii, consultaţi Opţiuni e-mail.

Începerea lucrării
1. Apăsaţi butonul Start.
Imaginile sunt scanate şi trimise la adresa sau adresele e-mail introduse.

Oprirea lucrării
Parcurgeţi etapele de mai jos pentru a anula o lucrare e-mail activă.
1. Apăsaţi butonul Stop pe panoul de comandă.
Parcurgeţi etapele de mai jos pentru a anula o lucrare e-mail din coada de comenzi.
1.
2.
3.
4.

Apăsaţi butonul Job Status pe panoul de comandă pentru afişarea lucrărilor active.
Selectaţi lucrarea şi apăsaţi OK.
Selectaţi Delete şi OK.
Selectaţi Yes pentru a şterge lucrarea sau No pentru a reveni la ecranul anterior.
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Opţiuni e-mail
Echipamentul pune la dispoziţia utilizatorilor următoarele opţiuni pentru personalizarea lucrărilor e-mail.
Folosiţi butonul Menu pentru a le accesa. Pentru mai multe informaţii despre schimbarea setărilor e-mail
implicite, consultaţi Instalare şi configurare.
Observaţie: Opţiunile disponibile variază în funcţie de configuraţia echipamentului.
Funcţie

Descriere

Original Size

Permite specificarea
dimensiunii imaginii
de scanat.

Original Type

Îmbunătăţeşte
calitatea imaginii
prin selectarea
tipului de document
original

Resolution

Output Color

File Format

Schimbă aspectul
imaginii scanate. O
valoare mare a
rezoluţiei produce o
mai bună calitate a
imaginii. O valoare
mică a rezoluţiei
reduce timpul de
transfer al fişierului
în reţea.
Se foloseşte pentru
imprimarea
documentelor albnegru, monocrom
sau color.
Această funcţie
determină tipul de
fişier creat şi poate fi
schimbată temporar
pentru lucrarea
curentă. Selectaţi
formatul de fişier
dorit pentru
imaginea scanată.

Opţiuni
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

A4
A5
B5
Letter
Legal
Text: se foloseşte în cazul documentelor originale ce conţin în
mare parte doar text.
Text and Photo: se foloseşte în cazul documentelor originale ce
conţin text şi imagini.
Photo: se foloseşte în cazul fotografiilor.
600 dpi: opţiune recomandată pentru fotografii şi aplicaţii
grafice.
300 dpi: opţiune recomandată pentru documente text de
calitate, folosite în aplicaţii OCR, precum şi fotografii şi aplicaţii
grafice de calitate acceptabilă.
200 dpi: opţiune recomandată pentru aplicaţii de calitate
acceptabilă. În cazul fotografiilor şi aplicaţiilor grafice nu
produce o calitate foarte bună a imaginii.
100 dpi: opţiune recomandată pentru aplicaţii de calitate
inferioară sau fişiere de mici dimensiuni.
Color: se foloseşte pentru imprimarea color a documentului
original.
Grayscale: se foloseşte pentru imprimarea în nuanţe de gri a
documentului original.
Black and White: se foloseşte pentru imprimarea alb-negru a
documentului original, indiferent de culoarea acestuia.
Single-TIFF (Tagged Image File Format): produce un fişier
grafic compatibil cu o gamă variată de aplicaţii software grafice
şi platforme de operare. Pentru fiecare imagine scanată este
creat un fişier separat.
Multi-TIFF: produce un singur fişier TIFF pentru toate imaginile
scanate. Acest tip de format de fişier se deschide cu un program
software special.
PDF (Portable Document Format): destinatarii care dispun de
aplicaţiile software necesare pot deschide, imprima sau edita
fişierul electronic, indiferent de platforma de operare.
JPEG (Joint Photographic Experts Group): produce un fişier
grafic comprimat, compatibil cu o gamă variată de aplicaţii
software grafice şi platforme de operare. Pentru fiecare imagine
scanată este creat un fişier separat.
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Funcţie
Lighten/Darken

Descriere
Ajustează
luminozitatea
imaginii.

Opţiuni
•
•
•

Lighten +1 - +5: creşte luminozitatea imaginii treptat până la
cea mai mare valoare Lighten +5; opţiune recomandată în cazul
imaginilor întunecate.
Normal: opţiune recomandată în cazul documentelor originale
imprimate sau dactilografiate standard.
Darken +1 - +5: de luminozitatea imaginii treptat până la cea
mai mare valoare Darken +5; opţiune recomandată în cazul
imaginilor şterse.
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9 Agenda de adrese
Capitolul cuprinde:
•
•
•

Prezentare
Utilizarea agendei de adrese la panoul de comandă
Utilizarea agendei de adrese în CWIS
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Prezentare
Funcţia Address Book a echipamentului Xerox WorkCentre 3215/3225 oferă acces la toate numerele de
fax şi adresele e-mail. După activarea funcţiei Address Book la instalarea şi configurarea echipamentului,
puteţi introduce şi salva numere şi adrese individuale, grupuri de numere şi adrese, precum şi numere şi
adrese cu apelare rapidă în agenda echipamentului pentru a le folosi ulterior cu ocazia lucrărilor fax şi email.
De asemenea, puteţi folosi agenda globală la echipament, cu condiţia ca funcţia LDAP să fie configurată.
Consultaţi Instalare şi configurare pentru instrucţiuni de configurare şi activare a funcţiei Address Book în
echipament.
Folosiţi agenda când trimiteţi un fax de la Xerox WorkCentre 3215/3225 la un alt
fax, la un computer sau la o adresă e-mail. Puteţi accesa şi executa opţiunile
Address Book fie de la panoul de comandă al echipamentului, fie de la computer
prin CentreWare Internet Services (CWIS).
Principalele caracteristici ale agendei de adrese sunt:
•
•
•
•
•

Agenda permite salvarea a cel mult 500 de intrări la WorkCentre 3215/3225,
din care 200 de numere cu apelare rapidă.
Puteţi căuta numerele şi adresele salvate local sau folosi agenda globală a
reţelei (dacă funcţia LDAP este configurată).
Puteţi imprima o listă cu toate intrările agendei folosind meniul Machine
Status/Info Pages.
Puteţi folosi agenda la echipament sau din CentreWare Internet Services (CWIS).
Puteţi adăuga oricând numere şi adrese noi la echipament sau din CWIS.
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Utilizarea agendei la echipament
Apăsaţi butonul Address Book pe panoul de comandă pentru a:
•
•
•
•
•

Căuta numere şi adrese
Adăuga, şterge sau edita intrări individuale, grupuri fax sau grupuri e-mail
Configura numerele cu apelare rapidă şi apelare de grup
Introduce şi folosi intrările Smart Key
Imprima agenda de adrese.

Dacă doriţi să folosiţi agenda pentru a trimite un fax sau e-mail de la panoul de
comandă al echipamentului, selectaţi mai întâi modul de funcţionare corespunzător
lucrării. Apăsaţi butonul Fax sau E-mail înainte de a accesa agenda pentru
numerele şi adresele necesare.

Căutare în agenda de adrese
Există două moduri în care puteţi căuta o intrare în agendă. Fie pre-vizualizaţi intrările secvenţial, fie
căutaţi o anumită intrare folosind primele litere ale numelui corespunzător.
1. Apăsaţi Fax sau E-mail pe panoul de comandă în funcţie de tipul lucrării.
2. Pentru E-mail, apare mesajul From Address:_________. Apăsaţi OK. Apare câmpul Enter To Address:
______.
Pentru Fax, apare mesajul To: ________ pe interfaţa cu utilizatorul.
3. Apăsaţi butonul Address Book pe panoul de comandă.
4. Selectaţi Local sau LDAP/Global folosind săgeţile sus/jos. Apăsaţi OK.
5. Introduceţi primele litere ale numelui căutat. Echipamentul va afişa rezultatele căutării.
6. Apăsaţi săgeţile sus/jos până când apar numele şi adresa căutate, apoi apăsaţi OK.

Numere cu apelare rapidă
Puteţi salva până 200 de numere de fax sau adrese e-mail folosite frecvent ca numere cu apelare rapidă.

Înregistrarea unui număr cu apelare rapidă
Apăsaţi Fax sau E-mail pe panoul de comandă.
Apăsaţi Address Book pe panoul de comandă.
Selectaţi New & Edit folosind săgeţile sus/jos şi apăsaţi OK.
Selectaţi Speed Dial folosind săgeţile sus/jos şi apăsaţi OK.
Introduceţi un număr cu apelare rapidă de la 1 la 200 şi apăsaţi OK.
Dacă numărul introdus este deja ocupat, echipamentul afişează un mesaj de atenţionare. Apăsaţi
Back pentru reluarea procedurii. Introduceţi un alt număr cu apelare rapidă nealocat.
7. Introduceţi numele asociat respectivului număr cu apelare rapidă şi apăsaţi OK.
Pentru instrucţiuni referitoare la introducerea caracterelor alfa-numerice, consultaţi Utilizarea
tastaturii în Introducere.
8. Introduceţi numărul de fax sau adresa e-mail pentru respectivul număr cu apelare rapidă şi apăsaţi
OK.
9. Apăsaţi Stop pentru a reveni la modul Ready.
1.
2.
3.
4.
5.
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Editarea numerelor cu apelare rapidă
Apăsaţi Fax sau E-mail pe panoul de comandă.
Apăsaţi Address Book pe panoul de comandă.
Selectaţi New & Edit folosind săgeţile sus/jos şi apăsaţi OK.
Selectaţi Speed Dial folosind săgeţile sus/jos şi apăsaţi OK.
Introduceţi numărul cu apelare rapidă pe care doriţi să-l editaţi şi apăsaţi OK.
Editaţi detaliile necesare:
• Schimbaţi numele şi apăsaţi OK.
• Schimbaţi numărul/adresa şi apăsaţi OK.
7. Apăsaţi Stop pentru a reveni la modul Ready.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Utilizarea numerelor cu apelare rapidă
Pentru a specifica destinaţia faxului sau mesajului e-mail, introduceţi numărul cu apelare rapidă
corespunzător.
•
•

Pentru numerele cu apelare rapidă formate dintr-o singură cifră (0-9), apăsaţi butonul respectivei cifre
pe tastatură.
Pentru numerele cu apelare rapidă formate din două sau trei cifre, apăsaţi butonul/butoanele
primei/primelor cifre, apoi ţineţi apăsat butonul ultimei cifre

Grupuri de numere
Dacă trimiteţi frecvente documente la mai multe destinaţii, puteţi grupa şi seta respectivele destinaţii sub
un număr cu apelare de grup. Ulterior, puteţi folosi numărul pentru a trimite un document la toate
destinaţiile din respectivul grup. Puteţi configura până la 200 de numere cu apelare de grup folosind
numerele cu apelare rapidă existente.

Înregistrarea unui grup de numere
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Apăsaţi Fax sau E-mail pe panoul de comandă.
Apăsaţi Address Book pe panoul de comandă.
Selectaţi New & Edit folosind săgeţile sus/jos şi apăsaţi OK.
Selectaţi Group Dial folosind săgeţile sus/jos şi apăsaţi OK.
Introduceţi un număr cu apelare de grup de la 1 la 200 şi apăsaţi OK.
Dacă numărul introdus este deja ocupat, echipamentul va afişa un mesaj de atenţionare şi vă va cere
să schimbaţi numărul.
Introduceţi numele dorit şi apăsaţi OK.
Pentru instrucţiuni referitoare la introducerea caracterelor alfanumerice, consultaţi Utilizarea
tastaturii din Introducere.
Introduceţi primele câteva litere din numele cu apelare rapidă.
Apăsaţi săgeţile sus/jos până când apar numele şi numărul dorite, apoi apăsaţi OK.
Apăsaţi OK când apare Yes în caseta de mesaj Add Another?.
Repetaţi etapele pentru adăugarea altor numere cu apelare rapidă în respectivul grup.
La final, folosiţi săgeţile stânga/dreapta pentru a selecta No în caseta de mesaj Add Another? şi
apăsaţi OK.
Apăsaţi Stop pentru a reveni la modul Ready.
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Editarea unui grup de numere
Apăsaţi Fax sau E-mail pe panoul de comandă.
Apăsaţi Address Book pe panoul de comandă.
Selectaţi New & Edit folosind săgeţile sus/jos şi apăsaţi OK.
Selectaţi Group Dial folosind săgeţile sus/jos şi apăsaţi OK.
Introduceţi numărul cu apelare de grup pe care doriţi să-l editaţi şi apăsaţi OK.
Introduceţi primele litere ale numelui cu apelare rapidă pe care doriţi să-l adăugaţi sau ştergeţi din
respectivul grup.
7. Parcurgeţi lista până când apar numele şi numărul dorite şi apăsaţi OK.
Dacă aţi introdus un nou număr cu apelare rapidă, apare mesajul Add?.
Dacă aţi introdus un număr cu apelare rapidă în grup, apare mesajul Delete?.
Apăsaţi OK pentru a adăuga sau şterge numărul.
8. Apăsaţi OK când apare Yes pentru a adăuga sau şterge şi alte numere, apoi repetaţi etapele.
La final, folosiţi săgeţile stânga/dreapta pentru a selecta No în caseta de mesaj Another Number? Şi
apăsaţi OK.
9. Apăsaţi Stop pentru a reveni la modul Ready.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Utilizarea unui grup de numere
Pentru a folosi o intrare cu apelare de grup, trebuie să o căutaţi şi să o selectaţi din memoria
echipamentului.
Apăsaţi butonul Address Book pentru a specifica destinaţia faxului sau mesajului e-mail.
Există două moduri în care puteţi căuta un număr în memorie. Fie căutaţi secvenţial de la A la Z, fie
căutaţi numărul introducând primele litere din numele asociat.
Căutare secvenţială
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Apăsaţi Fax sau E-mail pe panoul de comandă.
Apăsaţi Address Book pe panoul de comandă.
Selectaţi Search & Dial folosind săgeţile sus/jos şi apăsaţi OK.
Selectaţi Group Dial folosind săgeţile sus/jos şi apăsaţi OK.
Selectaţi All folosind săgeţile sus/jos şi apăsaţi OK.
Parcurgeţi lista până când apar numele şi numărul dorite. Puteţi căuta în sus sau în jos, în ordine
alfabetică.

Căutare după nume
Apăsaţi Fax sau E-mail pe panoul de comandă.
Apăsaţi Address Book pe panoul de comandă.
Selectaţi Search & Dial folosind săgeţile sus/jos şi apăsaţi OK.
Selectaţi Group Dial folosind săgeţile sus/jos şi apăsaţi OK.
Selectaţi Search ID folosind săgeţile sus/jos şi apăsaţi OK.
Introduceţi primele litere din numele căutat.
6. Parcurgeţi lista până când apar numărul şi numele cu apelare de grup.
1.
2.
3.
4.
5.
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Ştergerea unei intrări din agenda de adrese
Apăsaţi Fax sau E-mail pe panoul de comandă.
Apăsaţi Address Book pe panoul de comandă.
Selectaţi Delete folosind săgeţile sus/jos şi apăsaţi OK.
Selectaţi Speed Dial sau Group Dial folosind săgeţile sus/jos şi apăsaţi OK.
Selectaţi metoda de căutare dorită şi apăsaţi OK.
• Selectaţi Search All pentru a căuta o intrare parcurgând toate intrările din Address Book.
• Selectaţi Search ID pentru a căuta o intrare folosind primele litere ale numelui.
6. Parcurgeţi lista până când apar numele şi numărul dorite şi apăsaţi OK.
Sau introduceţi primele litere. Parcurgeţi lista până când apare numele căutat şi apăsaţi OK.
7. Apăsaţi OK când apare Yes pentru a confirma ştergerea intrării.
8. Apăsaţi Stop pentru a reveni la modul Ready.
1.
2.
3.
4.
5.

Adrese Smart Key
Adresele Smart Key vă permit să accesaţi şi selectaţi rapid domeniile folosit frecvent, de la butonul .com al
panoului de comandă. Spre exemplu .com sau @yourdomainname.com. Puteţi configura maxim 6 adrese
Smart Key din CentreWare Internet Services.
Adresele Smart Key pot fi selectate apăsând tasta .com pe panoul de comandă.
Când introduceţi adresa e-mail, apăsaţi tasta .com de mai multe ori până când apare
domeniul căutat şi apăsaţi OK.

Imprimarea agendei de adrese locale
1. Apăsaţi butonul Machine Status pe panoul de comandă.
2. Selectaţi Information Pages şi apăsaţi OK.
3. Selectaţi Address Book folosind săgeţile sus/jos şi apăsaţi OK în caseta de mesaj Print. Lista intrărilor
din agenda locală se imprimă la echipament.
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Utilizarea agendei de adrese în CWIS
Puteţi folosi agenda de adrese de la computer prin CWIS. Căutaţi numerele şi iniţiaţi lucrările fax şi e-mail
de la computer folosind datele stocate în agenda echipamentului Xerox 3215/3225.
În agenda din CWIS puteţi să:
•
•
•

Căutaţi numere şi adrese
Adăugaţi, ştergeţi sau editaţi intrări individuale, grupuri fax sau grupuri e-mail
Configuraţi numerele cu apelare rapidă şi apelare de grup pentru adrese.

Căutarea unei intrări
Pentru a căuta o intrare în CWIS:
1. Deschideţi CWIS prin Easy Printer Manager sau introducând adresa IP a echipamentului în browserul web şi apăsând Enter.
2. În pagina CWIS, apăsaţi Address Book.
3. Selectaţi tipul intrării căutate: Individual, Fax Group sau E-mail Group.
4. Selectaţi intrarea dorită din lista afişată pe ecran. Puteţi parcurge întreaga listă sau căuta intrarea
dorită folosind numele de utilizator în fereastra de căutare din partea de sus a listei.

Pentru a adăuga o intrare:
1. Selectaţi tipul intrării pe care doriţi să o adăugaţi în coloana din stânga: Individual, Fax Group sau Email Group.
2. Când apare lista pe ecran, apăsaţi Add.
3. Introduceţi informaţiile necesare în formularul de adăugare a unei noi intrări în agendă sau folosiţi
lista afişată pentru a adăuga o intare individuală într-un grup.
4. Alocaţi noii intrări un număr cu apelare rapidă, dacă este cazul.
5. Apăsaţi Apply. Intarea va apărea în listă.

Pentru a edita sau şterge o intrare:
1. Selectaţi tipul intrării pe care doriţi să o schimbaţi sau ştergeţi în coloana din stânga: Individual, Fax
Group sau E-mail Group.
2. Când apare lista pe ecran, apăsaţi intrării pe care doriţi să o schimbaţi sau să o ştergeţi.
3. Selectaţi Edit sau Delete.
4. La final, apăsaţi Apply. Lista a fost modificată.
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10 Securitate
Acest capitol conţine informaţii utile pentru configurarea funcţiilor de securitate ale echipamentului.
Capitolul cuprinde:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Securitate la Xerox
Setări de securitate
Administrarea certificatelor digitale ale echipamentului
SNMP
SNMPv3
IP Sec
Funcţia IP Filtering
Autentificare 802.1X
Autentificare
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Securitate la Xerox
Pentru informaţii actualizate despre instalarea, configurarea şi utilizarea în siguranţă a echipamentului,
vizitaţi www.xerox.com/security.

Setări de securitate
Pentru a preveni modificarea neautorizată a setărilor imprimantei, accesul în zona System Administrator
se va face doar pe bază de autentificare.

