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1 Iniţiere
Acest ghid vă oferă informaţii despre utilizarea dispozitivului şi rezolvarea problemelor.

• Alte resurse pentru produs
• Familiarizare cu piesele dispozitivului

Alte resurse pentru produs 
Puteţi obţine informaţii despre produs şi mai multe resurse pentru depanare care nu
sunt incluse în acest ghid din următoarele surse:

Resursă Descriere Localizare

Poster instalare Oferă informaţii ilustrate
referitoare la instalare.

O variantă imprimată a
documentului este furnizată
împreună cu dispozitivul.

Fişierul Readme şi Release
Notes

Oferă informaţii noi şi sfaturi
de depanare.

Inclus pe CD de iniţiere.

Casetă de instrumente
(Microsoft® Windows®)

Acordă acces la serviciile de
întreţinere.
Pentru informaţii
suplimentare, consultaţi
Toolbox (Casetă
instrumente) (Windows).

Caseta de instrumente este o
opţiune de instalare
disponibilă în mod uzual în
software-ul dispozitivului.

HP Printer Utility (Utilitar
imprimantă HP) (Mac OS)

Conţine instrumente pentru
configurarea setărilor de
imprimare, calibrarea
dispozitivului, curăţarea
cartuşelor de cerneală,
imprimarea paginii de
configurare, comandarea
consumabilelor online şi
obţinerea de informaţii de
asistenţă de pe site-ul Web.
Pentru informaţii
suplimentare, consultaţi HP
Printer Utility (Utilitar
imprimantă HP) (Mac OS).

Utilitarul imprimantă HP este
instalat în mod uzual
împreună cu software-ul
imprimantei.

Panou de control al
dispozitivului

Oferă informaţii despre stare,
erori şi informaţii de
avertizare despre operaţii.

Pentru informaţii
suplimentare, consultaţi
Butoanele şi indicatoarele
luminoase ale panoului de
control.

Jurnale şi rapoarte Oferă informaţii despre
evenimentele înregistrate.

Pentru informaţii
suplimentare, consultaţi
Monitorizarea dispozitivului.

Pagină de diagnostic auto-test • Informaţii dispozitiv:
◦ Nume produs
◦ Cod model

Pentru informaţii
suplimentare, consultaţi

8 Iniţiere 



Resursă Descriere Localizare

◦ Număr de serie
◦ Număr versiune

firmware
• Număr de pagini

imprimate din tăvi şi
accesorii

• Niveluri de cerneală
• Starea cartuşelor de

cerneală

Familiarizarea cu raportul
testului automat.

Pagini internet HP Oferă cele mai recente
produse software pentru
imprimantă, informaţii tehnice
şi despre produs.

www.hp.com/support
www.hp.com

Asistenţă telefonică HP Listează informaţiile de
contact HP. În timpul
perioadei de garanţie, acest
serviciu de asistenţă este de
cele mai multe ori gratuit.

Pentru informaţii
suplimentare, consultaţi
Beneficiaţi de asistenţă HP
prin telefon.

Ajutor software de prelucrare
foto şi grafică HP

Oferă informaţii despre
utilizarea software-ului.

Pentru informaţii
suplimentare, consultaţi
Utilizare software HP de
editare foto şi grafică.

Ghid pentru panoul de control Instrucţiuni referitoare la
panoul de control al
dispozitivului

Disponibile prin Solution
Center (Centru de soluţii) şi
Toolbox (Casetă de
instrumente) (Windows).

Familiarizare cu piesele dispozitivului
• Vedere din faţă
• Zona consumabilelor
• Vedere din spate
• Butoanele şi indicatoarele luminoase ale panoului de control
• Informaţii conexiuni

(continuare)
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Vedere din faţă

1 Panou de control al dispozitivului

2 Tava principală

3 Uşa frontală de acces

4 Geamul scanerului

5 Alimentatorul automat de documente

Zona consumabilelor

1 Uşa frontală de acces

2 Cartuşe de cerneală

Capitol 1
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Vedere din spate

1 Port USB spate

2 Alimentare cu energie electrică

3 1-LINE (fax)

4 2-EXT (telefon)

Butoanele şi indicatoarele luminoase ale panoului de control

Diagrama următoare şi tabelul aferent prezintă referinţe rapide la caracteristicile
panoului de control.

Etichetă Nume şi descriere

1 Tastatură: Permite introducerea valorilor.

2 Indicatorul luminos Atenţie: Indică o condiţie de eroare.

3 Butonul Înapoi: Revine înapoi la setarea precedentă sau la meniul de nivel imediat superior.

4 Butonul Săgeată la stânga: Navighează înainte prin setările din meniuri.

5 Butonul OK: Selectează meniul sau setarea curentă.

6 Butonul Săgeată la dreapta: Navighează în sens invers prin setările din meniuri.

Familiarizare cu piesele dispozitivului 11



Etichetă Nume şi descriere

7 Configurare: Prezintă meniul Setup (Configurare) pentru generarea rapoartelor şi a altor
setări de întreţinere şi pentru accesarea meniului Help (Ajutor). Subiectul pe care îl selectaţi
din meniul Help (Ajutor) deschide o fereastră de ajutor pe ecranul computerului.

8 Start: Iniţiază o lucrare de copiere, fax sau scanare. Apăsarea pe Start procesează lucrarea
în conformitate cu funcţia selectată.

9 Anulare: Opreşte o lucrare, iese dintr-un meniu sau iese din setări.

10 Indicatorul funcţiei de scanare

11 Indicatorul funcţiei de copiere color

12 Indicatorul funcţiei de copiere alb-negru

13 Indicatorul funcţiei de fax color

14 Indicatorul funcţiei de fax alb-negru

15 Conector: Opreşte şi porneşte dispozitivul. Butonul Pornire este aprins atunci când
dispozitivul este pornit. Ledul luminează intermitent în cursul efectuării unei operaţii.
Când dispozitivul este oprit, se alimentează o cantitate mică de energie electrică. Pentru a
întrerupe complet alimentarea cu energie electrică a echipamentului, opriţi-l şi deconectaţi
cablul de alimentare.

16 Indicator al nivelului scăzut al cernelii

17 Indicator pentru original încărcat

18 Indicator de blocaj de hârtie

Informaţii conexiuni

Descriere Număr recomandat de
computere conectate
pentru performanţe
optime

Caracteristici software
acceptate

Instrucţiuni de
configurare

conexiune USB Un singur calculator
conectat cu un cablu
USB la port-ul de mare
viteză USB 2.0 din
spatele dispozitivului.

Sunt acceptate toate
funcţiile.

Pentru instrucţiuni
detaliate, respectaţi
ghidul poster pentru
configurare.

Partajare imprimantă Până la cinci
calculatoare.
Calculatorul gazdă
trebuie să fie pornit
mereu, altfel alte
calculatoare nu pot
utiliza dispozitivul pentru
a imprima.

Toate caracteristicile din
calculatorul gazdă sunt
acceptate. De la
celelalte calculatoare,
este acceptată numai
imprimarea.

Urmaţi instrucţiunile din
Partajarea dispozitivului
într-o reţea locală.
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2 Utilizarea dispozitivului
Această secţiune cuprinde următoarele subiecte:

• Utilizarea meniurilor de pe panoul de control al dispozitivului
• Tipuri de mesaje de pe panoul de control al dispozitivului
• Modificarea setărilor dispozitivului
• Utilizare HP Solution Center (Windows)
• Utilizare software HP de editare foto şi grafică
• Încărcare originale
• Selectare suport de imprimare
• Alimentare suport de imprimare
• Imprimare pe suport de imprimare special sau cu format personalizat
• Imprimare fără chenar
• Configurare înregistrări de apelare rapidă

Utilizarea meniurilor de pe panoul de control al
dispozitivului

Secţiunile următoare oferă o prezentare rapidă a meniurilor principale care apar pe
afişajul panoului de control. Pentru a afişa un meniu, apăsaţi butonul funcţiei pe care
doriţi să o vizualizaţi.

• Meniu Scan (Scanare): Prezintă o listă de destinaţii. Unele destinaţii solicită
instalarea software-ului HP Photosmart.

• Meniu Copiere: Opţiunile meniului includ:
◦ Selectare cantităţi de copiere
◦ Micşorare/mărire
◦ Selectare tip şi format suport de imprimare

• Meniu Fax: Vă permite să introduceţi un număr de fax sau de apelare rapidă, sau
afişează meniul Fax. Opţiunile meniului includ:
◦ Modificare rezoluţie
◦ Deschidere/închidere culoare
◦ Transmitere faxuri cu întârziere
◦ Configurare noi setări implicite

Tipuri de mesaje de pe panoul de control al dispozitivului
Această secţiune cuprinde următoarele subiecte:

• Mesaje stare
• Mesaje de avertizare
• Mesaje de eroare
• Mesaje de eroare critice

Utilizarea dispozitivului 13



Mesaje stare
Mesajele de stare reflectă starea curentă a dispozitivului. Acestea vă informează
despre exploatarea normală şi nu necesită nicio acţiune pentru a le elimina. Acestea
se modifică pe măsură ce se modifică starea dispozitivului. Ori de câte ori dispozitivul
este pregătit, nu este ocupat şi nu are mesaje de avertizare în aşteptare, data şi ora
apar dacă dispozitivul este pornit.

Mesaje de avertizare
Mesajele de avertizare vă informează despre evenimentele care necesită atenţie, dar
acestea nu împiedică exploatarea dispozitivului. Un exemplu de mesaj de avertizare
este Low On Ink (Cerneală insuficientă).

Mesaje de eroare
Mesajele de eroare indică necesitatea realizării unei anumite acţiuni, cum ar fi
adăugarea de suport de imprimare sau îndepărtarea unui blocaj de hârtie. Aceste
mesaje sunt dublate de obicei de un led de atenţionare care clipeşte în culoarea roşie.
Realizaţi acţiunea corespunzătoare pentru a continua imprimarea.

Dacă mesajul de eroare afişează un cod de eroare, apăsaţi butonul Pornire/Oprire
pentru a opri dispozitivul, apoi porniţi din nou dispozitivul. În majoritatea situaţiilor,
această acţiune rezolvă problema. Dacă mesajul persistă, este posibil ca dispozitivul
să necesite operaţii de service.

Mesaje de eroare critice
Mesajele de eroare critice vă informează despre o situaţie de avarie a dispozitivului.
Unele dintre aceste mesaje pot fi eliminate dacă se apasă butonul Pornire/Oprire
pentru a opri dispozitivul, după care îl porniţi din nou. Dacă eroarea critică se menţine,
sunt necesare activităţi de service. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Asistenţă
şi garanţie.

Modificarea setărilor dispozitivului
Puteţi modifica setările dispozitivului în următoarele locuri:

• De la panoul de control al dispozitivului.
• Din cadrul HP Solution Center (Windows) sau HP Device Manager (Manager

dispozitive HP) (Mac OS). Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Utilizare
software HP de editare foto şi grafică.

Notă Când configuraţi setările în HP Solution Center sau în HP Device Manager
(Manager dispozitive HP), nu puteţi să vedeţi setările care au fost configurate de la
panoul de control al dispozitivului (cum ar fi setările de copiere).
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Pentru a modifica setările de la panoul de control al dispozitivului
1. De la panoul de control al dispozitivului, apăsaţi tastele săgeată la stânga sau la

dreapta pentru a naviga la funcţia pe care o utilizaţi (de exemplu Copy Color
(Copiere color)). Apăsaţi OK pentru a selecta acea funcţie.

2. Pentru a afişa opţiunea pe care doriţi să o modificaţi, utilizaţi una din următoarele
metode:
• Apăsaţi un buton de pe panoul de control, apoi utilizaţi tastele săgeţi pentru a

ajusta valoarea.
• Selectaţi opţiunea din meniul de pe afişajul panoului de control.

3. Selectaţi valoarea dorită, apoi apăsaţi OK.

Pentru a modifica setările din HP Solution Center (Centru de soluţii HP)
(Windows)
▲ Consultaţi Utilizare software HP de editare foto şi grafică.

Pentru a modifica setări din software-ul HP de editare foto şi grafică (Mac OS)
1. Faceţi clic pe pictograma HP Device Manager (Manager dispozitive HP) din Dock.
2. Selectaţi dispozitivul din meniul derulant Devices (Dispozitive).
3. Din meniul Information and Settings (Informaţii şi setări), faceţi clic pe

elementul pe care doriţi să îl modificaţi.

Utilizare HP Solution Center (Windows)
Pe un computer cu Windows, HP Solution Center este punctul de intrare pentru
Software-ul HP Photosmart. Folosiţi HP Solution Center pentru a modifica setările de
imprimare, pentru a comanda consumabile şi pentru a accesa Ajutorul pe ecran.

Funcţiile disponibile în HP Solution Center diferă în funcţie de dispozitivele instalate.
HP Solution Center este configurat pentru a afişa pictogramele asociate dispozitivului
selectat. Dacă dispozitivul selectat nu este dotat cu o anumită funcţie, pictograma
pentru funcţia respectivă nu va fi afişată în directorul HP Solution Center.

Dacă HP Solution Center de pe computer nu conţine nici o pictogramă, este posibil să
fi survenit o eroare la instalarea software-ului. Pentru a corecta problema, utilizaţi
Control Panel din Windows pentru a dezinstala complet Software-ul HP Photosmart şi
a-l instala din nou. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi resursele de Asistenţă de
pe ecran care însoţesc dispozitivul.

Pentru informaţii suplimentare despre accesarea HP Solution Center, consultaţi
Utilizare software HP de editare foto şi grafică.

Utilizare software HP de editare foto şi grafică
Puteţi să utilizaţi software-ul HP pentru fotografii şi imagini pentru a accesa multe
caracteristici care nu sunt disponibile la panoul de control al dispozitivului.

Acest software este instalat pe calculatorul Dvs. în timpul configurării. Pentru informaţii
suplimentare, consultaţi documentaţia de instalare care însoţeşte echipamentul.

Accesul la software-ul HP pentru fotografii şi imagini diferă în funcţie de sistemul de
operare (OS). De exemplu, dacă folosiţi Windows, punctul de plecare pentru software-
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ul HP pentru fotografii şi imagini este fereastra Software-ul HP Photosmart. Dacă aveţi
un Macintosh, punctul de plecare pentru software-ul HP pentru fotografii şi imagini
este fereastra HP Photosmart Studio. Indiferent de sistemul de operare folosit, punctul
de plecare reprezintă rampa de lansare a software-ului HP pentru fotografii şi imagini.

Pentru a accesa Software-ul HP Photosmart pe un computer cu Windows
1. Optaţi pentru una din următoarele acţiuni:

• Pe desktop-ul Windows, faceţi dublu clic pe pictograma Software-ul HP
Photosmart.

• În caseta de sistem din partea dreaptă a barei de activităţi din Windows, faceţi
dublu clic pe pictograma HP Digital Imaging Monitor.

• Pe bara de activităţi, faceţi clic pe Start, mergeţi la Programs (Programe) sau
All Programs (Toate programele), selectaţi HP şi apoi faceţi clic pe Software-
ul HP Photosmart.

2. Dacă aveţi mai multe dispozitive HP instalate, selectaţi fila cu numele produsului.

Notă Dacă folosiţi Windows, funcţiile disponibile în Software-ul HP
Photosmart variază în funcţie de dispozitivele instalate. Software-ul este
personalizat pentru a afişa pictograme asociate cu dispozitivul respectiv. Dacă
dispozitivul respectiv nu este echipat cu o anumită funcţie, pictograma funcţiei
respective nu apare în software.

Sfat Dacă Software-ul HP Photosmart a computerului nu conţine nicio
pictogramă, s-ar putea să fi survenit o eroare la instalarea software-ului. Pentru
remedierea situaţiei, folosiţi Control Panel (panou de control) al Windows
pentru a dezinstala complet Software-ul HP Photosmart; apoi reinstalaţi
aplicaţia. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi posterul de configurare al
dispozitivului.

Pentru a accesa software-ul HP Photosmart Studio pe un calculator pe care
rulează Macintosh
1. Faceţi clic pe pictograma HP Photosmart Studio din Dock.

Va apărea fereastra HP Photosmart Studio.
2. Din bara de activităţi HP Photosmart Studio, faceţi clic pe Devices (Dispozitive).

Este afişată fereastra HP Device Manager (Manager de dispozitive HP).
3. Selectaţi dispozitivul din meniul derulant Device (Dispozitive).

De aici puteţi să scanaţi, să importaţi documente şi să efectuaţi proceduri de
întreţinere precum verificarea nivelurilor de cerneală pentru cartuşele de cerneală.

Notă Pe computere Macintosh, caracteristicile disponibile în software-ul
HP Photosmart Studio variază în funcţie de dispozitivul selectat.

Sfat După deschiderea software-ului HP Photosmart Studio, puteţi accesa
scurtăturile meniului Dock selectând şi menţinând mouse-ul pe pictograma
HP Photosmart Studio din meniul Dock.
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Încărcare originale
Puteţi încărca pe geamul-suport al scannerului un original în vederea scanării sau
copierii.

• Alimentare original pe ecran scanare
• Alimentare original în alimentatorul automat pentru documente (ADF)

Alimentare original pe ecran scanare
Puteţi să copiaţi, să scanaţi sau să trimiteţi prin fax originale de dimensiuni până la
Letter sau A4, încărcându-le pe geam.

Notă Multe dintre caracteristicile speciale nu vor funcţiona corect dacă geamul-
suport sau protecţia capacului nu sunt curate. Pentru informaţii suplimentare,
consultaţi Curăţare dispozitiv.

Pentru a încărca un original pe ecranul de scanare
1. Ridicaţi capacul scanner-ului.
2. Încărcaţi originalul cu faţa imprimată în jos, în colţul frontal-dreapta al geamului-

suport.

Sfat Pentru ajutor suplimentar referitor la încărcarea unui original, consultaţi
ghidul de la marginea geamului.

3. Închideţi capacul.

Alimentare original în alimentatorul automat pentru documente (ADF)
Puteţi să copiaţi, să scanaţi sau să trimiteţi prin fax un document imprimat pe o parte,
format din una sau mai multe pagini, de format A4 sau Letter, aşezându-l în tava
alimentatorului de documente.

Atenţie Nu alimentaţi fotografii în ADF, acest lucru poate deteriora fotografiile.
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Notă Unele caracteristici precum cea de copiere Potrivire în pagină, nu
funcţionează când încărcaţi originalele în dispozitivul ADF. Trebuie să încărcaţi
originalele pe geam.

Tava alimentatorului automat pentru documente acceptă maximum 50 de coli de
hârtie simplă.

Pentru a încărca un original în tava de alimentare pentru documente
1. Încărcaţi originalul în tava alimentatorului de documente, cu faţa imprimată în sus.

Aşezaţi paginile astfel încât marginea superioară a documentului să intre prima.
Glisaţi suportul în alimentatorul automat de documente până când auziţi un bip
sau vedeţi un mesaj pe afişaj, care indică faptul că paginile încărcate au fost
detectate.

Sfat Pentru asistenţă suplimentară pentru încărcarea originalelor în
alimentatorul automat de documente, consultaţi diagrama de pe tava
alimentatorului de documente.

2. Glisaţi ghidajele de lăţime spre interior până când se opresc la marginile suportului
de imprimare.

Notă Scoateţi toate originalele din tava de alimentare cu documente înainte să
ridicaţi capacul dispozitivului.

Selectare suport de imprimare
Dispozitivul este proiectat să funcţioneze bine cu majoritatea tipurilor de suporturi de
imprimare pentru birou. Este recomandat să testaţi diferite tipuri de suport media
înainte de a aproviziona cu cantităţi mari. Utilizaţi suport de imprimare HP pentru
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calitate optimă de imprimare. Vizitaţi pagina de internet a HP la www.hp.com pentru
mai multe informaţii despre suporturile de imprimare HP.

• Sfaturi pentru selectarea şi utilizarea suportului de imprimare
• Înţelegere specificaţii pentru tipuri de suport de imprimare compatibile
• Configurare margini minime

Sfaturi pentru selectarea şi utilizarea suportului de imprimare
Pentru cele mai bune rezultat, este recomandat să respectaţi următoarele indicaţii.

• Utilizaţi întotdeauna suporturi de imprimare conforme cu specificaţiile
dispozitivului. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Înţelegere specificaţii
pentru tipuri de suport de imprimare compatibile.

• Încărcaţi un singur tip de suport de imprimare în tavă, la un anumit moment.
• Alimentaţi suportul de imprimare cu faţa imprimată ín jos, aliniind teancul faţă de

marginile din dreapta şi din spate ale tăvii. Pentru informaţii suplimentare,
consultaţi Alimentare suport de imprimare.

• Nu umpleţi prea tare tăvile. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Înţelegere
specificaţii pentru tipuri de suport de imprimare compatibile.

• Pentru a preveni blocajele de hârtie, calitatea slabă a imprimării sau alte probleme
de imprimare, evitaţi utilizarea următoarelor tipuri de suport de imprimare:
◦ Documente din mai multe bucăţi
◦ Suport de imprimare defect, ondulat sau îndoit
◦ Suport de imprimare cu benzi detaşabile sau perforaţii
◦ Suport de imprimare cu textură bogată, cu model în relief sau pe care cerneala

nu are o aderenţă bună
◦ Suport de imprimare prea uşor sau care se întinde uşor

Fişe şi plicuri
• Evitaţi utilizarea plicurilor cu finisaje lipicioase, benzi auto-adezive, cu cleme sau

cu ferestre. Evitaţi, de asemenea, utilizarea fişelor sau plicurilor cu margini groase,
curbate sau neregulate, cu zone şifonate, îndoite sau cu orice fel de defecte.

• Utilizaţi plicuri bine realizate şi asiguraţi-vă că marginile sunt îndoite exact.
• Alimentaţi plicurile cu părţile răsfrânte în sus.

Suport de imprimare foto
• Utilizaţi opţiunea Best (Cel mai bun) pentru a imprima fotografii. Utilizarea acestui

mod necesită mai mult timp şi utilizează o cantitate mai mare din memoria
calculatorului Dvs.

• Îndepărtaţi fiecare coală după imprimare şi aşezaţi-o în aşa fel încât să permită
uscarea cernelii. Păstrarea suporturilor de imprimare umede poate cauza pătarea
rezultatului.

Selectare suport de imprimare 19
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Coli transparente
• Introduceţi colile transparente cu partea dură în jos şi cu banda adezivă spre

partea din spate a dispozitivului.
• Utilizaţi modul Normal pentru a imprima folii transparente. Acest mod asigură un

timp mai lung de uscare şi faptul că cerneala se usucă complet înainte ca pagina
următoare să fie livrată în tava principală.

• Îndepărtaţi fiecare coală după imprimare şi aşezaţi-o în aşa fel încât să permită
uscarea cernelii. Păstrarea suporturilor de imprimare umede poate cauza pătarea
rezultatului.

Suport de imprimare format personalizat
• Utilizaţi doar suport de imprimare cu format personalizat care este compatibil cu

dispozitivul.
• Dacă aplicaţia Dvs. acceptă suport de imprimare cu format personalizat,

configuraţi formatul suportului de imprimare în aplicaţie înainte de a imprima
documentul. Dacă acest lucru nu este posibil, setaţi formatului în driver-ul
imprimantei. Este posibil să trebuiască să reformataţi documentele existente,
pentru a le putea imprima corect pe suportul de imprimare personalizat.

Înţelegere specificaţii pentru tipuri de suport de imprimare compatibile
Utilizaţi tabelele Înţelegere dimensiuni compatibile şi Înţelegere tipuri şi greutăţi ale
suporturilor de imprimare compatibile pentru a determina suportul de imprimare corect
pentru folosirea cu dispozitivul, şi pentru a determina ce caracteristici vor fi disponibile
pentru acel tip de suport de imprimare.

• Înţelegere dimensiuni compatibile
• Înţelegere tipuri şi greutăţi ale suporturilor de imprimare compatibile

Înţelegere dimensiuni compatibile

Format suport de imprimare Tava principală

Format standard suport de imprimare

8,5 x 13 inch (216 x 330 mm)

U.S. Legal (216 x 356 mm; 8,5 x 14 inch)

A4 (210 x 297 mm; 8,3 x 11,7 inch)

U.S. Executive (184 x 267 mm; 7,25 x 10,5 inch)

B5 (182 x 257 mm; 7,17 x 10,12 inch)

A5 (148 x 210 mm; 5,8 x 8,3 inch)

B7 JIS

B7 JIS fără chenar
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Format suport de imprimare Tava principală

A4 fără chenar (210 x 297 mm; 8,3 x 11,7 inch)

A5 fără chenar (148 x 210 mm; 5,8 x 8,3 inch)

B5 fără chenar (182 x 257 mm; 7,17 x 10,12 inch)

Ofuku hagaki

B7 ISO fără chenar

Hagaki fără chenar (100 x 148 mm)

Fără chenar (10 x 15 cm, bandă)

Fără chenar (4 x 6 inchi, bandă)

Fără chenar (4 x 6 inchi, bandă)

Fără chenar (10 x 20 cm, bandă)

Fără chenar (4 x 8 inchi, bandă)

HV fără chenar

A6 fără chenar

Cabinet fără chenar

2L fără chenar (aceeaşi dimensiune ca 5 x 7 inchi)

Fără chenar (13 x 18 cm), aceeaşi dimensiune ca 5 x 7 inchi

Fără chenar (8,5 x 11 inchi)

B7 ISO

10 x 15 cm (bandă)

4 x 6 inchi (bandă)

10 x 20 cm (bandă)

4 x 8 inchi (bandă)

HV

Cabinet

2L (aceeaşi dimensiune ca 5 x 7 inchi)

13 x 18 cm (aceeaşi dimensiune ca 5 x 7 inchi)

Plicuri

(continuare)
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Format suport de imprimare Tava principală

Plic U.S. #10 (105 x 241 mm; 4,12 x 9,5 inch)

Plic Monarch (98 x 191 mm; 3,88 x 7,5 inch)

Plic carte poştală (111 x 152 mm; 4,4 x 6 inchi)

Plic A2 (111 x 146 mm; 4,37 x 5,75 inch)

Plic DL (110 x 220 mm; 4,3 x 8,7 inch)

Plic C6 (114 x 162 mm; 4,5 x 6,4 inch)

Plic japonez Chou #3 (120 x 235 mm; 4,7 x 9,3 inch)

Plic japonez Chou #4 (90 x 205 mm; 3,5 x 8,1 inch)

Fişe

Fişe (76,2 x 127 mm; 3 x 5 inch)

Fişe (102 x 152 mm; 4 x 6 inch)

Fişe (127 x 203 mm; 5 x 8 inch)

Cartelă A6 (105 x 148,5 mm; 4,13 x 5,83 inch)

Cartelă A6 fără chenar (105 x 148,5 mm; 4,13 x 5,83 inch)

Hagaki** (100 x 148 mm; 3,9 x 5,8 inch)

Suport imprimare foto 

Suport imprimare foto (102 x 152 mm; 4 x 6 inch)

Suport imprimare foto (5 x 7 inch)

Suport imprimare foto (8 x 10 inch)

Suport imprimare foto (10 x 15 cm)

Foto L (89 x 127 mm; 3,5 x 5 inch)

Suport imprimare foto fără margini (102 x 152 mm; 4 x 6 inch)

Suport imprimare foto fără margini (5 x 7 inch)

Suport imprimare foto fără margini (8 x 10 inch)

Suport imprimare foto fără margini (8,5 x 11 inch)

Suport imprimare foto fără margini (10 x 15 cm)

Foto L fără chenar (89 x 127 mm; 3,5 x 5 inch)
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Format suport de imprimare Tava principală

Alte tipuri de suport de imprimare

Format personalizat cu lăţimea între 76,20 şi 210,06 mm şi lungimea
între 101,60 şi 762,00 mm (lăţime: 3 - 8,5 inchi, lungime: 4 - 30 inchi)

Panorama (4 x 12 inchi)

Panorama fără chenar (4 x 12 inchi)

** Dispozitivul este compatibil cu hârtie Hagaki simplă sau pentru jet de cerneală
furnizată de Poşta Japoneză. Nu este compatibil cu hârtie Hagaki pentru foto furnizată
de Poşta Japoneză.

Înţelegere tipuri şi greutăţi ale suporturilor de imprimare compatibile

Tava Tip Greutate Capacitate

Tava
principală

Hârtie 60 - 105 g/m2

(16 - 28 lb hârtie
corespondenţă)

Până la 100 coli de
hârtie simplă
(top de 25 mm sau 1
inch)

Coli transparente  Până la 70 de coli
(top de 17 mm sau
0.67 inch)

Suport de imprimare foto 280 g/m2

(75 lb hârtie pentru
corespondenţă)

Până la 100 de coli
(top de 17 mm sau
0.67 inch)

Etichete  Până la 100 de coli
(top de 17 mm sau
0.67 inch)

Plicuri 75 - 90 g/m2

(20 - 24 lb plic hârtie
corespondenţă)

Până la 30 de coli
(top de 17 mm sau
0.67 inch)

Fişe Până la 200 g/m2

(110 lb fişe)
Până la 80 fişe

Tava
principală

Toate tipurile de suport de
imprimare compatibile

 Până la 100 coli de
hârtie simplă
(imprimare de text)

(continuare)
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Configurare margini minime
Marginile documentului trebuie să fie egale sau să depăşească aceste margini, pentru
orientare portret.

Suport de imprimare (1) Marginea
stângă

(2) Marginea
dreaptă

(3) Marginea
superioară

(4) Marginea
inferioară*

U.S. Letter
U.S. Legal
A4
U.S. Executive
U.S. Statement
B5
A5
Fişe
Suport de imprimare format
personalizat
Suport de imprimare foto

3,0 mm
(0,118 inchi)

3,0 mm
(0,118 inchi)

3,0 mm
(0,118 inchi)

3,0 mm
(0,118 inchi)

Plicuri 3,0 mm
(0,118 inchi)

3,0 mm
(0,118 inchi)

3,0 mm
(0,118 inchi)

14,3 mm
(0,563 inchi)

* Pentru a seta aceste margini pe un calculator pe care rulează Windows, faceţi clic pe
fila Advanced (Avansat) în driver-ul de imprimantă şi selectaţi Minimize Margins.

Alimentare suport de imprimare
Această secţiune oferă informaţii despre alimentarea suportului de imprimare în
dispozitiv.
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Pentru a încărca tava principală
1. Introduceţi suportul cu faţa de imprimat în jos în partea din dreapta a tăvii

principale. Asiguraţi-vă că suportul de imprimare se aliniază cu marginile din
dreapta şi din spate ale tăvii şi că nu depăşeşte marcajul de linie din tavă.

Notă Nu alimentaţi cu hârtie în timp ce dispozitivul realizează lucrări de
imprimare.

2. Glisaţi ghidajele din tavă pentru a le regla în funcţie de dimensiunea suportului pe
care l-aţi încărcat.

3. Trageţi ín afară extensia tăvii.

Imprimare pe suport de imprimare special sau cu format
personalizat

Pentru a imprima pe suport de imprimare special sau cu format personalizat
(Windows)
1. Încărcaţi suportul potrivit pentru imprimare. Pentru informaţii suplimentare,

consultaţi Alimentare suport de imprimare.
2. Având un document deschis, faceţi clic pe Print (Tipărire) din meniul File (Fişier),

apoi faceţi clic pe Setup (Configurare), Properties (Proprietăţi) sau Preferences
(Preferinţe).

3. Faceţi clic pe fila Paper (Hârtie)/Features (Caracteristici).
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4. Selectaţi formatul suportului de imprimare din meniul derulant Size is (Format).

Pentru a seta un format personalizat de suport de imprimare:
a. Faceţi clic pe butonul Custom (Personalizare).
b. Introduceţi un nume pentru noul format personalizat.
c. În casetele Width (Lăţime) şi Height (Înălţime), introduceţi dimensiunile, apoi

faceţi clic pe Save (Salvare).
d. Faceţi clic pe OK de două ori pentru a închide caseta de dialog de preferinţe

sau proprietăţi. Deschideţi din nou caseta de dialog.
e. Selectaţi noul format personalizat.

5. Pentru a selecta suportul de imprimare:
a. Faceţi clic pe More (Mai multe) în lista derulantă Type is (Tipul este).
b. Selectaţi tipul dorit de suport de imprimare, apoi faceţi clic pe OK.

6. Selectaţi sursa suportului de imprimare din lista derulantă Source is (Sursă este).
7. Modificaţi orice alte setări, apoi faceţi clic pe OK.
8. Imprimaţi documentul.

Pentru a imprima pe suport de imprimare special sau cu format personalizat
(Mac OS)
1. Încărcaţi suportul potrivit pentru imprimare. Pentru informaţii suplimentare,

consultaţi Alimentare suport de imprimare.
2. Din meniul File (Fişier), faceţi clic pe Page Setup (Setare Pagină).
3. Verificaţi dacă este selectată imprimanta corectă.
4. Selectaţi formatul suportului de imprimare.
5. Pentru a seta un format personalizat de suport de imprimare:

a. Faceţi clic pe Manage Custom Sizes (Administrare Format Personalizat) în
meniul derulant Paper Size (Format Hârtie).

b. Faceţi clic pe New (Nou) şi introduceţi un nume pentru format în caseta Paper
Size Name (Nume Format Hârtie).

c. În casetele Width (Lăţime) şi Height (Înălţime), introduceţi dimensiunile şi
setaţi marginile, după dorinţă.

d. Faceţi clic pe Done (Gata) sau OK, apoi pe Save (Salvare).
6. Din meniul File (Fişier), faceţi clic pe Page Setup (Configurare pagină), apoi

selectaţi noul format personalizat.
7. Faceţi clic pe OK.
8. Din meniul File (Fişier), faceţi clic pe Print (Imprimare).
9. Accesaţi panoul Paper Handling (Administrare Hârtie).
10. Sub Destination Paper Size (Dimensiune hârtie destinaţie), faceţi clic pe butonul

Scale to fit paper size (Redimensionare la dimensiune hârtie), apoi selectaţi
dimensiunea de hârtie particularizată.

11. Modificaţi orice alte setări, apoi faceţi clic pe OK sau Print (Imprimare).

Capitol 2

26 Utilizarea dispozitivului 



Imprimare fără chenar
Imprimarea fără chenar vă permite imprimarea până la marginea anumitor suporturi de
imprimare şi anumitor formate standard de suporturi de imprimare.

Notă Deschideţi fişierul într-o aplicaţie software şi atribuiţi formatul imaginii.
Asiguraţi-vă că formatul selectat corespunde formatului de suport de imprimare pe
care veţi imprima imaginea.

Puteţi accesa această funcţie din fila Printing Shortcuts (Scurtături Imprimare).
Accesaţi driver-ul imprimantei, selectaţi fila Printing Shortcuts (Scurtături
Imprimare), apoi selectaţi scurtătura pentru lucrarea de imprimare din lista
derulantă.

Notă Imprimarea fără chenar nu este acceptată pe suporturi de imprimare simple.

Imprimare document fără chenar (Windows)
1. Încărcaţi suportul potrivit pentru imprimare. Pentru informaţii suplimentare,

consultaţi Alimentare suport de imprimare.
2. Deschideţi documentul pe care doriţi să îl imprimaţi.
3. Accesaţi driver-ul imprimantei din aplicaţie:

a. Faceţi clic pe File (Fişier), apoi pe Print (Imprimare).
b. Faceţi clic pe Properties (Proprietăţi) sau Setup (Setare).

4. Faceţi clic pe fila Paper (Hârtie)/Quality (calitate).
5. Selectaţi formatul suportului de imprimare din meniul derulant Size is (Format).
6. Selectaţi caseta Borderless Printing (Imprimare fără chenar).
7. Selectaţi sursa suportului de imprimare din lista derulantă Source is (Sursă este).
8. Selectaţi tipul suportului de imprimare din lista derulantă Type is (Tipul este).

Notă Imprimarea fără chenar nu este acceptată pe suporturi de imprimare
simple.

9. Dacă imprimaţi fotografii, selectaţi calitatea Best (Cel mai bun) din lista derulantă
Print Quality (calitate a tipăririi). Alternativ, puteţi selecta Maximum dpi, care
asigură o rezoluţie optimizată de până la 4800 x 1200 dpi* pentru calitate de
imprimare optimă.
*Rezoluţie optimizată de până la 4800 x 1200 pentru imprimare color şi intrare de
1200 dpi. Această setare va utiliza pentru o perioadă o mai mare cantitate din
spaţiul disponibil pe disc (400 MB sau mai mult) şi va imprima cu o viteză mai mică.

10. Modificaţi orice alte setări, apoi faceţi clic pe OK.
11. Imprimaţi documentul.
12. Dacă aţi imprimat pe suport de imprimare foto cu bandă detaşabilă, îndepărtaţi

banda cu totul pentru ca rezultatul să fie fără chenar.

Imprimare document fără chenar (Mac OS)
1. Încărcaţi suportul potrivit pentru imprimare. Pentru informaţii suplimentare,

consultaţi Alimentare suport de imprimare.
2. Deschideţi documentul pe care doriţi să îl imprimaţi.
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3. Faceţi clic pe File (Fişier), apoi pe Page Setup (Configurare Pagină).
4. Verificaţi dacă este selectată imprimanta corectă.
5. Selectaţi suportul de imprimare fără chenar, apoi faceţi clic pe OK.
6. Faceţi clic pe File (Fişier), apoi pe Print (Imprimare).
7. Accesaţi panoul Paper Type/Quality (Tip Hârtie/Calitate).
8. Faceţi clic pe fila Paper (Hârtie), apoi selectaţi tipul de suport de imprimare din

lista derulantă Paper type (Tip Hârtie).

Notă Imprimarea fără chenar nu este acceptată pe suporturi de imprimare
simple.

9. Dacă imprimaţi fotografii, selectaţi calitatea Best (Cel mai bun) din lista derulantă
Quality (Calitate). Alternativ, puteţi selecta Maximum dpi, care asigură o
rezoluţie optimizată de până la 4800 x 1200 dpi*.
*Rezoluţie optimizată de până la 4800 x 1200 pentru imprimare color şi intrare de
1200 dpi. Această setare va utiliza pentru o perioadă o mai mare cantitate din
spaţiul disponibil pe disc (400 MB sau mai mult) şi va imprima cu o viteză mai mică.

10. Selectaţi sursa suportului de imprimare. Dacă imprimaţi pe suport de imprimare
gros sau pentru fotografii, selectaţi opţiunea de alimentare manuală.

11. Modificaţi orice alte setări, apoi faceţi clic pe Print (Imprimare).
12. Dacă aţi imprimat pe suport de imprimare foto cu bandă detaşabilă, îndepărtaţi

banda cu totul pentru ca rezultatul să fie fără chenar.

Configurare înregistrări de apelare rapidă
Puteţi să configuraţi numerele de fax utilizate frecvent ca intrări de apelare rapidă. În
acest fel veţi forma rapid acele numere utilizând panoul de control al dispozitivului.

• Setare numere fax ca înregistrări de apelare rapidă sau grupuri
• Imprimare şi vizualizare listă înregistrări apelare rapidă

Setare numere fax ca înregistrări de apelare rapidă sau grupuri
Puteţi să stocaţi numere de fax sau grupuri de numere de fax ca intrări de apelare
rapidă. Pentru informaţii despre imprimarea unei liste cu intrări de apelări rapide care
sunt configurate, consultaţi Imprimare şi vizualizare listă înregistrări apelare rapidă.
• Configurarea intrărilor de apelare rapidă
• Configurare grup de apelare rapidă
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Configurarea intrărilor de apelare rapidă
• HP Solution Center (Windows): Deschideţi HP Solution Center şi urmaţi

instrucţiunile din Ajutorul de pe ecran.
• HP Device Manager (Manager dispozitive HP) (Mac OS): Lansaţi HP Device

Manager (Manager dispozitive HP), faceţi clic pe Information and Settings
(Informaţii şi setări), apoi selectaţi Fax Speed-Dial Settings (Setări apelare
rapidă fax) din lista derulantă.

• Panoul de control al dispozitivului: Apăsaţi Configurare, selectaţi opţiunea
Speed Dial (Apelare rapidă), apoi apăsaţi OK.
◦ Pentru a adăuga sau modifica o intrare: Selectaţi New Speed Dial(Apelare

rapidă nouă) sau Group Speed Dial (Apelare rapidă grup), apoi apăsaţi
tastele cu săgeţi pentru a vă deplasa la un număr de intrare neutilizat sau
introduceţi un număr de la tastatură. Introduceţi numărul de fax, apoi apăsaţi
OK. Includeţi toate pauzele sau alte numere necesare, precum un prefix local,
un cod de acces pentru numere din afara unui sistem PBX (uzual un 9 sau un
0) sau un prefix interurban. Introduceţi numele, apoi apăsaţi OK.

◦ Pentru a şterge una sau toate înregistrările: Selectaţi Delete Speed Dial
(Ştergere apelare rapidă), apăsaţi tastele săgeţi pentru a evidenţia
înregistrarea de apelare rapidă pe care doriţi să o ştergeţi şi apoi apăsaţi OK.

Configurare grup de apelare rapidă
Dacă trimiteţi informaţii în mod regulat la acelaşi grup de numere de fax, puteţi să
configuraţi o intrare de apelare rapidă pentru un grup, pentru a simplifica această
activitate. Intrarea de apelare rapidă pentru un grup poate fi asociată cu un buton de
apelare rapidă de pe panoul de control al dispozitivului.

Un membru al grupului trebuie să se regăsească pe lista de înregistrări apelare rapidă
înainte de a putea fi adăuga în grupul de apelare rapidă. Puteţi adăuga până la 20 de
numere de fax în fiecare grup (iar numerele de fax pot avea până la 50 de caractere).

• HP Solution Center (Windows): Deschideţi HP Solution Center şi urmaţi
instrucţiunile din Ajutorul de pe ecran.

• HP Device Manager (Manager dispozitive HP) (Mac OS): Lansaţi HP Device
Manager (Manager dispozitive HP), faceţi clic pe Information and Settings
(Informaţii şi setări), apoi selectaţi Fax Speed-Dial Settings (Setări apelare
rapidă fax) din lista derulantă.

• Panoul de control al dispozitivului: Apăsaţi butonul Configurare, selectaţi
opţiunea Speed Dial (Apelare rapidă), apoi apăsaţi OK.
◦ Pentru a adăuga un grup: Selectaţi Group Speed Dial (Apelare rapidă grup),

selectaţi o intrare nealocată de apelare rapidă, apoi apăsaţi OK. Utilizaţi tastele
săgeţi pentru a evidenţia o intrare de apelare rapidă şi apăsaţi OK pentru a o
selecta. Repetaţi acest pas pentru a adăuga intrări suplimentare de apelare
rapidă la acest grup. Când terminaţi, ieşiţi din meniu.

◦ Pentru a adăuga intrări la un grup: Selectaţi Group Speed Dial (Apelare
rapidă grup), selectaţi intrarea de apelare rapidă de grup pe care doriţi să o
modificaţi şi apăsaţi OK. Utilizaţi tastele săgeţi pentru a evidenţia o intrare de
apelare rapidă şi apăsaţi OK pentru a o selecta. Repetaţi acest pas pentru a
adăuga intrări suplimentare de apelare rapidă la acest grup. Când terminaţi,
ieşiţi din meniu.
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◦ Pentru a şterge o intrare dintr-un grup: Selectaţi Group Speed Dial (Apelare
rapidă grup), selectaţi intrarea de apelare rapidă de grup pe care doriţi să o
modificaţi şi apăsaţi OK. Utilizaţi tastele săgeţi pentru a evidenţia o intrare de
apelare rapidă şi apăsaţi OK pentru a o selecta. Repetaţi acest pas pentru a
elimina intrări suplimentare de apelare rapidă din acest grup. Când terminaţi,
ieşiţi din meniu.

◦ Pentru a şterge un grup: Selectaţi Delete Speed Dial (Ştergere apelare
rapidă), apăsaţi tastele săgeţi pentru a evidenţia înregistrarea de apelare
rapidă pe care doriţi să o ştergeţi şi apoi apăsaţi OK.

Imprimare şi vizualizare listă înregistrări apelare rapidă 
Puteţi imprima sau vizualiza o listă de înregistrări apelare rapidă deja configurate.
Fiecare înregistrare din listă conţine următoarele informaţii:

• Număr de apelare rapidă
• Nume asociat numărului de fax sau grupului de numere de fax
• Pentru înregistrare apelare rapidă fax, număr de fax (sau toate numerele de fax

pentru un grup)

Vizualizarea unei liste de înregistrări apelare rapidă
• HP Device Manager (Manager dispozitive HP) (Mac OS): Lansaţi HP Device

Manager (Manager dispozitive HP), faceţi clic pe Information and Settings
(Informaţii şi setări), apoi selectaţi Fax Speed-Dial Settings (Setări apelare
rapidă fax) din lista derulantă.

• HP Solution Center (Windows): Deschideţi HP Solution Center şi urmaţi
instrucţiunile din Ajutorul de pe ecran.

Capitol 2

30 Utilizarea dispozitivului 



3 Imprimarea
Această secţiune cuprinde următoarele subiecte:

• Schimbare setări imprimare
• Anulare lucrare de imprimare

Schimbare setări imprimare
Puteţi modifica setările de imprimare (cum ar fi formatul sau tipul hârtiei) din aplicaţie
sau din driver-ul imprimantei. Modificările realizate în cadrul unei aplicaţii au prioritate
faţă de cele realizate în driver-ul imprimantei. Cu toate acestea, după închiderea
aplicaţiei, setările revin la valorile implicite configurate în driver.

Notă Pentru a configura setările pentru toate lucrările de imprimare, realizaţi
modificările în driver.

Pentru mai multe informaţii despre funcţiile driver-ului de imprimantă pentru
Windows, consultaţi resursele de asistenţă online pentru driver-ul imprimantei.
Pentru mai multe informaţii despre imprimarea dintr-o anumită aplicaţie, consultaţi
documentaţia aferentă respectivei aplicaţii.

• Modificarea dintr-o aplicaţie (Windows) a setărilor lucrărilor în curs
• Modificarea setărilor implicite pentru toate lucrările viitoare (Windows)
• Modificarea setărilor (Mac OS)

Modificarea dintr-o aplicaţie (Windows) a setărilor lucrărilor în curs 

Pentru a modifica setările
1. Deschideţi documentul pe care doriţi să îl imprimaţi.
2. Din meniul File (Fişier), executaţi clic pe Print (Tipărire), apoi clic pe Setup,

Properties (Proprietăţi) sau Preferences (Preferinţe). (Opţiunile specifice pot fi
diferite în funcţie de aplicaţia pe care o utilizaţi.)

3. Modificaţi setările dorite, apoi executaţi clic pe OK, Print sau o comandă similară.

Modificarea setărilor implicite pentru toate lucrările viitoare (Windows)

Pentru a modifica setările
1. Faceţi clic pe Start, selectaţi Settings (Setări) apoi executaţi clic pe Printers

(Imprimante) sau Printers and Faxes (Imprimante şi faxuri).
- Sau -
Faceţi clic pe Start, faceţi clic pe Control Panel (Panou de control) şi apoi faceţi
dublu clic pe Printers (Imprimante).