Conturi de administrator
1. La staţia de lucru, deschideţi browser-ul web şi introduceţi adresa IP a echipamentului în câmpul
Address.
2. Apăsaţi Enter.
3. Selectaţi Properties.
4. Dacă este necesar, introduceţi numele de utilizator al administratorului (admin) şi parola (1111), apoi
selectaţi Login. Selectaţi Properties.
5. În secţiunea Security din partea stângă, selectaţi linkul System Security.
6. Selectaţi System Administrator.
7. Dacă este necesar, introduceţi datele administratorului în câmpurile următoare:
• Nume
• Număr de telefon
• Locaţie
• Adresa e-mail
8. Caseta WebUI Access Control controlează accesul la ecranul Internet Services.
9. Pentru a schimba parola de administrator, bifaţi caseta Change Password şi completaţi câmpurile
Login ID şi Password. Valorile implicite sunt admin, respectiv 1111.
10. Apăsaţi butonul Advanced pentru Advanced Access Control.
11. Selectaţi Protect Login IPv4 Address, dacă este necesar, şi introduceţi adresa IP de autentificare în
caseta IPv4 Address.
12. Selectaţi opţiunea necesară pentru Login Failure Policy. Opţiunile disponibile sunt: Off, 3 times şi 5
times.
13. Selectaţi intervalul de timp în meniul Auto Logout.
14. Selectaţi Security Settings Reset pentru activarea opţiunii, dacă este necesar.
15. Apăsaţi Save.
16. Pentru a controla accesul la panoul de comandă al echipamentului, bifaţi caseta Enable pentru
activarea funcţiei LUI Access Control.
17. Apăsaţi Apply pentru salvarea modificărilor.
18. Apăsaţi OK în caseta mesajului de confirmare.
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Ecranul Feature Management
De la ecranul Feature Management puteţi controla funcţiile, porturile fizice, securitatea scanării la PC şi
protocoalele de reţea disponibile în echipament.
1. La staţia de lucru, deschideţi browser-ul web şi introduceţi adresa IP a echipamentului în câmpul
Address.
2. Apăsaţi Enter.
3. Selectaţi Properties.
4. Dacă este necesar, introduceţi numele de utilizator al administratorului (admin) şi parola (1111), apoi
selectaţi Login. Apăsaţi Properties.
5. În secţiunea Security din partea stângă, selectaţi linkul System Security.
6. Selectaţi linkul Feature Management în structura directorului.
7. Pentru activarea sau dezactivarea unei funcţii, bifaţi caseta Enable sau Disable.
• Pentru LPR/LPD Protocol, introduceţi numărul portului. (Valoarea implicită este 515).
• Pentru Raw TCP/IP Printing Protocol, introduceţi numărul portului. (Valoarea implicită este
9100.)
8. Apăsaţi Apply pentru salvarea modificărilor.
9. Apăsaţi OK.

Ecranul Restart Device
Ecranul Restart Device vă permite să reporniţi echipamentul de la computerul personal.
Observaţie: Odată cu echipamentul, reporneşte şi serverul de reţea. Conexiunea la reţea nu va fi
disponibilă temporar.
1. La staţia de lucru, deschideţi browser-ul web şi introduceţi adresa IP a echipamentului în câmpul
Address.
2. Apăsaţi Enter.
3. Selectaţi Properties.
4. Dacă este necesar, introduceţi numele de utilizator al administratorului (admin) şi parola (1111), apoi
selectaţi Login. Apăsaţi Properties.
5. În secţiunea Security din partea stângă, selectaţi linkul System Security.
6. Selectaţi linkul Restart Device.
7. Pentru repornirea echipamentului, apăsaţi butonul Restart Now.
8. Apare ecranul Do you really want to restart the device. Apăsaţi Yes. Echipamentul reporneşte.
Aplicaţia CentreWare Internet Services nu va fi disponibilă temporar.
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Administrarea certificatelor digitale ale
echipamentului
Această secţiune cuprinde:
•
•
•
•
•
•

Prezentare
Lista de verificare
Accesarea ecranului Machine Digital Certificate Management
Crearea unui certificat auto-semnat
Instalarea unui certificat semnat de autoritatea de certificare
Activarea unei conexiuni securizate

Prezentare
Accesul la echipament cu protocolul SSL (Secure Socket Layer) poate fi configurat prin intermediul
certificatelor digitale. Protocolul SSL permite accesarea în siguranţă a echipamentului.
Pentru a fi activat în echipament, protocolul SSL are nevoie de propriul certificat digital. Atunci când
utilizatorii accesează echipamentul, acesta exportă certificatul pentru crearea unui canal criptat.
Există două moduri prin care se poate obţine un certificat de server de la echipament:



Crearea unui certificat auto-semnat de către echipament
Crearea unei cereri către o autoritate de certificare pentru semnarea unui certificat ce poate fi instalat
în echipament.

În cazul unui certificat auto-semnat, echipamentul îşi semnează propriu certificat ca fiind autentic şi
creează codul general de criptare SSL al certificatului.
Un certificat semnat de o autoritate de certificare sau de un server cu rol similar (spre exemplu, Windows
2000 cu opţiunea Certificate Services) poate fi instalat în echipament.
Observaţie: Fiecare echipament Xerox va face obiectul unei cereri separate.

Lista de verificare
Asiguraţi-vă că următoarele setări sunt configurate în echipament:
•
•

O adresă IP sau Host Name.
Un server DNS activat.

Observaţie: Acestea sunt necesare pentru setarea orei de început a certificatelor auto-semnate.
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Accesarea ecranului Machine Digital Certificate Management
1. La staţia de lucru, deschideţi browser-ul web şi introduceţi adresa IP a echipamentului în câmpul
Address.
2. Apăsaţi Enter.
3. Selectaţi pictograma Properties.
4. Dacă este necesar, introduceţi numele de utilizator al administratorului (admin) şi parola (1111), apoi
selectaţi Login. Apăsaţi Properties.
5. În secţiunea Security din partea stângă, selectaţi linkul Network Security.
6. Selectaţi linkul Digital Certificate. Apare pagina Certificate Management.
7. Selectaţi Add.
Selectaţi una dintre următoarele opţiuni:
•

•

Install/Create Device Certificate sau CSR. Opţiunile disponibile sunt:
• Create a Self-signed Device Certificate
• Install CA signed Device Certificate
• Create Certificate Signing Request (CSR)
Install Root Certificate

Crearea unui certificat auto-semnat
1. În zona Install/Create New Certificate, selectaţi Create a Self-Signed Device Certificate.
2. Selectaţi Next.
3. În zona Self-signed Certificate:
a. Completaţi câmpul Friendly Name.
b. În câmpul 2 Letter Country Code introduceţi codul ţării în care se află echipamentul. Se va
introduce un cod de ţară format din două caractere conform standardului ISO 3166.
c. Dacă este necesar, completaţi următoarele câmpuri:
• Ţara/Regiunea
• Localitatea
• Compania
• Departamentul
Detaliile introduse în secţiunile de mai sus ar trebui să descrie echipamentul conform sistemului de
directoare X500 şi pot conţine orice informaţie utilă pe baza căreia clientul poate identifica
echipamentul.
Observaţie: Câmpul Common Name se completează cu datele IP/Host Name şi Domain Name ale
echipamentului.
d. În caseta Valid Period, introduceţi perioada de valabilitate a certificatului. La finalul perioadei
specificate, certificatul expiră. Ora de început se stabileşte după ora curentă a sistemului, motiv
pentru care este important ca ora să fie setată corect la echipament.
e. Introduceţi adresa e-mail a administratorului responsabil echipament.
4. Apăsaţi butonul Next. Este afişat un mesaj referitor la certificatul creat.
5. Apăsaţi butonul Close. Certificatul apare în zona Certificate Management.
6. Parcurgeţi etapele din secţiunea Activarea unei conexiuni securizate.
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Crearea unei cereri pentru semnarea certificatului
1. În zona Install/Create New Certificate, selectaţi Create Certificate Signing Request.
2. Selectaţi Next.
3. În zona Certificate Signing Request (CSR):
a. Completaţi câmpul Friendly Name pentru identificarea cererii.
b. În câmpul 2 Letter Country Code introduceţi codul ţării în care se află echipamentul. Se va
introduce un cod de ţară format din două caractere conform standardului ISO 3166.
c. Dacă este necesar, completaţi următoarele câmpuri:
• Ţara/Regiunea
• Localitatea
• Compania
• Departamentul
Detaliile introduse în secţiunile de mai sus ar trebui să descrie echipamentul conform sistemului de
directoare X500 şi pot conţine orice informaţie utilă pe baza căreia clientul poate identifica
echipamentul.
Observaţie: Câmpul Common Name se completează cu datele IP/Host Name şi Domain Name ale
echipamentului.
4.
5.
6.
7.

d. Introduceţi adresa e-mail a administratorului responsabil echipament.
Apăsaţi Next.
În zona Certificate Signing Request (CSR), apăsaţi Download.
Trimiteţi fişierul descărcat la autoritatea de certificare pentru aplicarea semnăturii digitale.
După ce aţi primit certificatul semnat înapoi de la autoritatea de certificare, parcurgeţi etapele de
mai jos pentru Instalarea unui certificat semnat de autoritatea de certificare.

Instalarea unui certificat semnat de autoritatea de certificare
1. În zona Install/Create New Certificate, selectaţi Install CA Signed Device Certificate.
2. Selectaţi Next.
3. În zona Certificate Information:
a. Introduceţi detaliile Friendly Name pentru identificarea certificatului.
b. Completaţi câmpurile Private Password şi Confirm Password.
c. În zona CA Signed Certificate, apăsaţi Browse pentru a găsi fişierul certificatului în computer.
Selectaţi fişierul.
d. Apăsaţi Next.
4. Apăsaţi butonul Apply pentru salvarea modificărilor.
Dacă este necesar, introduceţi numele de utilizator al administratorului (admin) şi parola (1111), apoi
apăsaţi OK.
5. În zona Current Status apare un mesaj de confirmare.
6. Parcurgeţi etapele din secţiunea Activarea unei conexiuni securizate.
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Instalarea unui certificat root
1. În zona Install Root Certificate, selectaţi Install New Root Certificate.
2. Selectaţi Next.
3. În zona Self Signed Certificate:
a. Completaţi câmpul Friendly Name pentru identificarea cererii.
b. În zona Root Certificate, apăsaţi Browse pentru a găsi fişierul certificatului în computer. Selectaţi
fişierul.
c. Apăsaţi Next.
5. Apăsaţi butonul Apply pentru salvarea modificărilor.
Dacă este necesar, introduceţi numele de utilizator al administratorului (admin) şi parola (1111), apoi
selectaţi Login.
6. În secţiunea Current Status apare un mesaj de confirmare.
4. Parcurgeţi etapele din secţiunea Activarea unei conexiuni securizate.

Activarea unei conexiuni securizate
Odată ce echipamentul are un certificat de server, puteţi activa conexiunea securizată.
1. La staţia de lucru, deschideţi browser-ul web şi introduceţi adresa IP a echipamentului în câmpul
Address.
2. Apăsaţi Enter.
3. Selectaţi pictograma Properties.
4. Dacă este necesar, introduceţi numele de utilizator al administratorului (admin) şi parola (1111), apoi
selectaţi Login. Apăsaţi Properties.
5. În secţiunea Security din partea stângă, selectaţi linkul Network Security.
6. Selectaţi linkul Secure Connection.
7. Apăsaţi butonul Select Certificate şi selectaţi certificatul necesar. Apăsaţi Select. Certificatul apare în
secţiunea Certificate for Secure Connection.
8. În zona Secure HTTP, selectaţi opţiunea necesară din meniul HTTPs. Selectaţi Both HTTP and HTTPs
pentru activarea protocolului Secure IPP sau selectaţi HTTPs Only.
9. Selectaţi Import and Export Functions, dacă este necesar.
10. Dacă aţi selectat Both HTTP and HTTPs, apăsaţi On în meniul IPPs.
11. Apăsaţi Apply pentru salvarea modificărilor.

Editarea sau ştergerea unui certificat
1. La staţia de lucru, deschideţi browser-ul web şi introduceţi adresa IP a echipamentului în câmpul
Address.
2. Apăsaţi Enter.
3. Selectaţi pictograma Properties.
4. Dacă este necesar, introduceţi numele de utilizator al administratorului (admin) şi parola (1111), apoi
selectaţi Login. Apăsaţi Properties.
5. În secţiunea Security din partea stângă, selectaţi linkul Network Security.
6. Selectaţi linkul Digital Certificate. Apare pagina Certificate Management cu lista certificatelor
instalate în echipament.
7. Bifaţi caseta Friendly Name a certificatului pe care doriţi să-l editaţi sau ştergeţi.
• Apăsaţi butonul Edit pentru editarea certificatului. Modificaţi-l şi apăsaţi Apply.
• Apăsaţi butonul Delete pentru ştergerea certificatului şi Yes pentru confirmare.
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SNMP
Setările SNMP (Simple Network Management Protocol) pot fi configurate prin CentreWare Internet
Services.
1. La staţia de lucru, deschideţi browser-ul web şi introduceţi adresa IP a echipamentului în câmpul
Address.
2. Apăsaţi Enter.
3. Selectaţi pictograma Properties.
4. Dacă este necesar, introduceţi numele de utilizator al administratorului (admin) şi parola (1111), apoi
selectaţi Login. Apăsaţi Properties.
5. În secţiunea Network Settings, selectaţi linkul SNMP.
6. Selectaţi SNMPv1/v2.
a. Bifaţi caseta Enable pentru a activa SNMPv1/v2 Protocol.
b. Selectaţi Community Name din listă sau apăsaţi Add pentru a adăuga o nouă SNMP
Community. Apare meniul Add.
• Introduceţi numele pentru SNMP Community.
• Selectaţi Access Permission.
7. Apăsaţi Apply pentru salvarea modificărilor.
8. Apăsaţi OK în caseta mesajului de confirmare.

Setări SNMP Traps
Puteţi specifica adresele de destinaţie IPv4 Trap.
În secţiunea SNMP Traps a paginii SNMP, selectaţi Add.
În zona Trap Destination Address, completaţi câmpurile IPv4 Address şi Port Number.
În zona Traps, completaţi câmpul TRAP Community Name.
Pentru Traps to be received bifaţi casetele următoarelor opţiuni:
• Printer Traps
• Cold Start Traps
• Warm Start Traps
5. Apăsaţi Apply pentru salvarea modificărilor.
6. Apăsaţi OK în caseta mesajului de confirmare.
1.
2.
3.
4.

Editarea setărilor Community Names sau SNMP Traps
1. În secţiunile Community Names sau SNMP Traps din pagina SNMP, selectaţi numele sau adresa de
editat.
2. Apăsaţi Edit.
3. Schimbaţi opţiunile necesare şi apăsaţi Apply pentru salvarea modificărilor.
4. Apăsaţi OK.
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Ştergerea setărilor Community Names sau SNMP Traps
1. În secţiunile Community Names sau SNMP Traps din pagina SNMP, selectaţi numele sau adresa de
şters.
2. Apăsaţi Delete.
3. Apăsaţi Yes.
Observaţie: Dacă schimbaţi setările Community Names GET sau SET ale acestui echipament, va trebui
să modificaţi aceste setări în fiecare aplicaţie ce foloseşte protocolul SNMP pentru a comunica cu
echipamentul (de ex. Xerox CentreWare Web, orice aplicaţie terţă pentru administrarea reţelei, etc.).
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SNMPv3
SNMPv3 poate fi activat pentru crearea unui canal criptat necesar administrării sigure a echipamentului.
1. La staţia de lucru, deschideţi browser-ul web şi introduceţi adresa IP a echipamentului în câmpul
Address.
2. Apăsaţi Enter.
3. Selectaţi pictograma Properties.
4. Dacă este necesar, introduceţi numele de utilizator al administratorului (admin) şi parola (1111), apoi
selectaţi Login. Selectaţi Properties.
5. În secţiunea Network Settings, selectaţi linkul SNMP.
6. Selectaţi linkul SNMPv3. Apare pagina SNMPv3.
7. În zona Setup:
a. Bifaţi caseta Enable pentru a activa protocolul SNMPv3.
b. În zona Authentication, introduceţi numele de utilizator.
c. Introduceţi o parolă în câmpul Authentication Password.
d. Introduceţi parola din nou în câmpul Confirm Password.
e. Setaţi Authentication Algorithm pe MD5 sau SHA.
f. Introduceţi o parolă în câmpul Privacy Password.
g. Introduceţi parola din nou în câmpul Confirm Password.
h. Apare fereastra Privacy Algorithm.
8. Apăsaţi Apply pentru salvarea modificărilor.
9. Apăsaţi OK în caseta mesajului de confirmare.
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IP Sec
IP Sec (IP Security) cuprinde protocoalele IP Authentication Header şi IP Encapsulating Security Payload
ce securizează comunicaţiile IP la nivelul reţelei folosind deopotrivă tehnicile de autentificare şi criptare a
datelor. Transferul datelor criptate IP Sec la imprimantă este posibil datorită utilizării unui cod criptografic
general, după încheierea unei sesiuni de negociere în reţea între iniţiator (staţia de lucru client) şi
respondent (imprimanta sau serverul). Pentru a trimite date criptate la imprimantă, staţia de lucru şi
imprimanta trebuie să creeze o legătură de securitate prin verificarea parolelor individuale (secret
partajat). Dacă autentificarea are loc cu succes, se va folosi un cod generic pentru transferul datelor
criptate IP Sec la imprimantă în reţeaua TCP/IP.
Oferind elemente adiţionale de securizare în procesul de negociere, protocoalele SSL (Secure Sockets
Layer) sunt folosite pentru verificarea identităţii părţilor comunicante cu semnături digitale (coduri de
control individuale necesare pentru verificarea integrităţii datelor), pentru protejarea confidenţialităţii
parolelor în mediul de reţea.

Activarea funcţiei IP Sec
Pentru a parcurge această procedură, aveţi nevoie de o parolă Shared Secret disponibilă.
Funcţia IP Sec nu poate fi activată în echipament înaintea opţiunii Secure Connection. Pentru instrucţiuni,
consultaţi Activarea unei conexiuni securizate.
1. La staţia de lucru, deschideţi browser-ul web şi introduceţi adresa IP a echipamentului în câmpul
Address.
2. Apăsaţi Enter.
3. Selectaţi pictograma Properties.
4. Dacă este necesar, introduceţi numele de utilizator al administratorului (admin) şi parola (1111), apoi
selectaţi Login.
a. Selectaţi Properties.
5. În secţiunea Security din partea stângă, selectaţi linkul Network Security.
6. Selectaţi linkul IP Security. Apare pagina IP Security.
7. Apăsaţi Enable pentru a activa protocolul IP Sec.
8. Completaţi câmpurile Shared Secret şi Confirm Shared Secret.
9. Selectaţi Apply pentru salvarea setărilor. Selectaţi OK în caseta mesajului de confirmare.
10. Mesajul IP Sec Current Status confirmă starea protocolului IP Sec.
11. Pentru a modifica Shared Secret, apăsaţi butonul Change Shared Secret şi completaţi câmpul
Shared Secret cu date noi.
12. Apăsaţi Apply pentru salvarea modificărilor.
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Funcţia IP Filtering
Prezentare
IP Filtering este o funcţie de securitate ce vă permite să controlaţi accesul la Internet Services şi să
preveniţi accesul neautorizat prin protocolul IP (Internet Protocol).
IP Filtering securizează echipamentul prin înregistrarea adreselor IP care pot comunica cu acesta şi
restricţionarea accesului neautorizat la funcţiile şi aplicaţiile echipamentului, precum imprimarea Raw
TCP/IP, LPR/LPD, HTTP, Fax to PC, IPP, SNMP sau Scan Manager for Network.

Activarea funcției IP Filtering
1. La staţia de lucru, deschideţi browser-ul web şi introduceţi adresa IP a echipamentului în câmpul
Address.
2. Apăsaţi Enter.
3. Apăsaţi pictograma Properties.
4. Dacă este necesar, introduceţi numele de utilizator (admin) şi parola (1111), apoi selectaţi Login.
5. Apăsaţi linkul Security.
6. Apăsaţi linkul Network Security.