2. Faceţi clic dreapta pe pictograma imprimantei, selectaţi Properties (Proprietăţi),
Document Defaults (Setări implicite document) sau Printing Preferences
(Preferinţe imprimare).

3. Modificaţi setările dorite, apoi faceţi clic pe OK.
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Modificarea setărilor (Mac OS)

Pentru a modifica setările
1. Din meniul File (Fişier), faceţi clic pe Page Setup (Setare Pagină).
2. Verificaţi dacă este selectată imprimanta corectă.
3. Modificaţi setările dorite (cum ar fi formatul hârtiei), apoi faceţi clic pe OK.
4. Din meniul File (Fişier) faceţi clic pe Print (Imprimare) pentru a accesa driver-ul

imprimantei.
5. Modificaţi setările dorite (cum ar fi tipul suportului de imprimare), apoi faceţi clic pe

OK sau Print (Imprimare).

Anulare lucrare de imprimare
Puteţi anula o lucrare de imprimare utilizând una dintre următoarele metode.

Panoul de control al dispozitivului: Apăsaţi  (butonul Anulare). Astfel se va
elimina lucrarea pe care dispozitivul o procesează la momentul respectiv. Această
opţiune nu va afecta lucrările care aşteaptă pentru a fi procesate.
Windows: Faceţi dublu clic pe pictograma imprimantei, pictogramă ce apare în colţul
din dreapta jos al ecranului calculatorului. Selectaţi lucrarea de imprimare, apoi
apăsaţi butonul Delete (Ştergere) de pe tastatură.
Mac OS: Deschideţi System Preferences (Preferinţe sistem) şi selectaţi Printer &
Faxes (Imprimante şi faxuri). Faceţi dublu clic pe imprimanta din Printer Browser
(Browser imprimante). Selectaţi lucrarea de imprimare, faceţi clic pe Hold (Reţinere),
apoi faceţi clic pe Delete (Ştergere).
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4 Copiere
Puteţi realiza copii color sau alb-negru de o înaltă calitate pe o varietate de tipuri şi
formate de hârtie.

Notă Copierea din software-ul HP pentru fotografii şi imagini este disponibilă
numai pentru Mac OS.

Notă În cazul în care copiaţi un document când soseşte un fax, faxul este stocat
în memoria dispozitivului până când se termină copierea. Astfel se poate reduce
numărul de pagini de fax stocate în memorie.

Această secţiune cuprinde următoarele subiecte:

• Efectuarea copiilor de la panoul de control al dispozitivului
• Modificare setări copiere
• Setaţi numărul de copii
• Setaţi formatul hârtiei de copiat
• Setarea tipului de hârtie pentru copiere
• Modificarea calităţii sau vitezei de copiere
• Redimensionarea unui original pentru a încăpea pe hârtie A4 sau letter
• Copierea unui document în format legal pe hârtie letter
• Reglaţi luminozitatea copiei
• Clarificarea zonelor neclare ale copiei
• Îmbunătăţirea zonelor deschise ale copiei
• Anulare lucrare copiere

Efectuarea copiilor de la panoul de control al dispozitivului
Puteţi să faceţi copii de calitate de la panoul de control al dispozitivului.

Pentru a face o copie de la panoul de control al dispozitivului
1. Asiguraţi-vă că aţi încărcat hârtie în tava principală.
2. Amplasaţi originalul cu faţa în jos pe geamul-suport al scannerului. Pentru

informaţii suplimentare, consultaţi Încărcare originale.
3. Utilizaţi săgeată la stânga  sau săgeată la dreapta  pentru a selecta una din

următoarele funcţii:
• Copy B&W (Copiere alb-negru): Pentru a selecta o lucrare de copiere alb-

negru.
• Copy Color (Copiere color): Pentru a selecta o lucrare de copiere color.

Notă Dacă aveţi un original color, selectarea funcţiei Copy B&W (Copiere alb-
negru) produce o copie alb-negru a originalului color, în timp ce selectarea
funcţiei Copy Color (Copiere color) produce o copie în culori complete a
originalului color.
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4. Apăsaţi OK.
5. Apăsaţi Start.

Modificare setări copiere
Puteţi personaliza setările de copiere pentru a răspunde cerinţelor majorităţii
activităţilor.
La modificarea setărilor de copiere, aceste modificări se aplică numai operaţiei de
copiere curente. Pentru ca modificările să se aplice tuturor operaţiilor de copiere
viitoare, trebuie să le setaţi ca valori prestabilite ale setărilor.

Pentru a salva setările curente ca şi setări implicite pentru lucrările ulterioare 
1. Apăsaţi săgeată la stânga  sau săgeată la dreapta  pentru a naviga printre

diverse opţiuni de copiere, efectuaţi modificările necesare la setările funcţiei de
copiere, apoi apăsaţi OK pentru a accepta modificările.

2. Apăsaţi săgeată la dreapta  până când apare Set As Default (Setare ca implicit),
apoi apăsaţi OK.

3. Apăsaţi săgeată la dreapta  pentru a selecta Yes (Da), apoi apăsaţi OK.

Setaţi numărul de copii
Puteţi să stabiliţi numărul de copii pe care doriţi să le imprimaţi utilizând opţiunea Nr.
de copii de la panoul de control al dispozitivului.

Pentru a stabili numărul de copii de la panoul de control al dispozitivului
1. Asiguraţi-vă că aţi încărcat hârtie în tava principală.
2. Amplasaţi originalul cu faţa în jos pe geamul-suport al scannerului.
3. Apăsaţi săgeată la stânga  sau săgeată la dreapta  pentru a selecta Copy

B&W (Copiere alb-negru) sau Copy Color (Copiere color), apoi apăsaţi OK.
4. Apăsaţi săgeată la dreapta  sau utilizaţi tastatura pentru a introduce numărul de

copii, apoi apăsaţi OK.

Sfat Dacă ţineţi apăsate oricare din butoanele săgeţi, numărul de copii se
modifică din 5 în 5, pentru a uşura efectuarea unui număr mai mare de copii.

5. Apăsaţi Start.

Notă De asemenea, funcţiile de copiere pot fi aplicate utilizând software-ul
HP Photosmart Studio (Mac OS). Pentru mai multe informaţii, consultaţi sistemul
de ajutor al software-ului.

Setaţi formatul hârtiei de copiat
Aveţi posibilitatea să setaţi dimensiunea hârtiei de pe dispozitiv. Dimensiunea hârtiei
pe care o selectaţi trebuie să corespundă dimensiunii hârtiei încărcate în tava
principală.
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Pentru a stabili dimensiunea hârtiei de la panoul de control al dispozitivului
1. Apăsaţi săgeată la stânga  sau săgeată la dreapta  pentru a selecta Copy

B&W (Copiere alb-negru) sau Copy Color (Copiere color), apoi apăsaţi OK.
2. Apăsaţi săgeată la dreapta  până când apare Copy Paper Size (Dimensiune

hârtie copiere), apoi apăsaţi OK.
3. Apăsaţi săgeată la dreapta  până când apare dimensiunea de hârtie

corespunzătoare, apoi apăsaţi OK.
4. Apăsaţi Start.

Notă De asemenea, funcţiile de copiere pot fi aplicate utilizând software-ul
HP Photosmart Studio (Mac OS). Pentru mai multe informaţii, consultaţi sistemul
de ajutor al software-ului.

Setarea tipului de hârtie pentru copiere
Aveţi posibilitatea să setaţi de la dispozitiv tipul hârtiei.

Pentru a stabili tipul de hârtie pentru copii de la panoul de control al
dispozitivului
1. Apăsaţi săgeată la stânga  sau săgeată la dreapta  pentru a selecta Copy

B&W (Copiere alb-negru) sau Copy Color (Copiere color), apoi apăsaţi OK.
2. Apăsaţi săgeată la dreapta  până când apare Tip hârtie copiere, apoi apăsaţi OK.
3. Apăsaţi săgeată la dreapta  până când apare tipul de hârtie corespunzător, apoi

apăsaţi OK.
4. Apăsaţi Start.
Consultaţi următorul tabel pentru a determina ce setare de tip de hârtie trebuie să
alegeţi în funcţie de hârtia încărcată în tava principală.

Tip hârtie Setare la panoul de control al
dispozitivului

Hârtie simplă Hârtie simplă

Hârtie albă HP Bright Hârtie simplă

Hârtie prezentare HP Premium, Mată Jet cerneală Premium

Alte hârtii pentru jet de cerneală Jet cerneală Premium

Hârtii foto HP Premium Plus Hârtie foto

Hârtii foto HP Premium Hârtie foto

Hârtie foto avansat HP Hârtie foto

Hârtie foto HP Everyday, Semi-lucioasă Hârtie foto

Hârtie foto HP Everyday, Mată Jet cerneală Premium

Alte hârtii foto Hârtie foto

Folie transparentă pentru jet de cerneală HP Premium Jet cerneală Premium
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Tip hârtie Setare la panoul de control al
dispozitivului

Coli pentru transfer termic HP Jet cerneală Premium

Cartele foto HP Hârtie foto

Alte hârtii speciale Jet cerneală Premium

Felicitare lucioasă Hârtie foto

Felicitare mată Jet cerneală Premium

Hârtie HP broşură şi foaie volantă, Lucioasă Hârtie foto

Hârtie HP broşură şi foaie volantă, Mată Jet cerneală Premium

Alte broşuri lucioase Hârtie foto

Alte broşuri mate Jet cerneală Premium

Hagaki simplă Plain Paper (Hârtie simplă)

Hagaki pentru jet de cerneală Jet cerneală Premium

Foto hagaki Hârtie foto

Notă De asemenea, funcţiile de copiere pot fi aplicate utilizând software-ul
HP Photosmart Studio (Mac OS). Pentru mai multe informaţii, consultaţi sistemul
de ajutor al software-ului.

Modificarea calităţii sau vitezei de copiere
Dispozitivul oferă trei opţiuni care afectează calitatea şi viteza copierii:

• Cel mai bun produce copii de cea mai bună calitate şi elimină efectul de bandă
care apare uneori în zonele rigide. Cel mai bun copiere mai înceată decât în cazul
celorlalte setări calitative.

• Normal(ă) oferă rezultate de înaltă calitate şi este setarea recomandată pentru
majoritatea copiilor. Normal(ă) copii mai rapide decât Cel mai bun şi este setarea
implicită.

• Rapid(ă) copiază mai rapid decât setarea Normal(ă). Calitatea textului este
comparabilă cu calitatea setării Normal(ă), dar imaginile pot fi de calitate mai
slabă. Setarea Rapid(ă) utilizează mai puţină cerneală şi măreşte durata de viaţă
a cartuşelor de cerneală.

Pentru a schimba calitatea de copiere de la panoul de control al dispozitivului
1. Asiguraţi-vă că există hârtie în tava principală.
2. Amplasaţi originalul cu faţa în jos pe geamul-suport.
3. Apăsaţi săgeată la stânga  sau săgeată la dreapta  pentru a selecta Copy

B&W (Copiere alb-negru) sau Copy Color (Copiere color), apoi apăsaţi OK.
4. Apăsaţi săgeată la dreapta  până când apare Copy Quality (Calitate copiere),

apoi apăsaţi OK.
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5. Apăsaţi săgeată la dreapta  până când apare calitatea de hârtie
corespunzătoare, apoi apăsaţi OK.

6. Apăsaţi Start.

Notă De asemenea, funcţiile de copiere pot fi aplicate utilizând software-ul
HP Photosmart Studio (Mac OS). Pentru mai multe informaţii, consultaţi sistemul
de ajutor al software-ului.

Redimensionarea unui original pentru a încăpea pe hârtie
A4 sau letter

Dacă imaginea sau textul originalului este exact cât coala, folosiţi Potrivire în pagină
sau Pagină întreagă 91% pentru a reduce originalul şi pentru a preveni tăierea
nedorită a textului sau a imaginilor la muchiile colii.

Sfat Pentru a mări o fotografie mică în vederea potrivirii în zona imprimabilă a
unei coli de dimensiuni normale, puteţi folosi şi Potrivire în pagină. Pentru a face
acest lucru fără a modifica proporţiile originalului sau a tăia marginile, dispozitivul
ar putea lăsa un spaţiu alb inegal spre muchiile hârtiei.

Pentru a redimensiona un document de la panoul de control al dispozitivului
1. Asiguraţi-vă că aţi încărcat hârtie în tava principală.
2. Amplasaţi originalul cu faţa în jos pe geamul-suport al scannerului.
3. Apăsaţi săgeată la stânga  sau săgeată la dreapta  pentru a selecta Copy

B&W (Copiere alb-negru) sau Copy Color (Copiere color), apoi apăsaţi OK.
4. Apăsaţi săgeată la dreapta  până când apare Micşorare/Mărire, apoi apăsaţi OK.
5. Apăsaţi săgeată la dreapta  până când apare Pagină întreagă 91%, apoi

apăsaţi OK.
6. Apăsaţi Start.

Notă De asemenea, funcţiile de copiere pot fi aplicate utilizând software-ul
HP Photosmart Studio (Mac OS). Pentru mai multe informaţii, consultaţi sistemul
de ajutor al software-ului.
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Copierea unui document în format legal pe hârtie letter
Pentru a reduce copia unui document în format legal la formatul letter, puteţi folosi
Legal > Ltr 72%.

Notă Procentajul din exemplu Legal > Ltr 72% ar putea să nu fie acelaşi cu
procentajul care apare pe afişaj.

Pentru copierea unui document în format legal pe hârtie letter
1. Asiguraţi-vă că aţi încărcat hârtie în tava principală.
2. Plasaţi originalul cu faţa în sus în dispozitivul ADF.
3. Apăsaţi săgeată la stânga  sau săgeată la dreapta  pentru a selecta Copy

B&W (Copiere alb-negru) sau Copy Color (Copiere color), apoi apăsaţi OK.
4. Apăsaţi săgeată la dreapta  până când apare Micşorare/Mărire, apoi apăsaţi OK.
5. Apăsaţi săgeată la dreapta  până când apare Legal > Ltr 72%, apoi apăsaţi OK.
6. Apăsaţi Start.

Reglaţi luminozitatea copiei
Pentru a regla contrastul copiilor efectuate, puteţi folosi opţiunea Mai luminos/Mai
întunecat.

Pentru a regla contrastul copiilor de la panoul de control al dispozitivului
1. Asiguraţi-vă că aţi încărcat hârtie în tava principală.
2. Amplasaţi originalul cu faţa în jos pe geamul-suport al scannerului.
3. Apăsaţi săgeată la stânga  sau săgeată la dreapta  pentru a selecta Copy

B&W (Copiere alb-negru) sau Copy Color (Copiere color), apoi apăsaţi OK.
4. Apăsaţi săgeată la dreapta  până când apare Mai luminos/Mai întunecat, apoi

apăsaţi OK.
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5. Efectuaţi una din următoarele operaţii:
• Apăsaţi săgeată la dreapta  pentru a întuneca imaginea copiei, apoi apăsaţi OK.
• Apăsaţi săgeată la stânga  pentru a creşte luminozitatea copiei, apoi apăsaţi

OK.
6. Apăsaţi Start.

Notă De asemenea, funcţiile de copiere pot fi aplicate utilizând software-ul
HP Photosmart Studio (Mac OS). Pentru mai multe informaţii, consultaţi sistemul
de ajutor al software-ului.

Clarificarea zonelor neclare ale copiei
Pentru a regla calitatea documentelor text puteţi folosi Îmbunătăţiri ce asigură
sporirea clarităţii textului de culoare neagră sau reglarea fotografiilor prin
îmbunătăţirea culorilor deschise care altfel ar apărea albe.

Îmbunătăţirea Mixt este opţiunea implicită. Pentru a spori claritatea muchiilor
majorităţii originalelor, folosiţi îmbunătăţirea Mixt.

Pentru a copia un document estompat de la panoul de control al dispozitivului
1. Asiguraţi-vă că aţi încărcat hârtie în tava principală.
2. Amplasaţi originalul cu faţa în jos pe geamul-suport al scannerului.
3. Apăsaţi săgeată la stânga  sau săgeată la dreapta  pentru a selecta Copy

B&W (Copiere alb-negru) sau Copy Color (Copiere color), apoi apăsaţi OK.
4. Apăsaţi săgeată la dreapta  până când apare Îmbunătăţiri, apoi apăsaţi OK.
5. Apăsaţi săgeată la dreapta  până când apare setarea Text, apoi apăsaţi OK.
6. Apăsaţi Start.
Dacă survine una din următoarele situaţii, opriţi îmbunătăţirea Text selectând Foto
sau Fără:

• Puncte difuze de culoare în jurul textului unor copii
• Literele mari, negre conţin pete
• Obiectele subţiri sau liniile colorate conţin secţiuni negre
• Benzile orizontale granulate sau albe conţin zone de gri de la deschis la mediu

Îmbunătăţirea zonelor deschise ale copiei
Pentru a îmbunătăţi culorile deschise care altfel ar apărea albe, puteţi folosi
îmbunătăţirile Foto. Pentru a elimina sau pentru a reduce oricare din următoarele
probleme care ar putea apărea la copierea folosind îmbunătăţirile Text, puteţi folosi şi
îmbunătăţirile Foto:

• Puncte difuze de culoare în jurul textului unor copii
• Literele mari, negre conţin pete
• Obiectele subţiri sau liniile colorate conţin secţiuni negre
• Benzile orizontale granulate sau albe conţin zone de gri de la deschis la mediu
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Pentru a copia o fotografie supraexpusă de la panoul de control al dispozitivului
1. Asiguraţi-vă că aţi încărcat hârtie în tava principală.
2. Amplasaţi originalul cu faţa în jos pe geamul-suport al scannerului.
3. Apăsaţi săgeată la stânga  sau săgeată la dreapta  pentru a selecta Copy

B&W (Copiere alb-negru) sau Copy Color (Copiere color), apoi apăsaţi OK.
4. Apăsaţi săgeată la dreapta  până când apare Îmbunătăţiri, apoi apăsaţi OK.
5. Apăsaţi săgeată la dreapta  până când apare setarea de îmbunătăţire Foto, apoi

apăsaţi OK.
6. Apăsaţi Start.

Anulare lucrare copiere
Pentru a opri copierea, apăsaţi Anulare pe panoul de control al dispozitivului.
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5 Scanare
Puteţi să scanaţi originale şi să le trimiteţi către o varietate de destinaţii, cum ar fi un
folder din reţea sau un program dintr-un computer. Puteţi să utilizaţi panoul de control
al dispozitivului, software-ul HP pentru fotografii şi imagini şi programele compatibile
TWAIN sau WIA din computer.

Funcţiile de scanare sunt disponibile numai după ce instalaţi software-ul.

Această secţiune cuprinde următoarele subiecte:

• Scanarea unui original
• Scanare din programe compatibile TWAIN sau WIA
• Editare original scanat
• Modificare setări scanare
• Anulare lucrare scanare

Scanarea unui original
Puteţi să începeţi o scanare de la computer sau de la panoul de control al
dispozitivului. Această secţiune explică modul de scanare numai de la panoul de
control al dispozitivului.

Notă Puteţi utiliza de asemenea Software-ul HP Photosmart pentru a scana o
imagine, inclusiv imaginile panoramice. Utilizând acest software, puteţi edita o
imagine scanată şi crea proiecte speciale utilizând o imagine scanată. Pentru
informaţii despre modul de scanare de la calculator şi despre modurile de reglare,
redimensionare, rotire, decupare şi optimizare a imaginilor scanate, consultaţi
meniul afişat pe ecran Asistenţă software HP Photosmart furnizat împreună cu
aplicaţia software.

Pentru a utiliza funcţiile de scanare, este necesar ca dispozitivul şi calculatorul să fie
conectate şi pornite. Pentru a putea începe scanarea, aplicaţia software pentru
imprimantă trebuie să fie instalată şi să ruleze pe calculator. Pentru a verifica dacă
aplicaţia software pentru imprimantă rulează pe un calculator Windows, căutaţi
pictograma dispozitivului în fereastra barei de sarcini situată în colţul din dreapta-jos al
ecranului, lângă ceas. Pentru a verifica acest lucru pe un calculator care utilizează
Mac OS, accesaţi HP Device Manager (Manager dispozitive HP), apoi faceţi clic pe
Scan Picture (Scanare Imagine). Dacă este disponibil un scaner, calculatorul va
lansa aplicaţia HP ScanPro. Dacă scanerul nu este disponibil, va apărea un mesaj
care vă va anunţa că nu a fost găsit un scaner.

Notă Închiderea pictogramei HP Digital Imaging Monitor din fereastra barei de
sarcini Windows poate face ca echipamentul să piardă anumite funcţionalităţi de
scanare şi poate conduce la afişarea mesajului de eroare Conexiune inexistentă.
Dacă acest lucru se întâmplă, puteţi restabili funcţionalităţile prin repornirea
calculatorului sau prin pornirea Software-ul HP Photosmart.

• Scanare original către un program din calculator (conexiune directă)

Scanare 41



Scanare original către un program din calculator (conexiune directă)
Dacă dispozitivul Dvs. este conectat direct la un calculator prin intermediul unui cablu
USB, parcurgeţi etapele următoare.

Când scanarea este completă, programul selectat de Dvs. va fi lansat şi va afişa
documentul scanat.

Pentru a transmite un document scanat către un program de pe calculator din
software de prelucrare foto şi grafică HP
1. De pe computer, deschideţi software-ul HP pentru fotografii şi imagini. Pentru

informaţii suplimentare, consultaţi Utilizare software HP de editare foto şi grafică.
2. Consultaţi resursele de Asistenţă de pe ecran pentru mai multe instrucţiuni.

Pentru a trimite o scanare către un program din computer de la panoul de
control al dispozitivului (conexiune directă)
1. Amplasaţi originalul pe geamul-suport al scannerului. Pentru informaţii

suplimentare, consultaţi Încărcare originale.
2. Apăsaţi săgeată la stânga  sau săgeată la dreapta  pentru a selecta funcţia

Scan (Scanare), apoi apăsaţi OK.
3. Apăsaţi săgeată la dreapta  pentru a selecta programul pe care doriţi să îl utilizaţi

(cum ar fi software-ul HP pentru fotografii şi imagini), apoi apăsaţi OK.
4. Apăsaţi Start.

Scanare din programe compatibile TWAIN sau WIA
Dispozitivul este compatibil cu TWAIN şi WIA şi funcţionează cu programe care
suportă dispozitive de scanare compatibile TWAIN şi WIA. Când rulaţi un program
compatibil TWAIN sau WIA, puteţi accesa funcţia de scanare şi scana o imagine direct
în program.

TWAIN este acceptat de toate sistemele de operare Windows şi Mac OS.

La sistemele de operare Windows, WIA este acceptat doar pentru conexiunile directe
Windows XP şi Vista. Mac OS nu acceptă WIA.

• Scanarea de la un program compatibil TWAIN
• Scanarea de la un program compatibil WIA

Scanarea de la un program compatibil TWAIN
În mod uzual, un program compatibil TWAIN dispune de o comandă cum ar fi Acquire
(Preluare), File Acquire (Preluare fişier), Scan(Scanare), Import New Object
(Importare Obiect Nou), Insert from (Inserare din), sau Scanner (Scaner). Dacă
sunteţi nesigur/ă în ceea ce priveşte compatibilitatea programului sau nu ştiţi cum se
numeşte comanda, consultaţi programul de Asistenţă al software-ului sau
documentaţia.

Porniţi scanarea din programul compatibil TWAIN. Consultaţi programul Asistenţă al
software-ului sau documentaţia pentru mai multe informaţii despre comenzile şi
etapele ce trebuie utilizate.
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Scanarea de la un program compatibil WIA
În mod uzual, un program compatibil WIA dispune de o comandă cum ar fi Picture/
From Scanner or Camera (Imagine/De la Scaner sau Aparat Foto) în meniul Insert
(Inserare) sau File (Fişier). Dacă sunteţi nesigur/ă în ceea ce priveşte
compatibilitatea programului sau nu ştiţi cum se numeşte comanda, consultaţi
programul de Asistenţă al software-ului sau documentaţia.

Porniţi scanarea din programul compatibil WIA. Consultaţi programul Asistenţă al
software-ului sau documentaţia pentru mai multe informaţii despre comenzile şi
etapele ce trebuie utilizate.

Editare original scanat
Puteţi edita o imagine scanată utilizând aplicaţia Software-ul HP Photosmart. De
asemenea, puteţi edita un document scanat, utilizând aplicaţia software de
recunoaştere optică a caracterelor (OCR).

Notă Pentru a edita o imagine scanată, pe computer trebuie să fie instalat un
software OCR.

• Editarea unei fotografii scanate sau a unui element grafic
• Editare document scanat utilizând software de recunoaştere optică a caracterelor

(OCR)

Editarea unei fotografii scanate sau a unui element grafic
Puteţi edita o fotografie sau un element grafic scanat, utilizând aplicaţia Software-ul
HP Photosmart. Utilizaţi această aplicaţie software pentru a regla luminozitatea,
contrastul, saturaţia culorilor şi multe altele. De asemenea, puteţi roti imaginea
utilizând aplicaţia Software-ul HP Photosmart.

Pentru informaţii suplimentare, consultaţi meniul Asistenţă software HP Photosmart
afişat pe ecran.

Editare document scanat utilizând software de recunoaştere optică a caracterelor
(OCR)

Pentru a importa textul scanat în aplicaţia folosită pentru editarea textelor, puteţi folosi
software-ul OCR. Acesta permite editarea scrisorilor, articolelor din ziare şi a multor
alte documente.

Puteţi specifica programul de procesare text pe care doriţi să îl folosiţi pentru editare.
Dacă pictograma de procesare text nu este prezentă sau activă, fie nu aveţi instalat un
software pentru procesare text pe calculatorul Dvs., fie software-ul scanerului nu a
recunoscut programul în timpul instalării. Consultaţi programul de Asistenţă de pe
ecran pentru software HP de editare foto şi grafică pentru informaţii despre
modalitatea de creare a unei legături către un program de procesare text.

Software-ul OCR nu este compatibil cu scanarea textului color. Textul color este
convertit în text alb/negru înainte de trimitere către OCR. Astfel, textul din documentul
final va fi alb/negru, indiferent de culoarea originală.
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Ca urmare a complexităţii unora dintre programele de procesare text şi interacţiunii
acestora cu dispozitivul, este uneori de preferat să se realizeze scanare către
Wordpad (accesoriu Windows), urmând ca textul să fie decupat şi lipit ulterior în
programul de procesare text.

Modificare setări scanare

Pentru a modifica setări scanare
• HP Device Manager (Manager dispozitive HP) (Mac OS): Lansaţi HP Device

Manager (Manager dispozitive HP), faceţi clic pe Information and Settings
(Informaţii şi setări), apoi selectaţi Scan Preferences (Preferinţe scanare) din
lista derulantă.

• Windows: Accesaţi software-ul dispozitivului, selectaţi Settings (Setări), apoi
Scan Settings and Preferences (Preferinţe Setări Scanare), apoi selectaţi din
opţiunile disponibile şi realizaţi selecţiile dorite.

Anulare lucrare scanare
Pentru a revoca o lucrare de scanare, apăsaţi Anulare pe panoul de control al
dispozitivului.
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6 Fax
Puteţi să utilizaţi dispozitivul pentru a trimite şi primi faxuri, inclusiv faxuri color. Puteţi
să programaţi dispozitivul astfel încât faxurile să fie trimise mai târziu şi să configuraţi
apelări rapide pentru a trimite faxurile rapid şi simplu la numerele utilizate frecvent. De
asemenea, de la panoul de control al dispozitivului puteţi să setaţi un număr de opţiuni
pentru fax, cum ar fi rezoluţia şi contrastul între culorile deschise şi închise de pe
faxurile pe care le trimiteţi.

Dacă dispozitivul este conectat direct la un computer, puteţi să utilizaţi software-ul HP
pentru fotografii şi imagini pentru a efectua proceduri de fax care nu sunt disponibile la
panoul de control al dispozitivului. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Utilizare
software HP de editare foto şi grafică.

Notă Înainte de a începe lucrările de fax, asiguraţi-vă că aţi configurat
corespunzător dispozitivul în acest scop. Este posibil să fi făcut deja acest lucru cu
ocazia configurării iniţiale, utilizând fie panoul de control al dispozitivului, fie
software-ul livrat împreună cu dispozitivul. Puteţi să verificaţi dacă faxul este
configurat corect executând testul de configurare a faxului, de la panoul de control
la dispozitivului. Pentru a efectua testul de fax, apăsaţi Setup (Configurare),
selectaţi Tools (Instrumente), selectaţi Run fax test (Executare test fax) şi apăsaţi
OK.

Această secţiune cuprinde următoarele subiecte:

• Trimitere fax
• Recepţionare fax
• Modificare setări fax
• Fax prin Internet
• Test configurare fax
• Utilizarea rapoartelor
• Anularea unui fax

Trimitere fax
Puteţi să trimiteţi un fax într-o varietate de moduri. Utilizând panoul de control al
dispozitivului, puteţi să trimiteţi un fax alb-negru sau color. De asemenea, puteţi să
trimiteţi manual un fax de la un telefon ataşat. În acest caz aveţi posibilitatea să vorbiţi
cu destinatarul înainte de a trimite faxul.

• Trimitere fax obişnuit
• Trimitere fax manual de la telefon
• Trimitere fax utilizând apelarea monitorizată
• Trimiterea unui fax din memorie
• Programarea unui fax pentru a fi trimis mai târziu
• Trimiterea unui fax către mai mulţi destinatari
• Trimiterea unui original color sau a unei fotografii prin fax
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• Modificarea setărilor de rezoluţie şi Mai luminos/Mai întunecat pentru fax
• Trimiterea unui fax în Mod Corectare erori

Trimitere fax obişnuit
Utilizând panoul de control al dispozitivului, puteţi să trimiteţi simplu un fax alb-negru
de o pagină sau de mai multe pagini.

Notă În cazul în care aveţi nevoie de o confirmare imprimată a trimiterii cu succes
a faxurilor, activaţi confirmarea faxurilor înainte de a trimite faxurile respective.

Sfat De asemenea, puteţi trimite manual un fax de la un telefon sau utilizând
apelarea monitorizată. Aceste caracteristici vă permit să controlaţi viteza de
apelare. De asemenea, acestea sunt utile atunci când doriţi să utilizaţi un card de
apelare pentru taxarea apelului şi trebuie să răspundeţi la indicaţii atunci când
apelaţi.

Notă Butoanele Apelare rapidă şi Reapelare sunt disponibile numai la HP
Officejet J4660 All-in-One.

Pentru a trimite un fax obişnuit de la panoul de control al dispozitivului
1. Încărcaţi originalele. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Încărcare originale.
2. Apăsaţi săgeată la stânga  sau săgeată la dreapta  pentru a selecta Fax B&W

(Fax alb-negru) sau Fax Color (Fax color), apoi apăsaţi OK.
3. Introduceţi numărul de fax utilizând tastatura sau apăsând Apelare rapidă sau

Reapelare pentru a reapela ultimul număr format (HP Officejet J4660).

Sfat Pentru a adăuga o pauză în numărul de fax pe care îl introduceţi, apăsaţi
Reapelare sau apăsaţi butonul * în mod repetat, până când pe afişaj apare o
liniuţă (-).

Notă După ce introduceţi un număr, puteţi să selectaţi un număr de fax din
lista de apelare rapidă. De asemenea, puteţi să selectaţi un număr din lista de
apelare rapidă, apoi să introduceţi un număr de telefon după număr. Nu puteţi
să introduceţi un număr de fax care are mai mult de 50 de caractere.

4. Apăsaţi Start.
Dacă dispozitivul detectează un original încărcat în alimentatorul automat
pentru documente, trimite documentul la numărul introdus.

Sfat Dacă destinatarul raportează probleme de calitate a faxului trimis,
încercaţi să modificaţi rezoluţia sau contrastul faxului.

Trimitere fax manual de la telefon
Expedierea manuală a unui fax vă permite să efectuaţi un apel şi să vorbiţi cu
destinatarul înainte de a expedia faxul. Această posibilitate este utilă atunci când doriţi
să informaţi destinatarul că veţi expedia un fax, înainte de a face acest lucru. Atunci
când expediaţi manual un fax, puteţi auzi tonurile de apel, semnalele telefonului sau
alte sunete prin receptorul telefonului dvs. Aceasta simplifică modul de utilizare a unei
cartele de telefon pentru expedierea unui fax.
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În funcţie de modul de configurare al faxului destinatarului, acesta poate răspunde la
telefon sau faxul poate prelua apelul. În cazul în care o persoană răspunde la telefon,
puteţi vorbi cu destinatarul înainte de a trimite faxul. În cazul în care un fax răspunde
la apel, puteţi trimite faxul direct către echipamentul fax atunci când auziţi tonuri de fax
provenind de la echipamentul fax al destinatarului.

Pentru a trimite manual un fax de la un telefon în derivaţie
1. Încărcaţi originalele. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Încărcare originale.
2. Apăsaţi săgeată la stânga  sau săgeată la dreapta  pentru a selecta Fax B&W

(Fax alb-negru) sau Fax Color (Fax color), apoi apăsaţi OK.
3. Apelaţi numărul de la tastatura telefonului conectat la dispozitiv.

Notă Nu utilizaţi tastatura de la panoul de control al dispozitivului când
trimiteţi manual un fax. Trebuie să utilizaţi tastatura de la telefon pentru a forma
numărul destinatarului.

Sfat Pentru a comuta între Fax B&W (Fax alb-negru) şi Fax Color, apăsaţi
butonul Înapoi.

4. Dacă destinatarul răspunde la telefon, puteţi purta o convorbire înainte de a trimite
faxul.

Notă Dacă un echipament fax răspunde la apel, veţi auzi tonuri de fax
provenind de la echipamentul fax al destinatarului. Pentru a transmite faxul,
treceţi la etapa următoare.

5. Când sunteţi gata de a trimite faxul, apăsaţi Start.

Notă Dacă vi se solicită, selectaţi Trimitere fax, apoi puneţi originalul în
dispozitivul ADF.

Dacă aţi purtat o convorbire cu destinatarul înainte de a trimite faxul, informaţi-l că
trebuie să apese Start pe dispozitivul fax după ce aude tonul de fax.
Pe durata trimiterii faxului, linia telefonică nu va mai emite sunete. În acest
moment, puteţi închide telefonul. Dacă doriţi să continuaţi să vorbiţi cu
destinatarul, rămâneţi la telefon până la finalizarea trimiterii faxului.

Trimitere fax utilizând apelarea monitorizată
Apelarea supravegheată vă permite să formaţi un număr de la panoul de control al
dispozitivului la fel cum procedaţi de la un telefon obişnuit. Când trimiteţi un fax
utilizând apelarea supravegheată, puteţi să auziţi tonurile de formare a numerelor,
solicitările telefonului sau alte sunete prin difuzoarele de la dispozitiv. Astfel puteţi să
răspundeţi la solicitări în timp de formaţi numerele, dar şi să controlaţi ritmul în care le
formaţi.

Sfat Dacă nu introduceţi suficient de repede codul PIN al cardului de apelare,
este posibil ca dispozitivul să înceapă să trimită tonuri de fax prea devreme,
provocând nerecunoaşterea codului PIN de către serviciul de apelare prin card. În
acest caz, aveţi posibilitatea să creaţi o intrare de apelare rapidă pentru a memora
codul PIN al cardului de apelare.

Notă Asiguraţi-vă că volumul este pornit, sau nu veţi auzi tonul de apel.
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Pentru a trimite un fax utilizând apelarea supravegheată de la panoul de control
al dispozitivului
1. Încărcaţi originalele. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Alimentare original

în alimentatorul automat pentru documente (ADF).
2. Apăsaţi săgeată la stânga  sau săgeată la dreapta  pentru a selecta Fax B&W

(Fax alb-negru) sau Fax Color (Fax color), apoi apăsaţi Start.
Dacă dispozitivul detectează un original încărcat în alimentatorul automat pentru
documente, veţi auzi un ton de apel.

3. Când auziţi un ton de apelare, introduceţi numărul utilizând tastatura de la panoul
de control al dispozitivului.

4. Urmaţi instrucţiunile afişate.

Sfat Dacă utilizaţi o cartelă telefonică pentru a trimite un fax şi aveţi PIN-ul
cartelei telefonice stocat ca apelare rapidă, când vi se solicită să introduceţi
PIN-ul, apăsaţi Apelare rapidă pentru a selecta intrarea de apelare rapidă la
care aţi stocat PIN-ul.

Faxul dvs. este trimis în momentul în care este primit răspunsul echipamentului fax
al destinatarului.

Trimiterea unui fax din memorie
Puteţi scana un fax alb-negru în memorie şi să trimiteţi apoi faxul din memorie.
Această caracteristică este utilă dacă numărul de fax pe care încercaţi să-l contactaţi
este ocupat sau temporar indisponibil. Echipamentul scanează originalele în memorie
şi le trimite atunci când se poate conecta la faxul destinatar. După ce dispozitivul
scanează paginile în memorie, puteţi scoate imediat originalele din tava de alimentare
pentru documente.

Notă Puteţi trimite numai un fax alb-negru din memoria faxului.

Pentru a trimite un fax din memorie
1. Încărcaţi originalele. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Încărcare originale.
2. Apăsaţi săgeată la stânga  sau săgeată la dreapta  pentru a selecta Fax B&W

(Fax alb-negru) sau Fax Color (Fax color), apoi apăsaţi OK.
3. Introduceţi numărul de fax utilizând tastatura, apăsaţi Apelare rapidă pentru a

selecta o apelare rapidă sau apăsaţi Reapelare/Pauză pentru a reapela ultimul
număr apelat.

4. Apăsaţi săgeată la dreapta  până când apare Fax Method (Metodă fax), apoi
apăsaţi OK.

5. Apăsaţi săgeată la dreapta  până când apare Scanare & Fax, apoi apăsaţi OK.
6. Apăsaţi Start.

Echipamentul scanează originalele în memorie şi trimite faxul atunci când faxul
destinatar este disponibil.

Programarea unui fax pentru a fi trimis mai târziu
Aveţi posibilitatea să programaţi trimiterea unui fax alb-negru în următoarele 24 de
ore. Acest lucru vă permite să trimiteţi un fax alb-negru mai târziu, când liniile
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telefonice nu sunt aşa de ocupate sau când tarifele sunt mai mici. Echipamentul va
trimite automat faxul la ora specificată.

Puteţi programa câte un singur fax pentru a fi trimis. Puteţi continua să trimiteţi faxuri
în mod obişnuit, chiar dacă un fax este programat.

Notă Puteţi trimite numai faxuri alb-negru din cauza limitelor de memorie.

Pentru a programa un fax de la panoul de control al dispozitivului
1. Încărcaţi originalele. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Încărcare originale.
2. Apăsaţi săgeată la stânga  sau săgeată la dreapta  pentru a selecta Fax B&W

(Fax alb-negru) sau Fax Color (Fax color), apoi apăsaţi OK.
3. Apăsaţi săgeată la dreapta  până când apare Fax Method (Metodă fax), apoi

apăsaţi OK.
4. Apăsaţi săgeată la dreapta  până când apare Trimitere fax mai târziu, apoi

apăsaţi OK.
5. Introduceţi ora de trimitere utilizând tastatura numerică, apoi apăsaţi OK. Dacă vi

se solicită, utilizaţi tastele cu săgeţi pentru a selecta AM sau PM.
6. Introduceţi numărul de fax utilizând tastatura, apăsaţi Apelare rapidă pentru a

selecta o apelare rapidă sau apăsaţi Reapelare/Pauză pentru a reapela ultimul
număr apelat.

7. Apăsaţi Start.
Echipamentul scanează toate paginile şi ora programată apare pe afişaj. Faxul
este trimis la ora programată.

Pentru a anula un fax programat
1. Apăsaţi săgeată la stânga  sau săgeată la dreapta  pentru a selecta Fax B&W

(Fax alb-negru) sau Fax Color (Fax color), apoi apăsaţi OK.
2. Apăsaţi săgeată la dreapta  până când apare Fax Method (Metodă fax), apoi

apăsaţi OK.
3. Apăsaţi săgeată la dreapta  până când apare Normal Fax (Fax normal), apoi

apăsaţi OK.
Dacă există un fax deja programat, pe afişaj apare solicitarea Anulare.

4. Apăsaţi 1 pentru a selecta Da.

Notă De asemenea, puteţi anula faxul programat apăsând Anulare de pe
panoul de control al dispozitivului când ora programată este vizibilă pe afişaj.

Trimiterea unui fax către mai mulţi destinatari
Această secţiune cuprinde următoarele subiecte:

• Trimiterea unui fax către mai mulţi destinatari de la panoul de control al
dispozitivului
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Trimiterea unui fax către mai mulţi destinatari de la panoul de control al
dispozitivului
Aveţi posibilitatea să trimiteţi un fax către mai mulţi destinatari simultan, grupând
intrările de apelare rapidă individuale în intrări de apelare rapidă de grup.

Pentru a trimite un fax către mai mulţi destinatari folosind un grup cu apelare
rapidă
1. Încărcaţi originalele. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Încărcare originale.
2. Apăsaţi săgeată la stânga  sau săgeată la dreapta  pentru a selecta Fax B&W

(Fax alb-negru), apoi apăsaţi OK.
3. Apăsaţi săgeată la stânga  sau săgeată la dreapta  până când apare intrarea

corespunzătoare de apelare rapidă pentru grup.

Sfat De asemenea, puteţi să selectaţi o intrare de apelare rapidă introducând
codul său se apelare rapidă prin utilizarea tastaturii de pe panoul de control al
dispozitivului sau puteţi să apăsaţi butonul Apelare rapidă în mod repetat
(numai la HP Officejet J4660).

4. Apăsaţi Start.
Dacă dispozitivul detectează un original încărcat în alimentatorul automat pentru
documente, acesta trimite documentul către fiecare număr din intrarea de apelare
rapidă pentru grup.

Notă Datorită limitărilor de memorie, intrările de apelare rapidă pentru grupuri
pot fi utilizate numai pentru a trimite faxuri alb-negru. Echipamentul scanează
faxul în memorie, apoi apelează primul număr. Când se realizează o
conexiune, echipamentul trimite faxul, după care apelează numărul următor.
Dacă un număr este ocupat sau nu răspunde, echipamentul urmează setările
pentru Reapelare când este ocupat şi Reapelare când nu răspunde. Dacă o
conexiune nu se poate realiza, se apelează numărul următor şi se generează
un raport de eroare.

Trimiterea unui original color sau a unei fotografii prin fax
Puteţi să trimiteţi prin fax o fotografie sau un original color de la echipamentul. Dacă
echipamentul determină că aparatul de fax al destinatarului acceptă numai faxuri alb-
negru, faxul este trimis alb-negru.

HP recomandă să utilizaţi numai originale color pentru trimiterea faxurilor color.

Pentru a trimite un original color sau un fax foto de la panoul de control al
dispozitivului
1. Încărcaţi originalele. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Încărcare originale.
2. Apăsaţi săgeată la stânga  sau săgeată la dreapta  pentru a selecta Fax Color

(Fax color), apoi apăsaţi OK.
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3. Introduceţi numărul de fax utilizând tastatura, apăsaţi Apelare rapidă pentru a
selecta o apelare rapidă sau apăsaţi Reapelare/Pauză pentru a reapela ultimul
număr apelat.

4. Apăsaţi Start.
Dacă dispozitivul detectează un original încărcat în alimentatorul automat pentru
documente, trimite documentul la numărul introdus.

Notă Dacă echipamentul fax al destinatarului acceptă doar faxuri alb-negru,
HP All-in-One va trimite automat faxul în format alb-negru. După trimiterea
faxului, apare un mesaj care vă informează că faxul a fost trimis alb-negru.
Apăsaţi OK pentru a şterge mesajul.

Modificarea setărilor de rezoluţie şi Mai luminos/Mai întunecat pentru fax
Aveţi posibilitatea să modificaţi setările Resolution şi Mai luminos/Mai întunecat
pentru documente, înainte să le trimiteţi prin fax.

Notă Aceste setări nu afectează setările pentru copiere. Calitatea şi luminozitatea/
întunecimea la copiere sunt setate independent de rezoluţia şi luminozitatea/
întunecimea faxului. De asemenea, setările pe care le modificaţi de la panoul de
control al dispozitivului nu afectează faxurile pe care le trimiteţi de la computer.

Această secţiune cuprinde următoarele subiecte:

• Schimbarea rezoluţiei faxului
• Modificarea setării Mai luminos/Mai întunecat
• Stabilirea noilor setări implicite

Schimbarea rezoluţiei faxului
Setarea Resolution afectează viteza de transmisie şi calitatea documentelor alb-
negru trimise prin fax. Dacă aparatul de fax al destinatarului nu acceptă rezoluţia
aleasă, HP All-in-One trimite faxurile la cea mai înaltă rezoluţie acceptată de aparatul
de fax al destinatarului.

Notă Rezoluţia se poate modifica numai pentru faxurile alb-negru pe care le
trimiteţi. Dispozitivul trimite toate faxurile color utilizând rezoluţia Fin.

Pentru a trimite faxuri sunt disponibile următoarele setări ale rezoluţiei: Fin, Foarte fin,
Foto şi Standard.

• Fin: asigură text de calitate înaltă, potrivit pentru trimiterea prin fax a majorităţii
documentelor. Aceasta este setarea implicită. Când trimiteţi faxuri color,
echipamantul utilizează întotdeauna setarea Fin.

• Foarte fin: asigură o calitate optimă când trimiteţi prin fax documente cu detalii
foarte fine. Dacă alegeţi opţiunea Foarte fin, aveţi în vedere faptul că procesul de
trimitere a faxurilor durează mai mult şi că puteţi trimite numai faxuri alb-negru la
această rezoluţie. Dacă trimiteţi un fax color, pentru acesta va fi utilizată rezoluţia
Fin.
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• Foto: asigură faxuri de cea mai bună calitate când trimiteţi fotografii alb-negru.
Dacă alegeţi opţiunea Foto, reţineţi că procesul de trimitere a faxului va dura mai
mult. Când trimiteţi prin fax fotografii alb-negru, HP recomandă să alegeţi opţiunea
Foto.

• Standard: asigură cea mai mare viteză de transmisie posibilă, la calitatea cea mai
scăzută.

Când ieşiţi din meniul Fax, această opţiune revine la setarea implicită dacă nu setaţi
modificările ca implicite.

Pentru a schimba rezoluţia de la panoul de control al dispozitivului
1. Încărcaţi originalele. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Încărcare originale.
2. Apăsaţi săgeată la stânga  sau săgeată la dreapta  pentru a selecta Fax B&W

(Fax alb-negru), apoi apăsaţi OK.
3. Introduceţi numărul de fax utilizând tastatura, apăsaţi Apelare rapidă pentru a

selecta o apelare rapidă sau apăsaţi Reapelare/Pauză pentru a reapela ultimul
număr apelat.

4. Apăsaţi săgeată la dreapta  până când apare Resolution, apoi apăsaţi OK.
5. Apăsaţi săgeată la dreapta  pentru a selecta o setare de rezoluţie, apoi apăsaţi OK.
6. Apăsaţi Start.

Dacă dispozitivul detectează un original încărcat în alimentatorul automat pentru
documente, trimite documentul la numărul introdus.

Modificarea setării Mai luminos/Mai întunecat
Utilizaţi această setare pentru a modifica nivelul de contrast al faxului în vederea
obţinerii unei imagini mai închise sau mai deschise decât originalul. Această funcţie
este utilă în cazul în care trimiteţi prin fax un document decolorat sau scris de mână.
Puteţi întuneca originalul ajustând nivelul de contrast.

Notă Setarea Mai luminos/Mai întunecat se aplică numai la faxurile alb-negru,
nu şi la faxurile color.

Când ieşiţi din meniul Fax, această opţiune revine la setarea implicită dacă nu setaţi
modificările ca implicite.

Pentru a schimba setarea Mai luminos/Mai întunecat de la panoul de control al
dispozitivului
1. Încărcaţi originalele. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Încărcare originale.
2. Apăsaţi săgeată la stânga  sau săgeată la dreapta  pentru a selecta Fax B&W

(Fax alb-negru), apoi apăsaţi OK.
3. Introduceţi numărul de fax utilizând tastatura, apăsaţi Apelare rapidă pentru a

selecta o apelare rapidă sau apăsaţi Reapelare/Pauză pentru a reapela ultimul
număr apelat.

4. Apăsaţi săgeată la dreapta  până când apare Mai luminos/Mai întunecat, apoi
apăsaţi OK.
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5. Apăsaţi săgeată la stânga  pentru a mări luminozitatea faxului sau apăsaţi
săgeată la dreapta  pentru a o micşora, apoi apăsaţi OK.
Indicatorul se deplasează spre stânga sau spre dreapta, în funcţie de butonul
săgeată apăsat.

6. Apăsaţi Start.
Dacă dispozitivul detectează un original încărcat în alimentatorul automat pentru
documente, trimite documentul la numărul introdus.

Stabilirea noilor setări implicite
Puteţi schimba valoarea implicită pentru setările Resolution şi Mai luminos/Mai
întunecat prin intermediul panoului de control al dispozitivului.

Pentru a stabili noi setări implicite de la panoul de control al dispozitivului
1. Efectuaţi modificările la setările de fax Resolution şi Mai luminos/Mai întunecat,

apoi apăsaţi OK.
2. Apăsaţi săgeată la dreapta  până când apare Set As Default (Setare ca implicit),

apoi apăsaţi OK.
3. Apăsaţi săgeată la dreapta  până când apare Da, apoi apăsaţi OK.

Trimiterea unui fax în Mod Corectare erori
Mod Corectare erori (ECM) previne pierderea datelor datorată calităţii slabe a liniilor
telefonice, detectând erorile care pot avea loc în timpul transmisiei şi solicitând în mod
automat retransmiterea porţiunii eronate. Costul facturii telefonice va rămâne
neschimbat sau va fi chiar mai redus în cazul liniilor telefonice de bună calitate. În
cazul liniilor de slabă calitate, activarea ECM conduce la creşterea duratei transmisiei
şi a sumei facturate, însă calitatea faxurilor transmise este mult mai bună. Setarea
implicită este Activat. Dezactivaţi opţiunea ECM numai în cazul în care factura
telefonică creşte în mod substanţial şi puteţi accepta o calitate mai slaba în schimbul
unei facturi mai mici.

Înainte de a dezactiva opţiunea ECM, luaţi în considerare următoarele: Dacă
dezactivaţi opţiunea ECM

• Calitatea şi viteza de transfer a faxurilor transmise şi recepţionate sunt afectate.
• Viteză fax este setată automat pe Mediu.
• Nu veţi mai putea să transmiteţi sau să recepţionaţi faxuri color.

Pentru a schimba setarea ECM de la panoul de control al dispozitivului
1. Apăsaţi Configurare.
2. Apăsaţi săgeată la dreapta  până când apare Fax Settings (Setări fax), apoi

apăsaţi OK.
3. Apăsaţi săgeată la dreapta  până când apare Error Correction Mode (Mod de

corectare a erorilor), apoi apăsaţi OK.
4. Apăsaţi săgeată la dreapta  pentru a selecta Activat sau Dezactivat, apoi

apăsaţi OK.

Trimitere fax 53



Recepţionare fax
Puteţi recepţiona faxuri automat sau manual. Dacă dezactivaţi opţiunea Răspuns
automat, va trebui să primiţi faxuri manual. Dacă activaţi opţiunea Răspuns automat
(setarea implicită), dispozitivul va răspunde automat la apelurile de fax după un număr
de apeluri specificat de setarea Nr. apeluri până la răspuns. (Setarea Nr. apeluri
până la răspuns implicită este cinci tonuri de apel.)

Dacă primiţi un fax de dimensiune Legal, iar dispozitivul nu este setat pentru hârtie
Legal, dispozitivul reduce faxul pentru a-l încadra în dimensiunile hârtiei încărcate în
dispozitiv. Dacă aţi dezactivat caracteristica Reducere automată, dispozitivul imprimă
faxul pe două pagini.

Notă În cazul în care copiaţi un document când soseşte un fax, faxul este stocat
în memoria dispozitivului până când se termină copierea. Astfel se poate reduce
numărul de pagini de fax stocate în memorie.

• Recepţionare manuală fax
• Configurarea faxului de rezervă
• Reimprimare faxuri recepţionate din memorie
• Solicitarea de recepţionare a unui fax
• Redirecţionare faxuri către alt număr
• Setarea dimensiunii hârtiei pentru faxurile recepţionate
• Setarea reducerii automate pentru faxurile primite
• Blocare numere fax
• Primirea faxurilor la computer

Recepţionare manuală fax
Când sunteţi la telefon, persoana cu care vorbiţi poate să transmită un fax în timp ce
sunteţi conectaţi încă. Această situaţie este referită ca utilizare manuală a faxului.
Utilizaţi instrucţiunile din această secţiune pentru a recepţiona manual un fax.

Notă Puteţi lua receptorul pentru a vorbi sau a asculta tonurile de fax.

Puteţi recepţiona manual faxuri de la un telefon care este:

• Conectat direct la dispozitiv (la port-ul 2-EXT)
• Pe aceeaşi linie telefonică, fără să fie conectat direct la dispozitiv

Pentru a primi manual un fax
1. Asiguraţi-vă că dispozitivul este pornit şi există hârtie ín tava principală.
2. Scoateţi toate materialele originale din tava de alimentare cu documente.
3. Stabiliţi setarea Nr. apeluri până la răspuns la un număr mai mare pentru a vă

permite să răspundeţi la apelurile primite înainte să răspundă dispozitivul. Sau,
dezactivaţi setarea Răspuns automat pentru ca dispozitivul să nu mai răspundă
automat la apelurile primite.
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4. Dacă în prezent purtaţi o convorbire cu expeditorul, informaţi-l să apese Start pe
dispozitivul fax corespunzător.

5. Atunci când auziţi tonuri de fax de la un echipament fax expeditor, efectuaţi
următoarele operaţii:
a. Apăsaţi săgeată la stânga  sau săgeată la dreapta  pentru a selecta Fax

B&W (Fax alb-negru) sau Color fax (Fax color).
b. Apăsaţi Start.
c. După ce dispozitivul începe să primească faxul, puteţi să închideţi telefonul

sau să rămâneţi pe linie. Linia telefonică nu are zgomot în timpul transmisiei fax.

Configurarea faxului de rezervă
În funcţie de preferinţele dvs. şi de cerinţele de securitate, puteţi configura dispozitivul
pentru a stoca toate faxurile recepţionate, numai faxurile recepţionate atunci când
dispozitivul înregistrează o stare de eroare sau nici unul dintre faxurile recepţionate.

Sunt disponibile următoarele moduri de Backup fax (Fax de rezervă):

Activat Setare implicită. Când Backup fax (Fax de rezervă) este Activat,
dispozitivul stochează în memorie toate faxurile primite. Astfel puteţi să
reimprimaţi până la opt dintre cele mai recente faxuri imprimate dacă
acestea mai sunt salvate în memorie.

Notă Când memoria este umplută, dispozitivul suprascrie cele mai
vechi faxuri imprimate pe măsură ce recepţionează noi faxuri. Dacă
memoria se umple cu faxuri neimprimate, dispozitivul va înceta să mai
răspundă la apelurile de fax recepţionate.

Notă Dacă recepţionaţi un fax prea mare, precum o fotografie color
foarte detaliată, este posibil să nu poată fi stocat în memorie datorită
spaţiului limitat.

Numai la eroare Determină dispozitivul să stocheze faxuri în memorie numai dacă există
o stare de eroare care împiedică dispozitivul să imprime faxuri (de
exemplu, dacă dispozitivul rămâne fără hârtie). Dispozitivul continuă să
stocheze faxurile recepţionate atât timp cât există memorie disponibilă.
(Dacă memoria se umple, dispozitivul încetează să mai răspundă la
apelurile de fax recepţionate.) După rezolvarea stării de eroare, faxurile
stocate în memorie sunt imprimate automat şi apoi sunt şterse din
memorie.

Dezactivat Faxurile nu se stochează niciodată în memorie. De exemplu, este posibil
să doriţi să dezactivaţi Backup fax (Fax de rezervă) din motive de
securitate. Dacă intervine o condiţie de eroare care împiedică dispozitivul
să imprime (de exemplu, dispozitivul nu mai are hârtie), dispozitivul nu
mai răspunde la apelurile de fax primite.

Notă Dacă Backup fax (Fax de rezervă) este activat şi închideţi dispozitivul,
toate faxurile stocate în memorie sunt şterse, inclusiv faxurile neimprimate pe care
este posibil să le fi primit în timp ce dispozitivul era în condiţia de eroare. Trebuie
să contactaţi expeditorii şi să îi rugaţi să trimită din nou faxurile care nu s-au
imprimat. Pentru o listă cu faxurile pe care le-aţi primit, imprimaţi Jurnal faxuri.
Jurnal faxuri nu este şters atunci când dispozitivul este oprit.
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Pentru a configura setările pentru fax de rezervă de la panoul de control al
dispozitivului
1. Apăsaţi Configurare.
2. Apăsaţi săgeată la dreapta  până când apare Tools (Instrumente), apoi apăsaţi OK.
3. Apăsaţi săgeată la dreapta  până când apare Backup fax (Fax de rezervă), apoi

apăsaţi OK.
4. Apăsaţi săgeată la dreapta  pentru a selecta Activat, Numai la eroare sau

Dezactivat.
5. Apăsaţi OK.

Reimprimare faxuri recepţionate din memorie
Dacă setaţi modul Backup fax (Fax de rezervă) la Activat, faxurile primite sunt
stocate în memorie, indiferent dacă dispozitivul are sau nu o condiţie de eroare.

Notă După ce memoria se umple, cele mai vechi faxuri imprimate sunt
suprascrise pe măsură ce sunt recepţionate noi faxuri. Dacă toate faxurile
memorate sunt neimprimate, dispozitivul nu mai primeşte apeluri de fax până când
nu imprimaţi faxurile sau până când nu le ştergeţi din memorie. Puteţi să ştergeţi
faxurile din memorie şi în scop de securitate sau confidenţialitate.

În funcţie de dimensiunile faxurilor memorate, puteţi retipări maxim opt faxuri primite
recent, dacă acestea mai sunt stocate în memorie. De exemplu, retipărirea faxurilor
poate fi utilă dacă pierdeţi ultimul exemplar tipărit.

Pentru a reimprima faxurile din memorie de la panoul de control al dispozitivului
1. Asiguraţi-vă că există hârtie în tava principală.
2. Apăsaţi Configurare.
3. Apăsaţi săgeată la dreapta  până când apare Print Report (Imprimare raport),

apoi apăsaţi OK.
4. Apăsaţi săgeată la dreapta  până când apare Reprint Faxes (Reimprimare

faxuri), apoi apăsaţi OK.
Faxurile sunt imprimate în ordine inversă celei în care au fost recepţionate,
începând cu faxul recepţionat cel mai recent.

5. Apăsaţi Start.
6. Dacă doriţi să opriţi imprimarea faxurilor din memorie, apăsaţi Anulare.

Pentru a şterge toate faxurile din memorie de la panoul de control al
dispozitivului
▲ Opriţi dispozitivul apăsând butonul Conector.

Toate faxurile păstrate în memorie se şterg atunci când opriţi alimentarea cu
energie.

Solicitarea de recepţionare a unui fax
Această funcţie permite HP All-in-One să solicite altui fax trimiterea unui fax aflat în
aşteptare. La utilizarea caracteristicii Solicitare ton de fax, echipamentul HP All-in-
One apelează echipamentul fax desemnat şi solicită faxul de la acesta. Faxul
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destinatar trebuie să fie setat pentru acest serviciu şi să aibă un fax pregătit pentru a fi
trimis.

Notă Echipamentul HP All-in-One nu acceptă coduri pentru solicitări. Codurile
pentru solicitări sunt o caracteristică de securitate care impune ca echipamentul
fax receptor să furnizeze un cod echipamentului care îl solicită, pentru a recepţiona
faxul. Asiguraţi-vă că echipamentul solicitat nu are setat un cod pentru solicitări
(sau că nu i s-a schimbat codul implicit), în caz contrar fiind imposibilă primirea
faxului de către HP All-in-One.

În vederea setării solicitării de primire a unui fax de la panoul de control al
dispozitivului
1. Apăsaţi săgeată la stânga  sau săgeată la dreapta  pentru a selecta Fax B&W

(Fax alb-negru) sau Color fax (Fax color), apoi apăsaţi OK.
2. Apăsaţi săgeată la dreapta  până când apare Fax Method (Metodă fax), apoi

apăsaţi OK.
3. Apăsaţi săgeată la dreapta  până când apare Solicitare ton de fax, apoi apăsaţi

OK.
4. Introduceţi numărul de fax al celuilalt echipament.
5. Apăsaţi Start.

Notă Dacă aţi selectat Color Fax (Fax color) şi expeditorul a trimis faxul în
alb-negru, dispozitivul imprimă faxul în alb-negru.

Redirecţionare faxuri către alt număr
Puteţi seta dispozitivul să redirecţioneze faxurile recepţionate către alt număr de fax.
Un fax color recepţionat este redirecţionat alb-negru.

HP recomandă verificarea funcţionării numărului către care redirecţionaţi faxul.
Trimiteţi un fax pentru a vă asigura că echipamentul destinatar poate să recepţioneze
faxurile redirecţionate.

Pentru a redirecţiona faxurile de la panoul de control al dispozitivului
1. Apăsaţi Configurare.
2. Apăsaţi săgeată la dreapta  până când apare Fax Settings (Setări fax), apoi

apăsaţi OK.
3. Apăsaţi săgeată la dreapta  până când apare Fax Forwarding (Redirecţionare

fax), apoi apăsaţi OK.
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4. Apăsaţi săgeată la dreapta  până când apare On (Activare), apoi apăsaţi OK.

Notă Dacă dispozitivul nu reuşeşte să redirecţioneze faxul către dispozitivul
fax stabilit (de exemplu, dacă acesta nu este pornit), dispozitivul imprimă faxul.
Dacă aţi configurat dispozitivul să imprime rapoarte de eroare pentru faxurile
primite, se va imprima şi un raport de eroare.

5. La solicitare, introduceţi numărul de fax care va primi faxurile redirecţionate, apoi
apăsaţi OK.
Pe afişajul panoului de control al dispozitivului apare Fax Forwarding
(Redirecţionare fax).
Dacă se întrerupe alimentarea cu energie a dispozitivului în timp ce se
configurează Fax Forwarding (Redirecţionare fax), acesta salvează setarea Fax
Forwarding (Redirecţionare fax) şi numărul de telefon. Când se restabileşte
alimentarea cu energie a dispozitivului, setarea Fax Forwarding (Redirecţionare
fax) este încă On (Activată).

Notă Puteţi anula redirecţionarea faxurilor apăsând Cancel (Revocare) de pe
panoul de control al dispozitivului când pe afişaj este vizibil mesajul Fax
Forwarding (Redirecţionare fax) sau puteţi selecta Off (Dezactivare) din
meniul Fax Fwd, Black (Redir. fax, negru).

Setarea dimensiunii hârtiei pentru faxurile recepţionate
Puteţi selecta dimensiunea hârtiei pentru faxurile primite. Dimensiunea hârtiei pe care
o selectaţi trebuie să corespundă dimensiunii hârtiei încărcate în tava principală.
Faxurile pot fi imprimate numai pe hârtie Letter, A4 sau Legal.

Notă Dacă este încărcată o dimensiune incorectă de hârtie în tava principală
atunci când primiţi un fax, faxul nu se imprimă şi apare un mesaj de eroare pe
afişaj. Încărcaţi hârtie Letter, A4, sau Legal, apoi apăsaţi OK pentru a imprima faxul.

Pentru a seta dimensiunea hârtiei pentru faxurile primite de la panoul de control
al dispozitivului
1. Apăsaţi Configurare.
2. Apăsaţi săgeată la dreapta  până când apare Fax Settings (Setări fax), apoi

apăsaţi OK.
3. Apăsaţi săgeată la dreapta  până când apare Paper Options (Opţiuni hârtie),

apoi apăsaţi OK.
4. Apăsaţi săgeată la dreapta  până când apare Fax Paper Size (Dimensiune

hârtie fax), apoi apăsaţi OK.
5. Apăsaţi săgeată la dreapta  pentru a selecta o opţiune, apoi apăsaţi OK.

Setarea reducerii automate pentru faxurile primite
Setarea Reducere automată determină comportamentul dispozitivului HP All-in-One
atunci când primeşte un fax care este prea mare pentru dimensiunea implicită de
hârtie. Această setare este activă în mod implicit, astfel încât imaginea faxului primit
este redusă pentru a se încadra pe o singură pagină, dacă este posibil. Dacă această
caracteristică este dezactivată, informaţiile care nu se încadrează pe prima pagină se
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imprimă pe a doua pagină. Setarea Reducere automată este utilă atunci când primiţi
un fax cu dimensiunea Legal şi în tava principală este încărcată hârtie cu dimensiunea
Letter.

Pentru a seta micşorarea automată de la panoul de control al dispozitivului
1. Apăsaţi Configurare.
2. Apăsaţi săgeată la dreapta  până când apare Fax Settings (Setări fax), apoi

apăsaţi OK.
3. Apăsaţi săgeată la dreapta  până când apare Paper Options (Opţiuni hârtie),

apoi apăsaţi OK.
4. Apăsaţi săgeată la dreapta  până când apare Auto Fax Resize (Redimensionare

automată fax), apoi apăsaţi OK.
5. Apăsaţi săgeată la dreapta  pentru a selecta Dezactivat sau Activat.
6. Apăsaţi OK.

Blocare numere fax
Dacă sunteţi abonat la un serviciu de ID apelant prin intermediul furnizorului de
telefonie, aveţi posibilitatea să blocaţi anumite numere de fax, astfel încât dispozitivul
să nu mai imprime faxurile primite de la aceste numere. Când primeşte un apel de fax,
dispozitivul compară numărul cu lista numerelor de fax blocate pentru a determina
dacă apelul trebuie blocat. Dacă numărul corespunde cu un număr din lista numerelor
de fax blocate, faxul nu se imprimă. (Numărul maxim de numere de fax care se pot
bloca diferă în funcţie de model.)

Notă Această caracteristică nu este acceptată în toate ţările/regiunile. Dacă nu
este acceptată în ţara/regiunea dvs., opţiunea Junk Fax Blocker (Blocare faxuri
nedorite) nu apare în meniul Fax Settings (Setări fax).

Notă Dacă nu sunt adăugate numere de telefon în lista de identificatori ai
apelanţilor, se presupune că utiluzatorul nu s-a abonat la serviciul Identificare
apelant al companiei telefonice.

• Adăugare numere la lista numerelor de fax blocate
• Ştergerea numerelor din lista numerelor de fax blocate

Adăugare numere la lista numerelor de fax blocate
Puteţi bloca anumite numere adăugându-le la lista de faxuri nedorite.

Pentru a introduce manual un număr de blocat
1. Apăsaţi Configurare.
2. Apăsaţi săgeată la dreapta  pentru a selecta Fax Settings (Setări fax), apoi

apăsaţi OK.
3. Apăsaţi săgeată la dreapta  pentru a selecta Junk Fax Blocker (Blocare faxuri

nedorite), apoi apăsaţi OK.
4. Apăsaţi săgeată la dreapta  pentru a selecta Add (Adăugare), apoi apăsaţi OK.
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5. Pentru a selecta din lista de ID-uri de apelanţi un număr de fax pentru a-l bloca,
selectaţi Select no (Selectare nr.).
- sau -
Pentru a introduce manual un număr de fax în vederea blocării acestuia, selectaţi
Enter no (Introducere nr.).

6. După ce introduceţi un număr de fax pentru a-l bloca, apăsaţi OK.
Asiguraţi-vă că introduceţi numărul de fax aşa cum apare pe afişajul panoului de
comandă, şi nu numărul care apare în antetul faxului primit, deoarece aceste
numere pot fi diferite.

7. Când apare solicitarea Introduceţi încă unul?, optaţi pentru una din următoarele
acţiuni:
• Dacă doriţi să adăugaţi un alt număr în lista cu numere de fax nedorite,

apăsaţi Yes (Da), apoi repetaţi pasul 5 pentru fiecare număr pe care doriţi să-l
blocaţi.

• Dacă aţi terminat, apăsaţi Nu.

Ştergerea numerelor din lista numerelor de fax blocate
Dacă doriţi să deblocaţi un număr de fax, puteţi să eliminaţi numărul din lista de faxuri
blocate.

Pentru a şterge numere din lista numerelor de fax blocate
1. Apăsaţi Configurare.
2. Apăsaţi Fax Settings (Setări fax), apoi apăsaţi OK.
3. Apăsaţi Junk Fax Blocker (Blocare faxuri nedorite), apoi apăsaţi OK.
4. Apăsaţi Delete (Ştergere), apoi apăsaţi OK.
5. Apăsaţi butonul direcţional dreapta pentru a derula lista numerelor blocate. Când

apare numărul pe care doriţi să îl ştergeţi, apăsaţi OK pentru a-l selecta.
6. Când apare solicitarea Ştergeţi încă unul?, optaţi pentru una din următoarele

acţiuni:
• Dacă doriţi să ştergeţi un alt număr din lista cu numere de fax nedorite,

apăsaţi Yes (Da), apoi repetaţi pasul 5 pentru fiecare număr care doriţi să nu
mai fie blocat.

• Dacă aţi terminat, apăsaţi Nu.

Primirea faxurilor la computer
Utilizaţi Fax la PC pentru a primi şi salva automat faxurile direct în computer. Cu Fax
la PC, puteţi să stocaţi uşor copiile digitale ale faxurilor şi să eliminaţi inconvenientele
lucrului cu volume mari de hârtie. Faxurile primite sunt salvate în format de fişier TIFF
(Tagged Image File Format). Când primiţi un fax, primiţi şi o notificare cu o legătură la
folderul în care este salvat faxul.

Fişierele sunt denumite conform metodei următoare: XXXX_YYYYYYYY_ZZZZZZ.tif,
unde X este informaţia despre expeditor, Y este data, iar Z este ora la care a fost
primit faxul.

Notă Opţiunea Fax la PC este disponibilă numai pentru primirea faxurilor alb-
negru. Faxurile color sunt imprimate în loc de a fi salvate în computer.
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Notă Opţiunea Fax la PC este acceptată numai în Windows.

Notă Faxurile stocate în memoria dispozitivului se vor pierde dacă se opreşte
alimentarea.

Această secţiune cuprinde următoarele subiecte:
• Activarea opţiunii Fax la PC
• Modificarea setărilor funcţiei Fax la PC

Activarea opţiunii Fax la PC
Utilizaţi Fax to PC Setup Wizard (Expert configurare Fax la PC) pentru a activa
caracteristica Fax to PC (Fax la PC). Fax to PC Setup Wizard (Expert configurare Fax
la PC) poate fi lansat din Solution Center (Centru de soluţii).

Notă Dacă activaţi caracteristica Fax to PC (Fax la PC), asiguraţi-vă că opţiunea
Backup Fax Reception (Copiere de rezervă faxuri primite) este setată pe "On"
(Activare).

Cerinţe pentru Fax to PC (Fax la PC):

• Programul administrator, computerul care a activat caracteristica Fax to PC (Fax la
PC), trebuie să fie activ permanent. Numai un computer poate acţiona pe post de
computer administrator pentru Fax to PC (Fax la PC).

• Computerul sau serverul folderului de destinaţie, dacă este altul decât computerul
administrator pentru Fax to PC (Fax la PC), trebuie să fie activ permanent. De
asemenea, computerul destinaţie trebuie să fie şi el activ; faxurile nu vor fi salvate
când computerul este inactiv sau în mod hibernare.

• Monitorul HP Digital Imaging (Imagini digitale HP) din bara de activităţi Windows
trebuie să fie activ în permanenţă.

• În tava de alimentare trebuie încărcată hârtie.

Pentru a porni expertul de configurare Fax la PC din Centrul de soluţii
1. Deschideţi Centrul de soluţii. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Utilizare HP

Solution Center (Windows).
2. Selectaţi Settings (Setări), apoi selectaţi Fax to PC Setup Wizard (Expert

configurare Fax la PC).
3. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a configura Fax to PC (Fax la PC).

Modificarea setărilor funcţiei Fax la PC
Puteţi să actualizaţi în orice moment setările funcţiei Fax to PC (Fax la PC) de la
computer, din pagina Fax settings (Setări fax) din Solution Center (Centru de soluţii).
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Puteţi dezactiva Fax to PC (Fax la PC) şi imprimarea faxurilor de la panoul de control
al dispozitivului.

Pentru a modifica setările Fax to PC (Fax la PC) de la panoul de control al
dispozitivului
1. Apăsaţi butonul Setup (Configurare), selectaţi Fax Settings (Setări fax), apoi Fax

to PC (Fax la PC).
2. Selectaţi setarea pe care doriţi să o modificaţi. Puteţi modifica următoarele setări:

• View PC hostname (Vizualizare nume gazdă PC): Vizualizaţi numele
computerului care este configurat pentru a administra Fax to PC (Fax la PC).

• Turn Off (Dezactivare): Dezactivaţi funcţia Fax to PC (Fax la PC).

Notă Pentru a activa funcţia Fax to PC (Fax la PC), utilizaţi Solution
Center (Centru de soluţii).

• Disable Fax Print (Dezactivare imprimare fax): Selectaţi această opţiune
pentru a imprima faxurile pe măsura primirii acestora. Dacă dezactivaţi
imprimarea, faxurile color vor fi imprimate în continuare.

Notă Deoarece faxurile color nu sunt salvate în computer, acestea sunt
imprimate în continuare. Totuşi, este posibil ca unele faxuri color cu mai
multe pagini să fie prea mari pentru memoria dispozitivului.

Pentru a modifica setările Fax to PC (Fax la PC) din Solution Center (Centru de
soluţii)
1. Deschideţi Centrul de soluţii. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Utilizare HP

Solution Center (Windows).
2. Selectaţi Settings (Setări), apoi selectaţi Fax Settings (Setări fax).
3. Selectaţi fila Fax to PC Settings (Setări Fax la PC).
4. Efectuaţi modificările necesare asupra setărilor. Apăsaţi OK.

Notă Modificările făcute vor suprascrie setările iniţiale.

Modificare setări fax
După realizarea paşilor din ghidul începătorului furnizat cu dispozitivul, utilizaţi paşii
următori pentru a modifica setările iniţiale sau pentru a configura alte opţiuni legate de
funcţiile fax.

• Configurare antet fax
• Configurarea modului de răspuns (Răspuns automat)
• Configurare număr de tonuri de apel până la răspuns
• Modificare model semnal apel pentru semnale distincte
• Configurare mod corectare erori fax
• Configurare tip apelare
• Configurare opţiuni de reapelare
• Configurare viteză fax
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Configurare antet fax
Antetul faxului imprimă numele dvs. şi numărul de fax în partea superioară a fiecărui
fax pe care îl trimiteţi. HP recomandă să configuraţi antetul faxului utilizând software-ul
pe care l-aţi instalat cu dispozitivul. De asemenea, puteţi configura antetul de fax de la
panoul de control al dispozitivului, aşa cum este descris aici.

Notă În unele ţări/regiuni, informaţiile din antetul faxului reprezintă o cerinţă
impusă prin lege.

Pentru a configura sau modifica antetul faxului
1. Apăsaţi Configurare.
2. Apăsaţi săgeată la dreapta  pentru a selecta Fax Settings (Setări fax), apoi

apăsaţi OK.
3. Apăsaţi săgeată la dreapta  pentru a selecta Fax Header (Antet fax), apoi

apăsaţi OK.
4. Introduceţi numele dvs. sau numele firmei cu ajutorul tastaturii numerice, apoi

apăsaţi OK.
5. Introduceţi numărul dvs. de fax utilizând tastatura numerică, apoi apăsaţi OK.

Configurarea modului de răspuns (Răspuns automat)
Modul de răspuns stabileşte dacă dispozitivul răspunde la apelurile primite.

• Activaţi setarea Răspuns automat dacă doriţi ca dispozitivul să răspundă
automat la apelurile fax. Dispozitivul va răspunde la toate apelurile şi faxurile
primite.

• Dezactivaţi setarea Răspuns automat dacă doriţi să primiţi faxuri manual.
Dispozitivul nu recepţionează faxuri dacă nu sunteţi disponibil să răspundeţi
personal la apelurile de fax primite.

Pentru a seta modul de răspuns pe manual sau automat prin intermediul
panoului de control al dispozitivului
1. Apăsaţi Configurare.
2. Apăsaţi săgeată la dreapta  pentru a selecta Fax Settings (Setări fax), apoi

apăsaţi OK.
3. Apăsaţi săgeată la dreapta  pentru a selecta Answer Options (Opţiuni de

răspuns), apoi apăsaţi OK.
4. Apăsaţi săgeată la dreapta  pentru a selecta Auto Answer (Răspuns automat),

apoi apăsaţi OK.
5. Apăsaţi săgeată la dreapta  pentru a selecta Activat sau Dezactivat

corespunzător configurării dvs., apoi apăsaţi OK.
Când Răspuns automat este On (Activat), dispozitivul răspunde automat la
apeluri. Când Răspuns automat este Off (Dezactivat), acesta nu răspunde la
apeluri.
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Configurare număr de tonuri de apel până la răspuns
Dacă activaţi setarea Răspuns automat, puteţi să specificaţi numărul de tonuri de
apel care se aşteaptă înainte ca dispozitivul să răspundă automat la apelurile primite.

Setarea Nr. apeluri până la răspuns este importantă când aveţi un robot telefonic
instalat pe aceeaşi linie telefonică cu dispozitivul, deoarece este de preferat ca robotul
telefonic să răspundă înaintea dispozitivului. Numărul de tonuri de apel după care va
răspunde dispozitivul trebuie să fie mai mare decât numărul de tonuri de apel pentru
robotul telefonic.

De exemplu, setaţi robotul telefonic să răspundă după un număr mic de semnale de
apel şi setaţi dispozitivul să răspundă după numărul maxim de semnale de apel.
(Numărul maxim de semnale de apel variază în funcţie de ţară/regiune.) Cu această
configurare, robotul telefonic va răspunde la apeluri şi va monitoriza linia telefonică.
Dacă dispozitivul detectează tonuri de fax, va recepţiona faxul. Dacă apelul este un
apel vocal, robotul telefonic va înregistra mesajul.

Pentru a seta numărul de apeluri înainte de răspuns prin intermediul panoului de
control al dispozitivului
1. Apăsaţi Configurare.
2. Apăsaţi săgeată la dreapta  pentru a selecta Fax Settings (Setări fax), apoi

apăsaţi OK.
3. Apăsaţi săgeată la dreapta  pentru a selecta Answer Options (Opţiuni de

răspuns), apoi apăsaţi OK.
4. Apăsaţi săgeată la dreapta  pentru a selecta Rings to Answer (Apeluri până la

răspuns), apoi apăsaţi OK.
5. Introduceţi numărul corespunzător de apeluri utilizând tastatura sau apăsaţi

săgeată la stânga  sau săgeată la dreapta  pentru a modifica numărul de
apeluri.

6. Apăsaţi OK pentru a accepta setarea.

Modificare model semnal apel pentru semnale distincte
Numeroase companii de telefonie pun la dispoziţia clienţilor serviciul de semnale de
apel distincte, ceea ce permite existenţa mai multor numere pe o singură linie
telefonică. Când vă abonaţi la un astfel de serviciu, fiecare număr are un model de
semnal de apel distinct. Dispozitivul poate fi setat să răspundă la apelurile primite care
au un anumit model al semnalului de apel.

În cazul în care conectaţi dispozitivul la o linie cu semnale de apel distincte, solicitaţi
companiei de telefonie să asocieze un anumit model de semnal de apel pentru
apelurile vocale şi un alt model pentru apelurile de fax. HP vă recomandă să solicitaţi
semnale de apel duble sau triple pentru un număr de fax. Când detectează semnalul
de apel specificat, dispozitivul răspunde şi primeşte faxul.

Dacă nu aveţi un serviciu de semnale de apel distincte, utilizaţi modelul implicit de
semnal de apel, care este Toate semnalele de apel.

Notă Faxul HP nu poate primi faxuri când telefonul principal este scos din furcă.
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Pentru a modifica modelul soneriei de răspuns pentru o sonerie distinctivă prin
intermediul panoului de control al dispozitivului
1. Verificaţi dacă dispozitivul este setat să răspundă automat la apelurile de fax.
2. Apăsaţi Configurare.
3. Apăsaţi săgeată la dreapta  pentru a selecta Basic Settings (Setări de bază),

apoi apăsaţi OK.
4. Apăsaţi săgeată la dreapta  pentru a selecta Ring Pattern (Model sonerie), apoi

apăsaţi OK.
Când telefonul sună cu modelul de semnal de apel asociat liniei de fax, dispozitivul
răspunde şi recepţionează faxul.

Configurare mod corectare erori fax
În mod normal, dispozitivul monitorizează semnalele de pe linia telefonică pe durata
trimiterii sau recepţionării unui fax. Dacă acesta detectează o eroare în timpul
transmisiei şi modul corectare erori este activ, dispozitivul poate solicita retransmiterea
unei porţiuni a faxului.

Dezactivaţi corectarea erorilor doar în cazul în care întâmpinaţi probleme la trimiterea
şi recepţionarea unui fax, şi doriţi să acceptaţi erorile de transmisie. Dezactivarea
acestei setări poate fi utilă când încercaţi să trimiteţi un fax către o altă ţară/regiune
sau să recepţionaţi un fax din altă ţară/regiune, sau dacă utilizaţi o conexiune
telefonică prin satelit.

Pentru configurarea modului corectare erori
1. Apăsaţi Configurare.
2. Apăsaţi săgeată la dreapta  pentru a selecta Fax Settings (Setări fax), apoi

apăsaţi OK.
3. Apăsaţi săgeată la dreapta  pentru a selecta Error Correction (Corectare erori),

apoi apăsaţi OK.
4. Apăsaţi săgeată la dreapta  pentru a selecta On (Activare) sau Off (Dezactivare),

apoi apăsaţi OK.

Configurare tip apelare
Utilizaţi această procedură pentru configurarea modului apelare cu ton sau apelare cu
puls. Setarea implicită din fabrică este Ton. Nu modificaţi această setare decât dacă
ştiţi că linia telefonică nu poate folosi apelarea cu ton.

Notă Opţiunea apelare cu puls nu este disponibilă în toate ţările/regiunile.

Pentru configurarea tipului de apelare
1. Apăsaţi Configurare.
2. Apăsaţi săgeată la dreapta  pentru a selecta Basic Settings (Setări de bază),

apoi apăsaţi OK.
3. Apăsaţi săgeată la dreapta  pentru a selecta Tone or Pulse (Ton sau puls), apoi

apăsaţi OK.
4. Apăsaţi săgeată la dreapta  pentru a selecta opţiunea corespunzătoare, apoi

apăsaţi OK.
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Configurare opţiuni de reapelare
Dacă dispozitivul nu a reuşit să trimită un fax deoarece dispozitivul fax al destinatarului
nu a răspuns sau era ocupat, dispozitivul încearcă să reapeleze în funcţie de setările
pentru opţiunile de reapelare când este ocupat şi reapelare când nu s-a răspuns.
Utilizaţi următoarea procedură pentru a activa sau dezactiva aceste opţiuni.
• Reapelare când este ocupat: Dacă această opţiune este activată, dispozitivul

reapelează automat dacă recepţionează un semnal de ocupat. Setarea implicită
din fabrică pentru această opţiune este Activat.

• Reapelare când nu răspunde: Dacă această opţiune este activată, dispozitivul
reapelează automat dacă dispozitivul fax destinatar nu răspunde. Setarea implicită
din fabrică pentru această opţiune este Dezactivat.

Pentru a configura opţiunile de reapelare
1. Apăsaţi Configurare.
2. Apăsaţi săgeată la dreapta  pentru a selecta Fax Settings (Setări fax), apoi

apăsaţi OK.
3. Apăsaţi săgeată la dreapta  pentru a selecta Redial Options (Opţiuni de

reapelare), apoi apăsaţi OK.
4. Apăsaţi săgeată la dreapta  pentru a selecta opţiunea corespunzătoare Busy

Redial (Reapelare la ton de ocupat) sau No Answer Redial (Reapelare când nu
se răspunde), apoi apăsaţi OK.

Configurare viteză fax
Puteţi seta viteza de comunicare dintre dispozitivul şi alte dispozitive fax la trimiterea şi
recepţionarea de faxuri. Viteza implicită a faxului este Rapid.

Dacă utilizaţi unul dintre următoare echipamente/sisteme, este posibil să trebuiască să
setaţi viteza faxului la o valoare mai mică:

• O conexiune telefonică la Internet
• Un sistem PBX
• Un protocol FoIP (Fax over Internet Protocol)
• Un serviciu ISDN (Integrated Services Digital Network)

Dacă întâmpinaţi probleme la trimiterea sau recepţionarea de faxuri, încercaţi
configurarea setării Viteză fax ca Medie sau Lent. Următorul tabel prezintă setările de
viteză disponibile pentru fax.

Setare viteză fax Viteză fax

Rapid(ă) v.34 (33600 bauzi)

Mediu v.17 (14400 bauzi)

Încet v.29 (9600 bauzi)
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Pentru a stabili viteza faxului de la panoul de control al dispozitivului
1. Apăsaţi Configurare.
2. Apăsaţi săgeată la dreapta  pentru a selecta Fax Settings (Setări fax), apoi

apăsaţi OK.
3. Apăsaţi săgeată la dreapta  pentru a selecta Fax Speed (Viteză fax), apoi

apăsaţi OK.
4. Selectaţi o opţiune folosind butoanele direcţionale, şi apoi apăsaţi OK.

Fax prin Internet 
Vă puteţi abona la un serviciu de telefonie cu tarife reduse care vă permite să trimiteţi
şi să primiţi faxuri cu dispozitivul prin Internet. Această metodă se numeşte FoIP (Fax
over Internet Protocol). Probabil utilizaţi un serviciu FoIP (furnizat de compania dvs.
telefonică) dacă:

• Formaţi un cod special de acces împreună cu numărul de fax sau
• Aveţi un convertor IP care se conectează la Internet şi furnizează porturi telefonice

analogice pentru conexiunea fax.

Notă Puteţi să trimiteţi şi să recepţionaţi faxuri numai prin conectarea unui cablu
telefonic la port-ul "1-LINIE" al dispozitivului. Aceasta înseamnă că trebuie să
realizaţi conexiunea la Internet fie prin intermediul unui convertor (folosind prize
telefonice analogice obişnuite pentru conexiunile de fax), fie prin intermediul
companiei telefonice.

Unele servicii de fax prin Internet nu funcţionează corespunzător atunci când
dispozitivul trimite si recepţionează faxuri la viteze mari (336000bps). Dacă aveţi
probleme la trimiterea şi recepţionarea de faxuri în cazul folosirii unui serviciu de fax
pe Internet, utilizaţi o viteză de fax mai mică. Puteţi face acest lucru modificând
setarea Viteză fax de la Mare (valoare implicită) la Medie. Pentru informaţii despre
modificarea acestei setări, consultaţi Configurare viteză fax.

Dacă aveţi întrebări despre faxarea pe internet, contactaţi departamentul de asistenţă
pentru servicii de faxare pe internet.

Test configurare fax
Aveţi posibilitatea să testaţi configuraţia faxului pentru a verifica starea dispozitivului şi
pentru a vă asigura că este configurat corespunzător pentru faxuri. După ce aţi
finalizat configurarea dispozitivului pentru trimiterea şi recepţionarea faxurilor, efectuaţi
acest test. Testul efectuează următoarele operaţii:

• Testează hardware-ul faxului
• Verifică dacă la dispozitivul este conectat un tip de cablu telefonic adecvat
• Verifică dacă acel cablu telefonic a fost conectat la portul corect
• Verifică existenţa tonului de apel
• Verifică dacă există o linie telefonică activă
• Verifică starea conexiunii la linia telefonică
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Dispozitivul imprimă un raport cu rezultatele testelor. Dacă testul eşuează, analizaţi
raportul pentru informaţii referitoare la rezolvarea problemelor găsite şi efectuaţi din
nou testul.

Pentru a testa configurarea faxului
1. Configuraţi dispozitivul pentru fax în funcţie de instrucţiunile de configurare

specifice domiciliului sau biroului.
2. Asiguraţi-vă că sunt instalate cartuşele de cerneală şi că hârtia de dimensiune

maximă este încărcată în tava principală înainte de a porni testul.
3. Apăsaţi Setup (Configurare) pe panoul de control al dispozitivului.
4. Apăsaţi săgeată la dreapta  pentru a selecta Tools (Instrumente), apoi apăsaţi OK.
5. Apăsaţi săgeată la dreapta  pentru a selecta Run Fax Test (Executare test fax),

apoi apăsaţi OK.
Dispozitivul prezintă starea testului pe afişaj şi imprimă un raport.

6. Analizaţi raportul.
• Dacă testul este trecut cu succes dar întâmpinaţi în continuare probleme la

utilizarea faxului, verificaţi setările faxului prezentate în raport şi asiguraţi-vă că
acestea sunt corecte. O setare inexistentă sau incorectă poate cauza
probleme la utilizarea faxului.

• Dacă testul eşuează, analizaţi raportul pentru informaţii suplimentare şi
rezolvaţi problemele depistate.

Utilizarea rapoartelor
Aveţi posibilitatea să configuraţi dispozitivul să imprime automat rapoarte de eroare şi
de confirmare pentru fiecare fax trimis sau recepţionat. Puteţi de asemenea să
imprimaţi manual rapoarte de sistem în funcţie de necesităţi; aceste rapoarte oferă
informaţii utile de sistem referitoare la dispozitiv.

În mod implicit, dispozitivul este configurat să imprime un raport numai dacă există o
problemă la trimiterea sau recepţionarea unui fax. După fiecare tranzacţie, pe afişajul
panoului de control apare pentru scurt timp un mesaj de confirmare care indică dacă
faxul a fost trimis cu succes.

• Imprimarea rapoartelor de confirmare pentru fax
• Imprimarea rapoartelor de eroare pentru faxuri
• Imprimarea şi vizualizarea jurnalului fax

Imprimarea rapoartelor de confirmare pentru fax
În cazul în care vă este necesară o confirmare imprimată a trimiterii cu succes a
faxurilor dvs., urmaţi aceste instrucţiuni pentru a activa confirmarea faxurilor înainte
de a trimite vreun fax. Selectaţi fie La trimiterea faxului, fie Trimitere & Primire.
Setarea prestabilită pentru confirmarea faxurilor este Dezactivat. Aceasta înseamnă
că nu este imprimat cun raport de confirmare pentru fiecare fax trimis sau recepţionat.
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După fiecare tranzacţie, pe afişajul panoului de control apare pentru scurt timp un
mesaj de confirmare care indică dacă faxul a fost trimis cu succes.

Pentru a activa confirmarea faxurilor
1. Apăsaţi Configurare.
2. Apăsaţi săgeată la dreapta  pentru a selecta Print Report (Imprimare raport),

apoi apăsaţi OK.
3. Apăsaţi săgeată la dreapta  pentru a selecta Fax Confirmation (Confirmare fax),

apoi apăsaţi OK.
4. Apăsaţi săgeată la dreapta  pentru a selecta una din opţiunile următoare, apoi

apăsaţi OK.

Dezactivat Nu tipăreşte rapoarte de confirmare la trimiterea şi recepţionarea cu
succes a faxurilor. Aceasta este setarea implicită.

La trimiterea
faxului

Se imprimă câte un raport de confirmare pentru fiecare fax trimis.

La primirea
faxului

Se imprimă câte un raport de confirmare pentru fiecare fax recepţionat.

Trimitere &
Primire

Se imprimă câte un raport de confirmare pentru fiecare fax trimis şi
recepţionat.

Sfat Dacă alegeţi La trimiterea faxului sau Trimitere & Primire şi scanaţi
faxul pentru a-l trimite din memorie, puteţi să includeţi o imagine a primei pagini
a faxului în raportul Confirmare fax trimis. Apăsaţi Configurare, apăsaţi
Confirmare fax, apoi apăsaţi din nou La transmiterea faxului. Selectaţi
Activat din meniul Raport imagini la trimitere fax.

Imprimarea rapoartelor de eroare pentru faxuri
Puteţi configura dispozitivul pentru a imprima automat un raport când survine o eroare
pe parcursul transmiterii sau recepţionării.

Pentru a configura dispozitivul să imprime automat rapoarte de eroare pentru fax
1. Apăsaţi Configurare.
2. Apăsaţi săgeată la dreapta  pentru a selecta Print Report (Imprimare raport),

apoi apăsaţi OK.
3. Apăsaţi săgeată la dreapta  pentru a selecta Fax Error (Eroare fax), apoi apăsaţi

OK.
4. Apăsaţi săgeată la dreapta  pentru a selecta una din opţiunile următoare, apoi

apăsaţi OK.

Trimitere &
Primire

Este imprimat de fiecare dată când apare o eroare a funcţiei fax.
Aceasta este setarea implicită.

Dezactivat Nu se imprimă nici un raport de eroare pentru fax.

La trimiterea
faxului

Este imprimat de fiecare dată când apare o eroare de transmisie.
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La primirea
faxului

Este imprimat de fiecare dată când apare o eroare de recepţionare.

Imprimarea şi vizualizarea jurnalului fax
Jurnalele listează faxurile care au fost trimise de la panoul de control al dispozitivului şi
toate faxurile care au fost primite.

Puteţi imprima un jurnal al faxurilor recepţionate şi trimise cu ajutorul dispozitivului.
Fiecare înregistrare din jurnal conţine următoarele informaţii:

• Data şi ora transmisiei
• Tip (recepţionat sau trimis)
• Număr de fax
• Durata
• Număr de pagini
• Rezultatul (starea) transmisiei

Pentru a vizualiza jurnalul fax cu ajutorul software-ului HP de prelucrare foto şi
grafică
1. Pe calculator, rulaţi software-ul HP de prelucrare foto şi grafică. Pentru informaţii

suplimentare, consultaţi Utilizare software HP de editare foto şi grafică.
2. Consultaţi opţiunea de asistenţă a software-ului HP de prelucrare foto şi grafică

pentru instrucţiuni detaliate.
Jurnalul listează faxurile care au fost trimise de la panoul de control al
dispozitivului şi de la software-ul HP pentru fotografii şi imagini şi toate faxurile
care au fost primite.