Opţiunea IPv4 Filtering
Selectaţi IPv4 Filtering.
Bifaţi caseta IPv4 Filtering Enable.
Introduceţi adresa/adresele IP ce pot accesa echipamentul.
Introduceţi adresa IP sau un interval de IP-uri folosind un asterisc (*).De exemplu:
192.246.238.* indică o sub-reţea de adrese gazdă
192.246.* indică o sub-reţea mai mare de adrese gazdă
192.* indică cea mai mare sub-reţea de adrese gazdă
4. Echipamentul are, de asemenea, capacitatea de a filtra accesul la unul sau mai multe porturi.
Introduceţi datele portului.
5. Apăsaţi Apply pentru salvarea modificărilor.
6. Apăsaţi OK.
1.
2.
3.
4.

Opţiunea IPv6 Filtering
Selectaţi IPv6 Filtering.
Bifaţi caseta IPv6 Filtering Enable.
Introduceţi adresa/adresele IP ce pot accesa echipamentul.
Introduceţi adresa IPv6 sub forma unei convenţii CIDR. Prefixul indică valoarea de referinţă.
De exemplu:
2001:DB8:1234:215:215:99FF:FE04:D345 / 128 indică o adresă completă.
2001:DB8:1234:215:215:99FF:FE04:D345 / 64 indică adresa prefix formată doar din primii 64 biţi.
2001:DB8:1234:215:215:99FF:: / 80 indică adresa prefix formată doar din primii 80 biţi.
5. Echipamentul are, de asemenea, capacitatea de a filtra accesul la unul sau mai multe porturi.
Introduceţi datele portului.
6. Apăsaţi Apply pentru salvarea modificărilor.
7. Apăsaţi OK în caseta mesajului de confirmare.
1.
2.
3.
4.
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Activarea funcţiei MAC Filtering
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Selectaţi MAC Filtering în structura directorului. Apare pagina MAC Filtering.
Bifaţi caseta MAC Filtering Enable.
În zona MAC Address to Filter Out, selectaţi Add.
Introduceţi adresa MAC pe care doriţi să o eliminaţi.
Apăsaţi Apply pentru salvarea modificărilor.
Apăsaţi OK în caseta mesajului de confirmare.
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Autentificare 802.1X
Parcurgeţi procedura de mai jos pentru instalarea şi configurarea funcției de autentificare 802.1X.

Prezentare
Echipamentul Xerox suportă funcţia de configurare IEEE 802.1X prin Extensible Authentication Protocol
(EAP). IEEE 802.1X arată că toate echipamentele din reţea sunt autentificate şi autorizate să folosească
reţeaua. Funcţia 802.1X poate fi activată la echipamentele conectate la reţele Ethernet fixe.
Administratorul poate configura echipamentul astfel încât să folosească un anumit tip de protocol EAP.
Tipurile protocolului EAP acceptate sunt:
•
•
•
•

EAP-MD5
PEAP
EAP-MSCHAPv2
EAP-TLS

Lista de verificare
Verificaţi în prealabil dacă sunt disponibile informaţiile de mai jos şi/sau dacă operaţiunile necesare au
fost efectuate:
•
•
•

Funcţia de autentificare 802.1X trebuie acceptată de reţeaua la care este conectat echipamentul.
Serverul de autentificare 802.1X şi switch-ul de autentificare trebuie să fie disponibile în reţea.
Creaţi un nume de utilizator şi o parolă în serverul de autentificare ce vor fi folosite pentru
autentificarea echipamentului.

Activarea funcţiei 802.1X la echipament
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

Apăsaţi butonul Machine Status pe panoul de comandă.
Selectaţi Network folosind săgeţile sus/jos şi apăsaţi OK.
Introduceţi parola administratorului de la tastatura alfa-numerică. Valoarea implicită este 1111.
Apăsaţi butonul OK; apare meniul Network Settings.
Selectaţi 802.1x folosind săgeţile sus/jos şi apăsaţi OK.
Selectaţi On folosind săgeţile sus/jos; apăsaţi OK.
Selectaţi metoda de autentificare folosind săgeţile sus/jos şi apăsaţi:
1. EAP-TLS
2. EAP-MSCHAPv2
3. PEAP
4. EAP-MD5
Apăsaţi OK.
Introduceţi numele de utilizator de la tastatura alfa-numerică şi apăsaţi OK.
Introduceţi parola de la tastatura alfa-numerică şi apăsaţi OK.
Pe ecran va apărea mesajul Saved, iar echipamentul va reporni.
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Activarea funcţiei 802.1X din CentreWare Internet Services
Procesul de autentificare prin TLS necesită configurarea sau instalarea unui certificat în echipament.
Pentru instrucţiuni, consultaţi Accesarea ecranului Machine Digital Certificate Management.
Procesul de autentificare prin PEAP şi TLS necesită instalarea unui certificat root în echipament. Pentru
instrucţiuni, consultaţi Instalarea unui certificat root.
1. La staţia de lucru, deschideţi browser-ul web şi introduceţi adresa IP a echipamentului în câmpul
Address.
2. Apăsaţi Enter.
3. Selectaţi pictograma Properties.
4. Dacă este necesar, introduceţi numele de utilizator al administratorului (admin) şi parola (1111), apoi
selectaţi Login. Selectaţi Properties.
5. În secţiunea Security din partea stângă, selectaţi linkul Network Security.
6. Selectaţi 802.1X. Apare pagina 802.1x Security.
a. Pentru 802.1x Security, bifaţi caseta Enable.
b. În zona Authentication Methods, selectaţi o metodă de autentificare:
• EAP-MD5
• EAP-MSCHAPv2
• PEAP
• TLS
7. Dacă aţi selectat EAP-MD5, EAP-MSCHAPv2 sau PEAP, apare opţiunea Credentials. Completaţi
câmpurile Username şi Password.
8. Dacă aţi selectat PEAP sau TLS, apare opţiunea Server Validation. Apăsaţi butonul Select Certificate
şi selectaţi certificatul root necesar pentru validarea serverului.
9. Dacă aţi selectat TLS, apare opţiunea Device Validation. Apăsaţi butonul Select Certificate şi
selectaţi certificatul necesar pentru validarea echipamentului.
10. Apăsaţi Apply pentru salvarea modificărilor.
11. Apăsaţi OK în caseta mesajului de confirmare.
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Autentificare
Prezentare
Administratorii pot configura echipamentul astfel încât utilizatorii să se autentifice în reţea înainte de a
putea accesa funcţia de scanare către e-mail.
La echipament pot fi configurate următoarele opţiuni de autentificare.

Opţiunea No Authentication
Dacă opţiunea No Authentication este activată, utilizatorii pot accesa funcţiile fără restricţie. No
Authentication este setarea implicită a echipamentului.

Opţiunea Authentication
Opţiunea Authentication poate fi configurată pentru verificarea validităţii utilizatorilor care accesează
echipamentul. Datele de autentificare ale utilizatorilor sunt verificate la distanţă de la un server de reţea
extern sau local prin intermediul unei baze de date stocate în echipament. Administratorul poate selecta
una dintre următoarele metode de autentificare:
•
•
•

No Authentication
Local Authentication
External Authentication:
• Kerberos (Unix, Linux)
• Kerberos (Windows ADS)
• SMB (Windows ADS)
• LDAP

Utilizatorii trebuie să introducă cel puţin numele de utilizator şi parola pentru a accesa echipamentul, în
funcţie de metoda de autentificare configurată.

Configurarea metodei Local Authentication
Administratorul sistemului poate crea o listă cu conturi de utilizator, definite local, în echipament.

Procedura
1. La staţia de lucru, deschideţi browser-ul web şi introduceţi adresa IP a echipamentului în câmpul
Address.
2. Apăsaţi Enter.
3. Selectaţi Properties.
4. Dacă este necesar, introduceţi numele de utilizator al administratorului (admin) şi parola (1111), apoi
selectaţi Login. Selectaţi Properties.
5. În secţiunea Security din partea stângă, selectaţi linkul Authentication. Apare pagina
Authentication.
6. În lista Authentication Method, selectaţi Local Authentication. Asiguraţi-vă că opţiunea User
Profile este activată în zona Options.
7. Apăsaţi Apply pentru salvarea modificărilor.
8. Apăsaţi OK în caseta mesajului de confirmare.
186

Crearea conturilor de utilizator
1. Asiguraţi-vă că meniul Authentication din ecranul CentreWare Internet Services este selectat şi
apăsaţi User Profile.
2. Apăsaţi butonul Add.
a. Selectaţi numărul Index pentru respectivul utilizator.
b. Completaţi câmpul User Name.
c. Completaţi câmpul Login ID.
d. Completaţi câmpul Password.
e. Completaţi câmpul Confirm Password.
f. Introduceţi numărul de fax al utilizatorului, dacă este necesar.
g. Completaţi câmpul E-mail Address. Selectaţi Automatically add your information to Address
Book, dacă aveţi nevoie de această funcţie.
12. Apăsaţi Apply pentru adăugarea noului utilizator şi reveniţi la pagina User Profile.
Editarea datelor utilizatorului
1. În zona User Profile, selectaţi utilizatorul şi apăsaţi butonul Edit. Apare pagina Edit User.
2. În zona Edit User, schimbaţi datele şi apăsaţi Apply pentru salvarea modificărilor, apoi reveniţi la
pagina User Profile.
Ştergerea unui utilizator
1. În zona User Profile, selectaţi utilizatorul şi apăsaţi butonul Delete.
2. Apăsaţi OK în caseta mesajului de confirmare.

Verificarea funcţiei de autentificare la echipament
1.
2.
3.
4.

Apăsaţi butonul E-mail.
Apare ecranul Login ID.
Introduceţi un nume de utilizator valabil şi apăsaţi OK.
Introduceţi o parolă valabilă şi apăsaţi OK. Veţi avea acces la funcţie.

Configurarea metodei External Authentication
Lista de verificare
Verificaţi în prealabil dacă sunt disponibile informaţiile de mai jos şi/sau dacă operaţiunile necesare au
fost efectuate:
•

Asiguraţi-vă că serverul de reţea extern prin care se face autentificarea la echipament este funcţional.
Consultaţi documentaţia producătorului pentru instrucţiuni.

187

Configurarea metodei Kerberos (Unix/Linux)
1. La staţia de lucru, deschideţi browser-ul web şi introduceţi adresa IP a echipamentului în câmpul
Address.
2. Apăsaţi Enter.
3. Selectaţi Properties.
4. Dacă este necesar, introduceţi numele de utilizator al administratorului (admin) şi parola (1111), apoi
selectaţi Login. Apăsaţi Properties.
5. În secţiunea Security, selectaţi linkul Authentication. Apare pagina Authentication Method.
6. Pentru Authentication Method, selectaţi Kerberos (Unix, Linux).
7. Selectaţi Apply.
8. În secţiunea Network Security, selectaţi External Authentication.
9. Selectaţi Kerberos Server.
10. Apăsaţi butonul Add.
11. În zona Required Information:
a. Completaţi câmpul Realm.
b. Completaţi câmpurile Server Address şi Port Number.
12. Apăsaţi Apply pentru salvarea modificărilor.
13. Apăsaţi OK în caseta mesajului de confirmare.
14. Parcurgeţi etapele din secţiunea Verificarea funcţiei de autentificare la echipament pentru a
determina dacă aţi configurat corect funcţia de autentificare.

Configurarea metodei Kerberos (Windows ADS)
1. La staţia de lucru, deschideţi browser-ul web şi introduceţi adresa IP a echipamentului în câmpul
Address.
2. Apăsaţi Enter.
3. Selectaţi Properties.
4. Dacă este necesar, introduceţi numele de utilizator al administratorului (admin) şi parola (1111), apoi
selectaţi Login. Selectaţi Properties.
5. În secţiunea Security, selectaţi linkul Authentication. Apare pagina Authentication Method.
6. Pentru Authentication Method, selectaţi Kerberos (Windows ADS).
7. Selectaţi Apply pentru salvarea modificărilor.
8. Apăsaţi OK.
9. În secţiunea Network Security, selectaţi External Authentication.
10. Selectaţi Kerberos Server.
11. Apăsaţi butonul Add.
12. În zona Required Information:
c. Completaţi câmpul Realm.
d. Completaţi câmpurile Server Address şi Port Number.
13. Apăsaţi Apply pentru salvarea modificărilor.
14. Apăsaţi OK în caseta mesajului de confirmare.
15. Parcurgeţi etapele din secţiunea Verificarea funcţiei de autentificare la echipament pentru a
determina dacă aţi configurat corect funcţia de autentificare.
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Configurarea metodei SMB (Windows ADS)
1. La staţia de lucru, deschideţi browser-ul web şi introduceţi adresa IP a echipamentului în câmpul
Address.
2. Apăsaţi Enter.
3. Selectaţi Properties.
4. Dacă este necesar, introduceţi numele de utilizator al administratorului (admin) şi parola (1111), apoi
selectaţi Login. Selectaţi Properties.
5. În secţiunea Security, selectaţi linkul Authentication. Apare pagina Authentication.
6. Selectaţi SMB (Windows ADS).
7. Apăsaţi Apply pentru salvarea modificărilor.
9. Apăsaţi OK.
10. În secţiunea Network Security, selectaţi External Authentication.
11. Selectaţi SMB Server.
12. Apăsaţi butonul Add.
13. În zona Required Information:
a. Introduceţi Domain.
b. Introduceţi Server Address şi Port Number.
14. Apăsaţi Apply pentru salvarea modificărilor.
15. Apăsaţi OK în caseta mesajului de confirmare.
16. Parcurgeţi etapele din secţiunea Verificarea funcţiei de autentificare la echipament pentru a
determina dacă aţi configurat corect funcţia de autentificare.

Configurarea metodei LDAP
Activarea autentificării LDAP
1. La staţia de lucru, deschideţi browser-ul web şi introduceţi adresa IP a echipamentului în câmpul
Address.
2. Apăsaţi Enter.
3. Selectaţi Properties.
4. Dacă este necesar, introduceţi numele de utilizator al administratorului (admin) şi parola (1111), apoi
selectaţi Login. Selectaţi Properties.
5. În secţiunea Security, selectaţi linkul Authentication. Apare ecranul Authentication Method.
6. Selectaţi LDAP.
7. Apăsaţi Apply pentru salvarea modificărilor.
8. Apăsaţi OK în caseta mesajului de confirmare.
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11 Întreţinere
Capitolul cuprinde:
•
•
•

Consumabile
Proceduri generale
Actualizarea programelor software
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Consumabile
Produsele consumabile ce pot fi înlocuite de client la această imprimantă sunt:
•
•
•

Xerox WorkCentre 3215/3225 – cartuş de toner standard
Xerox WorkCentre 3215/3225 – cartuş de toner de mare capacitate
Xerox WorkCentre 3215/3225 – cilindru de imprimare standard

Trimiterea comenzilor de consumabile Xerox
Puteţi comanda consumabile Xerox pentru imprimanta dumneavoastră astfel:
•

Contactaţi reprezentantul Xerox sau distribuitorul local. Indicaţi numele firmei, codul produsului şi
seria echipamentului.
Observaţie: Seria echipamentului este indicată în fişa tehnică localizată pe capacul din spate, poate fi
accesată de la butonul Machine Status în meniul System Setup şi imprimată în raportul Configuration.

•
•
1.
2.
3.
•

Comandaţi consumabile online la www.xerox.com.
Accesaţi pagina web Xerox prin aplicaţia Easy Printer Manager:
Selectaţi imprimanta pentru care doriţi să comandaţi consumabile.
Apăsaţi butonul Order Supplies.
Când apare următoarea fereastră, selectaţi Order Supplies. Când apare pagina web Xerox pentru
comenzi de consumabile, trimiteţi comanda.
Accesaţi pagina web Xerox prin CentreWare: În pagina CWIS a imprimantei, deschideţi secţiunea
Support şi apăsaţi Support Links din panoul de navigare stâng. Apoi, apăsaţi linkul Order Supplies
din josul paginii pentru a accesa site-ul Xerox şi a comanda online.
AVERTISMENT: Nu se recomandă utilizarea altor mărci de consumabile în afară de Xerox. În caz
contrar, calitatea imprimării şi fiabilitatea imprimantei pot fi compromise. Tonerul Xerox este
singurul tip de toner conceput şi produs de Xerox în baza unor cerinţe stricte de calitate pentru
această imprimantă.
Garanţia Xerox, contractul de service şi garanţia de satisfacţie totală nu acoperă daunele,
defecţiunile sau performanţa necorespunzătoare cauzate de utilizarea altor mărci de consumabile
decât Xerox, respectiv altor consumabile Xerox decât cele recomandate pentru această
imprimantă. Garanţia de satisfacţie totală este disponibilă în Statele Unite şi Canada. Acoperirea
poate varia în afara acestor regiuni. Pentru detalii, vă rugăm să contactaţi reprezentantul Xerox.
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Starea consumabilelor
Există mai multe moduri în care puteţi verifica starea consumabilelor instalate în imprimantă.

La echipament
Dacă nivelul tonerului din cartuş este scăzut, indicatorul Machine Status se aprinde roşu intermitent
pentru a vă atenţiona că este momentul să comandaţi un nou cartuş de toner Xerox. Dacă cartuşul s-a
terminat şi trebuie înlocuit, indicatorul se aprinde roşu continuu. Dacă cilindrul de imprimare trebuie
înlocuit indicatorul Machine Status se aprinde roşu. În fiecare din situaţiile menţionate, interfaţa cu
utilizatorul va afişa şi un mesaj de eroare cu informaţii despre starea cartuşului.
Pentru a activa opţiunile Low Toner Alert şi Low Image Unit Alert la echipament:
Apăsaţi butonul Machine Status pe panoul de comandă.
Selectaţi System Setup folosind săgeţile sus/jos. Apăsaţi OK.
Selectaţi Maintenance folosind săgeţile sus/jos. Apăsaţi OK.
Selectaţi Toner Low Alert folosind săgeţile sus/jos. Apăsaţi OK.
Când apare On, apăsaţi OK. Echipamentul salvează opţiunea selectată. Apăsaţi butonul Back pentru
a reveni la lista de opţiuni a meniului Maintenance. Selectaţi Image U Low Alert folosind săgeţile
sus/jos. Apăsaţi OK.
6. Când apare On, apăsaţi OK. Echipamentul salvează opţiunea selectată. Indicatorul Machine Status
se aprinde roşu, atunci când trebuie înlocuit cilindrul de imprimare.
1.
2.
3.
4.
5.

La computer:
Folosiţi Easy Printer Manager (EPM) pentru a deschide o pagină cu informaţii despre starea
consumabilelor:
1.
2.
1.
3.

La computer, deschideţi Easy Printer Manager din meniul Start.
Selectaţi imprimanta.
În modul Basic (fereastra mai mică), secţiunea Supplies puteţi vedea nivelul consumabilelor.
Dacă deschideţi EPM în modul Advanced (fereastra mai mare) veţi vedea secţiunea Supplies
Information chiar sub imaginea echipamentului.

Observaţie: Folosiţi pictograma Switch din antetul EPM pentru a comuta între modurile Basic şi
Advanced.
Folosiţi CentreWare Information Services (CWIS) pentru a verifica starea consumabilelor.
1.
2.
3.
4.