Pentru a imprima jurnalul de fax de la panoul de control al dispozitivului
1. Apăsaţi Configurare.
2. Apăsaţi săgeată la dreapta  pentru a selecta Print Report (Imprimare raport),

apoi apăsaţi OK.
3. Apăsaţi săgeată la dreapta  pentru a selecta Fax Log (Jurnal de fax), apoi

apăsaţi OK.
4. Apăsaţi din nou OK pentru a imprima jurnalul.

Anularea unui fax
Puteţi să anulaţi în orice moment un fax pe care îl recepţionaţi sau îl trimiteţi

Pentru a anula un fax
▲ Apăsaţi Anulare pe panoul de control al dispozitivului pentru o opri un fax pe care

îl trimiteţi sau îl primiţi. Dacă dispozitivul nu opreşte operaţia de fax, apăsaţi din
nou Anulare.
Dispozitivul imprimă paginile pe care deja a început să le imprime şi apoi anulează
restul faxului. Această acţiune poate dura câteva momente.
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Pentru a anula numărul pe care îl apelaţi
▲ Apăsaţi Anulare pentru a anula formarea numărului curent.
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7 Configurare şi administrare
Această secţiune se adresează administratorului sau persoanei responsabile pentru
administrarea dispozitivului. Această secţiune cuprinde informaţii referitoare la
următoarele subiecte:

• Administrare dispozitiv
• Utilizare instrumente de administrare dispozitiv
• Familiarizarea cu raportul testului automat
• Configurarea serviciului de fax pentru dispozitiv
• Configurare dispozitiv (Windows)
• Configurare dispozitiv (Mac OS)
• Dezinstalarea şi reinstalarea software-ului

Administrare dispozitiv
Pentru gestionarea dispozitivului se pot folosi următoarele instrumente. Pentru
informaţii referitoare la accesarea şi utilizarea instrumentelor, consultaţi Utilizare
instrumente de administrare dispozitiv.

Notă Procedurile specifice pot include alte metode.

Windows
• Panou de control al dispozitivului
• Driver de imprimantă
• Casetă instrumente

Mac OS
• Panou de control al dispozitivului
• HP Printer Utility (Utilitar imprimantă HP)

• Monitorizarea dispozitivului
• Administrare dispozitiv

Monitorizarea dispozitivului
Această secţiune oferă instrucţiuni referitoare la monitorizarea dispozitivului.

Utilizaţi acest instument... pentru a obţine următoarele informaţii...

Panou de control al dispozitivului Obţineţi informaţii despre starea lucrărilor în
curs de procesare, starea de funcţionare a
dispozitivului şi starea cartuşelor de cerneală.

Toolbox (Casetă instrumente) (Windows) Informaţii cartuş cerneală: Faceţi clic pe fila
Estimated Ink Levels (Niveluri de cerneală
estimate) pentru a vizualiza informaţiile
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Utilizaţi acest instument... pentru a obţine următoarele informaţii...

referitoare la nivelurile cernelii, apoi derulaţi
pentru a afişa butonul Cartridge Details
(Detalii cartuş). Faceţi clic pe butonul
Cartridge Details (Detalii cartuş) pentru a
vizualiza informaţii referitoare la cartuşele de
cerneală de schimb.*

HP Printer Utility (Utilitar imprimantă HP)
(Mac OS)

Informaţii cartuş cerneală: Deschideţi
panoul Information and Support (Informaţii
şi asistenţă) şi faceţi clic pe Supplies Status
(Stare consumabile).*

* Avertismentele şi indicatoarele referitoare la nivelurile de cerneală furnizează
informaţii estimative numai în scop de planificare. Când primiţi un mesaj de avertizare
referitor la nivelul scăzut de cerneală, aveţi grijă să fie disponibil un cartuş de schimb
pentru a evita posibilele întârzieri la imprimare. Nu este necesar să înlocuiţi cartuşele
de cerneală cât timp calitatea imprimării este acceptabilă.

Administrare dispozitiv
Această secţiune conţine informaţii referitoare la administrarea dispozitivului şi
modificarea setărilor.

Utilizaţi acest instument... pentru a efectua următoarele acţiuni...

Panoul de control al dispozitivului • Limba şi ţara/regiunea: Apăsaţi Configurare,
selectaţi Basic Settings (Setări de bază), apoi
selectaţi Set Langugage (Setare limbă).

• Setarea datei şi orei: Apăsaţi Configurare,
apăsaţi Basic Settings (Setări de bază), apoi
apăsaţi Date and Time (Data şi ora).

Toolbox (Casetă instrumente)
(Windows)

Efectuaţi activităţile de întreţinere a
dispozitivului: Faceţi clic pe fila Device Services
(Servicii dispozitiv).

HP Printer Utility (Utilitar imprimantă
HP) (Mac OS)

• Modificare setări tavă: Faceţi clic pe Paper
Handling (Alimentare cu hârtie) din cadrul
panoului Printer Settings (Setări imprimantă).

• Executare operaţiuni întreţinere dispozitiv:
Deschideţi panoul Information and Support
(Informaţii şi asistenţă), apoi faceţi clic pe
opţiunea corespunzătoarea operaţiunii pe care
doriţi să o executaţi.

Utilizare instrumente de administrare dispozitiv
• Toolbox (Casetă instrumente) (Windows)
• HP Printer Utility (Utilitar imprimantă HP) (Mac OS)

Toolbox (Casetă instrumente) (Windows)
Toolbox (casetă instrumente) oferă informaţii de întreţinere referitoare la dispozitiv.

(continuare)
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Notă Toolbox (casetă instrumente) poate fi instalat de pe CD-ul de instalare
selectând opţiunea de instalare completă, în cazul în care calculatorul întruneşte
cerinţele de sistem.

• Deschideţi Toolbox (Caseta de instrumente)
• File Toolbox (Casetă instrumente)

Deschideţi Toolbox (Caseta de instrumente)
• În HP Solution Center, faceţi clic pe Settings (Setări), indicaţi spre Print Settings

(Setări imprimare), apoi faceţi clic pe Printer Toolbox (Casetă instrumente
imprimantă).

• Faceţi clic dreapta pe HP Digital Imaging Monitor în bara de activităţi, mergeţi la
Printer Model Name (Nume model imprimantă) şi apoi faceţi clic pe Display
Printer Toolbox (Afişare casetă de instrumente imprimantă).

File Toolbox (Casetă instrumente)
Toolbox (Casetă instrumente) cuprinde următoarele file.

File Contents (Cuprins)

Estimated Ink Level (Nivel de cerneală
estimat)

• Ink Level Informaţion (Informaţii referitoare
la nivelul de cerneală): Prezintă nivelul de
cerneală estimat pentru fiecare cartuş.

Notă Avertismentele şi indicatoarele
referitoare la nivelurile de cerneală furnizează
informaţii estimative numai în scop de
planificare. Când primiţi un mesaj de avertizare
referitor la nivelul scăzut de cerneală, aveţi
grijă să fie disponibil un cartuş de schimb
pentru a evita posibilele întârzieri la imprimare.
Nu este necesar să înlocuiţi cartuşele de
cerneală cât timp calitatea imprimării este
acceptabilă.

• Shop Online (Cumpărare online): Oferă
acces la un site web în cadrul căruia puteţi
comanda online consumabile pentru dispozitiv.

• Order by Phone (Comandă prin telefon):
Prezintă numerele de telefon pe care le puteţi
apela pentru a comanda consumabile pentru
dispozitiv. Nu sunt disponibile numere de
telefon pentru toate ţările/regiunile.

• Detalii despre cartuşe: Prezintă numerele de
ordine şi datele de expirare ale cartuşelor de
cerneală instalate.

Information (Informaţii) Informaţii imprimantă: Afişează hardware-ul
dispozitivului. Opţiunile filei Information (Informaţii)
includ:
Informaţii hardware
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File Contents (Cuprins)

Device Services (Servicii dispozitiv) • Print a Diagnostic Page (Imprimare pagină
de diagnostic): Vă permite să imprimaţi un
raport care oferă informaţii despre dispozitiv,
inclusiv informaţii despre tipul de conexiune,
erori şi firmware.

• Print a Test Page (Imprimare pagină de
testare): Vă permite să imprimaţi raportul
testului automat al dispozitivului. Această
pagină conţine informaţii despre dispozitiv şi
cartuşele de cerneală. Pentru informaţii
suplimentare, consultaţi Familiarizarea cu
raportul testului automat.

• Align the Ink Cartridges (Aliniere cartuşe de
cerneală): Vă ghidează în procesul de aliniere
a cartuşelor de cerneală. Pentru informaţii
suplimentare, consultaţi Alinierea cartuşelor de
cerneală.

• Clean the Ink Cartridges (Curăţare cartuşe
de cerneală): Vă ghidează în procesul de
curăţare a cartuşelor de cerneală. Pentru
informaţii suplimentare, consultaţi Curăţarea
cartuşelor de cerneală.

• Back of Page Smear Cleaning (Curăţare
pete de pe spatele paginii): Curăţă nervurile
dispozitivului dacă cerneala se întinde pe
pagină.

• Paper Feed Cleaning (Curăţare alimentator
de hârtie): Curăţă rolele de preluare a hârtiei.

HP Printer Utility (Utilitar imprimantă HP) (Mac OS)
HP Printer Utility (Utilitar imprimantă HP) conţine instrumente pentru configurarea
setărilor de imprimare, calibrarea dispozitivului, comandarea online a consumabilelor
şi localizarea inforomaţiilor de pe site-ul web de asistenţă.

• Deschideţi HP Printer Utility (Utilitar imprimantă HP)
• Panouri HP Printer Utility (Utilitar imprimantă HP)

Deschideţi HP Printer Utility (Utilitar imprimantă HP)

Pentru a deschide HP Printer Utility (Utilitar imprimantă HP) din spaţiul de lucru
1. Din Finder (Căutare), selectaţi Computer (Calculator) din cadrul meniului Go

(Pornire).
2. Selectaţi discul computerului, selectaţi Library (Bibliotecă) şi selectaţi Printers

(Imprimante).
3. Selectaţi HP, selectaţi Utilities (Utilitare), apoi selectaţi HP Printer Selector

(Selector imprimantă HP).
4. Selectaţi dispozitivul şi faceţi clic pe Launch Utility (Lansare utilitar).

(continuare)
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Pentru a deschide HP Printer Utility (Utilitar imprimantă HP) din HP Device
Manager (Manager dispozitive HP)
1. Faceţi clic pe pictograma HP Device Manager (Manager dispozitive HP) din Dock.
2. Selectaţi dispozitivul în meniul vertical Devices (Dispozitive).
3. În meniul Information and Settings (Informaţii şi setări), faceţi clic pe Maintain

Printer (Întreţinere imprimantă).
4. Selectaţi dispozitivul şi faceţi clic pe Launch Utility (Lansare utilitar).

Panouri HP Printer Utility (Utilitar imprimantă HP)

Panou Information and Support (Informaţii şi asistenţă)
• Stare consumabile: Prezintă informaţii despre cartuşele de cerneală care sunt

instalate.
• Supply Info (Informaţii despre consumabile): Prezintă opţiuni pentru înlocuirea

cartuşelor de cerneală.
• Informaţii dispozitiv: Afişează informaţii referitoare la modelul şi numărul de serie

al dispozitivului. Această pagină conţine informaţii despre dispozitiv şi consumabile.
• Curăţare: Vă ghidează în procesul de curăţare a cartuşelor de cerneală.
• Aliniere: Vă ghidează în procesul de aliniere a cartuşelor de cerneală.
• Asistenţă clienţi: Facilitează accesul la site-ul web HP unde puteţi obţine

asistenţă referitoare la dispozitiv, înregistra dispozitivul, şi obţine informaţii despre
returnarea şi reciclarea consumabilelor de imprimare folosite.

Familiarizarea cu raportul testului automat
Utilizaţi raportul testului automat pentru:

• Vizualizarea informaţiilor curente despre dispozitiv şi starea cartuşelor de cerneală
• Asistenţă la depanarea problemelor

De asemenea, raportul testului automat conţine un jurnal cu evenimente recente.
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Dacă doriţi să contactaţi telefonic HP, este adesea util să imprimaţi raportul testului
automat ínainte de a apela.

1. Informaţii imprimantă: Afişează informaţii despre dispozitiv (precum numele
produsului, numărul modelului, numărul de serie şu numărul versiunii firmware-
ului) şi numărul de pagini imprimate din tavă.

2. Model de testare a duzelor: Lipsa liniilor indică probleme la cartuşele de
cerneală. Încercaţi să curăţaţi cartuşele sau înlocuiţi cartuşele.

3. Bare şi casete colorate: Barele sau casetele color neuniforme, estompate sau
şterse indică un nivel scăzut de cerneală. Verificaţi nivelurile de cerneală.

4. Jurnal eveniment: Prezintă un jurnal al evenimentelor apărute recent.

Pentru a imprima raportul testului automat
• Panoul de control al dispozitivului: Apăsaţi Configurare, selectaţi Print Report

(Imprimare raport), selectaţi Self-Test (Test automat), apoi apăsaţi OK.
• HP Printer Utility (Utilitar imprimantă HP) (Mac OS): Faceţi clic pe Device

Information (Informaţii dispozitiv) din cadrul panoului Information and Support
(Informaţii şi asistenţă), apoi faceţi clic pe Print Configuration Page (Imprimare
pagină configurare).

Configurarea serviciului de fax pentru dispozitiv
După finalizarea tuturor etapelor din ghidul începătorului, utilizaţi instrucţiunile din
această secţiune pentru a finaliza configurarea faxului. Păstraţi ghidul începătorului
pentru a-l utiliza în viitor.

Din această secţiune aflaţi cum să configuraţi dispozitivul astfel încât serviciul de fax
să funcţioneze cu succes în combinaţie cu dispozitivele şi serviciile de care beneficiaţi
deja pe aceeaşi linie telefonică.
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Sfat De asemenea, puteţi utiliza aplicaţiile Fax Setup Wizard (Expert configurare
fax) (Windows) sau HP Fax Setup Utility (Utilitar configurare fax HP) (Mac OS)
care vă vor ajuta să configuraţi rapid unele setări importante ale faxului, cum ar fi
modul de răspuns sau informaţiile din antetul faxului. Aplicaţiile Fax Setup Wizard
(Expert configurare fax) (Windows) sau HP Fax Setup Utility (Utilitar configurare
fax HP) (Mac OS) pot fi accesate din software-ul instalat cu dispozitivul. După ce
rulaţi una din aplicaţiile Fax Setup Wizard (Expert configurare fax) (Windows) sau
HP Fax Setup Utility (Utilitar configurare fax HP) (Mac OS), urmaţi procedurile
descrise în această secţiune pentru a finaliza configurarea faxului.

• Setare servicii fax (sisteme paralele de telefonie)
• Configurare fax tip serial

Setare servicii fax (sisteme paralele de telefonie)
Înainte de a configura dispozitivul pentru fax, stabiliţi tipul de sistem telefonic utilizat în
ţara/regiunea dvs.. Instrucţiunile pentru configurarea dispozitivului pentru fax diferă în
funcţie de tipul sistemului telefonic deţinut, serial sau paralel.

• În cazul în care ţara/regiunea dvs. nu este listată în tabelul de mai jos, aveţi
probabil un sistem telefonic de tip serial. Într-un sistem telefonic de tip serial, tipul
conectorului de pe dispozitivul telefonic partajat (modem, telefon sau robot
telefonic) nu permite o conexiune fizică la port-ul „2-EXT” al dispozitivului. În
schimb, toate dispozitivele trebuie să fie conectate la o priză telefonică de perete.

Notă În unele ţări/regiuni în care se utilizează sisteme telefonice de tip serial,
cablul telefonic livrat împreună cu dispozitivul este posibil să aibă ataşată o
priză telefonică suplimentară. Aceasta vă permite să conectaţi alte dispozitive
de telecomunicaţii la priza de perete în care conectaţi dispozitivul.

• Dacă ţara/regiunea dvs. apare în tabelul de mai jos, probabil aveţi un sistem
telefonic de tip paralel. În cazul unui sistem telefonic de tip paralel, puteţi conecta
dispozitive telefonice partajate la linia telefonică utilizând portul "2-EXT" din partea
din spate a dispozitivului.

Notă Dacă deţineţi un sistem telefonic de tip paralel, HP vă recomandă să
utilizaţi cablul telefonic cu două fire livrat împreună cu dispozitivul pentru a
conecta dispozitivul la priza telefonică de perete.

Tabelul 7-1  Ţările/Regiunile cu sistem telefonic de tip paralel

Argentina Australia Brazilia

Canada Chile China

Columbia Grecia India

Indonezia Irlanda Japonia

Coreea America Latină Malaezia

Mexic Filipine Polonia

Portugalia Rusia Arabia Saudită
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Singapore Spania Taiwan

Tailanda SUA Venezuela

Vietnam   

Dacă nu sunteţi sigur ce tip de sistem telefonic aveţi (serial sau paralel), consultaţi
compania de telefonie.

• Alegerea setării corecte a faxului pentru domiciliu sau birou
• Selectarea scenariului de configurare a faxului
• Caz A: Linie fax separată (nu se recepţionează apeluri vocale)
• Caz B: Setare dispozitiv cu DSL
• Cazul C: Configurarea dispozitivului cu un sistem telefonic PBX sau cu o linie ISDN
• Caz D: Fax cu un serviciu de apelare distinctă pe aceeaşi linie
• Caz E: Linie partajată voce/fax
• Caz F: Linie partajată voce/fax cu mesagerie vocală
• Caz G: Linie fax partajată cu modem pentru computer (nu se recepţionează apeluri

vocale)
• Caz H: Linie partajată voce/fax cu modem de calculator
• Caz I: Linie partajată voce/fax cu robot telefonic
• Caz J: Linie partajată voce/fax cu modem de calculator şi robot telefonic
• Caz K: Linie partajată voce/fax cu modem dial-up pentru calculator şi mesagerie

vocală

Alegerea setării corecte a faxului pentru domiciliu sau birou
Pentru a utiliza cu succes serviciul de fax, este necesar să cunoaşteţi tipurile de
dispozitive şi servicii (dacă există) care partajează aceeaşi linie telefonică cu
dispozitivul. Acest lucru este important, deoarece poate fi necesar să conectaţi unele
dintre dispozitivele de birou direct la dispozitiv şi, de asemenea, să modificaţi unele
setări pentru fax înainte de a putea să utilizaţi serviciul de fax cu succes.

Pentru a stabili modalitatea optimă de configurare a dispozitivului pentru domiciliu sau
birou, citiţi mai întâi întrebările din cadul acestei secţiuni şi notaţi-vă răspunsurile la
aceste întrebări. În continuare, consultaţi tabelul din secţiunea următoare şi alegeţi
scenariul de setare recomandat pe baza răspunsurilor dvs..

Citiţi şi răspundeţi la întrebările care urmează în ordinea în care sunt prezentate.

1. Compania de telefonie vă furnizează un serviciu de tip DSL? (Linia DSL poate fi
denumită ADSL în ţara/regiunea dvs.)
Dacă răspunsul este Da, treceţi direct la Caz B: Setare dispozitiv cu DSL. Nu este
necesar să răspundeţi la celelalte întrebări.
Dacă aţi răspuns Nu, continuaţi să răspundeţi la întrebări.

2. Aveţi un sistem telefonic PBX sau un sistem ISDN?
Dacă răspunsul este Da, treceţi direct la Cazul C: Configurarea dispozitivului cu un
sistem telefonic PBX sau cu o linie ISDN. Nu este necesar să răspundeţi la
celelalte întrebări.
Dacă aţi răspuns Nu, continuaţi să răspundeţi la întrebări.

Ţările/Regiunile cu sistem telefonic de tip paralel (continuare)
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3. Sunteţi abonat la un serviciu de apelare distinctă care furnizează mai multe
numere de telefon cu modele de semnale de apel diferite?
Dacă răspunsul este Da, treceţi direct la Caz D: Fax cu un serviciu de apelare
distinctă pe aceeaşi linie. Nu este necesar să răspundeţi la celelalte întrebări.
Dacă aţi răspuns Nu, continuaţi să răspundeţi la întrebări.
Nu sunteţi sigur că dispuneţi de un serviciu de apelare distinctă? Numeroase
companii de telefonie pun la dispoziţia clienţilor serviciul de semnale de apel
distincte, ceea ce permite existenţa mai multor numere pe o singură linie telefonică.
Când vă abonaţi la un astfel de serviciu, fiecare număr are un model de semnal de
apel distinct. De exemplu, puteţi avea semnale de apel simple, duble şi triple
pentru numere diferite. Puteţi asocia un număr de telefon cu sonerie simplă pentru
apelurile vocale, şi un alt număr de telefon cu sonerie dublă pentru apelurile fax.
Acest lucru vă permite să distingeţi apelurile vocale de apelurile fax atunci când
sună telefonul.

4. Recepţionaţi apeluri vocale la acelaşi număr de telefon pe care doriţi să-l folosiţi şi
pentru serviciul de fax prin dispozitiv?
Continuaţi să răspundeţi la întrebări.

5. Aveţi un modem de computer montat pe aceeaşi linie telefonică cu dispozitivul?
Nu sunteţi sigur dacă utilizaţi un modem de computer? Dacă răspunsul este Da la
oricare dintre întrebările următoare, înseamnă că utilizaţi un modem de computer:
• Trimiteţi şi recepţionaţi faxuri direct către şi de la aplicaţii software ale

computerului prin intermediul unei conexiuni dial-up?
• Trimiteţi sau recepţionaţi mesaje e-mail pe computer printr-o conexiune dial-up?
• Accesaţi Internet-ul de la computer printr-o conexiune dial-up?
Continuaţi să răspundeţi la întrebări.

6. Aveţi un robot telefonic care preia apeluri vocale la acelaşi număr de telefon pe
care doriţi să-l folosiţi şi pentru apelurile de fax prin dispozitiv?
Continuaţi să răspundeţi la întrebări.

7. Sunteţi abonat la un serviciu de mesagerie vocală al companiei de telefonie
disponibil pentru acelaşi număr de telefon pe care îl veţi utiliza pentru apelurile de
fax prin dispozitiv?
După ce aţi răspuns la întrebări, treceţi la secţiunea următoare pentru a selecta
scenariul de configurare a faxului.

Selectarea scenariului de configurare a faxului
După ce aţi răspuns la toate întrebările despre dispozitivele şi serviciile care
partajează linia telefonică cu dispozitivul, sunteţi pregătit să alegeţi tipul optim de
configurare pentru domiciliul sau biroul dvs.

Din prima coloană a tabelului următor, alegeţi combinaţia de dispozitive şi servicii
corespunzătoare situaţiei de acasă sau de la serviciu. Apoi, citiţi scenariul de
configurare corespunzător din coloana a doua sau a treia, în funcţie de sistemul dvs.
telefonic. În secţiunile următoare, sunt incluse instrucţiuni pas-cu-pas pentru fiecare
variantă.

Dacă aţi răspuns la toate întrebările din secţiunea precedentă şi nu deţineţi nici unul
dintre echipamentele sau serviciile descrise, alegeţi „Fără” din prima coloană a
tabelului.
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Notă În cazul în care configuraţia existentă în domiciliul sau biroul dvs. nu este
descrisă în acest capitol, configuraţi dispozitivul ca pe un telefon analogic obişnuit.
Asiguraţi-vă că utilizaţi cablul telefonic livrat împreună cu dispozitivul, conectând
un capăt al acestuia la priza telefonică de perete şi celălalt capăt la port-ul 1-LINE
din spatele dispozitivului. Dacă utilizaţi alt cablu telefonic, puteţi întâmpina
dificultăţi la trimiterea şi recepţionarea faxurilor.

Alte echipamente/servicii
care partajează linia de fax

Configurare recomandată a
faxului pentru sisteme
telefonice de tip paralel

Configurare recomandată a
faxului pentru sisteme
telefonice de tip serial

Fără
(Aţi răspuns Nu la toate
întrebările.)

Caz A: Linie fax separată (nu
se recepţionează apeluri
vocale)

Consultaţi informaţiile
corespunzătoare ţării Dvs. în
Configurare fax tip serial

Serviciu DSL
(Aţi răspuns Da numai la
întrebarea 1.)

Caz B: Setare dispozitiv cu
DSL

Consultaţi informaţiile
corespunzătoare ţării Dvs. în
Configurare fax tip serial

Sistem PBX sau ISDN
(Aţi răspuns Da numai la
întrebarea 2.)

Cazul C: Configurarea
dispozitivului cu un sistem
telefonic PBX sau cu o linie
ISDN

Consultaţi informaţiile
corespunzătoare ţării Dvs. în
Configurare fax tip serial

Serviciu de apelare distinctă
(Aţi răspuns Da numai la
întrebarea 3.)

Caz D: Fax cu un serviciu de
apelare distinctă pe aceeaşi
linie

Consultaţi informaţiile
corespunzătoare ţării Dvs. în
Configurare fax tip serial

Apeluri vocale
(Aţi răspuns Da numai la
întrebarea 4.)

Caz E: Linie partajată voce/fax Consultaţi informaţiile
corespunzătoare ţării Dvs. în
Configurare fax tip serial

Apeluri vocale şi serviciu de
mesagerie vocală
(Aţi răspuns Da numai la
întrebările 4 şi 7.)

Caz F: Linie partajată voce/
fax cu mesagerie vocală

Consultaţi informaţiile
corespunzătoare ţării Dvs. în
Configurare fax tip serial

Modem dial-up de computer
(Aţi răspuns Da numai la
întrebarea 5.)

Caz G: Linie fax partajată cu
modem pentru computer (nu
se recepţionează apeluri
vocale)

Neaplicabil.

Apeluri vocale şi modem dial-
up de computer
(Aţi răspuns Da numai la
întrebările 4 şi 5.)

Caz H: Linie partajată voce/
fax cu modem de calculator

Neaplicabil.

Apeluri vocale şi robot
telefonic
(Aţi răspuns Da numai la
întrebările 4 şi 6.)

Caz I: Linie partajată voce/fax
cu robot telefonic

Neaplicabil.

Apeluri vocale, modem dial-
up de computer şi robot
telefonic
(Aţi răspuns Da numai la
întrebările 4, 5 şi 6.)

Caz J: Linie partajată voce/
fax cu modem de calculator şi
robot telefonic

Neaplicabil.
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Alte echipamente/servicii
care partajează linia de fax

Configurare recomandată a
faxului pentru sisteme
telefonice de tip paralel

Configurare recomandată a
faxului pentru sisteme
telefonice de tip serial

Apeluri vocale, modem dial-
up de computer şi serviciu de
mesagerie vocală
(Aţi răspuns Da numai la
întrebările 4, 5 şi 7.)

Caz K: Linie partajată voce/
fax cu modem dial-up pentru
calculator şi mesagerie vocală

Neaplicabil.

Caz A: Linie fax separată (nu se recepţionează apeluri vocale)
Dacă aveţi o linie telefonică separată pe care nu recepţionaţi apeluri vocale şi nu aveţi
nici un alt dispozitiv conectat la această linie telefonică, configuraţi dispozitivul conform
descrierii din această secţiune.

Figura 7-1  Vedere din spate a dispozitivului

1 Priză telefonică de perete

2 Utilizaţi cablul telefonic furnizat împreună cu dispozitivul pentru
conectarea la port-ul 1-LINE

Pentru a configura dispozitivul cu o linie de fax separată
1. Utilizând cablul telefonic livrat împreună cu dispozitivul, conectaţi un capăt la priza

telefonică de perete, apoi conectaţi celălalt capăt la port-ul cu eticheta 1-LINE din
spatele dispozitivului.

Notă Dacă nu utilizaţi cablul telefonic livrat împreună cu dispozitivul pentru a-l
conecta la priza telefonică de perete, este posibil să nu reuşiţi să trimiteţi sau
să primiţi faxuri. Acest cablu telefonic special este diferit de cablurile telefonice
pe care este posibil să le aveţi acasă sau la serviciu.

2. Activaţi setarea Răspuns automat.
3. (Opţional) Schimbaţi setarea Nr. apeluri până la răspuns la valoarea cea mai

mică (două semnale de apel).
4. Efectuaţi un test pentru fax.

Atunci când sună telefonul, dispozitivul răspunde automat după numărul de semnale
de apel stabilit prin setarea Nr. apeluri până la răspuns. Apoi va începe să emită
tonuri de recepţie de fax către dispozitivul sursă fax şi va recepţiona faxul.
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Caz B: Setare dispozitiv cu DSL
Dacă beneficiaţi de un serviciu DSL furnizat de compania de telefonie, şi nu conectaţi
nici un alt echipament la dispozitiv, utilizaţi instrucţiunile din această secţiune pentru
conectarea unui filtru DSL între priza telefonică de perete şi dispozitiv. Filtrul DSL
elimină semnalul digital care poate interfera cu dispozitivul, astfel încât comunicarea
dispozitivului cu linia telefonică să se realizeze într-un mod adecvat. (Linia DSL poate
fi denumită ADSL în ţara/regiunea dvs.)

Notă Dacă deţineţi o linie DSL şi nu conectaţi filtrul DSL, nu veţi putea trimite şi
recepţiona faxuri cu ajutorul dispozitivului.

Figura 7-2  Vedere din spate a dispozitivului

1 Priză telefonică de perete

2 Filtru DSL (sau ADSL) şi cablu livrat de furnizorul dvs. DSL

3 Utilizaţi cablul telefonic furnizat împreună cu dispozitivul pentru
conectarea la port-ul 1-LINE

Pentru a configura dispozitivul cu DSL
1. Obţineţi un filtru DSL de la furnizorul DSL.
2. Utilizând cablul telefonic livrat împreună cu dispozitivul, conectaţi un capăt la portul

liber al filtrului DSL, apoi conectaţi celălalt capăt la port-ul marcat1-LINE din
spatele dispozitivului.

Notă Dacă nu utilizaţi cablul furnizat pentru conectarea de la filtrul DSL la
dispozitiv, este posibil să nu reuşiţi să trimiteţi sau să primiţi faxuri. Acest cablu
telefonic special este diferit de cablurile telefonice pe care este posibil să le
aveţi acasă sau la serviciu.
Deoarece este furnizat un singur cablu telefonic, este posibil să fie necesar să
obţineţi cabluri telefonice suplimentare pentru această configuraţie.

3. Conectaţi un cablu telefonic suplimentar de la filtrul DSL la priza telefonică de
perete.

4. Efectuaţi un test pentru fax.
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Cazul C: Configurarea dispozitivului cu un sistem telefonic PBX sau cu o linie
ISDN
Dacă utilizaţi un sistem telefonic PBX sau un convertor/adaptor terminal ISDN,
efectuaţi următoarele acţiuni:

• Dacă utilizaţi un convertor/adaptor terminal PBX sau ISDN, conectaţi dispozitivul la
portul pentru fax şi telefon. De asemenea, asiguraţi-vă că adaptorul terminal este
setat corespunzător tipului de comutare corect pentru ţara/regiunea dvs., dacă
acest lucru este posibil.

Notă Unele sisteme ISDN permit configurarea porturilor pentru anumite
echipamente telefonice. De exemplu, un port poate fi atribuit pentru telefon şi
faxuri corespunzătoare grupului cu numărul 3, iar un alt port pentru scopuri
multiple. Dacă întâmpinaţi probleme atunci când sunteţi conectat la port-ul
pentru fax/telefon al convertorului ISDN, încercaţi să utilizaţi portul stabilit
pentru scopuri multiple, acesta putând fi marcat prin denumirea "multi-combi"
sau printr-o denumite asemănătoare.

• Dacă utilizaţi un sistem telefonic PBX, setaţi tonul pentru apel în aşteptare pe
poziţia "dezactivat".

Notă Numeroase sisteme PBX digitale au un ton pentru apeluri în aşteptare
care este „activat” în mod implicit. Tonul pentru apeluri în aşteptare va interfera
cu transmisia de fax şi nu veţi putea trimite sau recepţiona faxuri cu
dispozitivul. Pentru instrucţiuni despre dezactivarea tonului pentru apeluri în
aşteptare, consultaţi documentaţia furnizată împreună cu sistemul telefonic
PBX.

• Dacă utilizaţi un sistem telefonic PBX, formaţi numărul pentru o linie exterioară
înainte de a forma numărul de fax.

• Asiguraţi-vă că utilizaţi cablul furnizat pentru a conecta dispozitivul la priza
telefonică de perete. În caz contrar, este posibil să nu puteţi utiliza corespunzător
serviciul de fax. Acest cablu telefonic special este diferit de cablurile telefonice pe
care este posibil să le aveţi acasă sau la serviciu. În cazul în care cablul telefonic
furnizat este prea scurt, achiziţionaţi un conector de la un magazin local de
produse electronice şi prelungiţi-l.

Caz D: Fax cu un serviciu de apelare distinctă pe aceeaşi linie
Dacă, prin intermediul companiei telefonice, sunteţi abonat la un serviciu de semnale
de apel distincte care vă permite să aveţi mai multe numere de telefon pe o linie
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telefonică, fiecare cu un tip de sonerie distinct, configuraţi dispozitivul conform
descrierii din această secţiune.

Figura 7-3  Vedere din spate a dispozitivului

1 Priză telefonică de perete

2 Utilizaţi cablul telefonic furnizat împreună cu dispozitivul pentru
conectarea la port-ul 1-LINE

Pentru configurarea dispozitivului cu un serviciu de semnale de apel distincte
1. Utilizând cablul telefonic livrat împreună cu dispozitivul, conectaţi un capăt la priza

telefonică de perete, apoi conectaţi celălalt capăt la port-ul cu eticheta 1-LINE din
spatele dispozitivului.

Notă Dacă nu utilizaţi cablul telefonic livrat împreună cu dispozitivul pentru a-l
conecta la priza telefonică de perete, este posibil să nu reuşiţi să trimiteţi sau
să primiţi faxuri. Acest cablu telefonic special este diferit de cablurile telefonice
pe care este posibil să le aveţi acasă sau la serviciu.

2. Activaţi setarea Răspuns automat.
3. Schimbaţi setarea Semnal de apel distinct astfel încât să corespundă modelului

pe care compania telefonică l-a asociat numărului dvs. de fax.

Notă În mod implicit, dispozitivul este setat pentru a răspunde la toate tipurile
de sonerii. Dacă nu setaţi opţiunea Semnal de apel distinct astfel încât să
corespundă modelului de sonerie asociat numărului dvs. de fax, este posibil ca
dispozitivul să răspundă atât la apelurile vocale, cât şi la apelurile de fax sau
să nu răspundă deloc.

4. (Opţional) Schimbaţi setarea Nr. apeluri până la răspuns la valoarea cea mai
mică (două semnale de apel).

5. Efectuaţi un test pentru fax.

Dispozitivul va răspunde automat la apelurile primite care au modelul de semnal
selectat (setarea Semnal de apel distinct), după numărul de apeluri selectat (setarea
Nr. apeluri până la răspuns). Apoi va începe să emită tonuri de recepţie de fax către
dispozitivul sursă fax şi va recepţiona faxul.
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Caz E: Linie partajată voce/fax
Dacă recepţionaţi atât apeluri vocale cât şi apeluri fax la acelaşi număr de telefon şi nu
aveţi alte dispozitive (sau mesagerie vocală) pe această linie telefonică, configuraţi
dispozitivul conform descrierii din această secţiune.

Figura 7-4  Vedere din spate a dispozitivului

1 Priză telefonică de perete

2 Utilizaţi cablul telefonic furnizat împreună cu dispozitivul pentru
conectarea la port-ul 1-LINE

3 Telefon (opţional)

Pentru configurarea dispozitivului cu o linie partajată voce/fax
1. Utilizând cablul telefonic livrat împreună cu dispozitivul, conectaţi un capăt la priza

telefonică de perete, apoi conectaţi celălalt capăt la port-ul cu eticheta 1-LINE din
spatele dispozitivului.

Notă Dacă nu utilizaţi cablul telefonic livrat împreună cu dispozitivul pentru a-l
conecta la priza telefonică de perete, este posibil să nu reuşiţi să trimiteţi sau
să primiţi faxuri. Acest cablu telefonic special este diferit de cablurile telefonice
pe care este posibil să le aveţi acasă sau la serviciu.

2. Optaţi pentru una din următoarele acţiuni:
• Dacă aveţi un sistem telefonic de tip paralel, scoateţi mufa albă din port-ul 2-

EXT din spatele dispozitivului, apoi conectaţi un telefon la acest port.
• Dacă aveţi un sistem telefonic de tip serial, puteţi să conectaţi telefonul direct

deasupra cablului dispozitivului, care are ataşată o mufă pentru perete.
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3. În continuare, trebuie să decideţi cum doriţi ca dispozitivul să răspundă la apeluri,
automat sau manual:
• Dacă setaţi dispozitivul să răspundă automat la apeluri, acesta va răspunde la

toate apelurile de primire şi va primi faxurile. În acest caz, dispozitivul nu va
putea face distincţia între apelurile de fax şi cele vocale; dacă bănuiţi că apelul
este de tip vocal, va trebui să răspundeţi înainte ca dispozitivul să recepţioneze
apelul. Pentru a configura dispozitivul să răspundă automat la apeluri, activaţi
setarea Răspuns automat.

• Dacă setaţi dispozitivul pentru răspuns manual la faxuri, trebuie să fiţi
disponibil pentru a răspunde personal la apelurile de fax primite, dispozitivul
neputând să primească faxurile în caz contrar. Pentru a configura dispozitivul
să se răspundă manual la apeluri, dezactivaţi setarea Răspuns automat.

4. Efectuaţi un test pentru fax.
Dacă răspundeţi înaintea dispozitivului şi auziţi tonuri de fax de la un dispozitiv fax
expeditor, va trebui să răspundeţi manual la apelul de fax.

Caz F: Linie partajată voce/fax cu mesagerie vocală
Dacă recepţionaţi atât apeluri vocale cât şi apeluri fax la acelaşi număr de telefon şi
sunteţi abonat la un serviciu de mesagerie vocală prin intermediul companiei
telefonice, configuraţi dispozitivul conform descrierii din această secţiune.

Notă Nu puteţi recepţiona faxuri în mod automat dacă aveţi un serviciu de
mesagerie vocală pe acelaşi număr de telefon pe care îl utilizaţi pentru apeluri fax.
Va trebui să răspundeţi manual la faxuri, adică va trebui să fiţi disponibil pentru a
prelua personal apelurile fax primite. Dacă doriţi să recepţionaţi faxuri automant,
contactaţi compania telefonică pentru a obţine un abonament la un serviciu de
apelare distinctă, sau pentru a obţine o linie telefonică separată pentru faxuri.

Figura 7-5  Vedere din spate a dispozitivului

1 Priză telefonică de perete

2 Utilizaţi cablul telefonic furnizat împreună cu dispozitivul pentru
conectarea la port-ul „1-LINE”
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Pentru a configura dispozitivul pentru o linie cu mesagerie vocală
1. Utilizând cablul telefonic livrat împreună cu dispozitivul, conectaţi un capăt la priza

telefonică de perete, apoi conectaţi celălalt capăt la port-ul cu eticheta 1-LINE din
spatele dispozitivului.

Notă Dacă nu utilizaţi cablul telefonic livrat împreună cu dispozitivul pentru a-l
conecta la priza telefonică de perete, este posibil să nu reuşiţi să trimiteţi sau
să primiţi faxuri. Acest cablu telefonic special este diferit de cablurile telefonice
pe care este posibil să le aveţi acasă sau la serviciu.

2. Dezactivaţi setarea Răspuns automat.
3. Efectuaţi un test pentru fax.

Dacă nu sunteţi disponibil pentru a răspunde personal la apelurile de fax primite,
dispozitivul nu va primi faxuri. Trebuie să iniţiaţi faxul manual înainte ca mesajul vocal
să ocupe linia.

Caz G: Linie fax partajată cu modem pentru computer (nu se recepţionează
apeluri vocale)
Dacă dispuneţi de o linie de fax pe care nu recepţionaţi apeluri vocale şi, de
asemenea, de un modem de calculator conectat pe această linie, configuraţi
dispozitivul conform descrierii din această secţiune.

Notă Dacă dispuneţi de un modem dial-up de calculator, modemul dial-up de
calculator partajează linia telefonică cu dispozitivul. Nu veţi putea utiliza simultan
modemul şi dispozitivul. De exemplu, nu puteţi utiliza dispozitivul pentru serviciul
de fax în timp ce utilizaţi modemul de calculator pentru a trimite un e-mail sau
pentru acces la Internet.

• Configurarea dispozitivului cu un modem dial-up de calculator
• Configurarea dispozitivului cu un modem DSL/ADSL de calculator

Configurarea dispozitivului cu un modem dial-up de calculator
Dacă utilizaţi aceeaşi linie telefonică pentru trimiterea de faxuri şi pentru un modem
dial-up de calculator, urmaţi aceste instrucţiuni pentru configurarea dispozitivului.

Figura 7-6  Vedere din spate a dispozitivului
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1 Priză telefonică de perete

2 Utilizaţi cablul telefonic furnizat împreună cu dispozitivul pentru
conectarea la port-ul „1-LINE”

3 Computer cu modem

Pentru a configura dispozitivul cu un modem dial-up pentru calculator
1. Scoateţi conectorul alb de la port-ul cu eticheta 2-EXT din spatele dispozitivului.
2. Găsiţi cablul telefonic care se conectează între spatele computerului (modemul

dial-up al computerului) şi priza telefonică de perete. Deconectaţi cablul de la priza
telefonică şi conectaţi-l la port-ul cu eticheta 2-EXT din spatele dispozitivului.

3. Utilizând cablul telefonic livrat împreună cu dispozitivul, conectaţi un capăt la priza
telefonică de perete, apoi conectaţi celălalt capăt la port-ul cu eticheta 1-LINE din
spatele dispozitivului.

Notă Dacă nu utilizaţi cablul telefonic livrat împreună cu dispozitivul pentru a-l
conecta la priza telefonică de perete, este posibil să nu reuşiţi să trimiteţi sau
să primiţi faxuri. Acest cablu telefonic special este diferit de cablurile telefonice
pe care este posibil să le aveţi acasă sau la serviciu.

4. Dacă software-ul modemului este configurat să primească automat faxuri pe
computer, dezactivaţi această setare.

Notă Dacă nu dezactivaţi setarea pentru recepţionarea automată a faxurilor
din software-ul modemului, dispozitivul nu va putea să primească faxuri.

5. Activaţi setarea Răspuns automat.
6. (Opţional) Schimbaţi setarea Nr. apeluri până la răspuns la valoarea cea mai

mică (două semnale de apel).
7. Efectuaţi un test pentru fax.
Atunci când sună telefonul, dispozitivul răspunde automat după numărul de semnale
de apel stabilit prin setarea Nr. apeluri până la răspuns. Apoi va începe să emită
tonuri de recepţie de fax către dispozitivul sursă fax şi va recepţiona faxul.
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Configurarea dispozitivului cu un modem DSL/ADSL de calculator
Dacă dispuneţi de o linie DSL şi utilizaţi acea linie telefonică pentru a trimite faxuri,
urmaţi aceste instrucţiuni pentru configurarea faxului.

1 Priză telefonică de perete

2 Splitter paralel

3 Filtru DSL/ADSL
Conectaţi unul dintre capetele cablului telefonic furnizat cu dispozitivul
pentru conectarea la port-ul 1-LINE din partea din spate a
dispozitivului. Conectaţi celălalt capăt al cablului la filtrul DSL/ADSL.

4 Calculator

5 Modem DSL/ADSL de calculator

Notă Trebuie să cumpăraţi un splitter paralel. Un splitter paralel are un port RJ-11
în partea frontală şi două port-uri RJ-11 în partea din spate. Nu utilizaţi un splitter
telefonic pentru 2 linii, un splitter serial sau un splitter paralel cu două port-uri
RJ-11 în partea frontală şi o fişă în partea din spate.

Pentru a configura dispozitivul cu un modem DSL/ADSL de calculator
1. Obţineţi un filtru DSL de la furnizorul DSL.
2. Utilizând cablul telefonic livrat împreună cu dispozitivul, conectaţi un capăt la filtrul

DSL, apoi conectaţi celălalt capăt la port-ul marcat 1-LINE din partea din spate a
dispozitivului.

Notă Dacă nu utilizaţi cablul telefonic furnizat împreună cu dispozitivul pentru
a conecta filtrul DSL cu dispozitivul, este posibil să nu reuşiţi să trimiteţi sau să
primiţi faxuri. Acest cablu telefonic special este diferit de cablurile telefonice pe
care este posibil să le aveţi acasă sau la serviciu.
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3. Conectaţi filtrul DSL la splitter-ul paralel.
4. Conectaţi modem-ul DSL la splitter-ul paralel.
5. Conectaţi splitter-ul paralel la priza de perete.
6. Efectuaţi un test pentru fax.
Atunci când sună telefonul, dispozitivul răspunde automat după numărul de semnale
de apel stabilit prin setarea Nr. apeluri până la răspuns. Apoi va începe să emită
tonuri de recepţie de fax către dispozitivul sursă fax şi va recepţiona faxul.

Caz H: Linie partajată voce/fax cu modem de calculator
Dacă recepţionaţi atât apeluri vocale, cât şi apeluri de fax la acelaşi număr de telefon
şi aveţi un modem de calculator conectat la această linie telefonică, configuraţi
dispozitivul conform descrierii din această secţiune.

Notă Deoarece modemul de calculator partajează linia telefonică cu dispozitivul,
nu veţi putea utiliza simultan modemul şi dispozitivul. De exemplu, nu puteţi utiliza
echipamentul pentru serviciul de fax, în timp ce utilizaţi modemul de calculator
pentru a trimite un e-mail sau pentru acces la Internet.

• Linie partajată voce/fax cu modem dial-up de calculator
• Linie partajată voce/fax cu modem DSL/ADSL de calculator

Linie partajată voce/fax cu modem dial-up de calculator
Dacă utilizaţi linia telefonică atât pentru apeluri vocale cât şi pentru apeluri fax, utilizaţi
aceste instrucţiuni pentru a configura faxul.

Există două moduri diferite de configurare a dispozitivului cu calculatorul, în funcţie de
numărul de port-uri pentru telefon ale calculatorului. Înainte să începeţi, verificaţi dacă
pe computer există unul sau două port-uri pentru telefon.

• Dacă pe computer există un singur port pentru telefon, va trebui să achiziţionaţi un
splitter paralel (denumit şi conector), conform ilustraţiei de mai jos. (Un splitter
paralel are un port RJ-11 în partea frontală şi două port-uri RJ-11 în partea din
spate. Nu utilizaţi un splitter telefonic pentru 2 linii, un splitter serial sau un splitter
paralel cu două port-uri RJ-11 în partea frontală şi o fişă în partea din spate.)

Figura 7-7  Exemplu de splitter paralel
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• Dacă, calculatorul dispune de un singur port pentru telefon, configuraţi dispozitivul
conform descrierii de mai jos.

Figura 7-8  Vedere din spate a dispozitivului

1 Priză telefonică de perete

2 Cablu telefonic furnizat cu dispozitivul conectat la portul 1-LINE din
partea din spate a dispozitivului

3 Splitter paralel

4 Calculator

5 Telefon

Pentru a configura dispozitivul pe aceeaşi linie telefonică cu un calculator care
dispune de un singur port pentru telefon
1. Scoateţi conectorul alb de la port-ul cu eticheta 2-EXT din spatele dispozitivului.
2. Găsiţi cablul telefonic care se conectează între spatele computerului (modemul

dial-up al computerului) şi priza telefonică de perete. Deconectaţi cablul de la priza
telefonică de perete şi conectaţi-l la splitter-ul paralel.

3. Conectaţi un cablu telefonic de la splitter-ul paralel la portul marcat 2-EXT din
partea din spate a dispozitivului.

4. Conectaţi un telefon la splitter-ul paralel.
5. Utilizând cablul telefonic livrat împreună cu dispozitivul, conectaţi un capăt la priza

telefonică de perete, apoi conectaţi celălalt capăt la port-ul cu eticheta 1-LINE din
spatele dispozitivului.

Notă Dacă nu utilizaţi cablul telefonic livrat împreună cu dispozitivul pentru a-l
conecta la priza telefonică de perete, este posibil să nu reuşiţi să trimiteţi sau
să primiţi faxuri. Acest cablu telefonic special este diferit de cablurile telefonice
pe care este posibil să le aveţi acasă sau la serviciu.
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6. Dacă software-ul modemului este configurat să primească automat faxuri pe
computer, dezactivaţi această setare.

Notă Dacă nu dezactivaţi setarea pentru recepţionarea automată a faxurilor
din software-ul modemului, dispozitivul HP nu va putea să primească faxuri.

7. În continuare, trebuie să decideţi cum doriţi ca dispozitivul să răspundă la apeluri,
automat sau manual:
• Dacă setaţi dispozitivul să răspundă automat la apeluri, acesta va răspunde la

toate apelurile de primire şi va primi faxurile. În acest caz, dispozitivul nu va
putea face distincţia între apelurile de fax şi cele vocale; dacă bănuiţi că apelul
este de tip vocal, va trebui să răspundeţi înainte ca dispozitivul să recepţioneze
apelul. Pentru a configura dispozitivul să răspundă automat la apeluri, activaţi
setarea Răspuns automat.

• Dacă setaţi dispozitivul pentru răspuns manual la faxuri, trebuie să fiţi
disponibil pentru a răspunde personal la apelurile de fax primite, dispozitivul
neputând să primească faxurile în caz contrar. Pentru a configura dispozitivul
să se răspundă manual la apeluri, dezactivaţi setarea Răspuns automat.

8. Efectuaţi un test pentru fax.

Notă Dacă, calculatorul dispune de două porturi pentru telefon în partea din
spate, nu este necesară utilizarea unui splitter paralel. Puteţi conecta telefonul la
portul "OUT" al modemului dial-up al calculatorului.

Dacă răspundeţi înaintea dispozitivului şi auziţi tonuri de fax de la un dispozitiv fax
expeditor, va trebui să răspundeţi manual la apelul de fax.

Dacă utilizaţi linia telefonică pentru apeluri vocale, fax şi pentru modem-ul dial-up al
calculatorului, urmaţi aceste instrucţiuni pentru a configura faxul.

Linie partajată voce/fax cu modem DSL/ADSL de calculator
Utilizaţi aceste instrucţiuni dacă, calculatorul dispune de un modem DSL/ADSL

1 Priză telefonică de perete

2 Splitter paralel
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3 Filtru DSL/ADSL

4 Cablu telefonic furnizat cu dispozitivul

5 Modem DSL/ADSL

6 Calculator

7 Telefon

Notă Trebuie să cumpăraţi un splitter paralel. Un splitter paralel are un port RJ-11
în partea frontală şi două port-uri RJ-11 în partea din spate. Nu utilizaţi un splitter
telefonic pentru 2 linii, un splitter serial sau un splitter paralel cu două port-uri
RJ-11 în partea frontală şi o fişă în partea din spate.

Pentru a configura dispozitivul cu un modem DSL/ADSL de calculator
1. Obţineţi un filtru DSL de la furnizorul DSL.

Notă Telefoanele din alte părţi ale domiciliului/biroului care partajează acelaşi
număr de telefon cu serviciul DSL vor trebui conectate prin intermediul unor
filtre DSL suplimentare, în caz contrar convorbirile telefonice vor fi bruiate.

2. Utilizând cablul telefonic livrat împreună cu dispozitivele, conectaţi un capăt al
cablului la filtrul DSL, apoi conectaţi celălalt capăt la portul marcat 1-LINE din
spatele dispozitivului.

Notă Dacă nu utilizaţi cablul furnizat pentru conectarea de la filtrul DSL la
dispozitiv, este posibil să nu reuşiţi să trimiteţi sau să primiţi faxuri. Acest cablu
telefonic special este diferit de cablurile telefonice pe care este posibil să le
aveţi acasă sau la serviciu.

3. Dacă aveţi un sistem telefonic de tip paralel, scoateţi mufa albă din port-ul 2-EXT
din spatele dispozitivului, apoi conectaţi un telefon la acest port.

4. Conectaţi filtrul DSL la splitter-ul paralel.
5. Conectaţi modem-ul DSL la splitter-ul paralel.
6. Conectaţi splitter-ul paralel la priza de perete.
7. Efectuaţi un test pentru fax.
Atunci când sună telefonul, dispozitivul răspunde automat după numărul de semnale
de apel stabilit prin setarea Nr. apeluri până la răspuns. Apoi va începe să emită
tonuri de recepţie de fax către dispozitivul sursă fax şi va recepţiona faxul.

Caz I: Linie partajată voce/fax cu robot telefonic
Dacă recepţionaţi atât apeluri vocale cât şi apeluri fax la acelaşi număr de telefon şi
aveţi, de asemenea, un robot telefonic care răspunde la apelurile vocale primite la
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numărul de telefon respectiv, configuraţi dispozitivul conform descrierii din această
secţiune.

Figura 7-9  Vedere din spate a dispozitivului

1 Priză telefonică de perete

2 Utilizaţi cablul telefonic furnizat pentru conectarea la portul 1-LINE din
partea din spate a dispozitivului

3 Robot telefonic

4 Telefon (opţional)

Pentru a configura dispozitivul pentru o linie partajată voce/fax cu un robot
telefonic
1. Scoateţi conectorul alb de la port-ul cu eticheta 2-EXT din spatele dispozitivului.
2. Deconectaţi robotul telefonic de la priza telefonică de perete şi conectaţi-l la port-ul

2-EXT din spatele dispozitivului.

Notă Dacă nu conectaţi robotul telefonic direct la dispozitiv, tonurile de fax
primite vor fi înregistrate pe robotul telefonic şi probabil nu veţi putea
recepţiona faxuri cu ajutorul dispozitivului.

3. Utilizând cablul telefonic livrat împreună cu dispozitivul, conectaţi un capăt la priza
telefonică de perete, apoi conectaţi celălalt capăt la port-ul cu eticheta 1-LINE din
spatele dispozitivului.

Notă Dacă nu utilizaţi cablul telefonic livrat împreună cu dispozitivul pentru a-l
conecta la priza telefonică de perete, este posibil să nu reuşiţi să trimiteţi sau
să primiţi faxuri. Acest cablu telefonic special este diferit de cablurile telefonice
pe care este posibil să le aveţi acasă sau la serviciu.

4. (Opţional) Dacă robotul telefonic nu are telefon încorporat, este recomandat să
conectaţi un telefon la port-ul „OUT" din spatele robotului telefonic.

Notă Dacă robotul telefonic nu permite conectarea unui telefon extern, puteţi
să achiziţionaţi şi să utilizaţi un splitter paralel (denumit şi conector) pentru a
conecta atât robotul telefonic, cât şi telefonul la dispozitiv. Pentru a realiza
aceste conexiuni puteţi utiliza cabluri telefonice standard.

5. Activaţi setarea Răspuns automat.
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6. Setaţi robotul telefonic să răspundă după un număr mic de apeluri.
7. Modificaţi setarea Nr. apeluri până la răspuns de la dispozitiv la numărul maxim

de apeluri acceptat de dispozitiv. (Numărul maxim de semnale de apel variază în
funcţie de ţară/regiune.)

8. Efectuaţi un test pentru fax.
Când sună telefonul, robotul telefonic răspunde după numărul stabilit de semnale de
apel şi redă mesajul de întâmpinare pe care l-aţi înregistrat. Dispozitivul monitorizează
apelul în acest timp, „aşteptând” tonuri de fax. Dacă sunt detectate tonuri de fax,
dispozitivul emite tonuri de recepţie a faxului şi recepţionează faxul, dacă nu există
tonuri de fax, dispozitivul încetează să monitorizeze linia şi robotul telefonic poate
înregistra un mesaj vocal.

Caz J: Linie partajată voce/fax cu modem de calculator şi robot telefonic
Dacă recepţionaţi atât apeluri vocale, cât şi apeluri de fax la acelaşi număr de telefon
şi aveţi un modem de calculator şi un robot telefonic conectate la această linie
telefonică, configuraţi dispozitivul HP conform descrierii din această secţiune.

Notă Deoarece modemul pentru calculator partajează linia telefonică cu
dispozitivul HP, nu veţi putea utiliza simultan modemul şi dispozitivul. De exemplu,
nu puteţi utiliza dispozitivul HP pentru serviciul de fax în timp ce utilizaţi modemul
de calculator pentru a trimite un e-mail sau pentru acces la Internet.

• Linie partajată voce/fax cu modem dial-up de computer şi robot telefonic
• Linie partajată voce/fax cu modem DSL/ADSL de calculator şi robot telefonic

Linie partajată voce/fax cu modem dial-up de computer şi robot telefonic
Există două moduri diferite de configurare a dispozitivului HP cu calculatorul, în funcţie
de numărul de port-uri pentru telefon ale calculatorului. Înainte să începeţi, verificaţi
dacă pe calculator există unul sau două porturi pentru telefon.

• Dacă pe calculatorul dvs. există un singur port de telefon, va trebui să achiziţionaţi
un splitter paralel, conform ilustraţiei de mai jos. (Un splitter paralel are un port
RJ-11 în partea frontală şi două port-uri RJ-11 în partea din spate. Nu utilizaţi un
splitter telefonic pentru 2 linii, un splitter serial sau un splitter paralel cu două port-
uri RJ-11 în partea frontală şi o fişă în partea din spate.)

Figura 7-10  Exemplu de splitter paralel

Capitol 7

96 Configurare şi administrare 



• Dacă, calculatorul dispune de un singur port pentru telefon, configuraţi dispozitivul
HP conform descrierii de mai jos.

Figura 7-11  Vedere din spate a dispozitivului

1 Priză telefonică de perete

2 Cablu telefonic conectat la splitter-ul paralel

3 Splitter paralel

4 Telefon (opţional)

5 Robot telefonic

6 Computer cu modem

7 Utilizaţi cablul telefonic furnizat împreună cu dispozitivul pentru
conectarea la port-ul „1-LINE”

Pentru a configura dispozitivul pe aceeaşi linie telefonică cu un calculator care
dispune de un singur port pentru telefon
1. Scoateţi conectorul alb de la port-ul cu eticheta 2-EXT din spatele dispozitivului HP.
2. Găsiţi cablul telefonic care se conectează între spatele computerului (modemul

dial-up al computerului) şi priza telefonică de perete. Deconectaţi cablul de la priza
telefonică şi conectaţi-l la port-ul cu eticheta 2-EXT din spatele dispozitivului.

3. Deconectaţi robotul telefonic de la priza telefonică de perete şi conectaţi-l la port-ul
2-EXT din spatele dispozitivului.

Notă Dacă nu conectaţi robotul telefonic direct la dispozitiv, tonurile de fax
primite vor fi înregistrate pe robotul telefonic şi este posibil să nu puteţi
recepţiona faxuri cu ajutorul dispozitivului.
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4. Utilizând cablul telefonic livrat împreună cu dispozitivul HP, conectaţi un capăt la
priza telefonică de perete, apoi conectaţi celălalt capăt la port-ul cu eticheta 1-
LINE din spatele dispozitivului HP.

Notă Dacă nu utilizaţi cablul telefonic livrat împreună cu dispozitivul pentru a-l
conecta la priza telefonică de perete, este posibil să nu reuşiţi să trimiteţi sau
să primiţi faxuri. Acest cablu telefonic special este diferit de cablurile telefonice
pe care este posibil să le aveţi acasă sau la serviciu.

5. (Opţional) Dacă robotul telefonic nu are telefon încorporat, este recomandat să
conectaţi un telefon la port-ul „OUT" din spatele robotului telefonic.

Notă Dacă robotul telefonic nu permite conectarea unui telefon extern, puteţi
să achiziţionaţi şi să utilizaţi un splitter paralel (denumit şi conector) pentru a
conecta atât robotul telefonic, cât şi telefonul la dispozitiv. Pentru a realiza
aceste conexiuni puteţi utiliza cabluri telefonice standard.

6. Dacă software-ul modemului este configurat să primească automat faxuri pe
computer, dezactivaţi această setare.

Notă Dacă nu dezactivaţi setarea pentru recepţionarea automată a faxurilor
din software-ul modemului, dispozitivul nu va putea să primească faxuri.

7. Activaţi setarea Răspuns automat.
8. Setaţi robotul telefonic să răspundă după un număr mic de apeluri.
9. Modificaţi setarea Nr. apeluri până la răspuns de la dispozitivul HP la numărul

maxim de apeluri acceptat de dispozitivul HP. (Numărul maxim de semnale de
apel variază în funcţie de ţară/regiune).

10. Efectuaţi un test pentru fax.

Notă Dacă utilizaţi un calculator care dispune de două porturi pentru telefon,
nu este necesară folosirea unui splitter paralel. Puteţi conecta robotul telefonic
la portul "OUT" din partea din spate a calculatorului.

Când sună telefonul, robotul telefonic răspunde după numărul stabilit de semnale de
apel şi redă mesajul de întâmpinare pe care l-aţi înregistrat. Dispozitivul monitorizează
apelul în acest timp, „aşteptând” tonuri de fax. Dacă sunt detectate tonuri de fax,
dispozitivul emite tonuri de recepţie a faxului şi recepţionează faxul, dacă nu există
tonuri de fax, dispozitivul încetează să monitorizeze linia şi robotul telefonic poate
înregistra un mesaj vocal.
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Linie partajată voce/fax cu modem DSL/ADSL de calculator şi robot telefonic

1 Priză telefonică de perete

2 Splitter paralel

3 Filtru DSL/ADSL

4 Cablu telefonic furnizat cu dispozitivul conectat la portul 1-LINE din
partea din spate a dispozitivului

5 Modem DSL/ADSL

6 Calculator

7 Robot telefonic

8 Telefon (opţional)

Notă Trebuie să cumpăraţi un splitter paralel. Un splitter paralel are un port RJ-11
în partea frontală şi două port-uri RJ-11 în partea din spate. Nu utilizaţi un splitter
telefonic pentru 2 linii, un splitter serial sau un splitter paralel cu două port-uri
RJ-11 în partea frontală şi o fişă în partea din spate.
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Pentru a configura dispozitivul cu un modem DSL/ADSL de calculator
1. Obţineţi un filtru DSL/ADSL de la furnizorul DSL/ADSL.

Notă Telefoanele din alte părţi ale domiciliului/biroului, care partajează
acelaşi număr de telefon cu serviciul DSL/ADSL vor trebui conectate la filtre
DSL/ADSL suplimentare, în caz contrar convorbirile telefonice de voce vor
prezenta zgomot.

2. Utilizând cablul telefonic furnizat împreună cu dispozitivul, conectaţi un capăt la
filtrul DSL/ADSL, apoi conectaţi celălalt capăt la port-ul marcat 1-LINE din partea
din spate a dispozitivului.

Notă Dacă nu utilizaţi cablul furnizat pentru conectarea de la filtrul DSL/ADSL
la dispozitiv, este posibil să nu reuşiţi să trimiteţi sau să primiţi faxuri. Acest
cablu telefonic special este diferit de cablurile telefonice pe care este posibil să
le aveţi acasă sau la serviciu.

3. Conectaţi filtrul DSL/ADSL la splitter.
4. Deconectaţi robotul telefonic de la priza telefonică de perete şi conectaţi-l la port-ul

marcat 2-EXT din partea din spate a dispozitivului.

Notă Dacă nu conectaţi robotul telefonic direct la dispozitiv, tonurile de fax
primite vor fi înregistrate pe robotul telefonic şi probabil nu veţi putea
recepţiona faxuri cu ajutorul dispozitivului.

5. Conectaţi modem-ul DSL la splitter-ul paralel.
6. Conectaţi splitter-ul paralel la priza de perete.
7. Setaţi robotul telefonic să răspundă după un număr mic de apeluri.
8. Modificaţi setarea Nr. apeluri până la răspuns de la dispozitiv la numărul maxim

de apeluri acceptat de dispozitiv.

Notă Numărul maxim de apeluri variază în funcţie de ţară/regiune.

9. Efectuaţi un test pentru fax.
Când sună telefonul, robotul telefonic va răspunde după numărul stabilit de semnale
de apel şi va reda mesajul de întâmpinare pe care l-aţi înregistrat. Dispozitivul
monitorizează apelul în acest timp, „aşteptând” tonuri de fax. Dacă sunt detectate
tonuri de fax, dispozitivul emite tonuri de recepţie a faxului şi recepţionează faxul,
dacă nu există tonuri de fax, dispozitivul încetează să monitorizeze linia şi robotul
telefonic poate înregistra un mesaj vocal.

Dacă utilizaţi aceeaşi linie telefonică pentru telefon, fax şi pentru modem-ul DSL al
calculatorului, urmaţi aceste instrucţiuni pentru a configura faxul.

Caz K: Linie partajată voce/fax cu modem dial-up pentru calculator şi mesagerie
vocală
Dacă recepţionaţi atât apeluri vocale, cât şi apeluri de fax la acelaşi număr de telefon,
utilizaţi un modem dial-up de computer pe aceeaşi linie telefonică şi sunteţi abonat la
un serviciu de mesagerie vocală prin intermediul companiei de telefonie, configuraţi
dispozitivul conform descrierii din această secţiune.
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Notă Nu puteţi recepţiona faxuri în mod automat dacă aveţi un serviciu de
mesagerie vocală pe acelaşi număr de telefon pe care îl utilizaţi pentru apeluri fax.
Va trebui să răspundeţi manual la faxuri, adică va trebui să fiţi disponibil pentru a
prelua personal apelurile fax primite. Dacă doriţi să recepţionaţi faxuri automant,
contactaţi compania telefonică pentru a obţine un abonament la un serviciu de
apelare distinctă, sau pentru a obţine o linie telefonică separată pentru faxuri.

Deoarece modemul pentru calculator partajează linia telefonică cu dispozitivul, nu veţi
putea utiliza simultan modemul şi dispozitivul. De exemplu, nu puteţi utiliza dispozitivul
pentru serviciul de fax când utilizaţi modemul pentru calculator pentru a trimite un e-
mail sau pentru acces la Internet.

Există două moduri diferite de configurare a dispozitivului cu calculatorul, în funcţie de
numărul de port-uri pentru telefon ale calculatorului. Înainte să începeţi, verificaţi dacă
pe computer există unul sau două port-uri pentru telefon.

• Dacă pe computer există un singur port pentru telefon, va trebui să achiziţionaţi un
splitter paralel (denumit şi conector), conform ilustraţiei de mai jos. (Un splitter
paralel are un port RJ-11 în partea frontală şi două port-uri RJ-11 în partea din
spate. Nu utilizaţi un splitter telefonic pentru 2 linii, un splitter serial sau un splitter
paralel cu două port-uri RJ-11 în partea frontală şi o fişă în partea din spate.)

Figura 7-12  Exemplu de splitter paralel

• Dacă pe computer sunt două port-uri pentru telefon, configuraţi dispozitivul
conform descrierii de mai jos.

Figura 7-13  Vedere din spate a dispozitivului

1 Priză telefonică de perete

2 Utilizaţi cablul telefonic furnizat împreună cu dispozitivul pentru
conectarea la port-ul 1-LINE

3 Splitter paralel
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4 Computer cu modem

5 Telefon

Pentru a configura dispozitivul pe aceeaşi linie telefonică cu un computer care
are două port-uri pentru telefon
1. Scoateţi conectorul alb de la port-ul cu eticheta 2-EXT din spatele dispozitivului.
2. Găsiţi cablul telefonic care se conectează între spatele computerului (modemul

dial-up al computerului) şi priza telefonică de perete. Deconectaţi cablul de la priza
telefonică şi conectaţi-l la port-ul cu eticheta 2-EXT din spatele dispozitivului.

3. Conectaţi un telefon la port-ul „OUT” din partea din spate a modemului dial-up de
computer.

4. Utilizând cablul telefonic livrat împreună cu dispozitivul, conectaţi un capăt la priza
telefonică de perete, apoi conectaţi celălalt capăt la port-ul cu eticheta 1-LINE din
spatele dispozitivului.

Notă Dacă nu utilizaţi cablul telefonic livrat împreună cu dispozitivul pentru a-l
conecta la priza telefonică de perete, este posibil să nu reuşiţi să trimiteţi sau
să primiţi faxuri. Acest cablu telefonic special este diferit de cablurile telefonice
pe care este posibil să le aveţi acasă sau la serviciu.

5. Dacă software-ul modemului este configurat să primească automat faxuri pe
computer, dezactivaţi această setare.

Notă Dacă nu dezactivaţi setarea pentru recepţionarea automată a faxurilor
din software-ul modemului, dispozitivul nu va putea să primească faxuri.

6. Dezactivaţi setarea Răspuns automat.
7. Efectuaţi un test pentru fax.
Dacă nu sunteţi disponibil pentru a răspunde personal la apelurile de fax primite,
dispozitivul nu va primi faxuri.

Configurare fax tip serial
Pentru informaţii referitoare la configurarea dispozitivului pentru serviciul de fax
utilizând un sistem de telefonie de tip serial, consultaţi site-ul Web de Configurare a
faxului pentru ţara/regiunea Dvs..

Austria www.hp.com/at/faxconfig

Germania www.hp.com/de/faxconfig

Elveţia (Franceză) www.hp.com/ch/fr/faxconfig

Elveţia (Germană) www.hp.com/ch/de/faxconfig

Marea Britanie www.hp.com/uk/faxconfig

Finlanda www.hp.fi/faxconfig

Danemarca www.hp.dk/faxconfig

Suedia www.hp.se/faxconfig
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Norvegia www.hp.no/faxconfig

Olanda www.hp.nl/faxconfig

Belgia (Olandeză) www.hp.be/nl/faxconfig

Elveţia (Franceză) www.hp.be/fr/faxconfig

Portugalia www.hp.pt/faxconfig

Spania www.hp.es/faxconfig

Franţa www.hp.com/fr/faxconfig

Irlanda www.hp.com/ie/faxconfig

Italia www.hp.com/it/faxconfig

Configurare dispozitiv (Windows)
Notă Pentru a executa programul de instalare, pe computer trebuie să fie instalat
Microsoft Internet Explorer 6.0 sau o versiune ulterioară.

În plus, pentru a instala un driver de imprimantă în Windows 2000, Windows XP
sau Windows Vista, trebuie să aveţi privilegii de administrator.

Pentru instalarea dispozitivului, HP recomandă conectarea acestuia după instalarea
aplicaţiei software, deoarece programul de instalare este conceput pentru a vă oferi
cea mai facilă experienţă legată de instalare. Totuşi, dacă aţi conectat mai întâi cablul,
consultaţi Conectarea dispozitivului înainte de instalarea software-ului.

Conectaţi dispozitivul direct la computer utilizând un cablu USB.

Notă Dacă instalaţi aplicaţia dispozitivului şi conectaţi dispozitivul la un calculator
care rulează Windows, puteţi conecta dispozitive suplimentare la acelaşi calculator
prin cabluri USB fără a mai fi necesară reinstalarea aplicaţiei dispozitivului.

• Instalarea software-ului înainte de conectarea dispozitivului (recomandat)
• Conectarea dispozitivului înainte de instalarea software-ului
• Partajarea dispozitivului într-o reţea locală

Instalarea software-ului înainte de conectarea dispozitivului (recomandat)

Pentru a instala software-ul
1. Închideţi toate aplicaţiile care rulează.
2. Introduceţi CD-ul de instalare în unitatea CD-ROM. Meniul CD porneşte automat.

Dacă meniul CD nu porneşte automat, faceţi dublu-clic pe pictograma setup de pe
CD-ul de instalare.

3. În meniul CD-ului, faceţi clic pe opţiunea corespunzătoare de instalare şi urmaţi
instrucţiunile afişate pe ecran.

4. Când vi se solicită, porniţi dispozitivul şi conectaţi-l la computer utilizând un cablu
USB. Expertul Hardware nou detectat apare pe ecranul computerului, şi
pictograma dispozitivului este creată în folderul Imprimante.

(continuare)
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Notă Puteţi conecta cablul USB la un moment ulterior când doriţi să utilizaţi
dispozitivul.

Puteţi de asemenea să partajaţi dispozitivul cu alte computere utilizând o formă
simplă de reţea cunoscută sub denumirea de reţea partajată local. Pentru
informaţii suplimentare, consultaţi Partajarea dispozitivului într-o reţea locală.

Conectarea dispozitivului înainte de instalarea software-ului
Dacă aţi conectat dispozitivul la computer înainte de a istala programul dispozitivului,
pe ecranul computerului este afişat expertul Hardware nou detectat.

Notă Dacă aţi pornit dispozitivul, nu îl opriţi şi nu deconectaţi cablul de la
dispozitiv în timpul executării programului de instalare. În caz coontrar, programul
de instalare nu va fi finalizat.

Pentru a conecta dispozitivul
1. În caseta de dialog Hardware nou detectat care afişează metodele de localizare

a driver-ului imprimantei, selectaţi opţiunea Complex, apoi faceţi clic pe Următorul.

Notă Nu permiteţi expertului Hardware nou detectat să realizeze o căutare
automată a driver-ului imprimantei.

2. Selectaţi caseta de selectare pentru specificarea locaţiei driver-ului, şi asiguraţi-vă
că celelalte casete de selectare sunt libere.

3. Introduceţi CD-ul Starter (de instalare) în unitatea de CD-ROM. Dacă apare meniul
CD-ului, închideţi-l.

4. Navigaţi pentru a localiza directorul-rădăcină pe CD-ul Starter (De instalare) (de
exemplu, D) apoi faceţi clic pe OK.

5. Faceţi clic pe Următorul şi urmaţi instrucţiunile afişate pe ecran.
6. Faceţi clic pe Terminare pentru a închide expertul Hardware nou detectat.

Expertul porneşte automat programul de instalare (este posibil să dureze o scurtă
perioadă).

7. Finalizaţi procesul de instalare.

Notă Puteţi de asemenea să partajaţi dispozitivul cu alte computere utilizând o
formă simplă de reţea cunoscută sub denumirea de reţea partajată local. Pentru
informaţii suplimentare, consultaţi Partajarea dispozitivului într-o reţea locală.

Partajarea dispozitivului într-o reţea locală
Într-o reţea partajată local, dispozitivul este conectat direct la portul USB al unui
computer stabilit (denumit server) şi este partajată de alte computere (clienţi).
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Notă La partajarea unui dispozitiv conectat direct, folosiţi ca server computerul cu
cel mai avansat sistem de operare. De exemplu, dacă pe un computer este instalat
Windows XP şi pe alt computer este instalată o versiune mai veche a Windows,
folosiţi pe post de server computerul pe care este instalat Windows XP.

Folosiţi această configuraţii pentru grupuri mici sau dacă dispozitivul este folosit
mai rar. Computerul conectat este încetinit atunci când mulţi utilizatori imprimă cu
ajutorul dispozitivului.

Doar funcţia de imprimare este partajată. Funcţiile de scanare şi de copiere nu
sunt partajate.

Pentru a partaja dispozitivul
1. Faceţi clic pe Start, indicaţi spre Settings (Setări) şi faceţi clic pe Printers

(Imprimante) sau pe Printers and Faxes (Imprimante şi faxuri).
- Sau -
Faceţi clic pe Start, faceţi clic pe Control Panel (Panou de control) şi apoi faceţi
dublu clic pe Printers (Imprimante).

2. Faceţi clic cu butonul din dreapta pe pictograma dispozitivului, faceţi clic pe
Properties (Proprietăţi), apoi faceţi clic pe fila Sharing (Partajare).

3. Faceţi clic pe opţiunea de a partaja dispozitivul, şi desemnaţi un nume de partajare.
4. Pentru a partaja dispozitivul cu calculatoare client care utilizează o altă versiune

Windows, faceţi clic pe Additional Drivers (Drivere suplimentare) pentru a
instala acele drivere pentru a putea fi folosite de utilizatori. Trebuie să aveţi CD-ul
Starter (de instalare) în unitatea CD.

Configurare dispozitiv (Mac OS)
Puteţi utiliza dispozitivul cu un singur computer Macintosh folosind un cablu USB, sau
puteţii să-l partajaţi între utilizatorii unei reţele.

Această secţiune cuprinde următoarele subiecte:

• Pentru instalarea software-ului
• Partajarea dispozitivului într-o reţea locală

Pentru instalarea software-ului
1. Conectaţi dispozitivul la computer utilizând un cablu USB.
2. Introduceţi CD-ul Starter (de instalare) în unitatea de CD-ROM. Faceţi dublu clic

pe pictograma CD de pe spaţiul de lucru, apoi faceţi dublu clic pe pictograma
setup. De asemenea. puteţi localiza folderul Installer (Program instalare) pe CD-ul
Starter (de instalare).

3. Faceţi clic pe Install Software (Instalare program) şi urmaţi instrucţiunile afişate
pe ecran.

4. Dacă este necesar, partajaţi dispozitivul cu alţi utilizatori de computere Macintosh.
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Partajarea dispozitivului într-o reţea locală.
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Partajarea dispozitivului într-o reţea locală
Când conectaţi dispozitivul direct, puteţi să îl partajaţi cu alte computere utilizând o
formă simplă de reţea cunoscută sub denumirea de reţea partajată local. Utilizaţi
această configuraţie doar pentru grupuri mici sau în cazul în care dispozitivul este
folosit puţin. Computerul conectat este încetinit atunci când mulţi utilizatori imprimă cu
ajutorul dispozitivului.

Cerinţele de bază pentru partajare în mediul Mac OS includ următoarele elemente:

• Calculatoarele Macintosh trebuie să comunice în reţea utilizând protocolul TCP/IP,
şi trebuie să aibă adrese IP. (AppleTalk nu este acceptat.)

• Dispozitivul partajat trebuie să fie conectat la un port intern USB al computerului-
gazdă Macintosh.

• Atât computerul gazdă Macintosh cât şi computerele client Macintosh care
utilizează dispozitivul partajat trebuie să aibă activată opţiunea de partajare a
imprimantelor şi driverul sau PPD-ul pentru dispozitivul instalat.

Pentru informaţii suplimentare referitoare la partajarea dispozitivelor USB, consultaţi
informaţiile de asistenţă de pe site-ul web Apple (www.apple.com) sau Apple
Macintosh Help (Asistenţă Apple Macintosh) pe computer.

Pentru a partaja dispozitivul între calculatoare care rulează Mac OS
1. Activaţi partajarea imprimantei pe toate calculatoarele Macintosh (gazde şi clienţi)

care sunt conectate la imprimantă. În funcţie de versiunea sistemului de operare
pe care îl utilizaţi, optaţi pentru una dintre următoarele acţiuni:
• Mac OS 10.3: Deschideţi System Preferences (Preferinţe sistem), faceţi clic

pe Print (Imprimare) & Fax (Fax), apoi bifaţi căsuţa adiacentă opţiunii Share
my printers with other computers (Partajează imprimantele mele cu alte
calculatoare).

• Mac OS 10.4: Deschideţi System Preferences (Preferinţe sistem), faceţi clic
pe Print (Imprimare) & Fax (Fax), faceţi clic pe fila Sharing (Partajare), bifaţi
căsuţa adiacentă opţiunii Share these printers with other computers
(Partajare aceste imprimante cu alte calculatoare), apoi selectaţi
imprimantele pentru partajare.

• Mac OS 10.5: Deschideţi System Preferences (Preferinţe sistem), faceţi clic
pe Print & Fax (Imprimare şi fax), faceţi clic pe fila Sharing (Partajare), bifaţi
caseta de lângă Share these printers with other computers (Partajare
aceste imprimante cu alte computere), apoi selectaţi imprimata de partajat.

2. Pentru a imprima de la alte calculatoare Macintosh (clienţi) din reţea, realizaţi
următoarele acţiuni:
a. Faceţi clic pe File (Fişier), apoi selectaţi Page Setup (Setare pagină) în

documentul pe care doriţi să-l imprimaţi.
b. În meniul derulant adiacent Format for (Formatare pentru), selectaţi Shared

Printers (Imprimante partajate), apoi selectaţi dispozitivul dorit.
c. Selectaţi Paper Size (Dimensiune hârtie) şi, apoi faceţi clic pe OK.
d. În document faceţi clic pe File (Fişier), apoi selectaţi Print (Imprimare).
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e. În meniul derulant adiacent Printer (Imprimantă), selectaţi Shared Printers
(Imprimante partajate), apoi selectaţi dispozitivul dorit.

f. Realizaţi setări suplimentare, dacă este necesar, apoi faceţi clic pe Print
(Imprimare).

Dezinstalarea şi reinstalarea software-ului
Dacă instalarea dvs. este incompletă sau dacă aţi conectat cablul USB la un computer
Windows înainte de a primi indicaţia respectivă de la ecranul de instalare a software-
ului, este posibil să fie necesară dezinstalarea şi reinstalarea software-ului. Nu ştergeţi
pur şi simplu fişierele de aplicaţie ale dispozitivului din computer. Asiguraţi-vă că le
eliminaţi corect utilizând utilitarul de dezinstalare furnizat când aţi instalat software-ul
livrat împreună cu dispozitivul.

Există trei metode de dezinstalare a software-ului de pe calculatoarele cu sistem de
operare Windows şi o metodă de dezinstalare de pe calculatoarele Macintosh.

Pentru dezinstalare de pe un computer Windows, metoda 1
1. Deconectaţi dispozitivul de la computer. Nu conectaţi dispozitivul la computer

decât după ce aţi reinstalat software-ul.
2. Apăsaţi butonul Conector pentru a opri dispozitivul.
3. În bara de activităţi din Windows, faceţi clic pe Start, selectaţi Programs

(Programe) sau All Programs (Toate programele), selectaţi HP, selectaţi Officejet
J4500 Series, apoi faceţi clic pe Uninstall (Dezinstalare).

4. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
5. Dacă vi se solicită să confirmaţi eliminarea fişierelor partajate, faceţi clic pe No (Nu).

Celelalte programe care utilizează aceste fişiere este posibil să nu funcţioneze
corect dacă sunt eliminate fişierele.

6. Reporniţi computerul.
7. Pentru a reinstala programul, introduceţi CD-ul de instalare în unitatea CD a

computerului şi urmaţi instrucţiunile afişate pe ecran, consultaţi de asemenea
Instalarea software-ului înainte de conectarea dispozitivului (recomandat).

8. După instalarea software-ului, conectaţi dispozitivul la computer.
9. Apăsaţi butonul Conector pentru a porni dispozitivul.

După conectarea şi pornirea dispozitivului, este posibil să fie necesar să aşteptaţi
câteva minute până se finalizează toate evenimentele Plug-and-Play.

10. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
După finalizarea instalării software-ului, în caseta de sistem Windows apare
pictograma HP Digital Imaging Monitor.

Pentru dezinstalare de pe un computer cu Windows, metoda 2

Notă Utilizaţi această metodă dacă opţiunea Uninstall (Dezinstalare) nu este
disponibilă în meniul Start din Windows.
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1. În bara de activităţi Windows, faceţi clic pe Start, selectaţi Setări, selectaţi Panou
de control, apoi faceţi clic pe Adăugare/Eliminare programe.
- Sau -
Faceţi clic pe Start, faceţi clic pe Control Panel (Panou de control) şi apoi faceţi
dublu clic pe Programs and Features (Programe şi funcţii).

2. Selectaţi HP Officejet All-in-One Series, apoi faceţi clic pe Change/Remove
(Modificare/eliminare) sau pe Uninstall/Change (Dezinstalare/modificare).
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

3. Deconectaţi dispozitivul de la computer.
4. Reporniţi computerul.

Notă Este important să deconectaţi dispozitivul înainte de repornirea
computerului. Nu conectaţi dispozitivul la computer decât după ce aţi reinstalat
software-ul.

5. Introduceţi CD-ul de instalare al dispozitivului în unitatea CD-ROM a calculatorului
şi porniţi programul de instalare.

6. Urmaţi instrucţiunile afişate pe ecran şi consultaţi de asemenea Instalarea
software-ului înainte de conectarea dispozitivului (recomandat).

Pentru dezinstalare de pe un computer cu Windows, metoda 3

Notă Utilizaţi această metodă dacă opţiunea Uninstall (Dezinstalare) nu este
disponibilă în meniul Start din Windows.

1. Introduceţi CD-ul de instalare al dispozitivului în unitatea CD-ROM a calculatorului
şi porniţi programul de instalare.

2. Deconectaţi dispozitivul de la computer.
3. Selectaţi Uninstall (Dezinstalare) şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
4. Reporniţi computerul.

Notă Este important să deconectaţi dispozitivul înainte de repornirea
computerului. Nu conectaţi dispozitivul la computer decât după ce aţi reinstalat
software-ul.

5. Porniţi din nou programul de instalare pentru dispozitiv.
6. Selectaţi Install (Instalare).
7. Urmaţi instrucţiunile afişate pe ecran şi consultaţi de asemenea Instalarea

software-ului înainte de conectarea dispozitivului (recomandat).

Pentru dezinstalare de pe un computer Macintosh
1. Lansaţi HP Device Manager (Manager dispozitive HP).
2. Faceţi clic pe Information and Settings (Informaţii şi setări).
3. Selectaţi Uninstall HP AiO Software (Dezinstalare aplicaţie HP AiO) din cadrul

meniului derulant.
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

4. După dezinstalarea programului, reporniţi computer-ul.
5. Pentru a reinstala aplicaţia, introduceţi CD-ul de instalare în unitatea CD-ROM a

calculatorului.
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6. În spaţiul de lucru, deschideţi CD-ROM-ul şi faceţi dublu clic pe HP All-in-One
Installer (Program de instalare HP All-in-One).

7. Respectaţi instrucţiunile afişate pe ecran şi consultaţi de asemenea Pentru
instalarea software-ului.
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8 Întreţinere şi depanare
Această secţiune cuprinde următoarele subiecte:

• Lucrul cu cartuşele de cerneală
• Curăţare dispozitiv
• Sfaturi şi resurse pentru depanare
• Rezolvare probleme imprimare
• Calitate slabă a imprimării şi rezultate neaşteptate
• Rezolvare probleme alimentare cu hârtie
• Rezolvare probleme copiere
• Rezolvare probleme scanare
• Rezolvare probleme fax
• Depanare probleme de instalare
• Îndepărtarea blocajelor

Lucrul cu cartuşele de cerneală
Această secţiune cuprinde următoarele subiecte:

• Cartuşe de cerneală acceptate
• Manipularea cartuşelor de cerneală
• Înlocuirea cartuşelor de cerneală
• Alinierea cartuşelor de cerneală
• Curăţarea cartuşelor de cerneală
• Curăţarea contactele cartuşelor de cerneală
• Curăţarea zonei din jurul duzelor de cerneală
• Depozitarea consumabilelor de imprimare

Cartuşe de cerneală acceptate
Disponibilitatea cartuşelor de cerneală diferă în funcţie de ţară/regiune. Cartuşele de
cerneală pot avea diferite dimensiuni.

Puteţi găsi numărul cartuşului de cerneală în următoarele locaţii:
• Pe eticheta cartuşului de cerneală pe care îl înlocuiţi.
• Windows: În Toolbox (Casetă instumente), dacă dispuneţi de comunicare

bidirecţională, faceţi clic pe fila Estimated Ink Levels (Nivele estimate cerneală),
derulaţi pentru a afişa butonul Cartridge Details (Detalii cartuş), apoi faceţi clic
pe Cartridge Details (Detalii cartuş).

• Mac OS: În HP Printer Utility (Utilitar imprimantă HP), faceţi clic pe Supply Info
(Informaţii consumabile) din cadrul panoului Information and Support
(Informaţii şi asistenţă), apoi faceţi clic pe Retail Supplies Information
(Informaţii procurare consumabile).
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Manipularea cartuşelor de cerneală
Înainte de a înlocui sau de a curăţa un cartuş de cerneală, trebuie să ştiţi numele
componentelor şi cum să manipulaţi cartuşele de cerneală.

1 Contacte de cupru

2 Bandă de plastic cu capăt roz (trebuie îndepărtată înainte de instalare)

3 Duze de cerneală aflate sub bandă

Ţineţi cartuşele de cerneală de părţile laterale negre din plastic, cu eticheta în sus. Nu
atingeţi contactele arămii sau duzele de cerneală.

Notă Manipulaţi cu grijă cartuşele de cerneală. Scăparea sau scuturarea
cartuşelor poate provoca probleme temporare de imprimare sau chiar defecţiuni
permanente.

Înlocuirea cartuşelor de cerneală
Dacă nivelul de cerneală este scăzut, urmaţi aceste instrucţiuni.

Notă Când nivelul cernelii dintr-un cartuş este scăzut, apare un mesaj pe ecran.
De asemenea, puteţi să verificaţi nivelurile de cerneală utilizând instrumentul
Toolbox (Casetă de instrumente) din Windows sau HP Printer Utility (Utilitar
imprimantă HP) din Mac OS.

Notă Cerneala din cartuşe este utilizată în procesul de imprimare într-un număr
divers de moduri, inclusiv în procesul de iniţializare, care pregăteşte dispozitivul şi
cartuşele pentru imprimare. În plus, o cantitate de cerneală reziduală rămâne în
cartuş după utilizare. Pentru mai multe informaţii, consultaţi www.hp.com/go/
inkusage.
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Avertismentele şi indicatoarele referitoare la nivelurile de cerneală furnizează
informaţii estimative numai în scop de planificare. Când primiţi un mesaj de avertizare
referitor la nivelul scăzut de cerneală, aveţi grijă să fie disponibil un cartuş de schimb
pentru a evita posibilele întârzieri la imprimare. Nu este necesar să înlocuiţi cartuşele
de cerneală cât timp calitatea imprimării este acceptabilă.
Pentru a comanda cartuşele de cerneală pentru dispozitiv, accesaţi
www.hpshopping.com. Dacă vi se solicită, alegeţi ţara/regiunea dvs., urmaţi solicitările
pentru a selecta produsul dvs., apoi faceţi clic pe una din legăturile de cumpărare de
pe pagină.

Pentru a înlocui cartuşele de cerneală
1. Asiguraţi-vă că dispozitivul este pornit.

Atenţie Dacă dispozitivul HP All-in-One este oprit când deschideţi uşa
frontală de acces la cartuşele de cerneală, dispozitivul nu va elibera cartuşele
în vederea schimbării. Puteţi să deterioraţi dispozitivul în cazul în care
cartuşele de cerneală nu sunt parcate corect când încercaţi să le scoateţi.

2. Deschideţi uşa frontală de acces.
Carul de imprimare se deplasează spre extrema dreaptă a dispozitivului.

3. Aşteptaţi până când carul de imprimare este în repaus şi silenţios, apoi apăsaţi
uşor în jos pe un cartuş de cerneală pentru a-l elibera.
Dacă ínlocuiţi cartuşul de cerneală tricolor, scoateţi cartuşul aflat ín locaşul din
stânga.
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Dacă ínlocuiţi cartuşul de cerneală negru, foto sau foto gri, scoateţi cartuşul aflat în
locaşul din dreapta.

4. Trageţi spre dvs. cartuşul de cerneală şi scoateţi-l din locaş.
5. Dacă scoateţi cartuşul de cerneală negru pentru a instala cartuşul de cerneală foto

sau foto gri, depozitaţi cartuşul de cerneală negru ín dispozitivul de protecţie
pentru cartuşe de cerneală sau íntr-o pungă de plastic etanşă.

6. Scoateţi noul cartuş de cerneală din ambalaj şi având grijă să atingeţi doar
plasticul negru, scoateţi uşor banda de plastic utilizând capătul roz de tragere.

1 Contacte de cupru

2 Bandă de plastic cu capăt roz (trebuie îndepărtată înainte de instalare)

3 Duze de cerneală aflate sub bandă

Atenţie Nu atingeţi contactele arămii sau duzele de cerneală. De asemenea,
nu aplicaţi la loc benzile pe cartuşele de cerneală. Astfel pot apare orificii
înfundate, alimentarea defectuoasă cu cerneală şi conexiuni electrice
imperfecte.
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7. Ţineţi noul cartuş de cerneală cu sigla HP în sus şi introduceţi-l în locaşul gol.
Aveţi grijă să împingeţi ferm cartuşul de cerneală până când se fixează pe poziţie.
Dacă instalaţi cartuşul de cerneală tricolor, glisaţi-l ín locaşul din stânga.
Dacă instalaţi un cartuş de cerneală negru, foto sau foto gri, glisaţi-l în locaşul din
dreapta.

8. Închideţi uşa frontală de acces.
Dacă aţi instalat un cartuş nou de cerneală, dispozitivul imprimă o pagină de
aliniere pentru cartuşele de cerneală.

9. Când vi se solicită, asiguraţi-vă că în tava de alimentare este încărcată hârtie albă
simplă, apoi apăsaţi OK.

10. Încărcaţi foaia de aliniere a cartuşelor de cerneală cu faţa în jos pe geamul
scanerului în colţul din dreapta frontal, cu partea de sus a paginii spre dreapta,
apoi apăsaţi OK. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Alimentare original pe
ecran scanare.
Dispozitivul HP All-in-One aliniază cartuşele de cerneală. Reciclaţi sau aruncaţi
foaia de aliniere a cartuşelor de cerneală.

Alinierea cartuşelor de cerneală
Dispozitivul HP All-in-One vă solicită să aliniaţi cartuşele ori de câte ori instalaţi sau
înlocuiţi un cartuş de cerneală. De asemenea, puteţi alinia cartuşele de cerneală în
orice moment de la panoul de control al dispozitivului sau utilizând software-ul pe care
l-aţi instalat cu dispozitivul. Alinierea cartuşelor de cerneală asigură imprimări de înaltă
calitate.

Notă Dacă scoateţi şi reinstalaţi acelaşi cartuş de cerneală, dispozitivul nu vă va
cere să aliniaţi cartuşele de cerneală. Acesta reţine valorile de aliniere pentru
cartuşul respectiv de cerneală, astfel încât nu trebuie să realiniaţi cartuşele de
cerneală.
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Pentru a alinia cartuşele de cerneală de la panoul de control al dispozitivului
când vi se solicită
1. Asiguraţi-vă că aţi încărcat hârtie simplă Letter sau A4 în tava de alimentare, apoi

apăsaţi OK.