Introduceţi adresa IP a imprimantei în browser-ul web.
Dacă este necesar, introduceţi numele de utilizator (admin) şi parola (1111).
Selectaţi secţiunea Status.
Apăsaţi Supplies în panoul de navigare din stânga pentru informaţii despre cartuşul de toner şi
cilindrul de imprimare.
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Depozitarea şi manevrarea consumabilelor
Cartuşul de toner și cilindrul de imprimare au componente sensibile la lumină, temperatură şi umiditate.
Urmaţi instrucţiunile oferite pentru utilizarea consumabilelor în condiţii optime de performanţă, calitate şi
durabilitate.
Urmaţi instrucţiunile de mai jos pentru stocarea şi manevrarea consumabilelor:
•
•
•

•
•
•
•

Depozitaţi întotdeauna consumabilele sigilate, în ambalajul original.
Depozitaţi consumabilele în poziţie orizontală (nu aşezate pe unul dintre capete).
Nu depozitaţi consumabilele:
• La temperaturi mai mari de 40°C.
• La o umiditate relativă mai mică de 20% sau mai mare de 80%.
• Într-un mediu cu fluctuaţii mari de umiditate sau temperatură.
• La lumina soarelui sau lumina încăperii.
• În spaţii murdare.
• Într-un vehicul pentru o perioadă lungă de timp
• Într-un mediu în care există gaze corozive.
• Într-un mediu cu aer sărat.
Nu depozitaţi consumabilele direct pe podea.
Nu atingeţi suprafaţa cilindrului fotosensibil din cartuş.
Nu expuneţi cartuşele la vibraţii sau şocuri inutile.
Nu rotiţi niciodată cilindrul din cartuş cu mâna, mai ales în direcţie inversă; componentele din
interiorul imprimantei se pot defecta.

Când se comandă consumabilele
Pentru evitarea problemelor cu calitatea imprimării cauzate de componentele
uzate şi a păstra echipamentul în stare bună de funcţionare, înlocuiţi cartuşul de
toner şi cilindrul de imprimare astfel:
•

•

Indicatorul de avertizare se aprinde roşu intermitent şi un mesaj de
eroare este afişat pe panoul de comandă atunci când un cartuş de toner sau
un cilindru de imprimare urmează să fie înlocuit. Indicatorul Machine Status
se aprinde roşu intermitent atunci când cartuşul de toner sau cilindrul de imprimare trebuie înlocuit în
curând. Verificaţi dacă aveţi consumabile de schimb la îndemână, iar dacă nu, comandaţi-le când
apare mesajul de avertizare. Este important să comandaţi aceste articole imediat după primul mesaj
afişat, pentru a evita întreruperea imprimării.
Indicatorul de avertizare se aprinde roşu şi un mesaj de eroare apare pe panoul de comandă atunci
când cartuşul de toner sau cilindrul de imprimare trebuie înlocuit. Indicatorul Machine Status se
aprinde roşu încontinuu pentru a vă arăta că trebuie să înlocuiţi cartuşul de toner sau cilindrul de
imprimare.

Pentru înlocuirea cartuşului de toner sau cilindrului de imprimare, urmaţi instrucţiunile de mai jos sau
primite împreună cu consumabilele.
AVERTISMENT: Când înlocuiţi consumabile, NU îndepărtaţi capacele sau panourile fixate în
şuruburi. În spatele acestora nu există piese pe care le-aţi putea întreţine sau repara. NU efectuaţi
niciodată alte lucrări de întreţinere decât cele specificate în documentaţia imprimantei.
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Opţiuni de întreţinere
Când instalaţi echipamentul WC3215 sau WC3225, puteţi configura parametrii procedurilor de
întreţinere. Opţiunile disponibile sunt prezentate în tabelul următor şi pot fi accesate astfel:
1. Apăsaţi butonul Machine Status pe panoul de comandă.
2. Parcurgeţi lista opţiunilor şi selectaţi System Setup. Apăsaţi OK.
3. Selectaţi Maintenance şi apăsaţi OK. Parcurgeţi lista şi selectaţi opţiunile dorite.
Categorii
Supplies Life
Image Manager

Toner Low

Image Unit Low

Serial Number

Opţiuni
Aceste opţiuni se folosesc de către inginerul de service sau la indicaţia acestuia pentru a
imprima rapoarte cu informaţii despre starea componentelor echipamentului.
Aceste opţiuni se folosesc pentru a controla densitatea tuturor imaginilor imprimate.
Puteţi selecta Color, Black and White sau Greyscale, setând apoi densitatea fiecărei
imagini de la -10 la 10.
On (pornit) sau Off (oprit). În primul caz, imprimanta informează utilizatorul prin mai
multe mijloace că nivelul tonerului este scăzut: prin intermediul indicatorului LED de pe
panoul de comandă, printr-un mesaj trimis la computerul utilizatorului şi/sau printr-un email trimis administratorului de sistem.
On (pornit) sau Off (oprit). În primul caz, imprimanta informează utilizatorul prin mai
multe mijloace că cilindrul de imprimare trebuie înlocuit, prin intermediul indicatorului
LED de pe panoul de comandă şi un mesaj. Dacă cilindrul nu este înlocuit, echipamentul
nu va mai imprima.
Dacă această opţiune este selectată, seria echipamentului rămâne afişată pe interfaţa cu
utilizatorul.
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Proceduri generale
Redistribuirea tonerului
Atunci când cartuşul de toner este pe terminate:
•
•

Paginile imprimate au un aspect şters sau pe suprafaţa lor apar dungi albe.
Indicatorul Low Toner Status se aprinde, dacă aţi selectat opţiunea Low Toner Alert, concomitent cu
afişarea unui mesaj de eroare pe interfaţa cu utilizatorul.

În astfel de situaţii, puteţi îmbunătăţi temporar calitatea imprimării prin redistribuirea tonerului rămas în
cartuş. Este posibil însă ca defectele să apară în continuare chiar şi după redistribuirea tonerului.
Parcurgeţi etapele de mai jos pentru a redistribui tonerul în cartuş şi îmbunătăţi astfel temporar calitatea
imprimării.
1. Deschideţi capacul frontal.
2. Scoateţi cartuşul de toner.

3. Agitaţi uşor cartuşul de cinci, şase ori pentru
a distribui tonerul uniform în interior.
Observaţie: Dacă vă pătaţi hainele, ştergeţi
tonerul cu un prosop uscat şi spălaţi hainele
cu apă rece. Apa caldă fixează tonerul în
material.
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4. Introduceți cu atenție cartușul de toner la loc în imprimantă.
5. Închideţi capacul imprimantei. Când indicatorul
Machine Status se aprinde verde continuu pe
panoul de comandă, înseamnă că echipamentul
poate fi folosit.

Înlocuirea cartuşului de toner
Urmaţi instrucţiunile de mai jos pentru a înlocui cartuşul de toner.
1. Deschideţi capacul frontal.
2. Scoateţi cartuşul de toner.

3. Scoateţi noul cartuş de toner din ambalaj. Urmaţi indicaţiile de pe ambalaj pentru îndepărtarea foliei
de protecţie.
4. Agitaţi uşor cartuşul de cinci, şase ori pentru a
distribui tonerul uniform în interior.
Observaţie: Dacă vă pătaţi hainele, ştergeţi
tonerul cu un prosop uscat şi spălaţi hainele cu
apă rece. Apa caldă fixează tonerul în material.
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5.

Ţineţi cartuşul de mâner şi introduceţi-l cu atenţie
în compartimentul din echipament. Extensiile
laterale ale cartuşului şi şanţurile corespunzătoare
din echipament vă ajută să fixaţi cartuşul în
poziţia corectă.
6. Închideți capacul frontal. Când indicatorul
Machine Status se aprinde verde continuu pe
panoul de comandă, înseamnă că echipamentul
poate fi folosit.

Înlocuirea cilindrului de imprimare
1. Deschideţi capacul frontal.
2. Scoateți cartușul de toner și așezați-l pe o
suprafață netedă curată.

3. Scoateți cilindrul de imprimare cu atenție.
4. Scoateți noul cilindru de imprimare din ambalaj.
Citiţi şi urmaţi instrucţiunile de pe ambalaj pentru
îndepărtarea corectă a foliei de protecţie. Folosiți
mânerul cilindrului pentru a evita atingerea
componentelor sensibile, ce se deteriorează ușor.

ATENŢIE:
•
•

Pentru a evita deteriorarea cilindrului de imprimare, nu se recomandă expunerea îndelungată
a acestuia la lumină. Acoperiţi-l cu o bucată de hârtie, dacă este necesar.
Nu atingeţi partea inferioară verde a cilindrului de imprimare. Folosiţi mânerul cilindrului
pentru a evita contactul cu această zonă.
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5. Țineți noul cilindru de mâner și instalați-l cu
atenție în echipament.
6. Reinstalați cartușul de toner.
7. Închideți capacul frontal al echipamentului.
Când indicatorul Machine Status se aprinde
verde continuu pe panoul de comandă,
înseamnă că echipamentul poate fi folosit.

Reciclarea consumabilelor
Pentru informaţii despre programele de reciclare a consumabilelor Xerox, vizitaţi www.xerox.com/gwa.

Curăţarea echipamentului
AVERTISMENT: NU folosiţi solvenţi chimici concentraţi sau organici ori detergenţi cu aerosol
pentru a curăţa echipamentul. NU turnaţi lichidele direct pe suprafeţe. Folosiţi consumabilele şi
produsele de curăţare conform instrucţiunilor din această documentaţie. Nu lăsaţi produsele de
curăţare la îndemâna copiilor.
AVERTISMENT: NU folosiţi sprayuri de curăţare cu aer presurizat pe sau în interiorul
echipamentului. Astfel de produse conţin amestecuri explozibile, nefiind indicate pentru curăţarea
echipamentelor electrice. În caz contrar, există pericol de explozie sau incendiu.

Suprafeţele de sticlă ale platanului şi mecanismului CVT (Constant Velocity Transport)
Se recomandă curăţarea regulată a suprafeţelor de sticlă ale echipamentului pentru a asigura mereu un
nivel optim de calitate a imprimării.
Atunci când folosiţi dispozitivul de alimentare automat, documentele trec peste scaner folosind suprafaţa
de sticlă a mecanismului CVT (Constant Velocity Transport). Resturile sau semnele de pe această bucată
de sticlă pot:
•
•

Cauza apariţia liniilor, dungilor şi petelor pe materialele copiate, faxuri sau imaginile scanate.
Fi vizibile prin documente şi apărea în imaginile scanate.
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Pentru a curăţa suprafeţele de sticlă ale echipamentului:
1. Folosiţi un prosop fără scame şi un produs de
curăţare general sau un alt detergent neabraziv
pentru curăţarea suprafeţelor de sticlă ale
platanului şi mecanismului CVT.
2. Îndepărtaţi eventualele resturi cu un prosop curat
de pânză sau hârtie.
3. Folosiţi un prosop fără scame, uşor umezit pentru
curăţarea părţii inferioare a dispozitivului de
alimentare automat şi capacului dispozitivului CVT.

Panoul de comandă, dispozitivul de alimentare automat şi tava de ieşire
Se recomandă curăţarea regulată a afişajului, panoului de comandă şi altor zone exterioare ale
echipamentului.
1. Folosiţi un prosop moale, fără scame, uşor umezit.
2. Ştergeţi panoul de comandă pe toată suprafaţa, inclusiv ecranul.
3. Ştergeţi dispozitivul de alimentare automat, tava de ieşire şi alte zone de exterioare ale
echipamentului.
4. Îndepărtaţi eventualele resturi cu un prosop curat de pânză sau hârtie.

Zonele interne
În timpul procesului de imprimare, în interiorul echipamentului se acumulează particule de hârtie, toner şi
praf. Din această cauză pot apărea probleme cu calitatea imprimării, spre exemplu întinderea tonerului
sau petele de toner. Prin curăţarea echipamentului în interior se evită sau reduce proporţia acestor
probleme.
1. Opriţi echipamentul şi deconectaţi cablul de
alimentare. Aşteptaţi să se răcească echipamentul.
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2. Deschideţi capacul frontal.

3. Scoateţi cartuşul de toner şi aşezaţi-l pe o
suprafaţă netedă curată. Apoi scoateţi
cilindrul de imprimare şi aşezaţi-l pe o
suprafaţă netedă curată. Ştergeţi cu un
prosop uscat, fără scame, praful acumulat şi
tonerul scurs în zona cartuşului.

ATENŢIE: Curăţaţi interiorul echipamentului cu atenţie pentru a nu deteriora componentele
interne. Nu folosiţi produse de curăţare pe bază de benzen sau diluant. În caz contrar, pot apărea
probleme cu calitatea imprimării, iar echipamentul se poate deteriora.
4. Reinstalați cilindrului de imprimare, apoi cartușul
de toner. Extensiile laterale ale cartuşului şi
şanţurile corespunzătoare din echipament vă
ajută să le fixaţi în poziţia corectă.
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5. Închideți capacul frontal.
6. Conectaţi cablul de alimentare şi porniţi
echipamentul. Când indicatorul Machine Status se
aprinde verde continuu pe panoul de comandă,
înseamnă că echipamentul poate fi folosit.

Mutarea echipamentului
•
•

Mutaţi echipamentul fără a-l înclina sau întoarce invers. În caz contrar, tonerul se poate vărsa în
interiorul echipamentului, cauzând defectarea acestuia sau probleme grave de calitate.
Mutaţi echipamentul ridicându-l din partea de jos.
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Actualizarea programelor software
Xerox caută mereu noi moduri de a-şi îmbunătăţi produsele. O revizie software poate îmbunătăţi
funcţionarea echipamentului. Datorită funcţiei Software Upgrade clienţi pot optimiza singuri programele
software instalate în echipament, fără asistenţa unui inginer de service.

Procesul de optimizare
Programele software pot fi optimizate printr-o conexiune de reţea, în CentreWare Internet Services.
•
•
•

Înainte de a începe procesul de optimizare software, puteţi aştepta să se termine toate lucrările din
coada de imprimare sau le puteţi şterge.
Procedând astfel, echipamentul nu va mai primi alte lucrări până la terminarea procesului de
optimizare.
La final, echipamentul păstrează toate setările de reţea configurate şi toate opţiunile instalate.

Lista de verificare
Verificaţi în prealabil dacă sunt disponibile informaţiile de mai jos şi/sau dacă operaţiunile necesare au
fost efectuate:
•

•
•

Puteţi obţine fişierul pentru optimizarea programelor software corespunzător echipamentului de pe
site-ul www.xerox.com sau de la reprezentantul Xerox. Fişierul va avea extensia .hd. Descărcaţi fişierul
într-o unitate locală sau din reţea. Fişierul poate fi şters după efectuarea procedurii de optimizare.
Este important să obţineţi fişierul special conceput pentru modelul dvs. de echipament. Pentru
instrucţiuni în legătură cu determinarea modelului echipamentului, consultaţi Instalare şi configurare.
Protocoalele TCP/IP şi HTTP trebuie să fie instalate în echipament pentru accesarea browser-ului web.

Procedura
Observaţie: Procedura de optimizare durează în jur de 10 minute, dacă nu există probleme de reţea.
1. La staţia de lucru, deschideţi browser-ul web şi introduceţi adresa IP a echipamentului în câmpul
Address.
2. Apăsaţi Enter.
3. Selectaţi linkul Login în partea de sus a ecranului. Introduceţi numele de utilizator al administratorului
(admin) şi parola (1111), apoi selectaţi Login.
4. Selectaţi Properties.
5. În secţiunea Security, selectaţi linkul System Security.
6. Selectaţi linkul Feature Management.
7. Bifaţi caseta Firmware Upgrade Enable.
8. Apăsaţi Apply pentru salvarea modificărilor.
9. Selectaţi secţiunea Support.
10. În secţiunea Firmware Upgrade, apăsaţi butonul Upgrade Wizard.
11. Apare ecranul Firmware Upgrade Wizard. În zona Firmware File:
a. Selectaţi Browse.
b. Localizaţi şi selectaţi fişierul .hd pentru optimizarea programelor software, obţinut mai înainte.
c. Selectaţi Open.
12. Apăsaţi Next. Aplicaţia firmware va fi verificată şi va afişa informaţii despre fişierul de optimizare.
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13. Apăsaţi Next pentru a continua. Procedura de optimizare durează în jur de 10 minute, dacă nu există
probleme de reţea.
14. La final, echipamentul reporneşte automat. Se imprimă raportul Configuration (dacă este activat).
Raportul arată dacă programele software au trecut la o versiune mai nouă.
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12 Depanare
Capitolul cuprinde:
•
•
•
•
•

Prezentare
Înlăturarea blocajelor
Mesaje de eroare
Probleme frecvente
Asistenţă suplimentară
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Prezentare
În caz de probleme cu WorkCentre 3215/3225, pe ecranul panoului de comandă apar mesaje referitoare
la erorile produse. Parcurgeţi următoarea procedură de depanare:
1. Citiţi mesajul afişat pentru a afla despre ce eroare este vorba.
2. Consultaţi informaţiile din această secţiune pentru rezolvarea problemei:
• Mesaje de eroare
• Blocaje în tava de hârtie
• Blocaje în dispozitivul de alimentare automat
• Probleme frecvente
• Probleme cu alimentarea hârtiei
• Probleme de imprimare
• Probleme de copiere
• Probleme de scanare
• Probleme cu faxul
• Probleme cu sistemul de operare
3. Apăsaţi OK pe panoul de comandă. Dacă problema persistă, repetaţi procedura.
4. Dacă nu puteţi rezolva problema, opriţi şi reporniţi echipamentul, apoi încercaţi să imprimaţi lucrarea
din nou.
5. Dacă problema persistă, contactaţi centrul de suport tehnic. În acest caz, trebuie să indicaţi
inginerului de service conţinutul mesajului afişat.

Indicatoare LED de stare / wireless
Culoarea indicatoarelor LED localizate pe panoul de comandă indică starea
echipamentului la un moment dat. Tabelul de mai jos descrie indicatoarele
disponibile.
Observaţie: În funcţie de configuraţia echipamentului, anumite indicatoare LED nu
vor fi disponibile.
LED
De stare

Culoare
Nu există

Stare
Stins

Verde

Aprins
Intermitent

Roşu

Aprins

Descriere
Echipamentul este offline SAU
Echipamentul este în modul economic; indicatorul verde
al modului economic (în partea stângă sus a panoului de
comandă) va fi aprins.
Echipamentul este online şi funcţional.
• Echipamentul efectuează ciclul de încălzire.
• Echipamentul primeşte sau imprimă date.
• Un capac este deschis. Închideţi capacul.
• Tava este goală. Încărcaţi hârtie în tavă.
• Echipamentul s-a oprit din cauza unei erori grave.
Verificaţi mesajul afişat.
• Cartuşul de toner s-a terminat. Înlocuiţi cartuşul de
toner. (Consultaţi Înlocuirea cartuşului de toner.)
• Cilindrul de imprimare este uzat. Se recomandă
înlocuirea cilindrului. (Consultaţi Înlocuirea
cilindrului de imprimare.)
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LED

Culoare

Stare
Intermitent

Wireless

Portocaliu
Albastru

Aprins
Aprins
Intermitent
Stins

Descriere
• S-a produs o eroare minoră, iar echipamentul
aşteaptă să fie remediată. Verificaţi mesajul afişat.
După rezolvarea erorii, echipamentul reporneşte
automat.
• Cartuşul de toner este pe terminate. Pregătiţi un
cartuş de schimb. Puteţi îmbunătăţi temporar
calitatea imprimării prin redistribuirea tonerului în
cartuş. (Consultaţi Redistribuirea tonerului.)
Hârtia s-a blocat. (Consultaţi Înlăturarea blocajelor.)
Echipamentul este conectat la o reţea wireless.
Echipamentul se conectează la o reţea wireless.
Echipamentul nu este conectat la o reţea wireless.
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Înlăturarea blocajelor
Evitarea blocajelor
Majoritatea blocajelor pot fi evitate prin alegerea corectă a tipului de hârtie.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asiguraţi-vă că ghidajele reglabile ale tăvii de hârtie sunt aşezate corect. (Consultaţi Încărcarea tăvii
de hârtie.)
Nu supraîncărcaţi tava. Asiguraţi-vă că hârtia nu depăşeşte limita de capacitate din interiorul tăvii.
Nu scoateţi hârtie din tavă în timp ce echipamentul imprimă.
Îndoiţi, răsfoiţi şi îndreptaţi hârtia înainte de încărcare.
Nu folosiţi hârtie îndoită, umedă sau foarte ondulată.
Nu amestecaţi tipuri diferite de hârtie în aceeaşi tavă.
Folosiţi doar materialele de imprimare recomandate. (Consultaţi Tipuri de hârtie şi materiale
speciale.)
Încărcaţi materialele de imprimare cu faţa jos în tavă sau cu faţa în sus în fanta de alimentare
manuală şi marginea superioară orientată în direcţia de alimentare.
Nu imprimaţi faţă-verso cu capacul din spate deschis.