Notă Dacă în tava de alimentare este încărcată hârtie colorată când aliniaţi
cartuşele de cerneală, alinierea va eşua. Încărcaţi hârtie albă simplă neutilizată
în tava de alimentare şi încercaţi din nou alinierea.

Dacă alinierea eşuează din nou, este posibil ca un senzor sau un cartuş de
cerneală să fie defect. Contactaţi asistenţa HP. Mergeţi la www.hp.com/
support. Dacă vi se solicită, alegeţi ţara/regiunea dvs., apoi faceţi clic pe
Contact HP (Contactare HP) pentru informaţii despre apelarea asistenţei
tehnice.

Dispozitivul HP All-in-One imprimă o foaie de aliniere a cartuşelor de cerneală.
2. Încărcaţi foaia de aliniere a cartuşelor de cerneală cu faţa în jos pe geamul

scanerului în colţul din dreapta frontal, cu partea de sus a paginii spre dreapta,
apoi apăsaţi OK. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Alimentare original pe
ecran scanare.
Dispozitivul HP All-in-One aliniază cartuşele de cerneală. Reciclaţi sau aruncaţi
foaia de aliniere a cartuşelor de cerneală.

Pentru a alinia cartuşele de la panoul de control al dispozitivului în orice moment
1. Încărcaţi hârtie albă Letter, A4 sau Legal neutilizată în tava de alimentare.

Notă Dacă în tava de alimentare este încărcată hârtie colorată când aliniaţi
cartuşele de cerneală, alinierea va eşua. Încărcaţi hârtie albă simplă neutilizată
în tava de alimentare şi încercaţi din nou alinierea.

Dacă alinierea eşuează din nou, este posibil ca un senzor sau un cartuş de
cerneală să fie defect. Contactaţi asistenţa HP. Mergeţi la www.hp.com/
support. Dacă vi se solicită, alegeţi ţara/regiunea dvs., apoi faceţi clic pe
Contact HP (Contactare HP) pentru informaţii despre apelarea asistenţei
tehnice.

2. Apăsaţi Configurare.
3. Selectaţi Instrumente, apoi selectaţi Align Cartridge (Aliniere cartuş).

Dispozitivul HP All-in-One imprimă o foaie de aliniere a cartuşelor de cerneală.
4. Încărcaţi foaia de aliniere a cartuşelor de cerneală cu faţa în jos pe geamul

scanerului în colţul din dreapta frontal, cu partea de sus a paginii spre dreapta,
apoi apăsaţi OK. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Alimentare original pe
ecran scanare.
Dispozitivul HP All-in-One aliniază cartuşele de cerneală. Reciclaţi sau aruncaţi
foaia de aliniere a cartuşelor de cerneală.
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Pentru a alinia cartuşele de cerneală din Software-ul HP Photosmart (Windows)
1. Încărcaţi hârtie albă Letter, A4 sau Legal neutilizată în tava de alimentare.
2. În HP Solution Center, faceţi clic pe Settings (Setări), indicaţi spre Print Settings

(Setări imprimare), apoi faceţi clic pe Printer Toolbox (Casetă de instrumente
imprimantă).

Notă De asemenea, puteţi să deschideţi Printer Toolbox (Casetă de
instrumente imprimantă) din caseta de dialog Print Properties (Proprietăţi
imprimare). În caseta de dialog Print Properties (Proprietăţi imprimare), faceţi
clic pe fila Services (Servicii), apoi faceţi clic pe Service this device (Service
echipament).

Apare Printer Toolbox (Casetă de instrumente imprimantă).
3. Faceţi clic pe fila Device Services (Servicii dispozitiv).
4. Faceţi clic pe Align the ink Cartridges (Aliniere cartuşe de cerneală).

Dispozitivul HP All-in-One imprimă o foaie de aliniere a cartuşelor de cerneală.
5. Încărcaţi foaia de aliniere a cartuşelor de cerneală cu faţa în jos pe geamul

scanerului în colţul din dreapta frontal, cu partea de sus a paginii spre dreapta,
apoi apăsaţi OK. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Alimentare original pe
ecran scanare.
Dispozitivul HP All-in-One aliniază cartuşele de cerneală. Reciclaţi sau aruncaţi
foaia de aliniere a cartuşelor de cerneală.

Pentru a alinia cartuşele de cerneală din software-ul HP Photosmart Studio (Mac
OS)
1. Încărcaţi hârtie albă Letter, A4 sau Legal neutilizată în tava de alimentare.
2. HP Printer Utility (Utilitar imprimantă HP) (Mac OS): Deschideţi HP Printer

Utility (Utilitar imprimantă HP) Pentru informaţii suplimentare, consultaţi HP Printer
Utility (Utilitar imprimantă HP) (Mac OS). Faceţi clic pe Align (Aliniere) şi urmaţi
instrucţiunile afişate pe ecran.
Dispozitivul HP All-in-One imprimă o foaie de aliniere a cartuşelor de cerneală.

3. Încărcaţi foaia de aliniere a cartuşelor de cerneală cu faţa în jos pe geamul
scanerului în colţul din dreapta frontal, cu partea de sus a paginii spre dreapta,
apoi apăsaţi OK. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Alimentare original pe
ecran scanare.
Dispozitivul HP All-in-One aliniază cartuşele de cerneală. Reciclaţi sau aruncaţi
foaia de aliniere a cartuşelor de cerneală.

Curăţarea cartuşelor de cerneală
Utilizaţi această caracteristică atunci când apar dungi sau linii albe prin liniile de
culoare sau când o culoare este neclară. Nu curăţaţi cartuşele de cerneală decât
atunci când este necesar, deoarece această operaţie iroseşte cerneala şi scurtează
durata de viaţă a duzelor de cerneală.
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Pentru a curăţa cartuşele de cerneală de la panoul de control al dispozitivului
1. Încărcaţi hârtie albă Letter, A4 sau Legal neutilizată în tava de alimentare.
2. Apăsaţi Configurare.
3. Selectaţi Instrumente, apoi selectaţi Clean Cartridge (Curăţare cartuş).

Echipamentul imprimă o pagină pe care o puteţi recicla sau arunca.
În cazul în care calitatea de copiere sau imprimare este la fel de slabă după ce
curăţaţi cartuşele de cerneală, încercaţi să curăţaţi contactele cartuşelor de
cerneală înainte de a înlocui cartuşul de cerneală afectat.

Pentru a curăţa cartuşele de cerneală din Software-ul HP Photosmart
1. Încărcaţi hârtie albă Letter, A4 sau Legal neutilizată în tava de alimentare.
2. În HP Solution Center, faceţi clic pe Settings (Setări), indicaţi spre Print Settings

(Setări imprimare), apoi faceţi clic pe Printer Toolbox (Casetă de instrumente
imprimantă).

Notă De asemenea, puteţi să deschideţi Printer Toolbox (Casetă de
instrumente imprimantă) din caseta de dialog Print Properties (Proprietăţi
imprimare). În caseta de dialog Print Properties (Proprietăţi imprimare), faceţi
clic pe fila Services (Servicii), apoi faceţi clic pe Service this device (Service
echipament).

Apare Printer Toolbox (Casetă de instrumente imprimantă).
3. Faceţi clic pe fila Device Services (Servicii dispozitiv).
4. Faceţi clic pe Clean the ink cartridges (Curăţare cartuşe de cerneală).
5. Urmaţi solicitările până când calitatea rezultatelor corespunde cerinţelor, apoi

faceţi clic pe Done (Gata).
În cazul în care calitatea de copiere sau imprimare este la fel de slabă după ce
curăţaţi cartuşele de cerneală, încercaţi să curăţaţi contactele cartuşelor de
cerneală înainte de a înlocui cartuşul de cerneală afectat.

HP Printer Utility (Utilitar imprimantă HP) (Mac OS)
1. Deschideţi HP Printer Utility (Utilitar imprimantă HP) Pentru informaţii

suplimentare, consultaţi HP Printer Utility (Utilitar imprimantă HP) (Mac OS).
2. Faceţi clic pe Clean (Curăţare) şi urmaţi instrucţiunile afişate pe ecran.

Curăţarea contactele cartuşelor de cerneală
Curăţaţi contactele cartuşului de cerneală numai dacă pe ecran apar mesaje repetate
care vă solicită să verificaţi un cartuş de cerneală după ce aţi curăţat sau aliniat deja
cartuşele de cerneală.

Înainte de a curăţa contactele cartuşului de cerneală, scoateţi cartuşul de cerneală şi
asiguraţi-vă că nimic nu acoperă contactele cartuşului de cerneală, apoi reinstalaţi
cartuşul de cerneală. Dacă în continuare primiţi mesaje pentru verificarea cartuşelor
de cerneală, curăţaţi contactele cartuşelor de cerneală.
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Asiguraţi-vă că aveţi la dispoziţie următoarele materiale:

• Lavete din spumă poliuretanică, material textil fără scame sau orice alt material
moale care să nu lase fibre în urmă.

Sfat Filtrele de cafea nu au scame şi se pot folosi pentru curăţarea cartuşelor
de cerneală.

• Apă distilată, filtrată sau îmbuteliată (apa de la robinet poate conţine impurităţi
care pot deteriora cartuşele de cerneală).

Atenţie Nu utilizaţi detergenţi pentru vase sau alcool pentru a curăţa
contactele cartuşului de cerneală. Acestea pot deteriora cartuşul de cerneală
sau dispozitivul HP All-in-One.

Pentru a curăţa contactele cartuşelor de cerneală
1. Porniţi dispozitivul şi deschideţi uşa cartuşelor de cerneală.

Carul de imprimare se deplasează către extremitatea dreaptă a echipamentului.
2. Aşteptaţi până când carul de imprimare se opreşte şi nu mai face zgomot, apoi

deconectaţi cablul de alimentare din partea posterioară a echipamentului.

Notă În funcţie de lungimea perioadei în care echipamentul HP All-in-One a
stat neconectat, data şi ora se pot şterge. Este posibil să fie necesar să
resetaţi data şi ora atunci când conectaţi la loc cablul de alimentare.

3. Apăsaţi uşor în jos pe cartuşul de cerneală pentru a-l elibera, apoi trageţi-l spre
dvs., afară din locaş.

4. Examinaţi contactele cartuşului de cerneală pentru a constata dacă s-a depus
cerneală şi murdărie.

5. Umeziţi o lavetă sau o cârpă din material textil fără scame şi stoarceţi apa în exces.
6. Ţineţi cartuşul de cerneală de părţile laterale.
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7. Curăţaţi numai contactele arămii. Lăsaţi cartuşele de cerneală să se usuce pentru
aproximativ zece minute.

1 Contacte de cupru

2 Duze de cerneală (nu curăţaţi)

8. Glisaţi cartuşul de cerneală înapoi în locaş. Împingeţi cartuşul de cerneală până
când se fixează pe poziţie.

9. Dacă este necesar, repetaţi acest proces pentru alt cartuş de cerneală.
10. Închideţi cu grijă uşa cartuşelor de cerneală şi conectaţi cablul de alimentare în

partea din spate a dispozitivului.

Curăţarea zonei din jurul duzelor de cerneală
Dacă dispozitivul este utilizat într-un mediu cu praf, în interiorul acestuia se poate
acumula o cantitate mică de murdărie. Murdăria poate consta din fire de praf, de păr
sau fibre de la covoare sau îmbrăcăminte. Când cartuşele de cerneală se murdăresc,
pot apărea dungi sau pete de cerneală pe paginile imprimate. Dungile de cerneală pot
fi corectate prin curăţarea în jurul duzelor de cerneală conform descrierii de aici.

Notă Curăţaţi zona din jurul duzelor de cerneală numai când vedeţi în continuare
dungi şi pete pe paginile imprimate după ce deja aţi curăţat cartuşele de cerneală
utilizând panoul de control al dispozitivului sau software-ul pe care l-aţi instalat cu
dispozitivul HP All-in-One.
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Asiguraţi-vă că aveţi la dispoziţie următoarele materiale:

• Lavete din spumă poliuretanică, material textil fără scame sau orice alt material
moale care să nu lase fibre în urmă.

Sfat Filtrele de cafea nu au scame şi se pot folosi pentru curăţarea cartuşelor
de cerneală.

• Apă distilată, filtrată sau îmbuteliată (apa de la robinet poate conţine impurităţi
care pot deteriora cartuşele de cerneală).

Atenţie Nu atingeţi contactele de cupru sau duzele de cerneală. Atingerea
acestora poate conduce la înfundarea duzelor sau la deteriorarea contactelor
electrice.

Pentru a curăţa zona din jurul injectoarelor de cerneală
1. Porniţi dispozitivul şi deschideţi uşa cartuşelor de cerneală.

Carul de imprimare se deplasează către extremitatea dreaptă a echipamentului.
2. Aşteptaţi până când carul de imprimare se opreşte şi nu mai face zgomot, apoi

deconectaţi cablul de alimentare din partea posterioară a echipamentului.

Notă În funcţie de lungimea perioadei în care echipamentul HP All-in-One a
stat neconectat, data şi ora se pot şterge. Este posibil să fie necesar să
resetaţi data şi ora atunci când conectaţi la loc cablul de alimentare.

3. Apăsaţi uşor în jos pe cartuşul de cerneală pentru a-l elibera, apoi trageţi-l spre
dvs., afară din locaş.

Notă Nu scoateţi ambele cartuşe de cerneală în acelaşi timp. Scoateţi şi
curăţaţi pe rând fiecare cartuş de cerneală. Nu lăsaţi cartuşele de cerneală
afară din dispozitiv mai mult de 30 de minute.

4. Puneţi cartuşul de cerneală pe o bucată de hârtie, cu duzele de cerneală în sus.
5. Muiaţi uşor în apă distilată un beţişor cu vată curat.
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6. Curăţaţi faţa şi muchiile din jurul zonei injectoarelor de cerneală cu beţişorul, ca în
figura de mai jos.

1 Placa injectoarelor (nu curăţaţi)

2 Faţa şi muchiile din jurul zonei injectoarelor de cerneală

Atenţie Nu curăţaţi placa injectoarelor.

7. Glisaţi cartuşul de cerneală înapoi în locaş. Împingeţi cartuşul de cerneală până
când se fixează pe poziţie.

8. Dacă este necesar, repetaţi acest proces pentru alt cartuş de cerneală.
9. Închideţi cu grijă uşa cartuşelor de cerneală şi conectaţi cablul de alimentare în

partea din spate a dispozitivului.

Depozitarea consumabilelor de imprimare
Dispozitivul de protecţie pentru cartuşele de cerneală este proiectat pentru a păstra în
siguranţă cartuşele şi pentru a preveni uscarea cernelii când acestea nu sunt utilizate.
Ori de câte ori scoateţi un cartuş de cerneală din dispozitiv cu intenţia de a-l reutiliza
ulterior, păstraţi-l în dispozitivul de protecţie pentru cartuşe. De exemplu, păstraţi
cartuşul de cerneală negru într-un dispozitiv de protecţie pentru cartuşe atunci când îl
scoateţi pentru a putea imprima fotografii de calitate superioară cu cartuşele foto şi
tricolor.

Notă Dacă nu aveţi un dispozitiv de protecţie pentru cartuşe de cerneală, puteţi
comanda unul de la HP Support (Asistenţă HP). Pentru informaţii suplimentare,
consultaţi Asistenţă şi garanţie. De asemenea, puteţi utiliza un container etanş,
precum un tub de plastic. Asiguraţi-vă că duzele nu ating nimic atunci când
depozitaţi cartuşele de cerneală.
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Pentru a introduce un cartuş de cerneală în dispozitivul de protecţie pentru
cartuşe
▲ Aşezaţi cartuşul de cerneală în dispozitivul de protecţie pentru cartuşe într-o

poziţie uşor înclinată şi apăsaţi pentru a-l fixa.

Pentru a scoate cartuşul de cerneală din dispozitivul de protecţie pentru cartuşe
▲ Apăsaţi în jos pe partea superioară a dispozitivului de protecţie pentru a elibera

cartuşul de cerneală, apoi scoateţi cu grijă cartuşul de cerneală din dispozitivul de
protecţie.

Curăţare dispozitiv
Această secţiune oferă instrucţiuni pentru menţinerea dispozitivului în stare optimă de
funcţionare. Efectuaţi aceste operaţii de întreţinere ori de câte ori este necesar.

Praful sau mizeria de pe geamul-suport, de pe căptuşeala capacului sau de pe cadrul
scanner-ului pot duce la reducerea performanţelor, degradarea calităţii documentelor
scanate şi poate afecta precizia funcţiilor speciale cum ar fi încadrarea copiilor într-un
anumit format de pagină.

• Curăţare geam scanner
• Curăţare exterior
• Curăţarea alimentatorului de documente automat
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Curăţare geam scanner

Pentru a curăţa geamul scannerului
1. Opriţi dispozitivul.
2. Ridicaţi capacul scanner-ului.
3. Curăţaţi geamul cu ajutorul unui material moale, fără scame care a fost pulverizat

cu o substanţă pentru curăţarea delicată a geamurilor. Uscaţi geamul cu ajutorul
unui material uscat, moale, fără scame.

Atenţie Utilizaţi doar substanţe pentru curăţarea sticlei pentru curăţarea
geamului scanerului. Evitaţi substanţele de curăţare care conţin abrazivi,
acetonă, benzen sau tetraclorură de carbon, deoarece toate acestea pot
deteriora geamul scannerului. Evitaţi alcoolul izopropilic deoarece acesta poate
lăsa dungi pe sticlă.

Atenţie Nu pulverizaţi substanţa de curăţare a sticlei direct pe geam. Dacă
este aplicată prea multă substanţă pentru curăţarea sticlei, lichidul ar putea să
se scurgă sub geam şi să cauzeze deteriorarea scannerului.

4. Închideţi capacul scanner-ului şi porniţi dispozitivul.

Curăţare exterior

Notă Înainte de a curăţa dispozitivul, opriţi alimentarea cu energie şi deconectaţi
cablul de alimentare de la priza electrică.

Folosiţi o cârpă moale, umedă, fără scame pentru a şterge praful, urmele şi petele de
pe carcasă. Exteriorul dispozitivului nu necesită curăţare. Păstraţi fluidele departe de
interiorul dispozitivului, precum şi de panoul de control al dispozitivului.

Curăţarea alimentatorului de documente automat
Dacă alimentatorul automat de documente culege mai multe pagini sau dacă nu
culege hârtia simplă, curăţaţi rolele şi placa separatorului. Ridicaţi capacul
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alimentatorului automat de documente pentru a avea acces la ansamblul de preluare
din interiorul alimentatorului automat de documente, curăţaţi rolele sau placa
separatorului, apoi închideţi capacul.

Dacă pe documentele scanate sau pe faxuri apar linii sau praf, curăţaţi banda de milar
din ADF.

Pentru a curăţa rolele sau căptuşeala separatorului
1. Scoateţi toate originalele din tava de alimentare pentru documente.
2. Ridicaţi capacul alimentatorului automat pentru documente (1).

Astfel obţineţi mai uşor acces la rolele (2) şi la căptuşeala separatorului (3), aşa
cum se arată mai jos.

1 Capacul alimentatorului automat pentru documente

2 Role

3 Căptuşeală separator

3. Umeziţi uşor o cârpă curată fără scame în apă distilată şi stoarceţi lichidul în exces
din material.

4. Utilizaţi cârpa umedă pentru a şterge impurităţile de pe role sau de pe căptuşeala
separatorului.

Notă Dacă înlăturarea impurităţilor nu reuşeşte cu apă distilată, încercaţi să
utilizaţi alcool izopropilic.

5. Închideţi capacul alimentatorului automat pentru documente.
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Pentru a curăţa banda de plastic din interiorul alimentatorului automat de
documente
1. Opriţi dispozitivul şi deconectaţi cablul de alimentare.

Notă În funcţie de cât timp este lăsat deconectat dispozitivul, este posibil să
se şteargă data şi ora. În acest caz va trebui să resetaţi data şi ora după ce
conectaţi la loc cablul de alimentare.

2. Ridicaţi capacul alimentatorului automat de documente până când se opreşte, apoi
ridicaţi cu grijă capacul pentru a elibera piedica.

3. Continuaţi să ridicaţi capacul alimentatorului automat de documente spre poziţia
verticală.
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4. Ridicaţi mecanismul alimentatorului automat de documente.

5. Curăţaţi banda de plastic cu o cârpă moale sau cu un burete puţin umezit cu
soluţie de curăţat neabrazivă pentru geamuri.

Atenţie Nu utilizaţi substanţe abrazive, acetonă, benzen sau tetraclorură de
carbon pe banda de plastic, deoarece acestea o pot deteriora. Nu puneţi şi nu
pulverizaţi lichide direct pe banda de plastic. Lichidul se poate scurge sub
geam şi poate deteriora dispozitivul.

6. Introduceţi banda de plastic, poziţionând găurile din banda de plastic peste
urechile de prindere. Coborâţi cu grijă mecanismul alimentatorului automat de
documente pentru a evita deplasarea benzii de plastic, apoi închideţi capacul
alimentatorului automat de documente.

7. Conectaţi cablul de alimentare, apoi porniţi dispozitivul.

Notă Dacă după curăţarea benzii de plastic încă mai apar linii sau praf pe
foile scanate, este necesar să comandaţi o nouă bandă de plastic. Pentru
informaţii suplimentare, consultaţi Asistenţă şi garanţie.

Sfaturi şi resurse pentru depanare
Încercaţi procedurile de mai jos atunci când începeţi depanarea unei probleme de
imprimare.

• Pentru blocaj de hârtie, consultaţi Eliminarea blocajelor de hârtie.
• Pentru probleme legate de alimentarea cu hârtie, cum ar fi nesimetria hârtiei şi

preluarea hârtiei, consultaţi Rezolvare probleme alimentare cu hârtie.
• Indicatorul de alimentare este aprins şi nu clipeşte. Când dispozitivul este pornit

pentru prima dată, durează aproximativ 12 minute pentru a se iniţializa după ce
sunt instalate cartuşele de cerneală.

• Cablul de alimentare şi celelalte cabluri sunt funcţionale, şi sunt conectate
corespunzător la dispozitiv. Asiguraţi-vă ca dispozitivul este conectat
corespunzător la o priză de curent alternativ (AC) funcţională, şi că este pornit.
Pentru informaţii referitoare la tensiunea de alimentare necesară, consultaţi
Specificaţii electrice.
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• Suportul de imprimare este încărcat corect în tava de alimentare şi nu există
blocaje în interiorul dispozitivului.

• Toate benzile şi materialele de ambalare sunt îndepărtate.
• Dispozitivul este setat ca imprimantă curentă sau implicită. Pentru Windows, setaţi-

l ca implicit în folderul Printers (Imprimante). Pentru Mac OS, setaţi-l ca implicit în
secţiunea Printers & Faxes (Imprimante şi faxuri) din System Preferences
(Preferinţe sistem). Consultaţi documentaţia computerului pentru informaţii
suplimentare.

• Pause Printing (Pauză imprimare) nu este selectat dacă utilizaţi un computer
care rulează Windows.

• Nu rulaţi prea multe programe când executaţi o acţiune. Închideţi programele pe
care nu le utilizaţi sau reporniţi computerul înainte de a încerca din nou executarea
acţiunii.

Subiecte referitoare la depanare
• Rezolvare probleme imprimare
• Calitate slabă a imprimării şi rezultate neaşteptate
• Rezolvare probleme alimentare cu hârtie
• Rezolvare probleme copiere
• Rezolvare probleme scanare
• Rezolvare probleme fax
• Depanare probleme de instalare

Rezolvare probleme imprimare
Această secţiune cuprinde următoarele subiecte:

• Dispozitivul se opreşte în mod imprevizibil
• Pe afişajul panoului de control apare un mesaj de eroare
• Dispozitivul nu răspunde (nu se imprimă nimic)
• Dispozitivul imprimă foarte încet
• Imprimare pagină goală sau parţial imprimată
• Un element de pe pagină lipseşte sau este incorect
• Poziţionarea textului sau imaginilor este incorectă
• Dispozitivul imprimă o jumătate de pagină şi apoi elimină hârtia

Dispozitivul se opreşte în mod imprevizibil

Verificaţi curentul şi conexiunile la curent
Asiguraţi-vă ca dispozitivul este conectat corespunzător la o priză de curent alternativ
(AC) funcţională. Pentru informaţii referitoare la tensiunea de alimentare necesară,
consultaţi Specificaţii electrice.
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Pe afişajul panoului de control apare un mesaj de eroare

A apărut o eroare fără posibilitate de recuperare
Deconectaţi toate cablurile (cum ar fi cablul de alimentare şi cablul USB), aşteptaţi
circa 20 de secunde şi apoi reconectaţi-le. Dacă problema persistă, vizitaţi site-ul web
HP (www.hp.com/support) pentru ultimele informaţii de depanare, sau remedieri şi
actualizări ale produselor.

Dispozitivul nu răspunde (nu se imprimă nimic)

Sunt lucrări de imprimare blocate în coada de imprimare
Deschideţi coada de imprimare, anulaţi toate documentele şi apoi reiniţializaţi
computerul. Încercaţi să imprimaţi după ce computerul se reiniţializează. Consultaţi
sistemul de Ajutor pentru sistemul de operare pentru informaţii suplimentare.

Verificaţi configurarea dispozitivului
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Sfaturi şi resurse pentru depanare.

Verificaţi instalarea programului dispozitivului
Dacă dispozitivul este oprit în timpul imprimării, un mesaj de alertă trebuie să apară pe
ecranul computerului, în cazul în care acest mesaj nu apare, este posibil ca programul
dispozitivului să nu fie instalat corespunzător. Pentru a rezolva această problemă,
dezinstalaţi complet şi apoi reinstalaţi programul dispozitivului. Pentru informaţii
suplimentare, consultaţi Dezinstalarea şi reinstalarea software-ului.

Verificaţi conexiunile cablurilor
• Asiguraţi-vă că ambele capete ale cablului de reţea/USB sunt conectate

corespunzător.
• Dacă dispozitivul este conectat la o reţea, verificaţi următoarele:

◦ Verificaţi led-ul Link (Legătură) din partea din spate a dispozitivului.
◦ Asiguraţi-vă că nu utilizaţi un cablu telefonic pentru conectarea dispozitivului.

Verificaţi orice program firewall instalat pe computer
Programul firewall este un program de securitate care protejează computerul împotriva
intruziunilor. Totuşi, firewall-ul poate bloca comunicaţia între computer şi dispozitiv.
Dacă există o problemă de comunicare cu dispozitivul, încercaţi să dezactivaţi
temporar firewall-ul. Dacă problema persistă, firewall-ul nu este sursa problemei de
comunicare. Re-activaţi firewall-ul.

Dispozitivul imprimă foarte încet

Verificaţi configuraţia şi resursele sistemului
Asiguraţi-vă că, computerul întruneşte cerinţele minime de sistem pentru utilizarea
dispozitivului. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Cerinţe sistem.
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Verificaţi setările programului dispozitivului
Viteza de imprimare este mai mică atunci când este selectată ca setare de calitate a
imprimării Optim sau Dpi maxim. Pentru a mări viteza de imprimare selectaţi setări de
imprimare diferite în cadrul driver-ului dispozitivului. Pentru informaţii suplimentare,
consultaţi Schimbare setări imprimare.

Imprimare pagină goală sau parţial imprimată

Clean the Ink Cartridges (Curăţare cartuşe de cerneală)
Executaţi procedura de curăţare a cartuşelor de cerneală. Pentru informaţii
suplimentare, consultaţi Curăţarea cartuşelor de cerneală.

Verificaţi dimensiunea hârtiei
• Asiguraţi-vă că selectaţi setările corecte pentru calitatea imprimării ale driver-ului

de imprimare, pentru dimensiunea hârtiei încărcate în tăvile de alimentare.
• Asiguraţi-vă că setările de pagină selectate în driver-ul imprimantei sunt aceeaşi

cu dimensiunea hârtiei încărcate în tava de alimentare.

Au fost prinse mai multe pagini
Pentru informaţii suplimentare despre problemele de alimentare a hârtiei, consultaţi
Rezolvare probleme alimentare cu hârtie.

Este o pagină albă în fişier
Verificaţi fişierul pentru a vă asigura că nu este nicio pagină goală.

Un element de pe pagină lipseşte sau este incorect

Verificaţi setările marginilor
Asiguraţi-vă că setările de margine pentru document nu depăşesc zona imprimabilă a
dispozitivului. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Configurare margini minime.

Verificaţi setările de imprimare color
Asiguraţi-vă că în driverul de imprimare nu este selectată opţiunea Print in Grayscale
(Imprimare în tonuri de gri).

Verificaţi locaţia dispozitivului şi lungimea cablului USB
Câmpurile electromagnetice puternice (cum sunt cele generate de cablurile USB) pot
cauza uneori uşoare distorsionări ale tipăriturilor. Îndepărtaţi dispozitivul de sursa de
câmp electromagnetic. De asemenea, este recomandat să utilizaţi un cablu USB cu o
lungime mai mică de 3 metri (9,8 picioare) pentru a minimiza efectele acestor câmpuri
electromagnetice.

Verificaţi cartuşele de cerneală
Asiguraţi-vă că sunt instalate cartuşele corecte de cerneală şi că acestea au cerneală
suficientă. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Administrare dispozitiv şi Lucrul
cu cartuşele de cerneală.
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Poziţionarea textului sau imaginilor este incorectă

Verificaţi cum este încărcată hârtia de imprimare
Asiguraţi-vă că ghidajele încadrează perfect marginile topului suportului de imprimare
şi asiguraţi-vă că tava nu este supraîncărcată. Pentru informaţii suplimentare,
consultaţi Alimentare suport de imprimare.

Verificaţi dimensiunea hârtiei
• Conţinutul unei pagini poate fi trunchiat dacă dimensiunea documentului este mai

mare decât hârtia pe care o utilizaţi.
• Asiguraţi-vă că dimensiunea hârtiei selectată în driver-ul imprimantei este aceeaşi

cu dimensiunea hârtiei încărcate în tava de alimentare.

Verificaţi setările marginilor
Dacă textul sau imaginile sunt trunchiate la marginile paginii, asiguraţi-vă că setările
marginilor documentului nu depăşesc zona imprimabilă a dispozitivului. Pentru
informaţii suplimentare, consultaţi Configurare margini minime.

Verificaţi setarea de orientare a paginii
Asiguraţi-vă că dimensiunea hârtiei şi orientarea paginii selectată în cadrul aplicaţiei
este aceeaşi cu cea selectată în driver-ul imprimantei. Pentru informaţii suplimentare,
consultaţi Schimbare setări imprimare.

Verificaţi locaţia dispozitivului şi lungimea cablului USB
Câmpurile electromagnetice puternice (cum sunt cele generate de cablurile USB) pot
cauza uneori uşoare distorsionări ale tipăriturilor. Îndepărtaţi dispozitivul de sursa de
câmp electromagnetic. De asemenea, este recomandat să utilizaţi un cablu USB cu o
lungime mai mică de 3 metri (9,8 picioare) pentru a minimiza efectele acestor câmpuri
electromagnetice.

Dacă soluţiile prezentate mai sus nu dau rezultate, problema poate fi cauzată de
incapacitatea aplicaţiei de a interpreta corespunzător setările de imprimare. Consultaţi
notele de lansare pentru informaţii referitoare la conflictele software cunoscute,
consultaţi documentaţia aplicaţiei, sau contactaţi producătorul programului pentru
asistenţă specifică.

Dispozitivul imprimă o jumătate de pagină şi apoi elimină hârtia

Verificaţi cartuşele de cerneală
Asiguraţi-vă că sunt instalate cartuşele corecte de cerneală şi că acestea au cerneală
suficientă. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Administrare dispozitiv şi Lucrul
cu cartuşele de cerneală.
Compania HP nu poate garanta calitatea cartuşelor de cerneală non-HP.

Capitol 8

130 Întreţinere şi depanare 



Calitate slabă a imprimării şi rezultate neaşteptate
Această secţiune cuprinde următoarele subiecte:

• Probleme obişnuite referitoare la calitatea slabă a imprimării
• Sunt imprimate caractere fără înţeles
• Cerneala se întinde
• Cerneala nu umple complet textul sau imaginile
• Tipăriturile sunt neclare sau au culori şterse
• Culorile sunt imprimate ca alb-negu
• Sunt imprimate culori greşite
• Tipăriturile prezintă culori care se scurg
• Culorile nu sunt aliniate corespunzător
• Din text sau imagini lipsesc linii sau puncte

Probleme obişnuite referitoare la calitatea slabă a imprimării

Verificaţi cartuşele de cerneală
Asiguraţi-vă că sunt instalate cartuşele corecte de cerneală şi că acestea au cerneală
suficientă. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Administrare dispozitiv şi Lucrul
cu cartuşele de cerneală.
Compania HP nu poate garanta calitatea cartuşelor de cerneală non-HP.

Verificaţi calitatea hârtiei
Este posibil ca hârtia să fie prea umedă sau prea aspră. Asiguraţi-vă că hârtia
întruneşte specificaţiile HP, şi încercaţi să imprimaţi din nou. Pentru informaţii
suplimentare, consultaţi Înţelegere specificaţii pentru tipuri de suport de imprimare
compatibile.

Verificaţi tipul de hârtie încărcat în dispozitiv
Asiguraţi-vă că tava acceptă tipul de hârtie încărcat. Pentru informaţii suplimentare,
consultaţi Înţelegere specificaţii pentru tipuri de suport de imprimare compatibile.

Verificaţi locaţia dispozitivului şi lungimea cablului USB
Câmpurile electromagnetice puternice (cum sunt cele generate de cablurile USB) pot
cauza uneori uşoare distorsionări ale tipăriturilor. Îndepărtaţi dispozitivul de sursa de
câmp electromagnetic. De asemenea, este recomandat să utilizaţi un cablu USB cu o
lungime mai mică de 3 metri (9,8 picioare) pentru a minimiza efectele acestor câmpuri
electromagnetice.

Align the Ink Cartridges (Aliniere cartuşe de cerneală)
Aliniaţi cartuşele de cerneală Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Alinierea
cartuşelor de cerneală.
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Clean the Ink Cartridges (Curăţare cartuşe de cerneală)
Este posibil să fie necesară curăţarea cartuşelor de cerneală. Pentru informaţii
suplimentare, consultaţi Curăţarea cartuşelor de cerneală.

Sunt imprimate caractere fără înţeles
Dacă apare o întrerupere a unei operaţiuni care este în curs de imprimare, este posibil
ca dispozitivul să nu recunoască restul operaţiunii.

Anulaţi operaţiunea de imprimare şi aşteptaţi ca dispozitivul să revină la starea în care
este pregătit pentru imprimare. Dacă dispozitivul nu revine la starea pregătit, anulaţi
toate operaţiunile de imprimare şi aşteptaţi din nou. Când dispozitivul este pregătit, re-
trimiteţi lucrarea de imprimat. Dacă vi se solicită de către computer să re-încercaţi
operaţiunea, faceţi clic pe Revocare.

Verificaţi conexiunile cablurilor
Dacă dispozitivul şi computerul sunt conectate prin intermediul unui cablu USB, este
posibil ca problema să se datoreze unei conexiuni necorespunzătoare a cablului.
Asiguraţi-vă că, conexiunile cablului la ambele capete sunt corespunzătoare. Dacă
problema persistă, opriţi dispozitivul, deconectaţi cablul de la dispozitiv, porniţi
dispozitivul fără cablul de conexiune, şi ştergeţi orice operaţiune de imprimare care
mai există în derulatorul de imprimare. Când led-ul alimentării cu curent este aprins şi
nu mai clipeşte, reconectaţi cablul.

Verificaţi fişierul-document
Este posibil ca fişierul-document să fie deteriorat. Dacă este posibilă imprimarea altor
documente din cadrul aceleiaşi aplicaţii, încercaţi să imprimaţi o copie de siguranţă a
documentului, dacă aceasta este disponibilă.

Align the Ink Cartridges (Aliniere cartuşe de cerneală)
Aliniaţi cartuşele de cerneală. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Alinierea
cartuşelor de cerneală.

Cerneala se întinde

Verificaţi setările de imprimare
• Când imprimaţi documente care utilizează multă cerneală, aşteptaţi un timp mai

îndelungat pentru uscare înainte de a atinge tipăriturile. Această precizare este
valabilă cu precădere în cazul foliilor transparente. În cadrul driverului imprimantei,
selectaţi calitatea de imprimare Optimă, şi măriţi de asemenea timpul de uscare al
cernelii şi reduceţi saturaţia cernelii utilizând volumul pentru cerneală din cadrul
caracteristicilor avansate (Windows) sau caracteristicilor cernelii (Mac OS). Totuşi,
reţineţi că reducerea saturaţiei cernelii poate avea ca efect realizarea unor tipărituri
cu aspect "spălăcit".

• Documentele color care au culori bogate, combinate, pot apărea mototolite sau
pătate când sunt imprimate la calitate Optim. Încercaţi să utilizaţi un alt mode de
imprimare, ca de exemplu Normal, pentru a reduce cantitatea de cerneală, sau
utilizaţi hârtie HP Premium concepută pentru imprimarea documentelor în culori vii.
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Schimbare setări imprimare.
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Verificaţi tipul hârtiei
Unele tipuri de hârtie nu acceptă bine cerneala. În cazul acestor tipuri de hârtie,
cerneala se usucă mai uşor şi poate apărea întinderea cernelii. Pentru informaţii
suplimentare, consultaţi Înţelegere specificaţii pentru tipuri de suport de imprimare
compatibile.

Verificaţi cartuşele de cerneală
Asiguraţi-vă că sunt instalate cartuşele corecte de cerneală şi că acestea au cerneală
suficientă. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Administrare dispozitiv şi Lucrul
cu cartuşele de cerneală.
Compania HP nu poate garanta calitatea cartuşelor de cerneală non-HP.

Clean the Ink Cartridges (Curăţare cartuşe de cerneală)
Este posibil să fie necesară curăţarea cartuşelor de cerneală. Pentru informaţii
suplimentare, consultaţi Curăţarea cartuşelor de cerneală.

Cerneala nu umple complet textul sau imaginile

Verificaţi tipul hârtiei
Unele tipuri de hârtie nu sunt potrivite pentru utlizarea cu acest dispozitiv. Pentru
informaţii suplimentare, consultaţi Înţelegere specificaţii pentru tipuri de suport de
imprimare compatibile.

Verificaţi cartuşele de cerneală
Verificaţi dacă există cerneală suficientă în cartuşele de cerneală. Pentru informaţii
suplimentare, consultaţi Administrare dispozitiv şi Lucrul cu cartuşele de cerneală.
Compania HP nu poate garanta calitatea cartuşelor de cerneală non-HP.

Clean the Ink Cartridges (Curăţare cartuşe de cerneală)
Este posibil să fie necesară curăţarea cartuşelor de cerneală. Pentru informaţii
suplimentare, consultaţi Curăţarea cartuşelor de cerneală.

Tipăriturile sunt neclare sau au culori şterse

Verificaţi modul de imprimare
Modul Draft (Schiţă) sau Fast (Rapid) în driver-ul imprimantei permite imprimarea cu
o viteză mai mare, mod util în cazul imprimării ciornelor. Pentru a obţine rezultate mai
bune, selectaţi Normal sau Optim. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi
Schimbare setări imprimare.

Verificaţi setarea tipului de hârtie
Când imprimaţi pe folii transparente sau pe alte suporturi speciale, selectaţi tipul de
suport corespunzător în driverul de imprimare. Pentru informaţii suplimentare,
consultaţi Imprimare pe suport de imprimare special sau cu format personalizat.

Calitate slabă a imprimării şi rezultate neaşteptate 133



Clean the Ink Cartridges (Curăţare cartuşe de cerneală)
Este posibil să fie necesară curăţarea cartuşelor de cerneală. Pentru informaţii
suplimentare, consultaţi Curăţarea cartuşelor de cerneală.

Verificaţi cartuşele de cerneală
Asiguraţi-vă că sunt instalate cartuşele corecte de cerneală şi că acestea au cerneală
suficientă. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Administrare dispozitiv şi Lucrul
cu cartuşele de cerneală.
Compania HP nu poate garanta calitatea cartuşelor de cerneală non-HP.

Culorile sunt imprimate ca alb-negu

Verificaţi setările de imprimare
Asiguraţi-vă ca în driver-ul de imprimare nu este selectată opţiunea Print in
Grayscale (Imprimare în tonuri de gri). Pentru informaţii despre modificarea acestei
setări, consultaţi Schimbare setări imprimare.

Sunt imprimate culori greşite

Verificaţi setările de imprimare
Asiguraţi-vă ca în driver-ul de imprimare nu este selectată opţiunea Print in
Grayscale (Imprimare în tonuri de gri). Pentru informaţii despre modificarea acestei
setări, consultaţi Schimbare setări imprimare.

Verificaţi cartuşele de cerneală
Asiguraţi-vă că sunt instalate cartuşele corecte de cerneală şi că acestea au cerneală
suficientă. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Administrare dispozitiv şi Lucrul
cu cartuşele de cerneală.
Compania HP nu poate garanta calitatea cartuşelor de cerneală non-HP.

Clean the Ink Cartridges (Curăţare cartuşe de cerneală)
Este posibil să fie necesară curăţarea cartuşelor de cerneală. Pentru informaţii
suplimentare, consultaţi Curăţarea cartuşelor de cerneală.

Tipăriturile prezintă culori care se scurg

Verificaţi cartuşele de cerneală
Asiguraţi-vă că sunt instalate cartuşele corecte de cerneală şi că acestea au cerneală
suficientă. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Administrare dispozitiv şi Lucrul
cu cartuşele de cerneală.
Compania HP nu poate garanta calitatea cartuşelor de cerneală non-HP.

Verificaţi setările de imprimare
Asiguraţi-vă ca în driver-ul de imprimare nu este selectată opţiunea Print in
Grayscale (Imprimare în tonuri de gri). Pentru informaţii despre modificarea acestei
setări, consultaţi Schimbare setări imprimare.
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Verificaţi tipul hârtiei
Unele tipuri de hârtie nu acceptă bine cerneala. În cazul acestor tipuri de hârtie,
cerneala se usucă mai uşor şi poate apărea întinderea cernelii. Pentru informaţii
suplimentare, consultaţi Înţelegere specificaţii pentru tipuri de suport de imprimare
compatibile.

Culorile nu sunt aliniate corespunzător

Verificaţi cartuşele de cerneală
Asiguraţi-vă că sunt instalate cartuşele corecte de cerneală şi că acestea au cerneală
suficientă. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Administrare dispozitiv şi Lucrul
cu cartuşele de cerneală.
Compania HP nu poate garanta calitatea cartuşelor de cerneală non-HP.

Verificaţi poziţionarea imaginilor
Utilizaţi opţiunea zoom sau examinare înaintea imprimării pentru a verifica existenţa
unor intervale în poziţionarea imaginilor în pagină.

Align the Ink Cartridges (Aliniere cartuşe de cerneală)
Aliniaţi cartuşele de cerneală. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Alinierea
cartuşelor de cerneală.

Din text sau imagini lipsesc linii sau puncte

Verificaţi cartuşele de cerneală
Verificaţi dacă există cerneală suficientă în cartuşele de cerneală. Pentru informaţii
suplimentare, consultaţi Lucrul cu cartuşele de cerneală.
Compania HP nu poate garanta calitatea cartuşelor de cerneală non-HP.

Rezolvare probleme alimentare cu hârtie

Hârtia nu este acceptată de imprimantă sau tavă
Utilizaţi doar hârtie care este acceptată de dispozitiv şi de tava folosită. Pentru
informaţii suplimentare, consultaţi Înţelegere specificaţii pentru tipuri de suport de
imprimare compatibile.

Hârtia nu este preluată dintr-o tavă
• Asiguraţi-vă tava conţine hârtie. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi

Alimentare suport de imprimare. Dezlipiţi hârtia înainte de încărcarea în tavă.
• Asiguraţi-vă că ghidajele pentru hârtie sunt poziţionate la marcajele

corespunzătoare dimensiunii hârtiei pe care o încărcaţi în tavă. De asemenea,
asiguraţi-vă că ghidajele sunt fixe, dar nu strânse în jurul teancului de hârtie.

• Asiguraţi-vă că hârtia din tavă nu este ondulată. Remediaţi onlularea hârtiei
îndoind-o în direcţie opusă ondulării.
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• Dacă se foloseşte un suport de imprimare special, subţire, asiguraţi-vă că tava
este complet încărcată. Dacă se foloseşte suport de imprimare disponibil doar în
cantităţi mici, pentru a umple tava încercaţi să amplasaţi suportul de imprimare
special deasupra unui alt tip de hârtie cu aceleaşi dimensiuni. (Unele suporturi de
imprimare sunt preluate mai repede dacă tava este plină.)

• Dacă folosiţi pentru imprimare suporturi speciale groase, încărcaţi tava la1/4 - 3/4
din capacitate. Dacă este cazul, amplasaţi hârtia deasupra unui alt tip de hârtie de
aceeaşi dimensiune, pentru ca înălţimea topului să se încadreze în interval.

Hârtia nu este eliminată corect
• Asiguraţi-vă că extensia tăvii de ieşire a hârtiei este întinsă, în caz contrar, este

posibil ca paginile imprimate să cadă din dispozitiv.

• Îndepărtaţi hârtia în exces din tava de ieşire. Numărul de coli pe care tava de ieşire
îl poate susţine este limitat.

Paginile sunt oblice
• Asiguraţi-vă că hârtia încărcată în tavi este aliniată cu ghidajele pentru hârtie.

Dacă este necesar, trageţi tăvile din dispozitiv şi reîncărcaţi hârtia corespunzător,
asigurându-vă că ghidajele pentru hârtie sunt aliniate corect.

• Încărcaţi hârtie în dispozitiv numai atunci când acesta nu imprimă.

Sunt preluate mai multe coli simultan
• Dezlipiţi hârtia înainte de încărcarea în tavă.
• Asiguraţi-vă că ghidajele pentru hârtie sunt poziţionate la marcajele

corespunzătoare dimensiunii hârtiei pe care o încărcaţi în tavă. De asemenea,
asiguraţi-vă că ghidajele sunt fixe, dar nu strânse în jurul teancului de hârtie.

• Asiguraţi-vă că tava nu este supra-încărcată cu hârtie.
• Dacă se foloseşte un suport de imprimare special, subţire, asiguraţi-vă că tava

este complet încărcată. Dacă se foloseşte suport de imprimare disponibil doar în
cantităţi mici, pentru a umple tava încercaţi să amplasaţi suportul de imprimare
special deasupra unui alt tip de hârtie cu aceleaşi dimensiuni. (Unele suporturi de
imprimare sunt preluate mai repede dacă tava este plină.)
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• Dacă folosiţi pentru imprimare suporturi speciale groase, încărcaţi tava la1/4 - 3/4
din capacitate. Dacă este cazul, amplasaţi hârtia deasupra unui alt tip de hârtie de
aceeaşi dimensiune, pentru ca înălţimea topului să se încadreze în interval.

• Utilizaţi hârtie HP pentru performaţe şi eficienţă optime.

Rezolvare probleme copiere
Dacă informaţiile următoare nu sunt suficiente, consultaţi Asistenţă şi garanţie pentru
informaţii despre asistenţa HP.

• Nu este eliminată nici o copie
• Copiile sunt goale
• Lipsesc documente sau sunt neclare
• Dimensiunea este redusă
• Calitatea copiei este slabă
• Sunt vizibile defecte de copiere
• Dispozitivul imprimă o jumătate de pagină şi apoi elimină hârtia
• Apar mesaje de eroare
• Hârtie necorespunzătoare

Nu este eliminată nici o copie
• Verificaţi alimentarea cu curent

Asiguraţi-vă că, cablul de alimentare este conectat corespunzător şi că dispozitivul
este pornit.

• Verificaţi starea dispozitivului
◦ Este posibil ca dispozitivul să fie ocupat cu o altă operaţiune. Verificaţi afişajul

panoului de control pentru informaţii despre starea operaţiunilor de imprimare.
Aşteptaţi ca operaţiunea procesată să fie finalizată.

◦ Este posibil ca suportul de imprimare din dispozitiv să fie blocat. Verificaţi dacă
există blocaje. Consultaţi Eliminarea blocajelor de hârtie.

• Verificaţi tăvile
Asiguraţi-vă că este încărcat suportul de imprimare. Pentru informaţii suplimentare,
consultaţi Alimentare suport de imprimare.

Copiile sunt goale
• Verificaţi hârtia

Este posibil ca suportul să nu se conformeze specificaţiilor Hewlett-Packard pentru
suporturi (de exemplu, suportul este prea umed sau prea aspru). Pentru informaţii
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suplimentare, consultaţi Înţelegere specificaţii pentru tipuri de suport de imprimare
compatibile.

• Verificaţi setările
Este posibil ca setarea de contrast să fie prea deschisă. Utilizaţi butonul Copy
(Copiere) de pe panoul de control pentru a crea copii mai întunecate.

• Verificaţi tăvile
Dacă realizaţi copii din ADF, asiguraţi-vă că originalele au fost încărcate corect.
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Alimentare original în alimentatorul
automat pentru documente (ADF).

Lipsesc documente sau sunt neclare
• Verificaţi hârtia

Este posibil ca suportul să nu se conformeze specificaţiilor Hewlett-Packard pentru
suporturi (de exemplu, suportul este prea umed sau prea aspru). Pentru informaţii
suplimentare, consultaţi Înţelegere specificaţii pentru tipuri de suport de imprimare
compatibile.

• Verificaţi setările
Setarea de calitate Fast (Rapid) (care produce copii de calitate-ciornă) poate fi
responsabilă pentru apariţia de documente neclare sau pentru lipsa unor
documente. Modificaţi această setare pe opţiunea Normal sau Optim.

• Verificaţi originalul
◦ Acurateţea copiei depinde de calitatea şi dimensiunea originalului. Folosiţi

meniul Copy (Copiere) pentru a modifica luminozitatea copiei. Dacă originalul
este prea deschis la culoare, este posibil ca, copia să nu poată compensa,
chiar şi după reglarea contrastului.

◦ Fundalurile colorate pot cauza contopirea imaginii din prim-plan cu fundalul,
sau este posibil ca fundalul să apară într-o nuanţă diferită.

Dimensiunea este redusă
• Este posibil să fie setate de la panoul de control al dispozitivului caracteristica de

micşorare/mărire sau alte caracteristici de copiere care micşorează imaginea
scanată. Verificaţi setările aferente lucrării de copiere pentru a vă asigura că
acestea sunt corespunzătoare dimensiunii normale.

• Este posibil ca setările programului foto şi de editare grafică HP să fie configurate
pentru a reduce imaginea scanată. Dacă este necesar, modificaţi setările.
Consultaţi opţiunea de asistenţă a programului foto şi de editare grafică HP pentru
informaţii suplimentare.
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Calitatea copiei este slabă
• Pentru creşterea calităţii copiilor

◦ Utilizaţi originale de calitate.
◦ Încărcaţi corect suportul. Dacă suportul este încărcat incorect, acesta poate

cauza oblicitatea imprimării, cauzând imagini neclare. Pentru informaţii
suplimentare, consultaţi Înţelegere specificaţii pentru tipuri de suport de
imprimare compatibile.

◦ Utilizaţi sau realizaţi o coală de transport pentru a proteja originalele.
• Verificaţi dispozitivul

◦ Capacul scanner-ului s-ar putea să nu fi fost corect închis.
◦ Este posibil să fie necesară curăţarea geamului sau a căptuşelii capacului

scanerului. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Curăţare dispozitiv.
◦ Este posibil să fie necesară curăţarea dispozitivului ADF. Pentru informaţii

suplimentare, consultaţi Curăţare dispozitiv.

Sunt vizibile defecte de copiere
• Benzi verticale albe sau şterse

Este posibil ca suportul să nu se conformeze specificaţiilor Hewlett-Packard pentru
suporturi (de exemplu, suportul este prea umed sau prea aspru). Pentru informaţii
suplimentare, consultaţi Înţelegere specificaţii pentru tipuri de suport de imprimare
compatibile.

• Prea decolorat sau întunecat
Încercaţi să modificaţi contrastul şi setările de calitate a copiei.

• Linii nedorite
Este posibil să fie necesară curăţarea geamului sau a căptuşelii capacului
scanerului. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Curăţare dispozitiv.

• Puncte sau benzi negre
Pe geamul sau pe căptuşeala capacului scanerului poate exista cerneală, adeziv,
pastă corectoare sau o substanţă nedorită. Încercaţi să curăţaţi dispozitivul. Pentru
informaţii suplimentare, consultaţi Curăţare dispozitiv.

• Copia este înclinată sau oblică
◦ Asiguraţi-vă că tava de alimentare ADF nu este prea plină.
◦ Asiguraţi-vă că ghidajele de lăţime ale ADF sunt aliniate cu marginile hârtiei.

• Text neclar
◦ Încercaţi să modificaţi contrastul şi setările de calitate a copiei.
◦ Setarea de îmbunătăţire implicită poate să nu fie adecvată operaţiunii de

copiere. Verificaţi setarea şi modificaţi-o pentru a îmbununătăţi textul sau
fotografiile, dacă aceasta operaţiune este necesară. Pentru informaţii
suplimentare, consultaţi Modificare setări copiere.

• Text sau imagini umplute incomplet
Încercaţi să modificaţi contrastul şi setările de calitate a copiei.

• Fonturile mari, negre au aspect pătat (neuniform)
Setarea de îmbunătăţire implicită poate să nu fie adecvată operaţiunii de copiere.
Verificaţi setarea şi modificaţi-o pentru a îmbununătăţi textul sau fotografiile, dacă
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aceasta operaţiune este necesară. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi
Modificare setări copiere.

• În zonele cu tonuri gri deschis sau mediu apar benzi orizontale punctate sau
albe
Setarea de îmbunătăţire implicită poate să nu fie adecvată operaţiunii de copiere.
Verificaţi setarea şi modificaţi-o pentru a îmbununătăţi textul sau fotografiile, dacă
aceasta operaţiune este necesară. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi
Modificare setări copiere.

Dispozitivul imprimă o jumătate de pagină şi apoi elimină hârtia

Verificaţi cartuşele de cerneală
Asiguraţi-vă că sunt instalate cartuşele corecte de cerneală şi că acestea au cerneală
suficientă. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Administrare dispozitiv şi Lucrul
cu cartuşele de cerneală.
Compania HP nu poate garanta calitatea cartuşelor de cerneală non-HP.

Apar mesaje de eroare
“Reload document and then reload job” (Reîncărcaţi documentul apoi
reîncărcaţi operaţiunea)
Apăsaţi butonul OK, apoi reîncărcaţi documentele rămase (până la 20 de pagini) în
dispozitivul ADF. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Încărcare originale.

Hârtie necorespunzătoare

Verificaţi setările
Verificaţi dacă dimensiunea şi tipul suportului încărcat se potrivesc cu setările de la
panoul de control.

Rezolvare probleme scanare
Dacă informaţiile următoare nu sunt suficiente, consultaţi Asistenţă şi garanţie pentru
informaţii despre asistenţa HP.

Notă Dacă porniţi o operaţiune de scanare de la computer, consultaţi Asistenţa
programului pentru informaţii referitoare la depanare.

• Scanerul nu a realizat nici o acţiune
• Scanarea durează prea mult
• O parte a documentului nu a fost scanată sau lipseşte text
• Textul nu poate fi editat
• Apar mesaje de eroare
• Calitatea scanării este slabă
• Sunt vizibile defecte de scanare
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Scanerul nu a realizat nici o acţiune
• Verificaţi originalul

Asiguraţi-vă că originalul este plasat corect pe geamul scanerului. Pentru informaţii
suplimentare, consultaţi Alimentare original pe ecran scanare.

• Verificaţi dispozitivul
Este posibil ca dispozitivul să revină din modul Economisire energie după o
perioadă de inactivitate, ceea ce întârzie procesarea pentru o vreme. Aşteptaţi
până când dispozitivul ajunge în starea PREGĂTIT.

• Verificaţi software-ul
Asiguraţi-vă că software-ul este instalat corespunzător.

Scanarea durează prea mult
• Verificaţi setările

◦ Dacă setaţi o rezoluţie prea mare, operaţiunea de scanare durează mai mult şi
are ca rezultat fisiere mai mari. Pentru a obţine rezultate bune când scanaţi
sau copiaţi, nu folosiţi o rezoluţie mai mare decât cea necesară. Puteţi micşora
rezoluţia pentru a scana mai rapid.

◦ Dacă se captează o imagine prin TWAIN, puteţi schimba setările astfel încât
originalul să fie scanat alb-negru. Consultaţi Asistenţa programului TWAIN
pentru informaţii.

• Verificaţi starea dispozitivului
Dacă trimiteţi o operaţiune de imprimare sau copiere înainte de a încerca să
scanaţi, este pornită scanarea, dacă scannerul nu este activ. Totuşi, procesele de
imprimare şi scanare partajează memoria, ceea ce înseamnă că scanarea poate fi
mai înceată.

O parte a documentului nu a fost scanată sau lipseşte text
• Verificaţi originalul

◦ Asiguraţi-vă că originalul este încărcat corect. Pentru informaţii suplimentare,
consultaţi Încărcare originale.

◦ Fundalurile colorate pot cauza contopirea imaginii din prim-plan cu fundalul.
Încercaţi să reglaţi setările înainte de a scana originalul, sau încercaţi să
îmbunătăţiţi imaginea după scanarea originalului.

• Verificaţi setările
◦ Asiguraţi-vă că dimensiunea hârtiei pe care o scanaţi este destul de mare

pentru originalul pe care îl scanaţi.
◦ Dacă utilizaţi un program foto şi de editare grafică HP, setările implicite din

programul foto şi de editare grafică HP pot fi stabilite pentru a executa automat
o operaţiune diferită de operaţiunea pe care încercaţi să o executaţi. Consultaţi
opţiunea de asistenţă a programului foto şi de editare grafică HP pentru
instrucţiuni referitoare la modificarea proprietăţilor.
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Textul nu poate fi editat
• Verificaţi setările

◦ Asiguraţi-vă că programul OCR (Recunoaştere optică a caracterelor) este setat
pentru editarea de text.

◦ Cînd scanaţi originalul, asiguraţi-vă că selectaţi un tip de document care
crează text editabil. Dacă textul este clasificat ca imagine, acesta nu este
convertit la formatul text.

◦ Programul OCR (Recunoaştere optică a caracterelor) poate fi conectat cu un
program de procesare de text care nu îndeplineşte operaţiuni OCR. Consultaţi
opţiunea de Asistenţă a programului pentru informaţii suplimentare referitoare
la conectarea cu alte programe.

• Verificaţi originalele
◦ Asiguraţi-vă că originalul este amplasat corect pe geamul-suport al scanner-

ului. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Încărcare originale.
◦ Este posibil ca programul OCR (Recunoaştere optică a caracterelor) să nu

identifice textul dacă spaţiile între caractere sunt mici. De exemplu, dacă textul
pe care programul OCR (Recunoaştere optică a caracterelor) îl procesează
are caractere lipsă sau combinate, "rn" poate apărea ca "m".

◦ Precizia programului OCR (Recunoaştere optică a caracterelor) depinde de
calitatea imaginii, dimensiunea textului, şi structura originalului şi calitatea
scanării. Asiguraţi-vă că originalul are o calitate bună.

◦ Fundalurile colorate pot cauza contopirea excesivă a imaginii din prim-plan cu
fundalul. Încercaţi să reglaţi setările înainte de a scana originalul, sau încercaţi
să îmbunătăţiţi imaginea după scanarea originalului. Dacă executaţi o
operaţiune OCR (Recunoaştere optică a caracterelor) asupra unui original,
orice text colorat de pe original este scanat necorespunzător, sau nu este
scanat deloc.

Apar mesaje de eroare
"Unable to activate TWAIN source" (Imposibilitate activare sursă TWAIN) sau
"An error occurred while acquiring the image" (A apărut o eroare la achiziţia
imaginii)
◦ Dacă realizaţi o achiziţie de imagine de la un alt dispozitiv, ca de exemplu o

cameră digitală sau un alt scanner, asiguraţi-vă că celălat dispozitiv este
compatibil TWAIN. Dispozitivele incompatibile TWAIN nu funcţionează cu
programul dispozitivului.

◦ Asiguraţi-vă că aţi conectat cablul USB al dispozitivului la portul corespunzător din
spatele computerului.

◦ Verificaţi dacă este selectată sursa TWAIN corespunzătoare. În cadrul
programului, verificaţi sursa TWAIN selectând Select Scanner (Selectaţi
scanner) în cadrul meniului File (Fişier).

Calitatea scanării este slabă
Origialul este o fotografie sau o imagine de a doua generaţie
Fotografiile reimprimate, ca de exemplu fotografiile din ziare sau reviste, sunt
imprimate folosind puncte minuscule de cerneală care împreună compun o
reproducere a fotografiei originale, ceea ce duce la o pierdere de calitate. Adesea,
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punctele de cerneală formează figuri nedorite care pot fi detectate la scanarea sau
imprimarea imaginii sau când imaginea este afişată pe ecran. Dacă următoarele
sugestii nu rezolvă problema, este posibil să fie necesar să utilizaţi o versiune de
calitate mai bună a originalului.
◦ Pentru eliminarea modelellor nedorite, încercaţi să reduceţi dimensiunea imaginii

după scanare.
◦ Imprimare imagine scanată pentru a vedea dacă, calitatea este mai bună.
◦ Asiguraţi-vă că setările de rezoluţie şi culoare sunt corecte pentru tipul respectiv

de operaţiune de scanare.
Textul sau imaginile de pe spatele unui original faţă-verso apar în scanare
Originalele faţă-verso pot produce apariţia în scanare a textului sau imaginilor de pe
cealaltă parte dacă originalele sunt imprimate pe hârtie sau suport prea subţire sau
prea transparent.
Imaginea este oblică (incorectă)
Probabil că originalul este amplasat incorect. Asiguraţi-vă că folosiţi ghidajele pentru
hârtie la amplasarea originalului pe geamul suport al scanner-ului. Pentru informaţii
suplimentare, consultaţi Încărcare originale.
Calitatea imaginii este mai bună la imprimare
Imaginea care apare pe ecran nu este întotdeauna o reprezentare exactă a calităţii
scanării.
◦ Încercaţi să modificaţi setările monitorului pentru a utiliza mai multe culori (sau

nivele de gri). Pentru calculatoarele Windows, în mod normal puteţi realiza această
setare deschizând Afişare în cadrul Panoului de control Windows.

◦ Încercaţi să modificaţi setările de rezoluţie şi culoare.
Imaginea scanată prezintă pete, linii, benzi verticale albe sau alte defecte
◦ Dacă geamul scanerului este murdar, imaginea rezultată nu are claritate optimă.

Pentru instrucţiuni de curăţare, consultaţi Curăţare dispozitiv.
◦ Este posibil ca defectele să apară pe original, şi să nu fie un rezultat al procesului

de scanare.
Imaginile apar diferit de cele originale
Este posibil ca setările grafice să nu fie potrivite pentru tipul de operaţiune de scanare
pe care îl executaţi. Încercaţi să schimbaţi setările grafice.
Pentru creşterea calităţii scanărilor
◦ Utilizaţi originale de calitate înaltă.
◦ Amplasaţi corect suportul de imprimare. Dacă suportul de imprimare nu este

amplasat corect, acesta poate aluneca şi rezultatul va fi neclar. Pentru informaţii
suplimentare, consultaţi Încărcare originale.

◦ Modificaţi setările programului în funcţie de modul în care intenţionaţi să utilizaţi
pagina scanată.

◦ Utilizaţi sau realizaţi o coală de transport pentru a proteja originalele.
◦ Curăţaţi geamul scanerului. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Curăţare

geam scanner.
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Sunt vizibile defecte de scanare
• Pagini goale

Asiguraţi-vă că documentul originalul este amplasat corect. Amplasaţi documentul
original cu faţa în jos pe scanner, cu colţul din stânga-sus în colţul din dreapta-jos
al geamului-suport al scanner-ului.

• Prea decolorat sau prea întunecat
◦ Încercaţi să modificaţi setările. Asiguraţi-vă că folosiţi setări corecte de

rezoluţie şi culoare.
◦ Este posibil ca imaginea originală să fie foarte decolorată sau foarte întunecată

sau să fie imprimată pe hârtie colorată.
• Linii nedorite

Pe geamul scanerului poate exista cerneală, adeziv, pastă corectoare sau o
substanţă nedorită. Încercaţi să curăţaţi geamul scanerului. Pentru informaţii
suplimentare, consultaţi Curăţare dispozitiv.

• Puncte sau benzi negre
◦ Pe geamul scanerului poate exista cerneală, adeziv, pastă corectoare sau o

substanţă nedorită, geamul scanerului poate fi murdar sau zgâriat sau
căptuşeala capacului poate fi murdară. Încercaţi să curăţaţi geamul sau
căptuşeala capacului scanerului. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi
Curăţare dispozitiv. Dacă problema nu se corectează prin curăţare, geamul
scanerului sau căptuşeala capacului trebuie înlocuite.

◦ Este posibil ca defectele să apară pe original, şi să nu fie un rezultat al
procesului de scanare.

• Text neclar
Încercaţi să modificaţi setările. Asiguraţi-vă că setările de rezoluţie şi culoare sunt
corecte.

• Dimensiunea este redusă
Este posibil ca setările programului HP să fie configurate pentru a reduce imaginea
scanată. Consultaţi opţiunea de Asistenţă a programului pentru informaţii
suplimentare referitoare la modificarea setărilor.

Rezolvare probleme fax
Această secţiune cuprinde informaţii despre depanarea configurării pentru fax a
dispozitivului. Dacă dispozitivul nu este configurat corect pentru fax, este posibil să
aveţi probleme la trimiterea şi la recepţionarea faxurilor.

Dacă aveţi probleme la trimiterea/recepţionarea faxurilor, imprimaţi un raport de
testare a faxului pentru a verifica starea dispozitivului. Testul va eşua dacă dispozitivul
nu este configurat corect pentru fax. După ce aţi finalizat configurarea dispozitivului
pentru trimiterea şi recepţionarea faxurilor, efectuaţi acest test. Pentru informaţii
suplimentare, consultaţi Test configurare fax.

Dacă testul eşuează, analizaţi raportul pentru informaţii referitoare la rezolvarea
problemelor găsite. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Testul pentru fax eşuează.

• Testul pentru fax eşuează
• Pe afişaj apare permanent mesajul Recept. ridicat
• Dispozitivul are probleme la trimiterea şi recepţionarea de faxuri
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• Dispozitivul prezintă probleme la trimiterea manuală a unui fax
• Dispozitivul nu poate recepţiona faxuri, dar poate trimite faxuri
• Dispozitivul nu poate trimite faxuri, dar poate recepţiona faxuri
• Tonurile de fax sunt înregistrate de robotul telefonic
• Cablul telefonic furnizat cu dispozitivul nu este destul de lung
• Faxurile color nu se imprimă
• Computerul nu poate primi faxuri (Fax to PC (Fax la PC))

Testul pentru fax eşuează
Dacă aţi rulat un test pentru fax şi acesta a eşuat, consultaţi raportul pentru informaţii
elementare despre eroare. Pentru informaţii mai detaliate, consultaţi raportul pentru a
vedea care parte a testului a eşuat, apoi citiţi subiectul corespunzător din această
secţiune pentru a afla ce soluţii să încercaţi.

Această secţiune cuprinde următoarele subiecte:

• "Testul hardware fax" a eşuat
• Testul "Fax Connected to Active Telephone Wall Jack" (Fax conectat la priză

telefonică de perete activă) a eşuat
• Testul "Phone Cord Connected to Correct Port on Fax" (Cablul telefonic conectat

la portul corect al faxului) a eşuat
• Testul "Using Correct Type of Phone Cord with Fax" (Utilizarea unui tip corect de

cablu telefonic împreună cu faxul) a eşuat
• Testul "Dial Tone Detection" (Detectare ton de apel) a eşuat
• Testul "Fax Line Condition" (Stare linie fax) a eşuat

"Testul hardware fax" a eşuat

Soluţie:
• Opriţi dispozitivul utilizând butonul Conector aflat pe panoul de control al

dispozitivului, apoi deconectaţi cablul de alimentare din partea din spate a
dispozitivului. După câteva secunde, conectaţi din nou cablul de alimentare,
apoi activaţi alimentarea electrică. Efectuaţi din nou testul. Dacă testul
eşuează din nou, continuaţi cu examinarea informaţiilor despre depanare din
această secţiune.

• Încercaţi să trimiteţi sau să recepţionaţi un fax. Dacă trimiterea şi recepţionarea
de faxuri funcţionează, este posibil să nu existe o problemă.

• Dacă rulaţi testul din Fax Setup Wizard (Expert configurare fax) (Windows)
sau din Fax Setup Utility (Utilitar configurare fax) (Mac OS), asiguraţi-vă că
dispozitivul nu este ocupat cu o altă activitate, precum primirea unui fax sau
realizarea unei copii. Verificaţi dacă pe afişaj apare un mesaj indicând faptul că
dispozitivul este ocupat. Dacă este ocupat, aşteptaţi să termine operaţiile
curente şi să treacă în starea de inactivitate înainte de a rula testul.
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• Asiguraţi-vă că utilizaţi cablul telefonic livrat împreună cu dispozitivul. Dacă
pentru conectarea de la priza telefonică de perete la dispozitiv nu utilizaţi
cablul telefonic livrat, este posibil să nu puteţi trimite sau recepţiona faxuri.
După ce conectaţi cablul telefonic livrat împreună cu dispozitivul, rulaţi din nou
testul pentru fax.

• Dacă utilizaţi un splitter telefonic, acesta poate cauza probleme legate de
serviciul de fax. (Un splitter este un conector cu două cabluri care se introduce
în priza telefonică de perete.) Încercaţi să scoateţi splitter-ul şi să conectaţi
dispozitivul direct la priza telefonică de perete.

După ce rezolvaţi problemele găsite, rulaţi din nou testul pentru fax pentru a vă
asigura că este trecut cu succes şi că dispozitivul este pregătit pentru faxuri. Dacă
testul Testare hardware fax eşuează din nou şi aveţi probleme cu trimiterea/
recepţionarea faxurilor, contactaţi asistenţa HP. Vizitaţi www.hp.com/support.
Dacă vi se solicită, alegeţi ţara/regiunea dvs., apoi faceţi clic pe Contact HP
(Contactare HP) pentru informaţii despre apelarea la asistenţa tehnică HP.

Testul "Fax Connected to Active Telephone Wall Jack" (Fax conectat la priză
telefonică de perete activă) a eşuat

Soluţie:
• Verificaţi conexiunea între priza telefonică de perete şi dispozitiv pentru a vă

asigura că aţi fixat corespunzător cablul telefonic.
• Asiguraţi-vă că utilizaţi cablul telefonic livrat împreună cu dispozitivul. Dacă

pentru conectarea de la priza telefonică de perete la dispozitiv nu utilizaţi
cablul telefonic livrat, este posibil să nu puteţi trimite sau recepţiona faxuri.
După ce conectaţi cablul telefonic livrat împreună cu dispozitivul, rulaţi din nou
testul pentru fax.

• Asiguraţi-vă că dispozitivul este conectat corect la priza telefonică de perete.
Utilizând cablul telefonic livrat împreună cu dispozitivul, conectaţi un capăt la
priza telefonică de perete, apoi conectaţi celălalt capăt la port-ul cu eticheta 1-
LINE din spatele dispozitivului. Pentru informaţii suplimentare despre
configurarea dispozitivului pentru faxuri, consultaţi Configurarea serviciului de
fax pentru dispozitiv.

• Dacă utilizaţi un splitter telefonic, acesta poate cauza probleme legate de
serviciul de fax. (Un splitter este un conector cu două cabluri care se introduce
în priza telefonică de perete.) Încercaţi să scoateţi splitter-ul şi să conectaţi
dispozitivul direct la priza telefonică de perete.

• Încercaţi să conectaţi un telefon şi un cablu telefonic funcţionale la priza
telefonică de perete pe care o utilizaţi pentru dispozitiv şi verificaţi dacă există
ton de apel. Dacă nu auziţi un ton de apel, contactaţi compania de telefonie
pentru a verifica linia telefonică.

• Încercaţi să trimiteţi sau să recepţionaţi un fax. Dacă trimiterea şi recepţionarea
de faxuri funcţionează, este posibil să nu existe o problemă.

După ce rezolvaţi problemele găsite, rulaţi din nou testul pentru fax pentru a vă
asigura că este trecut cu succes şi că dispozitivul este pregătit pentru faxuri.
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Testul "Phone Cord Connected to Correct Port on Fax" (Cablul telefonic
conectat la portul corect al faxului) a eşuat

Soluţie: Conectaţi cablul telefonic la port-ul corect.
1. Utilizând cablul telefonic livrat împreună cu dispozitivul, conectaţi un capăt la

priza telefonică de perete, apoi conectaţi celălalt capăt la port-ul cu eticheta 1-
LINE din spatele dispozitivului.

Notă Dacă utilizaţi port-ul 2-EXT pentru a conecta dispozitivul la priza
telefonică de perete, nu veţi putea trimite sau recepţiona faxuri. Port-ul 2-
EXT se utilizează numai pentru conectarea altor dispozitive, cum ar fi un
robot telefonic.

Figura 8-1  Vedere din spate a dispozitivului

1 Priză telefonică de perete

2 Utilizaţi cablul telefonic furnizat împreună cu dispozitivul pentru conectarea la port-
ul „1-LINE”

2. După ce aţi conectat cablul telefonic la port-ul 1-LINE, rulaţi din nou testul
pentru fax pentru a vă asigura că reuşeşte şi că dispozitivul este pregătit
pentru faxuri.

3. Încercaţi să trimiteţi sau să recepţionaţi un fax.
• Asiguraţi-vă că utilizaţi cablul telefonic livrat împreună cu dispozitivul. Dacă

pentru conectarea de la priza telefonică de perete la dispozitiv nu utilizaţi
cablul telefonic livrat, este posibil să nu puteţi trimite sau recepţiona faxuri.
După ce conectaţi cablul telefonic livrat împreună cu dispozitivul, rulaţi din nou
testul pentru fax.

• Dacă utilizaţi un splitter telefonic, acesta poate cauza probleme legate de
serviciul de fax. (Un splitter este un conector cu două cabluri care se introduce
în priza telefonică de perete.) Încercaţi să scoateţi splitter-ul şi să conectaţi
dispozitivul direct la priza telefonică de perete.
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Testul "Using Correct Type of Phone Cord with Fax" (Utilizarea unui tip corect
de cablu telefonic împreună cu faxul) a eşuat

Soluţie:
• Asiguraţi-vă că utilizaţi cablul telefonic livrat împreună cu dispozitivul pentru

conectarea la priza telefonică de perete. Un capăt al cablului telefonic trebuie
conectat la port-ul cu eticheta 1-LINE din spatele dispozitivului, iar celălalt
capăt la priza telefonică de perete, aşa cum se arată mai jos.

1 Priză telefonică de perete

2 Utilizaţi cablul telefonic furnizat împreună cu dispozitivul pentru conectarea la port-
ul „1-LINE”

În cazul în care cablul telefonic livrat cu dispozitivul nu este suficient de lung,
puteţi utiliza un conector pentru a-l prelungi. Puteţi achiziţiona un conector de
la un magazin de accesorii telefonice. Vă mai trebuie încă un cablu telefonic,
care poate fi un cablu telefonic standard pe care probabil îl aveţi deja acasă
sau la birou.

• Verificaţi conexiunea între priza telefonică de perete şi dispozitiv pentru a vă
asigura că aţi fixat corespunzător cablul telefonic.

• Asiguraţi-vă că utilizaţi cablul telefonic livrat împreună cu dispozitivul. Dacă
pentru conectarea de la priza telefonică de perete la dispozitiv nu utilizaţi
cablul telefonic livrat, este posibil să nu puteţi trimite sau recepţiona faxuri.
După ce conectaţi cablul telefonic livrat împreună cu dispozitivul, rulaţi din nou
testul pentru fax.

• Dacă utilizaţi un splitter telefonic, acesta poate cauza probleme legate de
serviciul de fax. (Un splitter este un conector cu două cabluri care se introduce
în priza telefonică de perete.) Încercaţi să scoateţi splitter-ul şi să conectaţi
dispozitivul direct la priza telefonică de perete.
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Testul "Dial Tone Detection" (Detectare ton de apel) a eşuat

Soluţie:
• Alte dispozitive care utilizează aceeaşi linie telefonică împreună cu dispozitivul,

pot face ca testul să eşueze. Pentru a afla dacă alt dispozitiv creează
probleme, deconectaţi toate dispozitivele de la linia telefonică şi rulaţi din nou
testul. Dacă testul Test detectare ton de apel este trecut cu succes fără
celălalt dispozitiv, unul sau mai multe dispozitive crează probleme, încercaţi să
le instalaţi din nou pe rând, reluând testul de fiecare dată, până când
identificaţi dispozitivul care cauzează apariţia problemei.

• Încercaţi să conectaţi un telefon şi un cablu telefonic funcţionale la priza
telefonică de perete pe care o utilizaţi pentru dispozitiv şi verificaţi dacă există
ton de apel. Dacă nu auziţi un ton de apel, contactaţi compania de telefonie
pentru a verifica linia telefonică.

• Asiguraţi-vă că dispozitivul este conectat corect la priza telefonică de perete.
Utilizând cablul telefonic livrat împreună cu dispozitivul, conectaţi un capăt la
priza telefonică de perete, apoi conectaţi celălalt capăt la port-ul cu eticheta 1-
LINE din spatele dispozitivului.

• Dacă utilizaţi un splitter telefonic, acesta poate cauza probleme legate de
serviciul de fax. (Un splitter este un conector cu două cabluri care se introduce
în priza telefonică de perete.) Încercaţi să scoateţi splitter-ul şi să conectaţi
dispozitivul direct la priza telefonică de perete.

• Dacă sistemul dvs. telefonic nu utilizează un ton de apel standard (cum este
cazul anumitor sisteme PBX), acest fapt ar putea reprezenta cauza eşuării
testului. Acest lucru nu va crea probleme la trimiterea sau recepţionarea
faxurilor. Încercaţi să trimiteţi sau să recepţionaţi un fax.

• Asiguraţi-vă că setarea pentru ţară/regiune este corectă pentru ţara/regiunea
dvs. Dacă ţara/regiunea nu este setată sau este setată incorect, testul poate
eşua şi puteţi întâmpina probleme la trimiterea şi recepţionarea faxurilor.

• Asiguraţi-vă că dispozitivul este conectat la o linie telefonică analogică, în caz
contrar, trimiterea sau recepţionarea faxurilor fiind imposibilă. Pentru a verifica
dacă linia telefonică este digitală, conectaţi un telefon analogic obişnuit şi
verificaţi tonul de apel. Dacă nu auziţi tonul normal de apel, este posibil ca linia
telefonică să fie configurată pentru telefoane digitale. Conectaţi dispozitivul la o
linie telefonică analogică şi încercaţi să trimiteţi sau să recepţionaţi un fax.

• Asiguraţi-vă că utilizaţi cablul telefonic livrat împreună cu dispozitivul. Dacă
pentru conectarea de la priza telefonică de perete la dispozitiv nu utilizaţi
cablul telefonic livrat, este posibil să nu puteţi trimite sau recepţiona faxuri.
După ce conectaţi cablul telefonic livrat împreună cu dispozitivul, rulaţi din nou
testul pentru fax.

După ce rezolvaţi problemele găsite, rulaţi din nou testul pentru fax pentru a vă
asigura că este trecut cu succes şi că dispozitivul este pregătit pentru faxuri. Dacă
testul Detectare ton eşuează în continuare, contactaţi compania telefonică şi
solicitaţi să verifice linia telefonică.
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Testul "Fax Line Condition" (Stare linie fax) a eşuat

Soluţie:
• Asiguraţi-vă că dispozitivul este conectat la o linie telefonică analogică, în caz

contrar, trimiterea sau recepţionarea faxurilor fiind imposibilă. Pentru a verifica
dacă linia telefonică este digitală, conectaţi un telefon analogic obişnuit şi
verificaţi tonul de apel. Dacă nu auziţi tonul normal de apel, este posibil ca linia
telefonică să fie configurată pentru telefoane digitale. Conectaţi dispozitivul la o
linie telefonică analogică şi încercaţi să trimiteţi sau să recepţionaţi un fax.

• Verificaţi conexiunea între priza telefonică de perete şi dispozitiv pentru a vă
asigura că aţi fixat corespunzător cablul telefonic.

• Asiguraţi-vă că dispozitivul este conectat corect la priza telefonică de perete.
Utilizând cablul telefonic livrat împreună cu dispozitivul, conectaţi un capăt la
priza telefonică de perete, apoi conectaţi celălalt capăt la port-ul cu eticheta 1-
LINE din spatele dispozitivului.

• Alte dispozitive care utilizează aceeaşi linie telefonică împreună cu dispozitivul,
pot face ca testul să eşueze. Pentru a afla dacă alt dispozitiv creează
probleme, deconectaţi toate dispozitivele de la linia telefonică şi rulaţi din nou
testul.
◦ Dacă testul Test stare linie de fax este trecut cu succes fără celălalt

dispozitiv, unul sau mai multe dispozitive crează probleme, încercaţi să le
instalaţi din nou pe rând, reluând testul de fiecare dată, până când
identificaţi dispozitivul care cauzează apariţia problemei.

◦ Dacă testul Test stare linie de fax eşuează în absenţa celorlalte
dispozitive, conectaţi dispozitivul la o linie telefonică funcţională şi
continuaţi să citiţi informaţiile de depanare din această secţiune.

• Dacă utilizaţi un splitter telefonic, acesta poate cauza probleme legate de
serviciul de fax. (Un splitter este un conector cu două cabluri care se introduce
în priza telefonică de perete.) Încercaţi să scoateţi splitter-ul şi să conectaţi
dispozitivul direct la priza telefonică de perete.

• Asiguraţi-vă că utilizaţi cablul telefonic livrat împreună cu dispozitivul. Dacă
pentru conectarea de la priza telefonică de perete la dispozitiv nu utilizaţi
cablul telefonic livrat, este posibil să nu puteţi trimite sau recepţiona faxuri.
După ce conectaţi cablul telefonic livrat împreună cu dispozitivul, rulaţi din nou
testul pentru fax.

După ce rezolvaţi problemele găsite, rulaţi din nou testul pentru fax pentru a vă
asigura că este trecut cu succes şi că dispozitivul este pregătit pentru faxuri. Dacă
testul Stare linie fax eşuează în continuare şi aveţi probleme la trimiterea/
recepţionarea faxurilor, contactaţi compania telefonică şi solicitaţi să verifice linia
telefonică.

Pe afişaj apare permanent mesajul Recept. ridicat
Soluţie: Utilizaţi un tip greşit de cablu telefonic. Asiguraţi-vă că utilizaţi cablul
telefonic livrat împreună cu dispozitivul pentru a conecta dispozitivul la linia
telefonică. În cazul în care cablul telefonic livrat cu dispozitivul nu este suficient de
lung, puteţi utiliza un conector pentru a-l prelungi. Puteţi achiziţiona un conector de
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la un magazin de accesorii telefonice. Vă mai trebuie încă un cablu telefonic, care
poate fi un cablu telefonic standard pe care probabil îl aveţi deja acasă sau la birou.

Soluţie: Este posibil ca alte dispozitive, care utilizează aceeaşi linie telefonică
împreună cu dispozitivul, să blocheze linia. Asiguraţi-vă că nu există telefoane
interioare (telefoane de pe aceeaşi linie telefonică, dar care nu sunt conectate la
dispozitivul) sau alte dispozitive în uz sau scoase din furcă. De exemplu, nu puteţi
utiliza dispozitivul pentru faxuri dacă un telefon interior este scos din furcă sau
dacă utilizaţi modemul computerului pentru a trimite un e-mail sau pentru acces la
Internet.

Dispozitivul are probleme la trimiterea şi recepţionarea de faxuri
Soluţie: Asiguraţi-vă că dispozitivul este pornit. Priviţi afişajul dispozitivului. Dacă
pe afişaj nu apare nimic şi ledul Conector nu este aprins, dispozitivul este oprit.
Asiguraţi-vă că aţi conectat corespunzător cablul de alimentare la dispozitivul şi la
o sursă de tensiune. Apăsaţi butonul Conector pentru a porni dispozitivul.

După pornirea dispozitivului, HP recomandă să se aştepte cinci minute înainte de
a se transmite sau recepţiona un fax. Dispozitivul nu poate transmite sau
recepţiona faxuri în timpul procesului de iniţializare care urmează după pornire.

Soluţie: Dacă a fost activată funcţia Fax to PC (Fax la PC), există posibilitatea
să nu puteţi trimite sau primi faxuri dacă memoria faxului este plină (limitată de
memoria dispozitivului).

Soluţie:
• Asiguraţi-vă că utilizaţi cablul telefonic livrat împreună cu dispozitivul pentru

conectarea la priza telefonică de perete. Un capăt al cablului telefonic trebuie
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conectat la port-ul cu eticheta 1-LINE din spatele dispozitivului, iar celălalt
capăt la priza telefonică de perete, aşa cum se arată mai jos.

1 Priză telefonică de perete

2 Utilizaţi cablul telefonic furnizat împreună cu dispozitivul pentru conectarea la port-
ul „1-LINE”

În cazul în care cablul telefonic livrat cu dispozitivul nu este suficient de lung,
puteţi utiliza un conector pentru a-l prelungi. Puteţi achiziţiona un conector de
la un magazin de accesorii telefonice. Vă mai trebuie încă un cablu telefonic,
care poate fi un cablu telefonic standard pe care probabil îl aveţi deja acasă
sau la birou.

• Încercaţi să conectaţi un telefon şi un cablu telefonic funcţionale la priza
telefonică de perete pe care o utilizaţi pentru dispozitiv şi verificaţi dacă există
ton de apel. Dacă nu auziţi un ton de apel, apelaţi la compania de telefonie
locală pentru service.

• Este posibil ca alte dispozitive, care utilizează aceeaşi linie telefonică
împreună cu dispozitivul , să blocheze linia. De exemplu, nu puteţi utiliza
dispozitivul pentru faxuri dacă un telefon interior este scos din furcă sau dacă
utilizaţi modemul computerului pentru a trimite un e-mail sau pentru acces la
Internet.

• Verificaţi dacă eroarea nu a fost cauzată de alt proces. Verificaţi afişajul sau
computerul pentru un mesaj de eroare care să conţină informaţii referitoare la
problemă şi modalităţi de soluţionare a acesteia. Dacă există o eroare,
dispozitivul nu va trimite/recepţiona faxuri până la soluţionarea acesteia.

• Conexiunea prin lina telefonică poate fi zgomotoasă. Liniile telefonice cu o
calitate slabă a sunetului (zgomot) pot crea probleme la trimiterea/
recepţionarea faxurilor. Verificaţi calitatea sunetului liniei telefonice conectând
un telefon la priza telefonică de perete şi ascultând zgomotele statice sau de
altă natură. Dacă auziţi zgomot, dezactivaţi opţiunea Mod Corectare erori
(ECM) şi încercaţi din nou să trimiteţi sau să recepţionaţi faxuri. Pentru
informaţii despre schimbarea ECM, consultaţi Ajutorul de pe ecran. Dacă
problema persistă, contactaţi compania telefonică.

• Dacă utilizaţi un serviciu DSL, asiguraţi-vă că aveţi un filtru DSL conectat, în
caz contrar trimiterea/recepţionarea faxurilor fiind imposibilă. Pentru informaţii
suplimentare, consultaţi Caz B: Setare dispozitiv cu DSL.
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• Asiguraţi-vă că dispozitivul nu este conectat la o priză telefonică de perete
destinată telefoanelor digitale. Pentru a verifica dacă linia telefonică este
digitală, conectaţi un telefon analogic obişnuit şi verificaţi tonul de apel. Dacă
nu auziţi tonul normal de apel, este posibil ca linia telefonică să fie configurată
pentru telefoane digitale.

• Dacă utilizaţi un convertor/adaptor pentru terminal de tip PBX sau ISDN,
asiguraţi-vă că dispozitivul este conectat la port-ul corect şi că adaptorul este
setat la tipul corect de dispozitiv de comutare pentru ţara/regiunea dvs., dacă
este posibil. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Cazul C: Configurarea
dispozitivului cu un sistem telefonic PBX sau cu o linie ISDN.

• Dacă dispozitivul partajează linia telefonică cu un serviciu DSL, este posibil ca
modemul DSL să nu fie legat corect la împământare. Dacă modemul DSL nu
este legat corect la împământare, poate induce zgomot pe linia telefonică.
Liniile telefonice cu o calitate slabă a sunetului (zgomot) pot crea probleme la
trimiterea/recepţionarea faxurilor. Calitatea sunetului liniei telefonice poate fi
verificată conectând un telefon la priza telefonică de perete şi ascultând
zgomotele statice sau de altă natură. Dacă auziţi zgomot, opriţi modemul DSL
şi întrerupeţi complet alimentarea timp de cel puţin 15 minute. Reporniţi
modemul DSL şi ascultaţi tonul de apel.

Notă Este posibil ca în viitor linia să prezinte din nou zgomot static. Dacă
dispozitivul nu mai trimite sau nu mai recepţionează faxuri, repetaţi procesul.

Dacă linia telefonică prezintă zgomote în continuare, contactaţi compania de
telefonie. Pentru informaţii referitoare la oprirea funcţionării modemului DSL,
contactaţi serviciul de asistenţă al furnizorului DSL.

• Dacă utilizaţi un splitter telefonic, acesta poate cauza probleme legate de
serviciul de fax. (Un splitter este un conector cu două cabluri care se introduce
în priza telefonică de perete.) Încercaţi să scoateţi splitter-ul şi să conectaţi
dispozitivul direct la priza telefonică de perete.

Dispozitivul prezintă probleme la trimiterea manuală a unui fax

Soluţie:

Notă Această posibilă soluţie este aplicabilă numai în ţările/regiunile în care
dispozitivul se livrează cu un cablu telefonic cu 2 fire, şi anume: Argentina,
Australia, Brazilia, Canada, Chile, China, Columbia, Grecia, India, Indonezia,
Irlanda, Japonia, Coreea, America Latină, Malaysia, Mexic, Filipine, Polonia,
Portugalia, Rusia, Arabia Saudită, Singapore, Spania, Taiwan, Thailanda,
SUA, Venezuela şi Vietnam.
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• Asiguraţi-vă că telefonul utilizat pentru iniţierea apelului fax este conectat direct
la dispozitiv. Pentru a trimite manual un fax, telefonul trebuie să fie conectat
direct la port-ul 2-EXT al dispozitivului, aşa cum se arată mai jos.

1 Priză telefonică de perete

2 Utilizaţi cablul telefonic furnizat împreună cu dispozitivul pentru conectarea la port-
ul „1-LINE”

3 Telefon

• Dacă trimiteţi manual un fax de la telefonul care este conectat direct la
dispozitiv, trebuie să utilizaţi tastatura telefonului pentru a trimite faxul. Nu
puteţi să utilizaţi tastatura de la panoul de control al dispozitivului.

Notă Dacă utilizaţi un sistem telefonic de tip serial, conectaţi telefonul
direct deasupra cablului dispozitivului, care are ataşată o mufă pentru
perete.

Dispozitivul nu poate recepţiona faxuri, dar poate trimite faxuri

Soluţie:
• Dacă nu utilizaţi un serviciu de apelare distinctă, aveţi grijă să setaţi

caracteristica Semnal de apel distinct a dispozitivului pe Toate semnalele de
apel. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Modificare model semnal apel
pentru semnale distincte.

• Dacă Răspuns automat este setat pe valoarea Dezactivat, va trebui să
recepţionaţi faxuri manual, în caz contrar, dispozitivul nu va recepţiona faxul.
Pentru informaţii despre recepţionarea manuală a faxurilor, consultaţi
Recepţionare manuală fax.

• Dacă aveţi un serviciu de mesagerie vocală pe acelaşi număr de telefon pe
care îl utilizaţi pentru faxuri, va trebui să recepţionaţi faxurile manual. Acest
lucru înseamnă că trebuie să răspundeţi personal la apelurile de fax de intrare.
Pentru informaţii despre configurarea dispozitivului când aveţi un serviciu de
mesagerie vocală, consultaţi Caz F: Linie partajată voce/fax cu mesagerie
vocală. Pentru informaţii despre recepţionarea manuală a faxurilor, consultaţi
Recepţionare manuală fax.
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• Dacă aveţi un modem de computer pe aceeaşi linie telefonică cu dispozitivul,
asiguraţi-vă că software-ul livrat împreună cu modemul nu este configurat să
recepţioneze automat faxuri. Modemurile care sunt configurate pentru
recepţionarea automată a faxurilor ocupă linia telefonică pentru a recepţiona
faxurile de intrare, ceea ce împiedică dispozitivul să primească apeluri fax.

• Dacă aveţi un robot telefonic pe aceeaşi linie cu dispozitivul, puteţi întâmpina
una dintre următoarele probleme:
◦ Este posibil ca robotul telefonic să nu fie configurat corect pentru utilizarea

cu dispozitivul.
◦ Mesajul de ieşire poate fi prea lung sau prea puternic pentru a permite

dispozitivului să detecteze tonurile de fax, iar faxul apelant s-ar putea
deconecta.

◦ Este posibil ca robotul telefonic să nu aibă o perioadă de linişte suficientă
după mesajul de ieşire pentru a-i permite dispozitivului să detecteze tonuri
de fax. Această problemă este foarte des întâlnită la roboţii telefonici digitali.

Următoarele acţiuni pot conduce la rezolvarea acestor probleme:
◦ Dacă aveţi un robot telefonic pe aceeaşi linie telefonică pe care o utilizaţi

pentru apeluri fax, încercaţi să conectaţi robotul telefonic direct la dispozitiv
conform instrucţiunilor din Caz I: Linie partajată voce/fax cu robot telefonic.