Atunci când hârtia se blochează, pe ecranul panoului de comandă apare un mesaj de atenţionare.
ATENŢIE: Trageţi hârtia încet şi cu grijă pentru a nu o rupe. Urmaţi instrucţiunile din următoarele
secţiuni pentru înlăturarea blocajelor.

Blocaje în dispozitivul de alimentare automat
Dacă un document se blochează în timp ce trece prin dispozitivul de alimentare automat, pe ecranul
panoului de comandă apare un mesaj de atenţionare.
ATENŢIE: Scoateţi documentul încet şi cu grijă pentru a nu-l rupe.
Observaţie: Pentru a evita blocarea documentelor, folosiţi platanul atunci când scanaţi documente
originale groase, subţiri sau combinate.
1. Scoateţi toate documentele din dispozitivul de alimentare automat.
2. Deschideţi capacul dispozitivului.
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3. Scoateţi cu atenţie hârtia blocată din dispozitiv. Dacă hârtia nu este vizibilă în această zonă, treceţi la
etapa următoare.
4. Închideţi capacul.
5. Ridicaţi dispozitivul şi scoateţi cu atenţie
documentul original blocat. Coborâţi dispozitivul.

6. Reîncărcaţi documentele în dispozitiv de alimentare automat şi apăsaţi butonul Start pentru reluarea
lucrării.

Blocaje în tava de hârtie
1. Scoateţi tava de hârtie.
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2. Scoateţi hârtia blocată, trăgând-o uşor.

3. Eliberaţi cele două piedici verzi de
deasupra compartimentului tăvii.

4. Când se deschide capacul interior, scoateţi
hârtia blocată din zona respectivă a
traseului.
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5. Împingeți capacul interior la loc astfel încât
să fie blocat de cele două piedici.
6. Asiguraţi-vă că hârtia este încărcată corect.
Introduceţi tava la loc în echipament.
Imprimarea se reia automat.
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Blocaje în fanta de alimentare manuală
1. Dacă hârtia nu este alimentată corect, scoateţi
hârtia din echipament.

2. Închideţi capacul fantei de alimentare manuală.
3. Deschideţi şi închideţi capacul frontal al
echipamentului.

4. Reîncărcaţi hârtia în fanta de alimentare manuală
pentru reluarea operaţiunii de imprimare.
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Înlăturarea blocajelor din interiorul echipamentului
ATENŢIE: Anumite zone ale echipamentului sunt fierbinţi. Atenţie când scoateţi hârtia din
echipament.
1. Deschideţi capacul frontal. Scoateţi cartuşul de
toner.

2. Scoateţi hârtia blocată, trăgând-o uşor.

3. Reinstalaţi cartuşul de toner. Extensiile laterale ale
cartuşului şi şanţurile corespunzătoare din
echipament ghidează cartuşul în poziţia corectă şi
îl fixează.
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4. Închideţi capacul frontal. Imprimarea se reia
automat.

Blocaje în unitatea duplex şi zona de ieşire
1.

Deschideţi capacul din spate.

2.

Apăsați și trageți cele două piedici
verzi (inclusiv capacul interior atașat)
în lateral.
Scoateţi hârtia vizibilă cu atenţie
pentru a nu o rupe sau deteriora
componentele echipamentului.
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3.

După ce ați scos hârtia, ridicați capacul
interior astfel încât să fie blocat de cele
două piedici.

4.

Închideţi capacul din spate. Imprimarea se reia
automat.
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Mesaje de eroare
Folosiţi informaţiile prezentate în continuare pentru rezolvarea problemelor echipamentului. În funcţie de
opţiuni sau model, anumite mesaje nu vor fi afişate.
Mesaj
Door is open.
Close it.
Jam at duplex path

Semnificaţie
Unul dintre capacele echipamentului
nu este bine închis.
Hârtia s-a blocat în timpul imprimării
faţă-verso.

Soluţii recomandate
• Închideţi capacul.

Jam inside machine

Hârtia s-a blocat în interiorul
echipamentului.
Echipamentul nu este conectat la
reţeaua wireless.
Adresa IP a reţelei, pe care aţi salvato, este folosită de altcineva.

•

Paper Jam in Manual Feeder

Hârtia s-a blocat în zona fantei de
alimentare manuală.

•

Paper Jam in Tray 1

Hârtia s-a blocat în zona tăvii de
hârtie.
Cartuşul de toner s-a terminat.
Echipamentul nu mai imprimă.

•

Toner is low.
Order Toner Cart.

Cartuşul de toner este pe terminate
şi va trebui înlocuit în curând.

•

Invalid Toner Cart.

Cartuşul de toner instalat nu este
compatibil cu echipamentul.
Cartuşul de toner nu a fost instalat.

•

Network Problem
WiFi Connection
Network Problem:
IP Conflict

Replace Toner Cart.

Install Toner Cart.

•

•
•

•

•

Înlăturaţi blocajul. (Consultaţi
Blocaje în unitatea duplex şi
zona de ieşire.)
Înlăturaţi blocajul. (Consultaţi
Blocaje în tava de hârtie.)
Opriţi şi reporniţi echipamentul.
Verificaţi adresa IP şi setaţi-o
din nou, dacă este necesar.
(Consultaţi Imprimarea
raportului Network
Configuration.)
Înlăturaţi blocajul. (Consultaţi
Blocaje în fanta de alimentare
manuală.)
Înlăturaţi blocajul. (Consultaţi
Blocaje în tava de hârtie.)
Înlocuiţi cartuşul de toner.
(Consultaţi Înlocuirea cartuşului
de toner.)
Pregătiţi un cartuş de schimb.
Puteţi îmbunătăţi temporar
calitatea imprimării prin
redistribuirea tonerului în cartuş.
(Consultaţi Redistribuirea
tonerului.)
Instalaţi un nou cartuş de toner,
compatibil cu echipamentul.
Instalaţi cartuşul de toner.
(Consultaţi Înlocuirea cartuşului
de toner.)
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Probleme frecvente
Tabelul de mai jos prezintă câteva situaţii ce pot apărea şi soluţiile recomandate pentru remedierea lor.
Urmaţi instrucţiunile şi rezolvaţi problema. Dacă problema persistă, contactaţi centrul de suport tehnic.

Probleme cu alimentarea hârtiei
Situaţii
Hârtia se blochează în timpul
imprimării.
Hârtia se blochează încontinuu.

•
•
•
•

Colile de hârtie se lipesc între ele.

•
•
•
•
•

Hârtia nu este alimentată în
echipament.

•
•
•
•
•

Colile transparente se lipesc între ele
în tava de ieşire.
Plicurile se înclină sau nu sunt
alimentate corect.
Documentele originale se blochează
încontinuu în dispozitivul de
alimentare automat.

•
•
•
•

Soluţii recomandate
Înlăturaţi blocajul. (Consultaţi Înlăturarea blocajelor.)
În tavă este prea multă hârtie. Scoateţi surplusul de hârtie din tavă.
Folosiți fanta de alimentare manuală, dacă imprimați materiale
speciale.
Tipul hârtiei folosite nu este corect. Folosiţi doar hârtia ce îndeplineşte
specificaţiile echipamentului. (Consultaţi Tipuri de hârtie şi materiale
speciale.)
În echipament există resturi de hârtie. Curăţaţi interiorul
echipamentului. (Consultaţi Curăţarea echipamentului.).
Verificaţi capacitatea maximă a tăvii. (Consultaţi Specificaţiile
materialelor de imprimare.)
Asiguraţi-vă că folosiţi tipul de hârtie corect. (Consultaţi Tipuri de hârtie
şi materiale speciale.)
Scoateţi hârtia din tavă, apoi îndoiţi sau răsfoiţi colile.
Colile de hârtie se pot lipi între ele din cauza umidităţii.
Tava poate conţine tipuri diferite de hârtie. Încărcaţi doar hârtie de
acelaşi tip, aceeaşi dimensiune şi aceeaşi grosime.
Înlăturaţi eventualele blocaje din interiorul echipamentului.
Hârtia nu a fost încărcată corect. Scoateţi şi reîncărcaţi hârtia în tavă.
În tavă este prea multă hârtie. Scoateţi surplusul de hârtie din tavă.
Hârtia este prea groasă. Folosiţi doar hârtia ce îndeplineşte specificaţiile
echipamentului. (Consultaţi Specificaţiile materialelor de imprimare.)
Folosiți fanta de alimentare manuală, dacă imprimați materiale
speciale.
Folosiţi doar colile transparente special concepute pentru imprimante
laser. Scoateţi colile transparente pe măsură ce ies din echipament.
Asiguraţi-vă că ghidajele ating uşor ambele laturi ale plicurilor.
Folosiți fanta manuală și alimentați plicurile individual.
Dacă documentele nu sunt alimentate în echipament, înlocuiţi cauciucul
dispozitivului de alimentare automat. Contactaţi un inginer de service.
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Probleme de imprimare
Situaţii
Echipamentul nu imprimă.

Cauze posibile
Alimentarea echipamentului este
oprită.

•
•

Echipamentul nu a fost selectat ca
imprimantă implicită.

Lucrarea se imprimă foarte încet.

•

Soluţii recomandate
Verificaţi conexiunile cablului de
alimentare.
Verificaţi întrerupătorul şi sursa
de alimentare.
Selectaţi echipamentul ca
imprimantă implicită în
Windows.

Verificaţi următoarele:
• Capacul frontal nu este închis. Închideți capacul frontal.
• Hârtia s-a blocat. Înlăturaţi blocajul. (Consultaţi Blocaje în tava de
hârtie.)
• Tava este goală. Încărcaţi hârtie.
• Cartuşul de toner sau cilindrul de imprimare nu este instalat. Instalaţi
cartuşul de toner sau cilindrul.
Dacă se produce o eroare de sistem, contactaţi inginerul de service.
Cablul dintre computer şi
Deconectaţi şi reconectaţi cablul.
echipament nu este conectat corect.
Cablul care conectează computerul şi • Dacă este posibil, conectaţi
echipamentul este defect.
cablul la un alt computer care
funcţionează corect şi imprimaţi
o lucrare. De asemenea,
încercaţi să folosiţi un alt cablu.
Portul nu a fost setat corect.
• Verificaţi setarea imprimantei
Windows pentru a vă asigura că
lucrarea de imprimare este
trimisă la portul corect. Dacă
computerul are mai multe
porturi, asigurați-vă că
echipamentul este conectat la
cel corect.
Echipamentul nu a fost configurat
• Verificaţi opţiunile driverului de
corect.
imprimare pentru a vă asigura
că toate setările de imprimare
sunt corecte.
Driverul de imprimare nu a fost
• Reinstalaţi software-ul de
instalat corect.
imprimare. (Consultaţi Instalare
şi configurare.)
Echipamentul s-a defectat.
• Verificaţi mesajul afişat pe
panoul de comandă pentru a
vedea dacă echipamentul indică
o eroare de sistem. Contactaţi
un inginer de service.
Lucrarea este complexă.
• Reduceţi complexitatea lucrării
sau încercaţi să modificaţi
setările de calitate a imprimării.
• După primele 100 de imprimări
consecutive, viteza de imprimare
a echipamentului scade până la
finalul lucrării. Următoarea
lucrare va fi imprimată la viteza
nominală.
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Situaţii
Jumătate de pagină este goală.

Cauze posibile
Orientarea paginii nu a fost setată
corect.
Dimensiunea de hârtie încărcată şi
dimensiunea setată nu corespund.

•

•

•

Echipamentul imprimă, dar textul
este greşit, deformat sau incomplet.

Cablul echipamentului este slăbit
sau defect.

•

•
•
Aplicaţia software nu funcţionează.

•

Sistemul de operare nu
funcţionează.

•

Cartuşul de toner este defect sau s-a
terminat.

•
•

Fişierul conţine pagini goale.

•

Anumite componente, precum
serverul sau placa de bază, sunt
defecte.
Fişierele PDF şi produsele Acrobat nu
sunt compatibile.

•

Calitatea fotografiilor nu este bună.
Imaginile sunt neclare.

Rezoluţia fotografiei este foarte
mică.

•

Înainte de imprimare, din
echipament iese abur (în zona tăvii
de ieşire)

Utilizarea hârtiei umede poate cauza
apariţia aburului în timpul
imprimării.

•
•

Echipamentul imprimă, dar paginile
sunt goale.

Echipamentul nu imprimă corect
fişiere PDF. Elementele grafice,
textul sau imaginile lipsesc parţial.

•

Soluţii recomandate
Schimbaţi orientarea paginii în
aplicaţie. Consultaţi secţiunea
Help din driverul de imprimare.
Asiguraţi-vă că dimensiunea
setată în driverul de imprimare
corespunde cu dimensiunea
hârtiei din tavă.
Sau asiguraţi-vă că dimensiunea
setată în driverul de imprimare
corespunde cu dimensiunea
selectată în setările aplicaţiei
folosite.
Deconectaţi şi reconectaţi cablul
echipamentului. Încercaţi să
imprimaţi o lucrare pe care aţi
mai imprimat-o deja cu succes.
Dacă este posibil, conectaţi
cablul şi echipamentul la un alt
computer despre care ştiţi că
funcţionează şi încercaţi să
imprimaţi o lucrare.
Încercaţi un cablu nou. Driverul
de imprimare nu a fost selectat
corect.
Verificaţi dacă aţi selectat
echipamentul în aplicaţie.
Încercaţi să imprimaţi o lucrare
dintr-o altă aplicaţie.
Închideţi sistemul de operare şi
reporniţi computerul. Opriţi şi
reporniţi echipamentul.
Redistribuiţi tonerul.
Dacă este necesar, înlocuiţi
cartuşul de toner.
Verificaţi fişierul pentru a vă
asigura că nu conţine pagini
goale.
Contactaţi un inginer de service.

Fişierele PDF pot fi imprimate ca
imagine. Selectaţi opţiunea de
imprimare Print As Image în
aplicaţia Acrobat. Imprimarea
unui fişier PDF ca imagine
durează mai mult.
Reduceţi dimensiunea
fotografiei. Dacă măriţi
dimensiunea fotografiei în
aplicaţia software, valoarea
rezoluţiei va scădea.
Încărcaţi un teanc nou de hârtie.
Pentru ca hârtia să nu absoarbă
prea multă umezeală, nu
deschideţi pachetele de hârtie
înainte de a le folosi.
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Situaţii
Echipamentul nu imprimă hârtie cu
dimensiuni speciale, spre exemplu
hârtia pentru facturi.

Cauze posibile
Dimensiunea hârtiei și dimensiunea
setată nu corespund.

•

Soluţii recomandate
Setați dimensiunea hârtiei în
Custom Paper, secţiunea Paper
din Printing Preferences.

Probleme PostScript frecvente
Următoarele situații sunt specifice limbajului de imprimare și pot apărea dacă folosiți mai multe limbaje
diferite.
Situaţii
Fișierul PostScript nu se imprimă.

Cauze posibile
Driverul PostScript nu a fost instalat
corect.

•

•

•
Se imprimă raportul “Limit Check
Error”.
Se imprimă raportul erorilor
PostScript.

Lucrarea de imprimare este
complexă.
Lucrarea de imprimare nu este o
lucrare PostScript.

•
•

Soluţii recomandate
Instalați driverul PostScript.
(Consultaţi Instalarea
programelor software de
imprimare.)
Imprimați raportul
Configuration și verificați dacă
versiunea PS este disponibilă
pentru imprimare.
Dacă problema persistă,
contactați un inginer de service.
Trebuie să reduceți
complexitatea paginii.
Asigurați-vă că lucrarea de
imprimare este o lucrare
PostScript. Verificați dacă
aplicația software trebuie
configurată sau dacă trebuie
trimis un fișier cu antet
PostScript la echipament.

Probleme Windows frecvente
Situaţii
Mesajul “File in Use” apare în timpul
instalării.
Apar mesajele “General Protection
Fault”, “Exception OE”, “Spool 32”
sau “Illegal Operation”.
Apare mesajul “Fail To Print”, “A
printer timeout error occurred”.

•

•

•

Soluţii recomandate
Închideţi toate aplicaţiile software. Ştergeţi toate aplicaţiile software
din grupul Startup al imprimantei şi reporniţi Windows. Reinstalaţi
driverul de imprimare.
Închideţi toate celelalte aplicaţii, reporniţi Windows şi încercaţi să
imprimaţi din nou.
Aceste mesaje pot apărea în timpul imprimării. Aşteptaţi ca imprimanta
să termine de imprimat. Dacă mesajele apar în modul standby sau după
finalizarea lucrării de imprimare, verificaţi conexiunea şi/sau dacă s-a
produs vreo eroare.

Observaţie: Consultaţi manualul de utilizare Microsoft Windows livrat împreună cu computerul pentru mai
multe informaţii despre mesajele de eroare Windows.

220

Probleme Linux frecvente
Situaţii
Echipamentul nu imprimă.

•

•

•

•

Echipamentul nu imprimă pagini
întregi, iar materialele sunt
imprimate pe jumătate de pagină.

•

Echipamentul nu poate scana prin
aplicația Gimp.

•

•
Mesajul de eroare “Cannot open port
device file” apare atunci când
imprimaţi un document.

•

Soluţii recomandate
Verificaţi dacă driverul de imprimare este instalat în sistemul folosit.
Deschideţi Unified Driver Configurator şi selectaţi secţiunea Printers în
fereastra Printers configuration pentru a vizualiza lista echipamentelor
disponibile. Asiguraţi-vă că echipamentul dvs. se regăseşte în listă. Dacă
nu, deschideţi Add new printer wizard pentru configurarea
echipamentului.
Asiguraţi-vă că echipamentul este pornit. Deschideţi fereastra Printers
configuration şi selectaţi echipamentul din lista de imprimante.
Verificaţi descrierea afişată în panoul Selected printer. Dacă
echipamentul apare ca fiind Stopped, apăsaţi butonul Start.
Echipamentul ar trebui să funcţioneze normal. Valoarea „stopped” se
poate activa când apar probleme de imprimare, spre exemplu încercarea
de a imprima un document atunci când portul este folosit de un
echipament de scanare.
Verificaţi dacă portul este disponibil. Componentele funcţionale ale
echipamentului (imprimantă şi scanner) folosind aceeaşi interfaţă I/O
(port), acelaşi port poate fi accesat simultan de mai mulţi utilizatori.
Pentru a evita eventualele conflicte, utilizatorii vor folosi echipamentul
pe rând. Pentru restul utilizatorilor, portul nu va fi disponibil. Deschideţi
fereastra Ports Configuration şi selectaţi portul alocat echipamentului.
În panoul Selected port puteţi vedea dacă un port este folosit de o altă
aplicaţie. Dacă da, puteţi aştepta să se termine lucrarea curentă sau
puteţi apăsaţi butonul Release port.
Verificaţi dacă aplicaţia a fost configurată cu opţiunea de imprimare
specială „-oraw”. Dacă apare în parametrii comenzii, ştergeţi-o înainte
de a imprima. Pentru aplicaţia Gimp, selectaţi „print” -> „Setup printer” şi
editaţi parametrii comenzii.
Această problemă apare la versiunea 8.51 sau versiunile mai vechi ale
sistemului de operare Linux 64-bit Ghostscript. Problema nu mai apare la
AFPL Ghostscript v. 8.52 sau versiunile ulterioare. Descărcaţi cea mai
nouă versiune AFPL Ghostscript de la
http://sourceforge.net/projects/ghostscript/ şi instalaţi-o pentru a evita
această problemă.
Verificaţi dacă aplicaţia Gimp este setată pe Xsane: Device dialog. în
meniul Acquire. Dacă nu, trebuie să instalaţi aplicaţia Xsane pentru
Gimp în computer. Puteţi găsi pachetul Xsane pentru Gimp pe CD-ul
Linux sau pe pagina de internet Gimp. Pentru mai multe informaţii,
consultaţi CD-ul ‘Help for Linux’ sau aplicaţia Gimp.
Dacă doriţi să folosiţi un alt tip de aplicaţie de scanare, consultaţi
secţiunea Help.
Evitaţi să schimbaţi parametrii lucrărilor în curs de imprimare (spre
exemplu, prin LPR GUI). Versiunile cunoscute ale serverului CUPS
întrerup lucrarea în curs în momentul schimbării opţiunilor de imprimare
şi încearcă apoi să o reia de la început. Având în vedere faptul că
driverul Unified Linux blochează portul în timpul imprimării, întreruperea
bruscă a unei lucrări menţine portul blocat şi indisponibil pentru
următoarele lucrări. Într-o astfel de situaţie, încercaţi să deblocaţi portul,
selectând Release port în fereastra Port configuration.
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Situaţii
Echipamentul nu apare în lista de
scannere.

•
•

•

•

Echipamentul nu scanează.

•

Soluţii recomandate
Asiguraţi-vă că echipamentul este conectat la computer prin portul USB
şi pornit.
Asiguraţi-vă că driverul de scanare al echipamentului este instalat în
sistem. Deschideţi fereastra de configurare a driverului Unified Linux,
selectaţi Scanners configuration şi apăsaţi Drivers. Verificaţi dacă în
respectiva fereastră apare un driver al cărui nume corespunde cu numele
echipamentului.
Verificaţi dacă portul este disponibil. Componentele funcţionale ale
echipamentului (imprimantă şi scanner) folosind aceeaşi interfaţă I/O
(port), acelaşi port poate fi accesat simultan de mai mulţi utilizatori.
Pentru a evita eventualele conflicte, utilizatorii vor folosi echipamentul
pe rând. Pentru restul utilizatorilor, portul nu va fi disponibil. Acest lucru
se întâmplă de regulă în cazul operaţiunilor de scanare. Apare o casetă
de mesaj corespunzătoare.
Pentru a determina cauza problemei, deschideţi Ports configuration şi
selectaţi portul scanerului; simbolul portului /dev/mfp0 corespunde
denumirii LP:0 din opţiunile scanerului, /dev/mfp1 corespunde cu LP:1,
etc. Porturile USB încep de la /dev/mfp4, astfel încât scanerul de la
USB:0 corespunde cu /dev/mfp4, şamd. În panoul Selected port puteţi
vedea dacă un port este folosit de o altă aplicaţie. Dacă da, puteţi
aştepta să se termine lucrarea curentă sau puteţi apăsaţi butonul
Release port.
Asiguraţi-vă că documentul este încărcat în echipament, iar
echipamentul este conectat la computer.

Observaţie: Consultaţi manualul de utilizare Linux livrat împreună cu computerul pentru mai multe
informaţii despre erorile Linux.

Probleme Macintosh frecvente
Situaţii
Imprimanta nu imprimă corect
fişiere PDF. Elementele grafice,
textul şi imaginile lipsesc parţial.
Lucrarea a fost imprimată, dar nu a
dispărut din lista de comenzi în Mac
OS X10.3.2.
Anumite litere nu sunt afişate
normal în timpul imprimării paginilor
copertă.

•
•
•

•

Soluţii recomandate
Încercaţi să imprimaţi fişierul PDF ca imagine. Activaţi Print As Image în
opţiunile de imprimare Acrobat.
Imprimarea unui fişier PDF ca imagine durează mai mult.
Actualizaţi versiunea MAC OS la OS X 10.5 sau versiunile ulterioare.

Mac OS nu poate crea fontul în timpul imprimării paginilor copertă.
Numerele şi alfabetul englezesc apar normal pe paginile copertă.

Observaţie: Consultaţi manualul de utilizare Macintosh livrat împreună cu computerul pentru mai multe
informaţii despre mesajele de eroare Macintosh.
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Probleme cu calitatea imprimării
Calitatea imprimării poate fi afectată de mizeria din interiorul echipamentului sau încărcarea
necorespunzătoare a hârtiei. Consultaţi tabelul de mai jos pentru rezolvarea problemelor.
Situaţii
Aspect şters

•

•
•
•
Pete de toner

•
•
•

Goluri

Pete albe

Soluţii recomandate
Dacă pe pagină apare o dungă albă verticală sau o zonă ştearsă, nivelul
tonerului este scăzut. Durata de utilizare a cartuşului de toner poate fi
prelungită temporar. (Consultaţi Redistribuirea tonerului.) Dacă nu se
observă o îmbunătăţire a calităţii de imprimare, instalaţi un cartuş de
toner nou.
Hârtia nu respectă specificaţiile; spre exemplu, hârtia este prea umedă
sau prea aspră. (Consultaţi Specificaţiile materialelor de imprimare.)
Dacă întreaga pagină are un aspect şters, rezoluţia este prea mică sau
modul economic al tonerului este activat. Consultaţi secţiunea Help din
driverul de imprimare.
Dacă pagina prezintă mai multe defecte, ar trebui să înlocuiţi cartuşul
de toner. (Consultaţi Înlocuirea cartuşului de toner.)
Hârtia nu respectă specificaţiile; spre exemplu, hârtia este prea umedă
sau prea aspră. (Consultaţi Specificaţiile materialelor de imprimare.)
Rola de transfer este murdară. Curățați interiorul echipamentului.
(Consultaţi Curăţarea echipamentului.)
Traseul hârtiei este murdar. (Consultaţi Curăţarea echipamentului.)

Dacă pe pagină apar din loc în loc zone şterse:
• Coala de hârtie poate fi defectă. Încercaţi să reimprimaţi lucrarea.
• Hârtia a absorbit umezeală neuniform sau pe suprafaţa hârtiei există
pete de umezeală. Încercaţi altă marcă de hârtie. (Consultaţi
Specificaţiile materialelor de imprimare.)
• Lotul de hârtie este defect. Din cauza proceselor de fabricaţie, tonerul nu
se fixează pe anumite porţiuni ale hârtiei. Încercaţi un pachet nou sau
altă marcă de hârtie.
• Schimbaţi setarea şi încercaţi din nou. Deschideţi Printing Preferences,
apoi selectaţi secţiunea Paper şi setaţi tipul hârtiei pe Thick.
• Dacă problema persistă, contactaţi un inginer de service.
Dacă pe pagină apar pete albe:
• Suprafaţa colilor este prea aspră, iar resturile de hârtie acumulate în
interiorul echipamentului cad pe rola de transfer. Curăţaţi interiorul
echipamentului. (Consultaţi Curăţarea echipamentului.)
• Traseul hârtiei este murdar. (Consultaţi Curăţarea echipamentului.)
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Situaţii
Linii verticale

Soluţii recomandate
Atunci când pe pagină apar linii verticale negre, determinaţi dacă problema
are legătură cu copierea, imprimarea sau scanarea documentelor, apoi
procedaţi astfel:
• Copiere sau scanare: verificaţi sticla CVT şi suprafaţa platanului, şi
curăţaţi-le cu un prosop curat, dacă este necesar.
• Copiere sau imprimare: suprafaţa cilindrului de imprimare este zgâriată.
Scoateţi cilindrul de imprimare şi instalaţi un cilindru nou. (Consultaţi
Înlocuirea cilindrului de imprimare.)

Fundal

Dacă fundalul este prea întunecat:
• Folosiţi hârtie mai subţire. (Consultaţi Specificaţiile materialelor de
imprimare.)
• Verificaţi valorile ambientale: un mediu foarte uscat sau foarte umed
(umiditate relativă peste 80%) poate cauza apariţia umbrelor pe fundal.
• Scoateţi cartuşul de toner şi instalaţi un cartuş nou. (Consultaţi
Înlocuirea cartuşului de toner.)

Toner întins

Dacă tonerul se întinde pe pagină:
• Curăţaţi interiorul echipamentului. (Consultaţi Curăţarea
echipamentului.)
• Verificaţi tipul şi calitatea hârtiei. (Consultaţi Specificaţiile materialelor
de imprimare.)
• Scoateţi cartuşul de toner şi instalaţi un cartuş nou. (Consultaţi
Înlocuirea cartuşului de toner.)

Defecte verticale repetitive

Dacă pe partea imprimată a paginii apar semne ce se repetă la intervale
regulate:
• Cartuşul de toner este defect; imprimaţi câteva pagini, iar dacă
problema persistă, scoateţi cartuşul de toner şi instalaţi un cartuş nou.
(Consultaţi Înlocuirea cartuşului de toner.)
• Componentele echipamentului sunt murdare de toner. Dacă defectele
apar pe verso, problema va dispărea după imprimarea câtorva pagini.
• Cuptorul este defect. Contactaţi un inginer de service.

Dispersie pe fundal

Acest defect este cauzat de distribuirea aleatorie a particulelor de toner pe
pagina imprimată:
• Hârtia este prea umedă. Încărcaţi altă hârtie. Nu deschideţi pachetele
de hârtie înainte de a le folosi. În caz contrar, hârtia va absorbi prea
multă umezeală.
• Dacă defectul apare pe plicuri, modificaţi layoutul de imprimare astfel
încât să evitaţi marginile suprapuse pe verso. Imprimarea acestor zone
poate cauza probleme.
• Dacă defectul apare pe întreaga suprafaţă a paginii imprimate, ajustaţi
rezoluţia de imprimare în aplicaţia software sau în driverul de
imprimare.
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Situaţii
Caractere deformate

•
•

Pagini înclinate

•
•
•

Pagini ondulate

Hârtie mototolită

Pagini murdare pe verso

Soluţii recomandate
Dacă textul este deformat sau neregulat, hârtia este prea lucioasă.
Încercaţi altă hârtie. (Consultaţi Specificaţiile materialelor de
imprimare.)
Dacă textul este deformat sau ondulat, scanerul este defect. Contactaţi
un inginer de service.

Asiguraţi-vă că hârtia a fost încărcată corect.
Verificaţi tipul şi calitatea hârtiei. (Consultaţi Specificaţiile materialelor
de imprimare.)
Asiguraţi-vă că ghidajele nu sunt prea apropiate sau prea depărtate de
teancul de hârtie. (Consultaţi Încărcarea hârtiei.)

•
•

Asiguraţi-vă că hârtia a fost încărcată corect.
Verificaţi tipul şi calitatea hârtiei. Valorile mari de temperatură şi
umiditate pot cauza ondularea hârtiei. (Consultaţi Specificaţiile
materialelor de imprimare.)
• Întoarceţi teancul de hârtie în tavă. De asemenea, încercaţi să rotiţi
hârtia la 180° în tavă.
• Schimbaţi setarea şi încercaţi din nou. Deschideţi Printing Preferences,
apoi selectaţi secţiunea Paper şi setaţi tipul hârtiei pe Thin.
• Dacă imprimați pe o singură parte a colii, folosiți capacul din spate ca
tavă de ieșire. Colile vor ieşi din echipament cu partea imprimată în sus.
Observaţie: Capacul din spate nu poate fi folosit decât pentru imprimarea
colilor individuale, pe o singură parte. Nu lăsaţi capacul din spate deschis în
timpul imprimării faţă-verso.
• Asiguraţi-vă că hârtia a fost încărcată corect.
• Verificaţi tipul şi calitatea hârtiei. (Consultaţi Specificaţiile materialelor
de imprimare.)
• Întoarceţi teancul de hârtie în tavă. De asemenea, încercaţi să rotiţi
hârtia la 180° în tavă.

Verificaţi eventualele scurgeri de toner. Curăţaţi interiorul echipamentului.
(Consultaţi Curăţarea echipamentului.)
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Situaţii
Negru uniform

•
•
•

Toner nefixat

•
•
•
•

Caractere incomplete

Dungi orizontale

O imagine se repetă o dată la câteva
pagini, tonerul nu se fixează,
aspectul paginilor imprimate este
şters sau s-a produs o contaminare.

Soluţii recomandate
Cartuşul de toner nu a fost instalat corect. Scoateţi şi reinstalaţi cartuşul.
Cartuşul de toner este defect. Scoateţi cartuşul de toner şi instalaţi un
cartuş nou. (Consultaţi Înlocuirea cartuşului de toner.)
Echipamentul necesită reparaţii. Contactaţi un inginer de service.

Curăţaţi interiorul echipamentului.
Verificaţi tipul şi calitatea hârtiei. (Consultaţi Specificaţiile materialelor
de imprimare.)
Scoateţi cartuşul de toner şi instalaţi un cartuş nou. (Consultaţi
Înlocuirea cartuşului de toner.)
Echipamentul necesită reparaţii. Contactaţi un inginer de service.

Caracterele imprimate sunt parţial albe:
• Dacă folosiţi coli transparente, încercaţi un alt tip. Dată fiind structura
colilor transparente, apariţia acestui defect este previzibilă.
• Imprimaţi hârtia pe partea greşită. Scoateţi şi întoarceţi hârtia invers.
• Hârtia nu respectă specificaţiile.

Dacă apar dungi, linii sau pete orizontale:
• Cartuşul de toner nu a fost instalat corect. Scoateţi şi reinstalaţi cartuşul.
• Cartuşul de toner este defect. Scoateţi cartuşul de toner şi instalaţi un
cartuş nou. (Consultaţi Înlocuirea cartuşului de toner.)
• Dacă problema persistă, echipamentul necesită reparaţii. Contactaţi un
inginer de service.

•

Echipamentul este folosit la o altitudine egală sau mai mare de 1.500 m.
Acest lucru poate afecta calitatea imprimării, cauzând apariţia
defectelor menţionate. Schimbaţi setarea altitudinii pentru echipament.
(Consultaţi Setările echipamentului.)
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Probleme de copiere
Situaţii
Imaginile copiate sunt prea
luminoase sau prea întunecate.
Pe exemplarele copiate apar linii,
semne sau pete.

•
•
•
•

Imaginea copiată este înclinată.

•
•

Exemplarele copiate sunt goale.

•
•
•

Imaginea se ia uşor de pe hârtie.

•
•

Hârtia se blochează des.

•
•
•

Randamentul cartuşului este mai mic
decât cel estimate.

•

•
•

Soluţii recomandate
Folosiţi opţiunea de copiere Darkness pentru a ajusta luminozitatea
imaginilor copiate. (Consultaţi Copiere.)
Dacă documentul original prezintă defecte, folosiţi opţiunea de copiere
Darkness pentru a ajusta luminozitatea fundalului. (Consultaţi Copiere.)
Dacă documentul original nu prezintă defecte, curăţaţi scanerul.
(Consultaţi Curăţarea echipamentului.)
Dacă defectele apar când folosiţi dispozitivul de alimentare automat,
curăţaţi suprafaţa de sticlă CVT folosind un prosop fără scame.
Asiguraţi-vă că documentul original este aşezat cu faţa în jos şi nu este
înclinat.
Asiguraţi-vă că documentul original este aşezat cu faţa în sus în
dispozitivul de alimentare automat şi atinge uşor ghidajele.
Verificaţi dacă hârtia este încărcată corect.
Rola de transfer poate fi murdară. Curăţaţi interiorul echipamentului.
Asiguraţi-vă că documentul original este aşezat cu faţa în jos pe platan
şi cu faţa în sus în dispozitivul de alimentare automat. Dacă problema
persistă, contactaţi un inginer de service.
Înlocuiţi hârtia din tavă cu hârtie dintr-un pachet nou.
În zone cu umiditate mare, nu lăsaţi hârtia în echipament timp
îndelungat.
Răsfoiţi teancul de hârtie, apoi întoarceţi-l în tavă. Înlocuiţi hârtia din
tavă cu hârtie nouă. Verificaţi/Ajustaţi ghidajele, dacă este necesar.
Asiguraţi-vă că aţi încărcat tipul şi dimensiunea de hârtie corecte.
Verificaţi interiorul echipamentului şi îndepărtaţi eventualele resturi de
hârtie blocată.
Documentele originale pot conţine imagini, zone uniforme de culoare
sau linii groase. De exemplu, documentele originale pot fi formulare,
comunicate, cărţi sau alte materiale ce necesită o cantitate mai mare de
toner.
Dispozitivul de alimentare automat a rămas deschis în timpul copierii
documentelor.
Opriţi şi reporniţi echipamentul.

Probleme de scanare
Situaţii
Scanerul nu funcţionează.

•
•
•
•
•

Unitatea scanează foarte încet.

•
•

Soluţii recomandate
Asiguraţi-vă că aţi aşezat documentul original de scanat cu faţa în jos
pe platan sau cu faţa în sus în dispozitivul de alimentare automat.
Capacitatea memoriei nu este suficientă pentru documentul de scanat.
Verificaţi dacă scanerul a fost configurat corect.
Verificaţi dacă echipamentul este conectat corect.
Verificaţi cablul echipamentului. Ar putea fi defect. Încercaţi un cablu
despre care ştiţi că funcţionează. Dacă este necesar, înlocuiţi cablul.
Dacă echipamentul imprimă datele primite, scanaţi documentul după
terminarea operaţiunii de imprimare.
Aplicaţiile grafice sunt scanate mai încet decât textul.
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Probleme cu faxul
Situaţii
Nu există ton.

•
•

Numerele salvate în memorie nu
sunt apelate corect.
Documentul original nu este
alimentat în echipament.

•
•
•
•
•

Faxurile nu sunt primite automat.

•
•
•

Echipamentul nu trimite faxurile.

•
•
•

Faxul primit conţine spaţii goale sau
nu este de bună calitate.

•
•
•
•

Anumite cuvinte din faxul primit
sunt tăiate.
Pe documentele originale trimise
apar linii.
Echipamentul apelează un număr,
dar nu se conectează la faxul
destinatar.
Faxurile nu sunt salvate în memorie.

•

În josul fiecărei pagini apar porţiuni
albe sau în partea de sus a anumitor
pagini apare o bucată mică de text.

•
•

•
•
•

Soluţii recomandate
Verificaţi dacă linia telefonică este conectată corect.
Verificaţi dacă priza de telefon din perete funcţionează, conectând un
alt telefon la aceasta.
Asiguraţi-vă că numerele sunt salvate corect în memoria
echipamentului. Pentru verificare, imprimaţi lista Address Book.
Asiguraţi-vă că hârtia nu este mototolită, prea groasă sau prea subţire.
Verificaţi dacă documentul are dimensiunea potrivită, nu este prea gros
sau prea subţire.
Asiguraţi-vă că dispozitivul de alimentare automat este bine închis.
Suportul de cauciuc al dispozitivului de alimentare automat poate fi
uzat şi trebuie înlocuit. Contactaţi un inginer de service.
Modul de primire ar trebui setat pe fax.
Asiguraţi-vă că tava este încărcată.
Verificaţi dacă ecranul nu afişează vreun mesaj de eroare. Dacă da,
urmaţi instrucţiunile pentru rezolvarea problemei.
Asiguraţi-vă că documentul original este încărcat în dispozitivul de
alimentare automat sau aşezat pe platan.
Verificaţi dacă faxul destinatar poate primi faxul trimis.
Încercaţi să retrimiteţi faxul mai târziu; linia poate avea probleme sau
este ocupată.
Faxul expeditor poate fi defect.
Erorile pot fi cauzate de o linie telefonică zgomotoasă.
Verificaţi echipamentul, copiind un document.
Cartuşul de toner s-a terminat. Înlocuiţi cartuşul de toner. (Consultaţi
Înlocuirea cartuşului de toner.)
Faxul expeditor este blocat temporar.
Verificaţi scanerul şi curăţaţi-l dacă este necesar. (Consultaţi Curăţarea
echipamentului.)
Faxul destinatar este oprit, nu are hârtie sau nu poate prelua apeluri.
Contactaţi operatorul celuilalt echipament pentru rezolvarea problemei.
Capacitatea memoriei nu este suficientă pentru salvarea faxului.
Verificaţi starea memoriei pe afişaj, ştergeţi faxurile inutile din memorie
şi încercaţi să salvaţi faxul din nou.
Contactaţi centrul de suport tehnic.
Setările selectate nu sunt potrivite. Pentru mai multe informaţii despre
setările hârtiei, consultaţi Instalare şi configurare.
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Asistenţă suplimentară
Pentru asistenţă suplimentară, vizitaţi www.xerox.com sau contactaţi Centrul de Suport Xerox indicând
seria echipamentului.

Centrul de Suport Xerox
Dacă nu puteţi rezolva o eroare parcurgând instrucţiunile afişate, consultaţi capitolul Mesaje de eroare.
Dacă problema persistă, contactaţi Centrul de Suport Xerox. La Centrul de Suport Xerox vi se vor cere
informaţii despre tipul problemei, seria echipamentului, codul de eroare (dacă există), plus denumirea şi
sediul firmei dvs.

Localizarea seriei
Seria echipamentului se regăseşte în fişa tehnică localizată pe capacul din spate a echipamentului.
Seria echipamentului poate fi găsită şi în raportul Configuration, secţiunea Device Profile. Parcurgeţi
etapele de mai jos pentru imprimarea unui raport Configuration.

Imprimarea rapoartelor echipamentului
La echipament, puteţi imprima mai multe tipuri de rapoarte despre echipament şi funcţionarea acestuia.
1. Apăsaţi Machine Status pe panoul de comandă.
2. Selectaţi Information Pages folosind săgeţile sus/jos şi apăsaţi OK.
3. Selectaţi raportul dorit. Opţiunile disponibile sunt:
• Configuration, Demo Page, Network Configuration, Supplies Info, Usage Counter, Fax Received,
Fax Sent, Scheduled Jobs, Fax Confirm, E-mail Sent, Junk Fax, PCL Font, PS Font, Epson Font,
Address Book.
4. Apăsaţi OK.
5. Selectaţi Yes când apare mesajul Print? şi apăsaţi OK.
De la un computer conectat la reţea, puteţi găsi seria echipamentului, imprima un raport
Configuration şi căuta informaţii despre echipament. Pentru a accesa CentreWare Internet Services:
• Deschideţi un browser web în computerul conectat la reţea.
• Introduceţi adresa IP în browser.
• Se deschide pagina CentreWare Internet Services; puteţi vedea seria echipamentului în partea
stângă.
• Pentru imprimarea rapoartelor, selectaţi Information > Print Information. Selectaţi şi imprimaţi
raportul de care aveţi nevoie.
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13 Specificaţii
Capitolul cuprinde:
•
•
•
•
•
•

Specificaţiile echipamentului
Specificaţiile funcţiilor
Specificaţiile reţelei
Specificaţiile sistemului
Specificaţii tehnice electrice
Specificaţii ambientale
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Specificaţiile echipamentului
Configuraţiile echipamentului
Caracteristici
Hardware

Dimensiuni
(lăţime x adâncime x înălţime)
Greutate netă
(fără consumabile)
Acces
Viteză: Simplex
Viteză: Duplex
Timp de imprimare prima pagină
Timp de încălzire

WorkCentre
3215NI
Procesor 600 mHz
Memorie 256 MB
Dispozitiv de alimentare
automat
Tava de hârtie
Fanta de alimentare
manuală

WorkCentre 3225
DN

WorkCentre
3225DNI

Procesor 600 mHz
Memorie 256 MB
Unitate duplex internă
Dispozitiv de alimentare automat
Tava manuală
Fanta de alimentare manuală
401 x 362 x 367mm

11,1 kg

11,3 kg

Frontal
Max. 26 ppm, A4
Manual

Max. 28 ppm, A4
Automat
Max. 12 ppm, A4
8,5 secunde din modul Ready/Standby
Din modul economic: mai puţin de 14 secunde
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Specificaţiile materialelor de imprimare
Tava principală 1
Caracteristici
Capacitate
Tipuri
Grosimi
Dimensiuni

WorkCentre 3215NI / 3225DN / DNI
250 de coli de hârtie de 80 g/m²
Hârtie normală, hârtie Bond
60 – 163 g/m²
Lungime: 148 – 356 mm
Lăţime: 105 – 216 mm
Letter: 8.5 x 11 inci
Legal: 8.5 x 14 inci
A4, A5, A6, Folio, Oficio, ISO B5 (176 x 250 mm), JIS B5 (182 x 257 mm),
Executive: 184,2 x 266,7 mm

Fanta de alimentare manuală
Caracteristici
Capacitate
Tipuri

Grosimi
Dimensiuni

WorkCentre 3215NI / 3225DN / DNI
1 coală
Hârtie Bond, coli transparente, plicuri, etichete, carduri, hârtie groasă, hârtie
subţire, material textile, hârtie colorată, hârtie pre-tipărită, hârtie reciclată,
hârtie Archive
60 – 220 g/m²
Lungime: 127 – 356 mm
Lăţime: 76 – 216 mm
Inclusiv plicuri Monarch/Com 10/DL/C5/C6, A4, A5, A6, Executive, Folio,
Oficio, ISO B5, JIS B5, Letter, Legal

Unitatea duplex
Caracteristici
Grosimi
Dimensiuni
Tipuri

WorkCentre 3215NI / 3225DN / DNI
60 – 120 g/m²
A4, Letter, Oficio, Folio, Legal
Hârtie normal, hârtie subţire, hârtie groasă, hârtie reciclată, hârtie Bond
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Dispozitivul automat de alimentare
Caracteristici
Capacitate
Grosimi
Dimensiuni
Viteză (A4, alb-negru)

WorkCentre 3215NI
40 de coli hârtie Bond (80 g/m²)
60 – 105 g/m²
Lăţime: 148 – 216 mm
Lungime: 148 – 356 mm
17 ipm

WorkCentre 3225DN / DNI

17 ipm

Tava de ieşire
Caracteristici
Capacitate

WorkCentre 3215NI / 3225DN / DNI
120 de coli de hârtie Bond (80 g/m²)
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Specificaţiile funcţiilor
Imprimare
Caracteristici
Viteză
Zona de imprimare maximă
Rezoluţia de imprimare maximă
Randamentul cartuşului de toner

Memorie standard
Compatibilitate
PDL / PCL

WorkCentre 3215NI
A4: 26 ppm

WorkCentre 3225DN / DNI
A4: 28 ppm
A4, faţă-verso: 12 ppm
216 mm x 356 mm
600 x 600 dpi
Max. 1200 x 1200
Cartuş de toner standard, randament mediu: 1000 de imprimări standard
Cartuş cu randament superior, randament mediu: 3000 de imprimări standard
Randamentul cartuşului iniţial: 1500 de imprimări standard
256 MB
Windows PC / MAC / Linux / Unix
SPL, PCL5e, PCL6, Postscript 3

Fax
Caracteristici
Viteza de transmisie
Tipul liniei telefonice
Standard de comunicare
Rezoluţie maximă
Lăţime de scanare reală
Lăţime de imprimare maximă
Conexiuni aprobate

WorkCentre 3215NI / WorkCentre 3225DN / DNI
33,6 Kbps
Linie de telefonie analogică publică standard sau echivalent PSTN, PABX
ITU-T, G3, ECM
300 x 300 dpi
216 mm
216 mm
EU/EEA: certificare cf. TBR21

Copiere
Caracteristici
Timp de copiere prima pagină

Interval de zoom
Rezoluţie maximă
Cantitate
Viteze de copiere

WorkCentre 3215NI / WorkCentre 3225DN / DNI
În modul Standby:
• Din dispozitivul de alimentare automat: sub 15 secunde
• De pe platan: sub 14 secunde
În modul economic: 42 de secunde
25% - 400%, platan şi dispozitivul de alimentare automat
600 x 600 dpi
1 – 99
1 document original, mai multe exemplare: 28 cpm
Mai multe documente originale, mai multe exemplare: 17 ipm
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Scanare
Caracteristici
Lăţimea maximă a documentului
Lăţime de scanare reală
Rezoluţie maximă
Scanare către PC prin conexiuni
USB sau de reţea
Viteze de scanare
Moduri de scanare
Niveluri de gri
Compatibilitate

WorkCentre 3215NI, 3225DN / DNI
216 mm
208 mm
Max. 1200 x 1200 dpi, rezoluţie optică
În modul Enhanced: max. 4800 x 4800 dpi interpolat
Da
6 – 17 ipm, în funcţie de modul de scanare
Alb-negru, monocrom şi color
256 de niveluri
Standard TWAIN
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Specificaţiile reţelei
Elemente
Interfaţa de reţea

WorkCentre 3215NI
• Ethernet 10/100/1000
Base-TX
• 802.11b/g/n Wireless
LAN

Imprimare de la USB
Apple Airprint®
Google Cloud Print®
Sisteme de operare
compatibile

Nu
Da
Da
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Protocoale de reţea

WorkCentre 3225 DN
• Ethernet 10/100/1000
Base-TX

WorkCentre 3225DNI
• Ethernet 10/100/1000
Base-TX
• 802.11b/g/n Wireless
LAN

Nu
Nu
Da
Da
Da
Da
Windows® 7 & 8, XP, Server 2003. Server 2008, Vista, Server 2008 R2
Diverse sisteme de operare Linux
Mac OS X 10.5 ~ 10.9
Unix
TCP/IPv4, TPC/IPv6
DHCP, BOOTP
DNS, WINS, DDNS, Bonjour, SLP, UPnP
Imprimare TCP/IP standard (RAW), LPR, IPP, WSD
SNMPv1/v2c/v3, HTTP, IPSec

237

Specificaţiile sistemului
Microsoft® Windows®
Sistem de
operare
Windows
Server® 2003
(32/64 bit)
Windows
Server® 2008
(32/64 bit)
Windows Vista®
(32/64 bit)
Windows® 7 &
Windows® 8
(32/64 bit)
Windows
Server® 2008 R2
(64 bit)
Windows® XP
Observaţii:

Procesor

Memorie

Hard disk

Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)

128 MB (512
MB)

1.25 GB – 2 GB

Intel® Pentium® IV 1 GHz (Pentium IV 2 GHz)

512 MB (2 GB)

10 GB

Intel® Pentium® IV 3 GHz

512 MB (1 GB)

15 GB

Intel® Pentium® IV 1 GHz 32-bit/64-bit sau versiunile
1 GB (2 GB)
16 GB
ulterioare
• Software de grafică DirectX® 9 cu memorie 128 MB (pentru activarea temei Aero).
• Unitate DVD-R/W
Intel® Pentium® IV 1 GHz (x86) sau 1.4 GHz (x64)
512 MB (2 GB)
10 GB
(2 GHz sau mai rapid)
Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)
•
•
•

128 MB (256
1.5 GB
MB)
Internet Explorer 6.0 sau versiunile ulterioare reprezintă cerinţa minimă pentru toate
sistemele de operare.
Utilizatorii cu drepturi de administrator pot instala programele software.
Windows Terminal Services, compatibil cu echipamentul.

Macintosh
Sistem de
operare
Mac OS X 10.5
Mac OS X 10.6
Mac OS X 10.7 ~
10.9

Procesor
Procesoare Intel®
867 MHz sau mai rapide PowerPC G4/ G5
Procesoare Intel®
Procesoare Intel®

Memorie

Hard disk

512 MB (1 GB)

1 GB

1 GB (2 GB)
2 GB

1 GB
4 GB
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Linux
•
•
•
•
•
•
•

Sistem de operare
Fedora 11-19
OpenSuSE® 11.0, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 12.1, 12.2,
12.3
Ubuntu 10.04, 10.10, 11.04, 11.10, 12.04, 12.10,
13.04
Debian 5.0, 6.0, 7.0, 7.1
Redhat® Enterprise Linux 5, 6
SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11
Mint 13, 14, 15

Procesor
Pentium IV
2.4GHz (Intel
Core™2)

Memorie
512 MB (1 GB)

Hard disk
1 GB (2 GB)

Unix
Sistem de operare
Sun Solaris 9, 10, 11(x86, SPARC)
HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium)
IBM AIX 5.1, 5.2, 5,3, 5.4, 6.1, 7.1 (Power PC)

Hard disk
Max. 100 MB
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Specificaţii tehnice electrice
Caracteristici
Frecvenţă
Tensiune
Consum mediu

WorkCentre 3215NI / WorkCentre 3225DN / DNI
50/60 Hz
110 – 127 VAC & 220 – 240 VAC
Modul economic: 1,1 W
Modul Standby: sub 50 W
În regim de funcţionare – imprimare continuă: sub 400 W
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Specificaţii ambientale
Caracteristici
Temperatura de funcţionare
(imprimanta şi consumabilele)
Umiditate relativă

Altitudine

WorkCentre 3215NI / WorkCentre 3225DN / DNI
10 – 32° C
Interval valoric optim: 20 – 70%
Interval valoric optim la 28° C
Observaţie: În condiţii ambientale extreme, spre exemplu la temperatură de
10° C şi umiditate relativă de 80%, calitatea imprimării poate fi afectată de
condens.
Pentru performanţă optimă, folosiţi imprimanta la o altitudine mai mică de
3.100 m.
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14 Siguranţă
Capitolul cuprinde:





Specificaţii tehnice electrice
Specificaţii de funcţionare
Specificaţii de întreţinere
Date de contact (mediu, sănătate şi siguranţă)

Imprimanta dumneavoastră şi consumabilele recomandate au fost proiectate şi testate în conformitate
cu standarde stricte de siguranţă. Folosiţi informaţiile prezentate în continuare pentru a asigura
funcţionarea în condiţii optime a imprimantei Xerox.
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Specificaţii tehnice electrice
Instrucţiuni generale
AVERTISMENT: Modificările neautorizate, inclusiv adăugarea de noi funcţii sau conectarea de
dispozitive externe, pot avea un impact negativ asupra certificării echipamentului. Pentru mai
multe informaţii, contactaţi reprezentantul Xerox.




Nu introduceţi obiecte în fantele sau deschiderile imprimantei. Contactul cu un punct de tensiune
sau scurtcircuitarea unei piese poate cauza izbucnirea unui incendiu ori electrocutarea
utilizatorului.
Îndepărtaţi capacele sau panourile fixate în şuruburi, doar dacă trebuie să instalaţi echipamente
opţionale şi aţi primit instrucţiuni clare în acest sens. În timpul procedurilor de instalare,
imprimanta trebuie să fie oprită. Pentru instalarea echipamentelor opţionale, deconectaţi cablul
de alimentare înainte de a îndepărta capacele şi panourile. Cu excepţia opţiunilor special
concepute pentru a fi instalate de utilizator, în spatele acestor capace nu există piese pe care leaţi putea întreţine sau repara.

Următoarele situaţii reprezintă pericole pentru siguranţa dumneavoastră:
•
•
•
•
•
•

Cablul de alimentare este deteriorat sau uzat.
În imprimantă s-a vărsat lichid.
Imprimanta a intrat în contact cu apa.
Din imprimantă iese fum sau suprafaţa acesteia este neobişnuit de fierbinte.
Imprimanta scoate zgomote sau mirosuri neobişnuite.
Imprimanta a declanşat un întrerupător, o siguranţă sau alt dispozitiv de protecţie.

Dacă oricare dintre situaţiile de mai jos are loc, procedaţi astfel:
1. Opriţi imprimanta imediat.
2. Scoateţi cablul de alimentare din priza electrică.
3. Contactaţi un inginer de service autorizat.

Cablul de alimentare
Folosiţi cablul de alimentare livrat cu imprimanta.
•

Conectaţi cablul de alimentare direct la o priză electrică cu împământare. Asiguraţi-vă că ambele
capete ale cablului au fost conectate corect. Dacă aveţi îndoieli în privinţa împământării, contactaţi
un electrician calificat pentru verificarea prizei.
AVERTISMENT: Pentru a evita pericolul de incendiu sau electrocutare, nu folosiţi cabluri
prelungitoare, prize multiple sau ştecăre de reţea mai mult de 90 de zile. Dacă nu puteţi instala o
priză permanentă, folosiţi câte un singur cablu prelungitor prefabricat de dimensiuni potrivite
pentru fiecare imprimantă sau echipament multifuncţional. Respectaţi întotdeauna normele
locale şi naţionale în ceea ce priveşte lungimea cablului, dimensiunea conductorului,
împământarea şi protecţia.

•

Nu folosiţi un adaptor pentru conectarea imprimantei la o priză electrică fără împământare.
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•
•
•
•
•
•

Asiguraţi-vă că imprimanta a fost conectată la o priză ce respectă specificaţiile referitoare la tensiune
şi curent electric. Parcurgeţi specificaţiile imprimantei împreună cu un electrician, dacă este necesar.
Nu aşezaţi imprimanta într-o zonă în care se poate călca pe cablul de alimentare.
Nu aşezaţi obiecte pe cablul de alimentare.
Nu conectaţi sau deconectaţi cablul de alimentare cât timp ce întrerupătorul este în poziţia On
(pornit).
Înlocuiţi cablul de alimentare dacă este uzat.
Pentru a evita pericolul de electrocutare sau deteriorarea cablului de alimentare, deconectaţi cablul
folosind ştecărul.

Cablul de alimentare funcţionează ca dispozitiv de deconectare, fiind ataşat în partea din spate a
imprimantei. Pentru a opri complet alimentarea cu electricitate a imprimantei, scoateţi cablul de
alimentare din priza electrică.

Oprire de urgenţă
Dacă oricare dintre situaţiile de mai jos are loc, opriţi imprimanta imediat şi scoateţi cablul de alimentare
din priza electrică. Contactaţi un inginer de service Xerox autorizat pentru remedierea problemei, în cazul
în care:
•
•
•
•
•
•

Imprimanta emană mirosuri sau scoate zgomote neobişnuite.
Cablul de alimentare este deteriorat sau uzat.
S-a activat un întrerupător, o siguranţă sau alt dispozitiv de protecţie.
În imprimantă s-a vărsat lichid.
Imprimanta a intrat în contact cu apa.
O piesă a imprimantei s-a defectat.

Componenta laser
Această imprimantă respectă standardele de performanţă stabilite de agenţiile internaţionale, naţionale
şi guvernamentale pentru produsele laser, clasa 1. Imprimanta nu emite lumină periculoasă, raza fiind
complet închisă pe parcursul tuturor fazelor de operare şi întreţinere.
AVERTISMENT: Utilizarea altor comenzi şi efectuarea altor ajustări sau proceduri decât cele
indicate în acest manual pot cauza expunerea periculoasă la radiaţii.
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Specificaţii de funcţionare
Imprimanta şi consumabilele au fost proiectate şi testate în baza unor cerinţe stricte de siguranţă, ce
cuprind atât aprobarea agenţiei de siguranţă, cât şi conformitatea cu standardele de mediu în vigoare.
Pentru a asigura funcţionarea optimă a imprimantei, respectaţi întotdeauna specificaţiile de siguranţă de
mai jos.

Instrucţiuni generale
•
•
•
•
•

Nu scoateţi tăvile din imprimantă în timpul imprimării.
Nu deschideţi uşile imprimantei în timpul imprimării.
Nu mutaţi imprimanta în timpul imprimării.
Evitaţi orice contact cu rolele de ieşire şi alimentare.
Capacele fixate în şuruburi protejează zonele periculoase din interiorul imprimantei. Nu îndepărtaţi
capacele de protecţie.

Emisia de ozon
Această imprimantă produce ozon în timpul funcţionării normale. Cantitatea de ozon produsă depinde de
volumul de lucru. Ozonul este mai greu decât aerul, dar cantităţile produse nu sunt suficient de mari
pentru a fi dăunătoare. Instalaţi imprimanta într-un spaţiu bine aerisit.
Pentru mai multe informaţii, contactaţi reprezentantul Xerox local sau vizitaţi
www.xerox.com/environment_europe.
Informaţii suplimentare despre ozon puteţi găsi în publicaţia Xerox Facts About Ozone (cod 610P64653).
Contactaţi reprezentatul Xerox local.

Amplasarea imprimantei
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aşezaţi imprimanta pe o suprafaţă netedă, tare, ferită de vibraţii şi suficient de rezistentă pentru a-i
suporta greutatea. Pentru informaţii despre greutatea imprimantei în funcţie de configuraţie,
consultaţi Specificaţiile echipamentului.
Nu blocaţi sau acoperiţi fantele, respectiv deschiderile imprimantei. Scopul lor este să asigure o
ventilaţie adecvată şi să prevină supraîncălzirea imprimantei.
Aşezaţi imprimanta într-o zonă cu suficient spaţiu pentru funcţionare şi reparaţii.
Aşezaţi imprimanta într-o zonă curată.
Nu aşezaţi sau folosiţi imprimanta într-un spaţiu cu variaţii mari de temperatură şi umiditate.
Nu aşezaţi imprimanta în apropierea unei surse de căldură.
Nu aşezaţi imprimanta în lumina soarelui pentru a evita expunerea componentelor foto-sensibile.
Nu aşezaţi imprimanta în dreptul aparatelor de aer condiţionat.
Nu aşezaţi imprimanta în zone în care se produc vibraţii.
Pentru performanţă optimă, folosiţi imprimanta conform specificaţiilor din secţiunea Specificaţii
ambientale.
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Consumabilele imprimantei
•
•
•
•
•
•

Folosiţi consumabilele special concepute pentru imprimanta dvs. Utilizarea materialelor
nerecomandate poate afecta performanţa imprimantei şi crea premisele unor situaţii periculoase.
Respectaţi toate avertismentele şi instrucţiunile prevăzute pe imprimantă, opţiune sau consumabile
ori livrate împreună cu acestea.
Depozitaţi toate consumabilele conform instrucţiunilor prevăzute pe ambalaj sau container.
Nu lăsaţi consumabilele la îndemâna copiilor.
Nu aruncaţi toner, cartuşe/cilindri de imprimare sau containere de toner în foc deschis.
Evitaţi contactul tonerului cu pielea sau ochii. Contactul cu ochii poate cauza iritarea sau inflamarea
zonei expuse. Pentru a preveni orice risc de contact, nu încercaţi să dezasamblaţi consumabilele.
ATENŢIE: Nu se recomandă utilizarea altor mărci de consumabile în afară de Xerox. Garanţia
Xerox, contractul de service şi garanţia de satisfacţie totală nu acoperă daunele, defecţiunile sau
performanţa necorespunzătoare cauzate de utilizarea altor mărci de consumabile decât Xerox,
respectiv altor consumabile Xerox decât cele recomandate pentru această imprimantă. Garanţia
de satisfacţie totală este disponibilă în Statele Unite şi Canada. Acoperirea poate varia în afara
acestor regiuni. Pentru detalii, vă rugăm să contactaţi reprezentantul Xerox.
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Specificaţii de întreţinere
•
•
•
•

Folosiţi consumabilele şi produsele de curăţare conform instrucţiunilor din capitolul Întreţinere al
acestui manual.
Nu îndepărtaţi capacele sau panourile fixate în şuruburi. În spatele acestora nu există piese pe care leaţi putea întreţine sau repara.
Nu efectuaţi niciodată alte lucrări de întreţinere decât cele specificate în documentaţia imprimantei.
Curăţaţi imprimanta folosind un prosop uscat.
AVERTISMENT: Detergenţii cu aerosol pot fi explozibili sau inflamabili dacă sunt folosiţi pe
echipamente electromecanice.

•

Nu ardeţi consumabilele sau articolele de întreţinere obişnuită. Pentru mai multe informaţii despre
programele de reciclare a consumabilelor Xerox, vizitaţi www.xerox.com/gwa.

Simbolurile imprimantei
Simbol

Descriere
Avertisment:
Indică un pericol, care dacă nu este evitat, poate cauza accidentarea gravă sau
decesul utilizatorului.
Atenţie:
Indică o măsură obligatorie ce trebuie luată pentru a evita deteriorarea
imprimantei.
Suprafaţă fierbinte pe sau în imprimantă. Procedaţi cu atenţie pentru a evita o
eventuală accidentare.
Nu ardeţi articolul.

Nu expuneţi cilindrul la lumină mai mult de 10 minute.

Nu expuneţi cilindrul la lumina soarelui.
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Simbol

Descriere
Nu atingeţi piesa sau zona imprimantei prevăzută cu acest simbol.

Avertisment:
Aşteptaţi să treacă timpul specificat pentru răcirea imprimantei înainte de a
atinge cuptorul.

Acest articol poate fi reciclat. Pentru detalii, consultaţi Reciclare şi scoatere din uz.
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Date de contact (mediu, sănătate şi siguranţă)
Pentru mai multe informaţii despre mediu, sănătate şi siguranţă în legătură cu acest produs Xerox şi
consumabilele recomandate, sunaţi la numărul de telefon de mai jos:
Europa: +44 1707 353 434
Pentru informaţii despre siguranţa produsului în Europa, vizitaţi www.xerox.com/environment_europe.
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15 Reglementări
Capitolul cuprinde:
•
•
•
•

Reglementări generale
Reglementări privind copierea documentelor
Reglementări privind utilizarea faxului
Fişa tehnică de securitate
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Reglementări generale
Xerox a testat acest produs conform standardelor privind imunitatea şi emisiile electromagnetice. Aceste
standarde a fost elaborate în vederea limitării interferenţei cauzate sau receptate de produs într-un
mediu normal de birou.

Uniunea Europeană
Simbolul CE aplicat pe acest produs reprezintă declaraţia de conformitate a Xerox cu
următoarele Directive aplicabile ale Uniunii Europene aşa cum indică şi data:

•
•
•

12 decembrie 2006: Directiva 2006/95/CE privind echipamentele de joasă tensiune
15 decembrie 2004: Directiva 2004/108/CE privind compatibilitatea electromagnetică
9 martie 1999: Directiva 1999/5/CE privind echipamentele radio şi echipamentele terminale de
telecomunicaţii

Folosită conform instrucţiunilor, această imprimantă nu prezintă pericol pentru consumator sau mediu.
Folosiţi cabluri de interfaţă ecranate, conform normelor Uniunii Europene.
Se poate obţine o copie semnată a declaraţiei de conformitate pentru acest produs de la Xerox.

Acordul european privind echipamentele de imprimare (Lot 4)
Informaţii despre soluţii ecologice şi reducerea costurilor
Introducere
Aceste informaţii se adresează utilizatorilor şi au fost publicate în legătură cu Directiva Uniunii Europene
privind produsele cu impact energetic, mai exact studiul efectuat asupra echipamentelor de imprimare
(Lot 4). Producătorii au astfel obligaţia de a îmbunătăţi performanţa de mediu a produselor vizate şi de a
susţine planul de acţiune al Uniunii Europene în ceea ce priveşte utilizarea eficientă a energiei.
Produsele vizate sunt echipamente personale şi de birou care îndeplinesc următoarele criterii.



Echipamente alb-negru format standard a căror viteză maximă nu depăşeşte 66 de imagini A4 pe
minut
Echipamente color format standard a căror viteză maximă nu depăşeşte 51 de imagini A4 pe minut
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Beneficiile imprimării faţă-verso asupra mediului
Cele mai multe echipamente Xerox sunt prevăzute cu funcţia duplex, cunoscută şi ca imprimare faţăverso. Acest lucru vă permite să imprimaţi automat pe ambele feţe ale colii de hârtie, reducând consumul
de resurse şi hârtie. Acordul privind echipamentele de imprimare (Lot 4) impune activarea automată a
funcţiei duplex în timpul configurării şi instalării driverului la modele color a căror viteză de funcţionare
este mai mare sau egală cu 40 ppm, respectiv modelele alb-negru a căror viteză de funcţionare este mai
mare sau egală cu 45 ppm. Există şi modele Xerox®, cu viteze inferioare celor menţionate, la care funcţia
de imprimare faţă-verso poate fi activată implicit în momentul instalării. Prin utilizarea intensivă a
funcţiei duplex, se reduce impactul negativ al activităţii dvs. asupra mediului înconjurător. Funcţia de
imprimare simplex (pe o singură parte a colii de hârtie) rămâne totuşi disponibilă în driverul de imprimare.

Tipuri de hârtie
Acest produs imprimă atât hârtie reciclată cât şi hârtie nouă, fapt aprobat în baza unui plan de
responsabilizare ecologică, Directivei EN12281 sau a unui standard de calitate similar. Hârtia subţire (60
g/m²), care conţine mai puţină materie primă şi necesită un consum mai mic de resurse per imprimare,
poate fi, de asemenea, folosită în anumite aplicaţii. Vă încurajăm să verificaţi dacă acest lucru se
pretează nevoilor dvs. de imprimare.

ENERGY STAR
Programul ENERGY STAR este o iniţiativă voluntară ce promovează dezvoltarea şi achiziţia de modele
eficiente energetic, pentru reducerea impactului negativ asupra mediului înconjurător. Pentru mai multe
informaţii despre programul şi modelele ENERGY STAR, vizitaţi:
www.energystar.gov/index.cfm?fuseaction=find_a_product.showProductGroup&pgw_code=IEQ
Echipamentul multifuncţional WorkCentre 3225 este calificat ENERGY STAR® conform cerinţelor
programului ENERGY STAR pentru echipamente de imprimare.

ENERGY STAR şi simbolul ENERGY STAR sunt mărci înregistrate în Statele Unite. Programul ENERGY STAR
pentru echipamente de imprimare reprezintă un efort comun al guvernelor Statelor Unite, Uniunii
Europene şi Japoniei, precum şi al industriei echipamentelor de birou de a promova copiatoare,
imprimante, faxuri, echipamente multifuncţionale, computere personale şi monitoare eficiente din punct
de vedere energetic. Prin reducerea consumului energetic al echipamentelor, pe de o parte şi limitarea
emisiilor rezultate în urma procesului de generare a electricităţii, se contribuie la combaterea smogului,
ploii acide şi modificărilor climatice de lungă durată.
Echipamentele Xerox ENERGY STAR sunt pre-setate din fabrică. Imprimanta dumneavoastră va fi livrată
cu un cronometru pentru activarea modului economic după ultima pagină copiată/imprimată. Setarea
implicită este 1 minut. Pentru mai multe informaţii despre această funcţie, consultaţi secţiunea
Introducere din acest manual.
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Consum şi timp de activare
Cantitatea de electricitate consumată de un produs depinde de modul în care este folosit. Acest produs a
fost special conceput şi configurat pentru a genera o reducere a costurilor la electricitate. După ultima
pagină imprimată, echipamentul intră în modul Ready, fiind gata să imprime din nou imediat, dacă este
necesar. Dacă nu este folosit un anumit timp, echipamentul va intra în modul economic. În acest mod,
doar funcţiile esenţiale rămân active pentru un consum minim de electricitate.
Imediat după ieşirea din modul economic, echipamentul va funcţiona mai încet. Întârzierea este cauzată
de „trezirea” sistemului din modul economic, fapt întâlnit la majoritatea produselor de imprimare de pe
piaţă.
Dacă doriţi să schimbaţi timpul de activare sau să dezactivaţi definitiv modul economic, trebuie să aveţi în
vedere că echipamentul va trece la un nivel şi mai scăzut de consum după un interval de timp mai lung.
Pentru mai multe informaţii despre participarea Xerox în cadrul programelor de dezvoltare durabilă,
vizitaţi: www.xerox.com/about-xerox/environment/enus.html.
Pentru mai multe informaţii despre energie sau alte subiecte similare, vizitaţi:
www.xerox.com/about-xerox/environment/enus.html sau
www.xerox.co.uk/about-xerox/environment/engb.html.

Reglementări privind adaptorul de reţea wireless 2.4 GHz
Acest produs este prevăzut cu un transmiţător radio LAN Wireless 2.4 GHz conform cerinţelor FCC partea
15, standardului canadian RSS-210 şi Directivei Consiliului European 99/5/CE.
Funcţionarea echipamentului se supune următoarelor două condiţii: (1) echipamentul nu trebuie să
genereze interferenţă dăunătoare şi (2) echipamentul trebuie să suporte interferenţa receptate, inclusiv
interferenţa ce-i poate afecta funcţionarea normală.
Orice modificare neautorizată explicit de Xerox Corporation, poate duce la anularea dreptului
proprietarului de a utiliza acest echipament.
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Reglementări privind copierea documentelor
Alte ţări
Copierea anumitor documente poate fi interzisă prin lege în ţara dumneavoastră. Persoanele care se fac
vinovate de astfel de reproduceri sunt pasibile de amendă sau pedeapsa cu închisoarea:
•
•
•
•
•
•

Bancnote
Titluri şi cecuri bancare
Titluri cu venit fix şi acţiuni guvernamentale şi bancare
Paşapoarte şi cărţi de identitate
Materiale supuse legii drepturilor de autor sau mărci fără acordul proprietarului
Ştampile poştale şi alte instrumente negociabile

Această listă nu este completă, iar Xerox nu îşi va asuma responsabilitatea pentru completarea sau
exactitatea ei. Pentru mai multe detalii, consultaţi un avocat.
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Reglementări privind utilizarea faxului
Uniunea Europeană
Directiva privind echipamentele radio şi echipamentele terminale de telecomunicaţii
Faxul a fost aprobat în baza Deciziei Consiliului 1999/5/CE pentru conectarea pan-europeană a unui
singur terminal la o reţea de telefonie publică (PSTN). Totuşi, din cauza diferenţelor existente între reţele
individuale de telefonie publică din ţări diferite, aprobarea în sine nu reprezintă o garanţie absolută a
operării optime în fiecare punct terminal al reţelei.
În caz de probleme, contactaţi mai întâi distribuitorul local autorizat.
Acest produs a fost testat în conformitate cu ES 203 021-1, -2, -3, o specificaţie tehnică pentru
echipamentul terminal utilizat în reţelele analogice din spaţiul economic european. De asemenea,
produsul permite setarea de către utilizator a codului ţării. Pentru procedura aplicabilă, consultaţi
documentaţia. Codurile de ţară trebuie să fie setate înainte de conectarea produsului la reţea. Consultaţi
documentaţia pentru procedura de setare a codului de ţară.
Observaţie: Deşi produsul poate folosi semnale loop disconnect (puls) sau DTMF (ton), se recomandă
setarea acestuia pentru utilizarea semnalelor DTMF. Semnalul DTMF asigură o configurare rapidă şi
fiabilă a apelurilor. Modificarea, conectarea la programe software externe de control sau la aparate
externe de control, neautorizate de Xerox, reprezintă motive de anulare a certificării.
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Fişa tehnică de securitate
Pentru mai multe informaţii despre fişa tehnică a imprimantei, vizitaţi:
•

Uniunea Europeană: www.xerox.com/environment_europe

Pentru datele de contact ale Centrului de Suport Clienţi, vizitaţi www.xerox.com/office/worldcontacts
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16 Reciclare şi scoatere din uz
Capitolul cuprinde informaţii despre reciclare şi scoatere din uz, valabile pentru:
•
•

Toate ţările
Uniunea Europeană
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Toate ţările
Dacă intenţionaţi să scoateţi din uz produsul Xerox, trebuie să ştiţi că acesta poate conţine plumb, mercur,
perclorat şi alte substanţe a căror eliminare este reglementată din considerente ecologice. Prezenţa
acestor substanţe respectă normele internaţionale în vigoare în momentul lansării produsului pe piaţă.
Pentru informaţii despre reciclare şi scoatere din uz, contactaţi autorităţile locale competente.

Perclorat
Acest produs poate conţine unul sau mai multe dispozitive pe bază de perclorat, precum bateriile. Astfel
de dispozitive necesită manevrare specială. Pentru mai multe informaţii, vizitaţi
www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.
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Uniunea Europeană
Anumite echipamente pot fi folosite atât în mediul casnic/domestic, cât şi în mediul
comercial/profesional.

Mediul casnic/domestic
AVERTISMENT: Modificările neautorizate, inclusiv adăugarea de noi funcţii sau conectarea de
dispozitive externe, pot avea un impact negativ asupra certificării echipamentului. Pentru mai
multe informaţii, contactaţi reprezentantul Xerox.
Aplicarea acestui simbol pe echipament arată că echipamentul nu trebuie eliminat alături de
gunoiului casnic.
Conform legislaţiei europene, echipamentul electronic sau electric ce urmează a fi scos din uz
trebuie să fie separat de gunoiul casnic. Gospodăriile private din statele membre UE pot trimite
echipamentul electric sau electronic uzat la punctele de colectare, gratuit. Contactaţi
autoritatea locală competentă pentru mai multe informaţii. În anumite state membre, în
momentul achiziţionării unui echipament nou, distribuitorul local poate fi obligat să preia
echipamentul vechi fără costuri suplimentare. Contactaţi distribuitorul pentru mai multe
informaţii.

Mediul profesional/comercial
Aplicarea acestui simbol pe echipamentul arată că echipamentul trebuie folosit conform
normelor în vigoare.
Conform legislaţiei europene, echipamentul electronic sau electric ce urmează a fi eliminat
trebuie să fie gestionat în baza procedurilor agreate. Se recomandă contactarea prealabilă a
distribuitorului sau reprezentantului local Xerox pentru informaţii privind preluarea
echipamentelor uzate.
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Colectarea şi scoaterea din uz a echipamentelor şi bateriilor
Aceste simboluri aplicate pe produse şi/sau documentele ce însoţesc produsele arată că produsele
electrice şi electronice şi bateriile trebuie separate de deşeurile normale. Pentru tratarea, recuperarea şi
reciclarea corectă a produselor vechi şi bateriilor uzate, contactaţi punctele de colectare în conformitate
cu legislaţia naţională şi Directivele 2002/96/CE şi 2006/66/CE.
Respectând instrucţiunile de scoatere din uz a produselor şi bateriilor uzate, veţi contribui la economisirea
resurselor şi prevenirea eventualelor consecinţe negative pe care manevrarea necorespunzătoare a
deşeurilor le poate avea asupra sănătăţii umane şi mediului înconjurător.
Pentru mai multe informaţii despre colectarea şi reciclarea produselor vechi şi bateriilor uzate, contactaţi
autorităţile locale competente, serviciul de salubritate sau magazinul de la care le-aţi achiziţionat.
Nerespectarea cerinţelor privind eliminarea acestor deşeuri poate atrage după sine sancţiuni în
conformitate cu legislaţia în vigoare.

Informaţii aplicabile utilizatorilor profesionali din Uniunea Europeană
Dacă doriţi să scoateţi din uz echipamente electrice şi electronice, contactaţi distribuitorul sau furnizorul
pentru informaţii suplimentare.

Semnificaţia simbolului aplicat pe baterie
Acest simbol, reprezentând un coş cu roţi, poate fi folosit alături de un simbol chimic conform
directivei.

Înlocuirea bateriilor
Bateriile trebuie înlocuite doar la un centru de service aprobat de PRODUCĂTOR.
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