◦ Asiguraţi-vă că dispozitivul este configurat pentru a recepţiona faxurile
automat. Pentru informaţii despre configurarea dispozitivului pentru a
recepţiona automat faxuri, consultaţi Recepţionare fax.

◦ Asiguraţi-vă că opţiunea Nr. apeluri până la răspuns este setată la un
număr mai mare de apeluri decât robotul telefonic. Pentru informaţii
suplimentare, consultaţi Configurare număr de tonuri de apel până la
răspuns.

◦ Deconectaţi robotul telefonic şi încercaţi să recepţionaţi un fax. Dacă puteţi
recepţiona un fax fără robotul telefonic, este posibil ca robotul telefonic să
fie cauza problemei.

◦ Reconectaţi robotul telefonic şi înregistraţi din nou mesajul de ieşire.
Înregistraţi un mesaj de aproximativ 10 secunde. Vorbiţi rar şi la un volum
scăzut atunci când înregistraţi mesajul. Lăsaţi cel puţi cinci secunde de
linişte la sfârşitul mesajului vocal. În timpul liniştii nu trebuie să existe nici
un zgomot de fond. Încercaţi din nou să recepţionaţi un fax.

Notă Este posibil ca unii roboţi telefonici digitali să nu înregistreze
perioada de linişte de la finalul mesajului de ieşire. Ascultaţi mesajul de
ieşire pentru a verifica.
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• Dacă dispozitivul partajează aceeaşi linie telefonică cu alte tipuri de dispozitive
telefonice, cum ar fi un robot telefonic, un modem de computer sau un
dispozitiv de comutare cu mai multe port-uri este posibil ca nivelul semnalului
de fax să fie redus. De asemenea, nivelul semnalului poate fi redus când
utilizaţi un splitter sau când conectaţi cabluri suplimentare pentru a prelungi
cablul telefonului. Un semnal redus de fax poate provoca probleme în timpul
recepţionării faxurilor.
Pentru a afla dacă un alt dispozitiv creează probleme, deconectaţi toate
dispozitivele de la linia telefonică cu excepţia dispozitivului şi încercaţi să
recepţionaţi un fax. Dacă puteţi recepţiona cu succes faxuri fără celelalte
dispozitive, unul sau mai multe dispozitive crează probleme, încercaţi să le
instalaţi din nou pe rând, recepţionând un fax de fiecare dată, până când
identificaţi dispozitivul care cauzează apariţia problemei.

• Dacă utilizaţi o sonerie specială pentru numărul de fax (utilizaţi un serviciu de
apelare distinctă furnizat de compania telefonică), asiguraţi-vă că opţiunea
Semnal de apel distinct a dispozitivului este setată identic. Pentru informaţii
suplimentare, consultaţi Modificare model semnal apel pentru semnale distincte.

Dispozitivul nu poate trimite faxuri, dar poate recepţiona faxuri

Soluţie:
• Este posibil ca dispozitivul să apeleze numărul prea rapid sau prea devreme.

Poate fi necesar să inseraţi unele pauze în secvenţa de cifre. De exemplu,
dacă trebuie să accesaţi o linie externă înainte de a apela un număr de telefon,
introduceţi o pauză după numărul de acces. Dacă numărul este 95555555, iar
cifra 9 accesează o linie externă, introduceţi pauze după cum urmează:
9-555-5555. Pentru a adăuga o pauză în numărul de fax pe care îl introduceţi,
apăsaţi Reapelare/Pauză sau apăsaţi butonul Spaţiu (#) de mai multe ori,
până când pe afişaj apare o liniuţă (-).
Mai puteţi trimite faxuri utilizând apelarea monitorizată. Aceasta vă permite să
ascultaţi linia telefonică în timp ce apelaţi. Puteţi să setaţi viteza de apelare şi
să răspundeţi la solicitări în timp ce apelaţi. Pentru informaţii suplimentare,
consultaţi Trimitere fax utilizând apelarea monitorizată.

• Formatul numărului introdus la transmiterea faxului nu este corect sau
dispozitivul fax destinatar întâmpină probleme. Pentru a verifica acest lucru,
încercaţi să apelaţi numărul de fax de la un telefon şi să ascultaţi tonul de fax.
Dacă nu auziţi tonuri de fax, este posibil ca dispozitivul fax destinatar să nu fie
pornit sau conectat, sau ca serviciul de mesagerie vocală să interfereze cu
linia telefonică a destinatarului. De asemenea, îi puteţi cere destinatarului să
verifice dacă faxul funcţionează corespunzător.

Capitol 8

156 Întreţinere şi depanare 



Tonurile de fax sunt înregistrate de robotul telefonic

Soluţie:
• Dacă aveţi un robot telefonic pe aceeaşi linie telefonică pe care o utilizaţi

pentru apeluri fax, încercaţi să conectaţi robotul telefonic direct la dispozitiv
conform instrucţiunilor din Caz I: Linie partajată voce/fax cu robot telefonic.
Dacă nu conectaţi robotul telefonic conform recomandărilor, tonurile de fax pot
fi înregistrate pe robotul telefonic.

• Asiguraţi-vă că dispozitivul este setat să recepţioneze faxuri automat şi că
setarea Nr. apeluri până la răspuns este corectă. Numărul de tonuri de apel
după care va răspunde dispozitivul trebuie să fie mai mare decât numărul de
tonuri de apel pentru robotul telefonic. Dacă robotul telefonic şi dispozitivul
sunt configurate pentru acelaşi număr de tonuri de apel înainte de răspuns,
ambele dispozitive vor răspunde la apel, iar tonurile de fax vor fi înregistrate pe
robotul telefonic.

• Setaţi robotul telefonic să răspundă după un număr mai mic de semnale de
apel şi dispozitivul să răspundă după numărul maxim acceptat de semnale de
apel. (Numărul maxim de semnale de apel variază în funcţie de ţară/regiune).
Cu această configurare, robotul telefonic va răspunde la apeluri şi va
monitoriza linia telefonică. Dacă dispozitivul detectează tonuri de fax, va
recepţiona faxul. Dacă apelul este un apel vocal, robotul telefonic va înregistra
mesajul. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Configurare număr de tonuri
de apel până la răspuns.

Cablul telefonic furnizat cu dispozitivul nu este destul de lung
Soluţie: În cazul în care cablul telefonic livrat cu dispozitivul nu este suficient de
lung, puteţi utiliza un conector pentru a-l prelungi. Puteţi achiziţiona un conector de
la un magazin de accesorii telefonice. Vă mai trebuie încă un cablu telefonic, care
poate fi un cablu telefonic standard pe care probabil îl aveţi deja acasă sau la birou.

Sfat Dacă aţi primit un adaptor pentru cablu telefonic cu 2 fire împreună cu
dispozitivul, îl puteţi folosi împreună cu un cablu telefonic cu 4 fire pentru a
extinde lungimea. Pentru informaţii despre utilizarea adaptorului pentru cablu
telefonic cu 2 fire, consultaţi documentaţia acestuia.

Pentru a prelungi cablul telefonic
1. Utilizând cablul telefonic livrat împreună cu dispozitivul, conectaţi un capăt la

conector, apoi conectaţi celălalt capăt la port-ul 1-LINE din spatele dispozitivului.
2. Conectaţi un alt cablu telefonic la port-ul deschis al conectorului şi la priza

telefonică de perete.

Faxurile color nu se imprimă
Cauză: Opţiunea Incoming Fax Printing (Imprimare fax primit) este dezactivată.
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Soluţie: Pentru a imprima faxuri color, asiguraţi-vă că este activată opţiunea
Incoming Fax Printing (Imprimare faxuri primite) de la panoul de control.

Computerul nu poate primi faxuri (Fax to PC (Fax la PC))
Cauză: Monitorul HP Digital Imaging (Imagini digitale HP) este oprit.
Soluţie: Verificaţi bara de activităţi şi asiguraţi-vă că monitorul HP Digital
Imaging (Imagini digitale HP) este activ permanent.

Cauză: Computerul selectat pentru primirea faxurilor este oprit.

Soluţie: Asiguraţi-vă că computerul selectat pentru primirea faxurilor este pornit
permanent.

Cauză: Diferite computere sunt dedicate pentru configurarea şi primirea faxurilor
şi unul dintre acestea poate fi oprit.

Soluţie: În cazul în care computerul care primeşte faxuri este altul decât cel
utilizat pentru configurare, ambele computere trebuie să fie pornite permanent.

Cauză: Funcţia Fax to PC (Fax la PC) nu este activată sau computerul nu este
configurat pentru a primi faxuri.
Soluţie: Activaţi funcţia Fax to PC (Fax la PC) şi asiguraţi-vă că computerul este
configurat pentru a primi faxuri.

Cauză: HP Digital Imaging Monitor (Monitor imagini digitale HP) nu funcţionează
corespunzător.

Soluţie: Reporniţi HP Digital Imaging Monitor (Monitor imagini digitale HP) sau
reporniţi computerul.

Depanare probleme de instalare
Dacă informaţiile următoare nu sunt suficiente, consultaţi Asistenţă şi garanţie pentru
informaţii despre asistenţa HP.

• Sugestii de instalare hardware
• Sugestii de instalare software

Sugestii de instalare hardware

Verificaţi dispozitivul
• Asiguraţi-vă că toată banda şi materialele de ambalare au fost îndepărtate de pe

exteriorul şi din interiorul dispozitivului.
• Asiguraţi-vă că dispozitivul este alimentat cu hârtie.
• Asiguraţi-vă că nu este aprins şi nu clipeşte niciun indicator luminos cu excepţia

indicatorului Ready (Pregătit), care trebuie să fie aprins. Dacă indicatorul luminos
Atenţie clipeşte, verificaţi mesajele de pe panoul de control al dispozitivului.
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Verificaţi conexiunile hardware
• Asiguraţi-vă că toate firele şi cablurile pe care le utilizaţi sunt în stare bună de

funcţionare.
• Asiguraţi-vă că, cablul de alimentare este conectat corespunzător atât la dispozitiv

cât şi la o priză electrică funcţională.
• Asiguraţi-vă că, cablul telefonic este conectat la portul 1-LINE.

Verificaţi cartuşele de cerneală
• Ori de câte ori instalaţi un cartuş de cerneală nou, dispozitivul aliniază automat

cartuşele de cerneală. Dacă eşuează alinierea, asiguraţi-vă că sunt instalate
corect cartuşele şi începeţi alinierea cartuşelor de cerneală. Pentru informaţii
suplimentare, consultaţi Alinierea cartuşelor de cerneală.

• Asiguraţi-vă că toate capacele şi prinderile sunt închise corect.

Verificaţi calculatorul
• Asiguraţi-vă că, calculatorul rulează unul dintre sistemele de operare compatibile.
• Asiguraţi-vă că, calculatorul întruneşte cel puţin cerinţele minime de sistem.

Verificaţi dispozitivul pentru a vă asigura că
• Ledul alimentării cu curent este aprins dar nu clipeşte. Când dispozitivul este

pornit, durează aproximativ 45 de secunde până ce acesta se încălzeşte.
• Dispozitivul este în starea Ready (Pregătit) şi niciun alt indicator luminos nu

clipeşte pe panoul de control al dispozitivului. Dacă există indicatoare luminoase
aprinse sau care clipesc, examinaţi mesajul de pe panoul de control al
dispozitivului.

• Asiguraţi-vă că, cablul de alimentare şi celelalte cabluri sunt funcţionale, şi sunt
conectate corespunzător la dispozitiv.

• Toate benzile şi materialele de ambalare ale dispozitivului sunt îndepărtate.
• Unitatea de imprimare faţă-verso este blocată pe poziţie.
• Hârtia este încărcată corect în tavă şi nu există blocaje de hârtie în interiorul

dispozitivului.
• Toate dispozitivele de siguranţă şi capacele sunt închise.

Sugestii de instalare software

Verificaţi cerinţele preliminare de instalare
• Asiguraţi-vă că utilizaţi CD-ul de instalare care conţine aplicaţia de instalare

corectă pentru sistemul Dvs. de operare.
• Înainte de a instala aplicaţia, asiguraţi-vă că toate celelalte programe sunt închise.
• Dacă, calculatorul nu recunoaşte calea tastată de Dvs. către unitatea CD-ROM,

asiguraţi-vă că litera specificată pentru unitate este corectă.
• Dacă, calculatorul nu recunoaşte CD-ul de instalare introdus în unitatea CD-ROM,

verificaţi existenţa unor eventuale deteriorări ale CD-ului de instalare. Puteţi
descărca driver-ul dispozitivului de pe site-ul Web HP (www.hp.com/support).
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Verificaţi sau efectuaţi următoarele
• Asiguraţi-vă că, calculatorul întruneşte cerinţele de sistem.
• Înainte de a instala aplicaţia pe un calculator Windows, asiguraţi-vă că toate

celelalte programe sunt închise.
• Dacă, calculatorul nu recunoaşte calea tastată de Dvs. către unitatea CD, asiguraţi-

vă că litera specificată pentru unitate este corectă.
• Dacă, calculatorul nu recunoaşte CD-ul de instalare introdus în unitatea CD,

verificaţi existenţa unor eventuale deteriorări ale CD-ului. Puteţi descărca driver-ul
dispozitivului de pe site-ul Web HP (www.hp.com/support).

• Asiguraţi-vă că driver-ele USB nu au fost dezactivate din administratorul de
dispozitive din Windows.

• Dacă utilizaţi un calculator care rulează Windows, şi calculatorul nu detectează
dispozitivul, executaţi programul utilitar de dezinstalare (util\ccc\uninstall.bat de pe
CD-ul de instalare) pentru a realiza o dezinstalare completă a driver-ului
dispozitivului. Reporniţi calculatorul şi reinstalaţi driver-ul dispozitivului.

Verificaţi calculatorul
• Asiguraţi-vă că, calculatorul rulează unul dintre sistemele de operare compatibile.
• Asiguraţi-vă că, calculatorul întruneşte cel puţin cerinţele minime de sistem.

Îndepărtarea blocajelor
Ocazional, în timpul unei operaţiuni, hârtia se blochează. Încercaţi următoarele soluţii
înainte de a încerca să eliminaţi blocajul.

• Asiguraţi-vă că imprimaţi pe hârtie care întruneşte specificaţiile. Pentru informaţii
suplimentare, consultaţi Înţelegere specificaţii pentru tipuri de suport de imprimare
compatibile.

• Asiguraţi-vă că hârtia pe care imprimaţi nu este şifonată, îndoită sau deteriorată.
• Asiguraţi-vă că dispozitivul este curat. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi

Curăţare dispozitiv.
• Asiguraţi-vă că tăvile sunt încărcate corect şi că nu sunt prea pline. Pentru

informaţii suplimentare, consultaţi Alimentare suport de imprimare.

Această secţiune cuprinde următoarele subiecte:

• Eliminarea blocajelor de hârtie
• Evitarea producerii blocajelor de hârtie

Eliminarea blocajelor de hârtie
Dacă hârtia a fost încărcată în tava de alimentare, este posibil să fie necesar să
eliminaţi blocajul de hârtie de la uşa din spate.
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Hârtia se poate bloca şi în alimentatorul automat pentru documente. Hârtia se poate
bloca în alimentatorul automat pentru documente datorită unor acţiuni uzuale precum:

• Punerea unei cantităţi prea mari de hârtie în tava alimentatorului de documente.
Pentru informaţii despre numărul maxim de coli permis în alimentatorul automat de
documente, consultaţi Încărcare originale.

• Utilizarea hârtiei prea groase sau prea subţiri pentru dispozitiv.
• Încercarea de a adăuga hârtie în tava alimentatorului de documente în timp ce

dispozitivul avansează paginile.

Pentru a elimina un blocaj de hârtie de la uşa din spate
1. Apăsaţi spre interior siguranţa din partea stângă a uşii din spate pentru a elibera

uşa. Scoateţi uşa trăgând-o afară din dispozitiv.

Atenţie Încercarea de a elimina un blocaj de hârtie prin partea din faţă a
dispozitivului poate conduce la deteriorarea mecanismului de imprimare.
Întotdeauna accesaţi şi eliminaţi blocajele de hârtie pe la uşa din spate.

2. Trageţi cu grijă hârtia afară de pe role.

Atenţie Dacă hârtia se rupe când o scoateţi de la role, verificaţi rolele şi roţile
pentru ca în interiorul dispozitivului să nu rămână bucăţi de hârtie. Dacă nu
scoateţi din dispozitiv toate bucăţile de hârtie, este probabil să se producă şi
alte blocaje de hârtie.

3. Montaţi la loc uşa din spate. Împingeţi uşa cu atenţie până când se blochează pe
poziţie.

4. Apăsaţi OK pentru a continua lucrarea curentă.

Îndepărtarea blocajelor 161



Pentru a elimina un blocaj de hârtie din alimentatorul automat pentru documente
1. Ridicaţi capacul alimentatorului automat pentru documente.

2. Trageţi cu grijă hârtia afară de pe role.

Atenţie Dacă hârtia se rupe când o scoateţi de la role, verificaţi rolele şi roţile
pentru ca în interiorul dispozitivului să nu rămână bucăţi de hârtie. Dacă nu
scoateţi din dispozitiv toate bucăţile de hârtie, este probabil să se producă şi
alte blocaje de hârtie.

3. Închideţi capacul alimentatorului automat pentru documente.

Evitarea producerii blocajelor de hârtie
Pentru a evita blocajele de hârtie, respectaţi indicaţiile următoare.

• Înlăturaţi cu regularitate colile tipărite din tava de ieşire.
• Preveniţi şifonarea sau îndoirea hârtiei prin stocarea hârtiei neutilizate în pungi

închise ermetic, aşezate pe suprafeţe drepte.
• Asiguraţi-vă că hârtia încărcată în tava de alimentare stă orizontal şi că marginile

nu sunt îndoite.
• Nu combinaţi tipuri şi dimensiuni de hârtie diferite în tava de alimentare; întregul

top de hârtie din tava de alimentare trebuie să fie de aceeaşi dimensiune şi de
acelaşi tip.

• Ajustaţi ghidajul de lăţime pentru hârtie al tăvii de alimentare, astfel încât să
încadreze fix toate colile de hârtie. Asiguraţi-vă că ghidajul de lăţime nu îndoaie
hârtia din tava de alimentare.

• Nu împingeţi hârtia prea adânc în tava de alimentare.
• Utilizaţi tipuri de hârtie care sunt recomandate pentru acest dispozitiv. Pentru

informaţii suplimentare, consultaţi Înţelegere specificaţii pentru tipuri de suport de
imprimare compatibile.

• Nu lăsaţi originalele pe geamul suport. Dacă încărcaţi un original în alimentatorul
automat pentru documente în timp ce există deja un original pe geamul suport,
originalul poate bloca alimentatorul automat pentru documente.
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A Consumabile şi accesorii HP
Această secţiune oferă informaţii despre consumabilele şi accesoriile HP pentru acest dispozitiv.
Informaţiile din acest document se pot modifica, vizitaţi situl HP (www.hpshopping.com) pentru
actualizări. De asemenea, puteţi achiziţiona articole prin intermediul sitului.
• Comandarea online a consumabilelor de imprimare
• Consumabile

Comandarea online a consumabilelor de imprimare
Pe lângă situl HP Web, puteţi comanda consumabile prin intermediul:
• Casetă instrumente (Windows): În tabul Nivel estimat de cerneală, faceţi clic pe Magazin

Online.
• HP Printer Utility (Utilitar imprimantă HP) (Mac OS): Faceţi clic pe Supplies Status

(Stare consumabile) din panoul Information and Support (Informaţii şi asistenţă), faceţi
clic pe meniul derulant Shop for HP Supplies (Cumpăraţi consumabile HP), apoi selectaţi
Online (Pe Internet).

Consumabile
• Suport imprimare HP

Suport imprimare HP
Pentru a comanda suporturi de imprimare precum hârtie foto HP Premium Plus sau hârtie HP
Premium, accesaţi www.hp.com.
Alegeţi tara/regiunea şi apoi selectaţi Cumpărare sau Achiziţie.
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B Asistenţă şi garanţie
Informaţiile din Întreţinere şi depanare sugerează soluţii pentru probleme des întâlnite. Dacă
dispozitivul nu funcţionează corect, iar soluţiile propuse nu au rezolvat problema, încercaţi unul
dintre următoarele servicii de asistenţă.
Această secţiune cuprinde următoarele subiecte:
• Declaraţie de garanţie limitată Hewlett-Packard
• Beneficiaţi de asistenţă electronică
• Beneficiaţi de asistenţă HP prin telefon
• Pregătirea dispozitivului pentru expediere
• Ambalaţi dispozitivul
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Declaraţie de garanţie limitată Hewlett-Packard

A. Domeniul garanţiei limitate
  1. Hewlett-Packard (HP) garantează clientului utilizator final că produsele HP specificate mai sus nu vor prezenta defecte 

materiale sau de execuţie pe durata specificată mai sus, durată care începe de la data achiziţionării de 
   către client.
  2. Pentru produsele software, garanţia limitată HP se aplică numai pentru imposibilitatea de a se executa instrucţiunile de 

programare. HP nu garantează că funcţionarea oricărui produs se va desfăşura fără întreruperi sau fără erori.
  3. Garanţia limitată HP acoperă numai acele defecte care apar în urma utilizării normale a produsului şi nu acoperă oricare alte 

probleme, inclusiv cele rezultate din:
   a. Întreţinere incorectă sau modificare;
   b. Software, suporturi, piese de schimb sau componente care nu sunt furnizate sau acceptate de HP;
   c. Funcţionare în afara specificaţiilor pentru produs;
   d. Modificare neautorizată sau utilizare necorespunzătoare.
  4. Pentru imprimantele HP, utilizarea unui cartuş care nu provine de la HP sau a unui cartuş reumplut nu afectează nici garanţia 

pentru client, nici contractul de asistenţă HP cu clientul. Totuşi, dacă funcţionarea necorespunzătoare sau defectarea 
imprimantei se datorează utilizării unui cartuş de cerneală care nu provine de la HP, care este reumplut sau care este expirat, 
HP va tarifa timpul său standard şi materialele necesare pentru repararea imprimantei după acel eşec în funcţionare sau acea 
defecţiune.

  5. Dacă în timpul perioadei de garanţie HP primeşte o notificare despre un defect al oricărui produs care este acoperit de garanţia 
HP, HP va repara sau va înlocui produsul defect, la alegerea făcută de HP.

  6. Dacă HP nu poate să repare sau să înlocuiască, după caz, un produs defect care este acoperit de garanţia HP, HP va restitui 
preţul de achiziţie al produsului, la un interval de timp rezonabil după notificarea defectului.

  7. HP nu are obligaţia să repare, să înlocuiască sau să restituie preţul până când clientul nu returnează produsul la HP.
  8. Oricare produs înlocuitor poate să fie nou sau ca şi nou, cu condiţia să aibă o funcţionalitate cel puţin egală cu a produsului 

înlocuit.
  9. Produsele HP pot să conţină componente sau materiale recondiţionate, cu performanţe echivalente cu ale celor noi.
  10. Declaraţia de garanţie limitată HP este valabilă în toate ţările/regiunile în care produsul specificat în garanţia HP este distribuit 

de HP. Contractele pentru servicii suplimentare de garanţie, cum ar fi service la sediul clientului, pot fi disponibile de la oricare 
centru de service HP din ţările/regiunile în care produsul este distribuit de HP sau de un importator autorizat.

B. Limitări ale garanţiei
ÎN LIMITA PERMISĂ DE LEGISLAŢIA LOCALĂ, NICI HP ŞI NICI FURNIZORII SĂI TERŢI NU ASIGURĂ 
ALTE GARANŢII SAU CLAUZE DE ORICE FEL, EXPLICITE SAU IMPLICITE, LEGATE DE VANDABILITATE, 
DE CALITATEA SATISFĂCĂTOARE ŞI DE POTRIVIREA CU UN SCOP PARTICULAR.

C. Limitările răspunderii
  1. În limita permisă de legislaţia locală, remediile din această Declaraţie de garanţie sunt numai ale clientului şi sunt exclusive.
  2. ÎN LIMITA PERMISĂ DE LEGILE LOCALE, CU EXCEPŢIA OBLIGAŢIILOR STABILITE SPECIAL MAI DEPARTE 
   ÎN ACEASTĂ DECLARAŢIE DE GARANŢIE, HP SAU FURNIZORII SĂI TERŢI NU VOR FI ÎN NICI UN CAZ RĂSPUNZĂTORI 

PENTRU DAUNE CU CARACTER DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, ACCIDENTAL SAU PE CALE DE CONSECINŢĂ, 
INDIFERENT DACĂ SOLICITAREA ACESTORA SE BAZEAZĂ PE CONTRACT, PREJUDICIU SAU ORICARE ALTĂ TEORIE 
LEGALĂ SAU PE FAPTUL CĂ POSIBILITATEA APARIŢIEI UNOR ASTFEL DE DAUNE A FOST ADUSĂ LA CUNOŞTINŢA HP 
SAU A FURNIZORILOR SĂI.

D. Legislaţia locală
  1. Această Declaraţie de garanţie îi dă clientului drepturile legale specifice. Clientul poate să aibă şi alte drepturi care diferă de la 

un stat la altul în Statele Unite, de la o provincie la alta în Canada şi de la o ţară la alta în alte părţi 
   ale lumii.
  2. În măsura în care această Declaraţie de garanţie este incompatibilă cu legile locale, această Declaraţie de garanţie se va 

considera modificată pentru a fi compatibilă cu legile locale. Sub asemenea legi locale, anumite negări şi limitări din această 
Declaraţie de garanţie este posibil să nu se aplice clientului. De exemplu, în unele state din Statele Unite, precum şi în alte 
guvernări din afara Statelor Unite (inclusiv provincii din Canada), sunt posibile:

   a. Excluderea negărilor şi limitărilor din această Declaraţie de garanţie care limitează drepturile statutare ale unui client (de ex. 
în Marea Britanie);

   b. În alte privinţe se limitează posibilitatea unui producător de a impune asemenea negări sau limitări; sau
   c. Acordarea unor drepturi suplimentare clientului, legate de garanţie, precizarea duratei garanţiilor implicite pe care 

producătorul nu le poate nega sau precizarea limitărilor privind durata garanţiilor implicite.
 3.  TERMENII DIN ACEASTĂ DECLARAŢIE DE GARANŢIE, ÎN LIMITA PERMISĂ DE LEGE, NU EXCLUD, 
   NU RESTRICŢIONEAZĂ SAU MODIFICĂ, ŞI SUNT SUPLIMENTARI FAŢĂ DE, DREPTURILE STATUTARE OBLIGATORII 

APLICABILE VÂNZĂRILOR DE PRODUSE HP CĂTRE CLIENŢI.

Garantia Producatorului HP 
Stimate Client, 

Mai jos am inclus numele si adresa entitatii HP care este responsabila cu indeplinirea obligatiilor aferente Garantiei Producatorului HP 
in tara dvs. 

Aveti drepturi legale suplimentare impotriva vanzatorului pe baza contractului de achizitie. Aceste drepturi nu sunt afectate de 
Garantia Producatorului HP. Va rugam sa contactati vanzatorul.

Hewlett-Packard Romănia SRL 
Bd. Lascăr Catargiu nr. 47-53, 
Europe House Business Center, Et 3, 
Sector 1, Bucureşti

Produs HP Durata garanţiei limitate

Suportul software-ului 90 de zile
Imprimantă 1 an

Cartuşe de imprimare sau cartuşe de cerneală Până la golirea de cerneală HP sau până la data de „sfârşit al 
garanţiei” care este imprimată pe cartuş, indiferent care dintre 

 cele două cazuri apare mai întâi. Această garanţie nu acoperă 
produsele cu cerneală HP care au fost reîncărcate, refăcute, 
remediate, utilizate în mod neadecvat sau care au fost desfăcute.

Accesorii 1 an, dacă nu se specifică altfel
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Beneficiaţi de asistenţă electronică
Pentru a găsi informaţii despre asistenţă şi despre garanţie, vizitaţi situl Web HP de la adresa
www.hp.com/support. Dacă vi se solicită, alegeţi ţara/regiunea dvs, apoi faceţi clic pe Contact
HP (Contactare HP) pentru informaţii despre apelarea la asistenţa tehnică HP.
Acest sit Web oferă şi asistenţă tehnică, drivere, consumabile, informaţii despre comenzi şi alte
opţiuni precum:
• Accesarea paginilor de asistenţă online.
• Trimiterea unui e-mail prin care să solicitaţi răspunsuri la întrebările dvs.
• Contactarea unui tehnician HP folosind facilitatea de chat online.
• Căutarea de actualizări ale software-ului.
Mai puteţi obţine asistenţă şi din Toolbox (Casetă instrumente) (Windows) or HP Printer Utility
(Utilitar imprimantă HP) (Mac OS),care oferă soluţii uşoare şi logice la problemele obişnuite
legate de imprimare. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Toolbox (Casetă instrumente)
(Windows) sau HP Printer Utility (Utilitar imprimantă HP) (Mac OS).
Opţiunile de suport tehnic şi disponibilitatea acestora diferă în funcţie de produs, ţară/regiune şi
limbă.

Beneficiaţi de asistenţă HP prin telefon
În timpul perioadei de garanţie, puteţi obţine asistenţă de la Centrul de asistenţă HP pentru clienţi.
Această secţiune cuprinde următoarele subiecte:
• Înainte de a apela
• Procesul de asistenţă
• Asistenţă HP prin telefon
• Opţiuni garanţie suplimentară
• HP Quick Exchange Service (Japonia)
• Solicitare asistenţă tehnică HP pentru clienţi în Coreea

Înainte de a apela
Vizitaţi situl HP (www.hp.com/support) pentru cele mai noi informaţii despre depanare, reparaţii
pentru produse sau actualizări.
Dacă trebuie să apelaţi la HP, pregătiţi următoarele informaţii pentru a-i ajuta pe reprezentanţii
Centrului de asistenţă pentru clienţi să vă servească mai bine.
1. Imprimaţi raportul testului automat al dispozitivului. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi

Familiarizarea cu raportul testului automat. Dacă dispozitivul nu imprimă, pregătiţi
următoarele informaţii:
• Model dispozitiv
• Număr model şi număr de serie (în spatele dispozitivului)

2. Verificaţi sistemul de operare utilizat, de exemplu Windows XP.
3. Notaţi modul de conectare a dispozitivului la sistemul dumneavoastră, prin USB sau reţea.
4. Obţineţi numărul versiunii software al imprimantei. (Pentru a găsi numărul versiunii driverului

de imprimantă, accesaţi setările imprimantei sau caseta de dialog a proprietăţilor şi faceţi clic
pe tab-ul Despre.)

5. Dacă există probleme de imprimare la utilizarea unei anumite aplicaţii, notaţi aplicaţia şi
numărul versiunii.
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Procesul de asistenţă

Dacă întâmpinaţi probleme, respectaţi paşii următori
1. Consultaţi documentaţia livrată împreună cu dispozitivul.
2. Vizitaţi site-ul Web HP Support (Asistenţă HP) la www.hp.com/support. Asistenţa HP online

este disponobilă pentru toţi clienţii HP. Acest site reprezintă cea mai rapidă sursă de
informaţii de ultimă oră despre echipamente şi asistenţă profesională şi include următoarele
caracteristici:
• Acces rapid la specialişti calificaţi în asistenţă online
• Actualizări software şi driver pentru HP All-in-One
• Informaţii importante despre depanare pentru probleme des întâlnite
• Actualizări proactive dispozitiv, alerte asistenţă şi programe de noutăţi HP disponibile la

înregistrarea HP All-in-One
3. Apelaţi serviciul Asistenţă HP. Opţiunile de suport tehnic şi disponibilitatea acestora diferă în

funcţie de echipament, ţară/regiune şi limbă.

Asistenţă HP prin telefon
Această secţiune cuprinde următoarele subiecte:
• Perioada de asistenţă prin telefon
• Numere asistenţă prin telefon
• Contactarea prin telefon
• După perioada de asistenţă telefonică

Perioada de asistenţă prin telefon
În America de Nord, Asia Pacific şi America latină (inclusiv Mexic) este disponibil un an de
asistenţă tehnică prin telefon.

Numere asistenţă prin telefon
În multe dintre locaţii, HP oferă numere gratuite pentru asistenţă prin telefon, în timpul perioadei
de garanţie.Totuşi, este posibil ca apelurile la unele numere de asistenţă să nu fie gratuite.
Pentru cea mai des utilizată listă de numere de telefon pentru asistenţă, consultaţi www.hp.com/
support.

Contactarea prin telefon
Apelaţi asistenţa HP în timp ce sunteţi în faţa computerului şi folosiţi HP All-in-One. Fiţi pregătit
să furnizaţi următoarele informaţii:
• Codul modelului (amplasat pe eticheta de pe partea din faţă a dispozitivului)
• Seria modelului (amplasată pe partea din spate sau pe baza dispozitivului)
• Mesajele afişate atunci când survine problema
• Răspunsuri la aceste întrebări:

◦ Problema a survenit şi anterior?
◦ O puteţi reproduce?
◦ Aţi adăugat software sau hardware nou în perioada în care a apărut problema?
◦ Ce probleme au precedat situaţia respectivă (cum ar fi o furtună, HP All-in-One a fost

mutat etc.)?

După perioada de asistenţă telefonică
După perioada de asistenţă telefonică, asistenţa va fi furnizată de HP la costuri suplimentare.
Puteţi găsi asistenţă disponibilă şi pe site-ul Web de asistenţă online al HP: www.hp.com/support.
Pentru informaţii suplimentare despre opţiunile de asistenţă, contactaţi distribuitorul HP local sau
sunaţi la numărul de telefon pentru asistenţă corespunzător ţării/regiunii dvs.
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Opţiuni garanţie suplimentară
Contra unui cost suplimentar, pentru HP All-in-One sunt disponibile planuri de service extinse.
Accesaţi www.hp.com/support, selectaţi ţara/regiunea şi limba dumneavoastră, apoi exploraţi
zona de servicii şi garanţie pentru informaţii privind planurile de service extins.

HP Quick Exchange Service (Japonia)

Pentru instrucţiuni despre modul de ambalare a echipamentului în scopul schimbării acestuia,
consultaţi Ambalaţi dispozitivul.
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Solicitare asistenţă tehnică HP pentru clienţi în Coreea

Pregătirea dispozitivului pentru expediere
Dacă, după contactarea asistenţei pentru clienţi HP sau după vizita la punctul de achiziţionare vi
se solicită să predaţi dispozitivul pentru service, scoateţi şi păstraţi următoarele elemente înainte
să îl predaţi:
• Cartuşele de cerneală
• Cablul de alimentare, cablul USB şi orice alt cablu conectat la dispozitiv
• Orice hârtie încărcată în tava principală
• Scoateţi orice original pe care l-aţi încărcat în dispozitiv
Această secţiune cuprinde următoarele subiecte:
• Scoaterea cartuşelor de cerneală înainte de expediere

Scoaterea cartuşelor de cerneală înainte de expediere
Înainte să returnaţi dispozitivul, asiguraţi-vă că aţi scos cartuşele de cerneală.

Notă Aceste informaţii nu sunt valabile pentru clienţii din Japonia.
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Pentru a scoate cartuşele de cerneală înainte de expediere
1. Porniţi dispozitivul şi aşteptaţi până când carul de imprimare staţionează şi nu mai face

zgomot. Dacă dispozitivul nu porneşte, ignoraţi acest pas şi treceţi la pasul 2.

Notă Dacă dispozitivul nu porneşte, deconectaţi cablul de alimentare şi glisaţi carul de
imprimare în extrema dreaptă pentru a scoate cartuşele de cerneală.

2. Deschideţi cu grijă capacul cartuşelor de cerneală.

3. Scoateţi cartuşele de cerneală din locaşuri, apucându-le pe fiecare între degetul mare şi
arătător şi trăgându-le ferm spre dvs.

4. Puneţi cartuşele de cerneală într-o pungă de plastic etanşă pentru a nu se usca cerneala şi
păstraţi-le. Nu le trimiteţi împreună cu dispozitivul, decât dacă agentul de la asistenţa tehnică
pentru clienţi HP vă indică acest lucru.

5. Închideţi uşa frontală de acces şi aşteptaţi câteva minute până când carul de imprimare
revine în poziţia de reşedinţă (în partea stângă).

6. După ce scanerul şi-a încetat funcţionarea şi a revenit în poziţia repaus, apăsaţi butonul
Conector pentru a opri dispozitivul.
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Ambalaţi dispozitivul
După ce aţi pregătit pentru expediere dispozitivul, efectuaţi paşii următori.

Pentru a ambala dispozitivul
1. Dacă este posibil, ambalaţi pentru expediere dispozitivul folosind materialele originale de

ambalare sau folosiţi materiale de ambalare aferente dispozitivului de înlocuire.

Dacă nu mai aveţi ambalajul original, folosiţi alte materiale adecvate pentru ambalare.
Deteriorările la expediere provocate de ambalarea incorectă şi/sau transportul incorect nu
sunt acoperite de garanţie.

2. Amplasaţi pe exteriorul cutiei eticheta de expediere pentru retur.
3. În cutie trebuie să se mai afle următoarele articole:

• O descriere completă a simptomelor, adresată personalului de service (mostrele de
probleme privind calitatea imprimării sunt de ajutor).

• O copie a facturii de vânzare sau altă dovadă a cumpărării care să precizeze perioada
de garanţie.

• Numele, adresa şi numărul de telefon la care puteţi fi contactat pe timpul zilei.
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C Specificaţii dispozitiv
Pentru specificaţii referitoare la suportul de imprimare şi manevrarea acestuia, consultaţi
Înţelegere specificaţii pentru tipuri de suport de imprimare compatibile.
• Specificaţii fizice
• Caracteristici şi capacitate produs
• Specificaţii procesor şi memorie
• Cerinţe sistem
• Specificaţii imprimare
• Specificaţii copiere
• Specificaţii fax
• Specificaţii scanare
• Specificaţii de mediu
• Specificaţii electrice
• Specificaţii emisii acustice (imprimare în Mod Schiţă, nivel zgomot conform ISO 7779)

Specificaţii fizice
Format (lăţime x adâncime x înălţime)
433,5 x 401,5 x 216,7 mm (17,1 x 15,8 x 8,5 inchi)

Greutatea dispozitivului (nu include consumabile pentru imprimare)
5,9 kg (13 lb)

Caracteristici şi capacitate produs

Caracteristică Capacitate

Conectivitate Dispozitiv de mare viteză compatibil USB 2.0

Cartuşe cerneală Cartuş de cerneală negru şi tricolor

Productivitate consumabile Vizitaţi www.hp.com/pageyield/ pentru mai
multe informaţii despre productivitatea
estimată a cartuşelor de cerneală.

Limbă dispozitiv HP PCL 3 GUI

Ciclu de lucru Până la 3000 pagini pe lună

Suport de limbă al panoului de control al
dispozitivului
Disponibilitatea limbilor variază în funcţie de
ţară/regiune.

Bulgară, Croată, Cehă, Daneză, Olandeză,
Engleză, Finlandeză, Franceză, Germană,
Greacă, Maghiară, Italiană, Japoneză,
Coreeană, Norvegiană, Polonă, Portugheză,
Română, Rusă, Chineză simplificată,
Slovacă, Slovenă, Spaniolă, Suedeză,
Chineză tradiţională, Turcă.
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Specificaţii procesor şi memorie
Procesor dispozitiv
ARM9 180 MHz

Memorie dispozitiv
16 MB RAM

Cerinţe sistem
Notă Pentru cele mai recente informaţii despre sistemele de operare şi cerinţele de sistem,
vedeţi http://www.hp.com/support/

Compatibilitate sistem de operare
• Windows 2000, Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows XP Professional

x64, Windows Vista, Windows Vista x64

Notă Pentru Windows 2000 şi Windows XP x64, sunt disponibile numai driverele de
imprimantă, driverele de scaner şi Toolbox (Casetă de instrumente).

• Mac OS X (10.3.9, 10.4, 10.5)
• Linux

Cerinţe minime
• Windows 2000 Service Pack 4: Procesor Intel Pentium II sau Celeron, 128 MB RAM, 200

MB spaţiu liber pe disc
• Windows XP (32-bit): Procesor Intel Pentium II sau Celeron, 512 MB RAM, 410 MB spaţiu

liber pe disc
• Microsoft® Windows® x64: Procesor AMD Athlon 64, AMD Opteron, Intel Xeon cu suport

pentru Intel EM64T sau procesor Intel Pentium 4 cu suport pentru Intel EM64T, 128 MB
RAM, 200 MB de spaţiu liber pe disc, Microsoft Internet Explorer 6.0

• Windows Vista: Procesor 800 MHz pe 32 de biţi (x86) sau pe 64 de biţi (x64), 512 MB RAM,
765 MB de spaţiu liber pe disc.

• Mac OS X (v10.3.9, v10.4.9, v10.5): Procesor PowerPC G3, G4, G5 sau Intel Core Duo,
memorie de 256 MB, 500 MB de spaţiu liber pe disc

• Microsoft Internet Explorer 6.0 (Windows 2000, Windows XP); Internet Explorer 7.0
(Windows Vista)

• Quick Time 5.0 (Mac OS)
• Adobe Acrobat Reader 5 sau versiune ulterioară

Cerinţe recomandate
• Windows 2000 Service Pack 4: Procesor Intel Pentium III sau mai performant, 256 MB

RAM, 300 MB spaţiu liber pe disc
• Windows XP (32-bit): Procesor Intel Pentium III sau mai performant, 512 MB RAM, 450 MB

spaţiu liber pe disc
• Microsoft® Windows® XP x64: Procesor AMD Athlon 64, AMD Opteron, Intel Xeon cu

suport Intel EM64T sau procesor Intel Pentium 4 cu suport Intel EM64T, 256 MB RAM, 300
MB de spaţiu liber pe disc

• Windows Vista: Procesor 1 GHz pe 32 de biţi (x86) sau pe 64 de biţi (x64), 1 GB RAM, 800
MB spaţiu liber pe disc

• Mac OS X (v10.3.9, v10.4.9, v10.5): Procesor PowerPC G3, G4, G5 sau Intel Core Duo,
memorie de 512 MB, 500 MB de spaţiu liber pe disc
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• Microsoft Internet Explorer 6.0 sau versiune ulterioară (Windows 2000, Windows XP);
Internet Explorer 7.0 sau versiune ulterioară (Windows Vista)

• Quick Time 5.0 sau versiune ulterioară (Mac OS)
• Adobe Acrobat Reader 5 sau versiune ulterioară

Specificaţii imprimare
Rezoluţie imprimare negru
Până la 600 dpi la redare alb-negru (când se imprimă de la un computer)

Rezoluţie imprimare color
Până la 4800 x 1200 dpi optimizat color pe anumite hârtii foto HP, cu rezoluţie de intrare de 1200
dpi. Printre hârtiile foto se numără:
• HP foto Premium Plus
• HP foto Premium
• HP foto avansat
• Foto Hagaki

Specificaţii copiere
• Procesare digitală a imaginilor
• Până la 100 de exemplare după original (variază în funcţie de model)
• Zoom digital: 25 - 400% (variază în funcţie de model)
• Încadrare în pagină, scanare preliminară
• Viteza de copiere variază în funcţie de complexitatea documentului

Specificaţii fax
• Capacitate walk-up pentru fax alb-negru şi color.
• Până la 99 de apelări rapide (variază în funcţie de model).
• Memorie de până la 100 de pagini (variază în funcţie de model, având ca bază ITU-T Test

Image #1 ca rezoluţie standard). Paginile mai complicate sau rezoluţiile mai mari necesită
mai mult timp şi utilizează mai multă memorie. De asemenea, alte funcţii ale produsului, cum
ar fi copierea, pot afecta numărul de pagini care pot fi stocate în memorie.

• Trimitere şi recepţionare manuală a faxurilor.
• Reapelare automată - de până la cinci ori - când numărul apelat este ocupat (variază în

funcţie de model).
• Rapoarte de confirmare şi de activitate.
• Fax CCITT/ITU Group 3 cu mod de corectare a erorilor.
• Transmisie de 33,6 Kbps.
• 3 secunde per pagină la 33,6 Kbps (pe baza testului de imagine ITU-T #1, la rezoluţie

standard). Paginile mai complicate sau cu rezoluţie mai înaltă vor dura mai mult şi utilizează
mai multă memorie.

• Detectare a soneriilor cu comutare automată fax/robot telefonic.
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 Foto (dpi) Foarte fină (dpi) Fină (dpi) Standard (dpi)

Alb-
negru

196 x 203 (tonuri de
gri pe 8 biţi)

300 x 300 196 x 203 196 x 98

Color 300 x 300 200 x 200 200 x 200 200 x 200

Specificaţii scanare
• Editor de imagini inclus
• Software-ul OCR integrat realizează automat conversia textului scanat în text editabil
• Viteza de scanare variază în funcţie de complexitatea documentului
• Interfaţă compatibilă Twain
• Rezoluţie: 1200 x 2400 dpi optic, până la 19200 dpi îmbunătăţit
• Color: 16 biţi per RGB color, 48 biţi total (de pe geam); 8 biţi per RGB color, 24 biţi total (de la

ADF)
• Dimensiune maximă de scanare de pe geamul-suport: 216 x 297 mm (8,5 x 11,7 inch)

Specificaţii de mediu
Mediu de operare
Temperatură de funcţionare: 5° - 40° C (41° - 104° F)
Condiţii de operare recomandate: 15° - 32° C (59° - 90° F)
Umiditate relativă recomandată: 20 - 80% fără condens

Mediu de depozitare
Temperatură de depozitare: -40° - 60° C (-40° - 140° F)
Umiditate relativă depozitare: Până la 90% fără condens la o temperatură de 65° C (150° F)

Specificaţii electrice
Alimentare curent electric
Adaptor universal de curent electric (extern)

Cerinţe de alimentare
Tensiune de alimentare: 100 - 240 VAC (± 10%), 50/60 Hz (± 3Hz)
Tensiune de ieşire: 32 V c.c., LPS (600 mA min)

Consum
17 W la imprimare

Specificaţii emisii acustice (imprimare în Mod Schiţă, nivel zgomot
conform ISO 7779)

Presiune sunet (poziţie martor)
LpAd 56 (dBA)

Putere sunet
LwAd 7.0 (BA)
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D Informaţii legale
Echipamentul îndeplineşte cerinţele specifice produsului aşa cum sunt stipulate de autorităţile de
reglementare din ţara/regiunea dvs.
Această secţiune cuprinde următoarele subiecte:
• Declaraţie FCC
• Notă pentru utilizatorii din Coreea
• VCCI (Clasa B) declaraţie de conformitate pentru utilizatorii din Japonia
• Notă pentru utilizatorii din Japonia cu privire la cablul de alimentare
• RoHS notices (China only)
• Declaraţie privind emisia de zgomot pentru Germania
• Notice to users of the U.S. telephone network: FCC requirements
• Notă pentru utilizatorii reţelei de telefonie canadiene
• Notă pentru utilizatorii din Zona Economică Europeană
• Notice to users of the German telephone network
• Australia wired fax statement
• Număr de autorizare a modelului
• Declaration of conformity
• Caracteristici ecologice
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Declaraţie FCC

FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified 
that the following notice be brought to the attention of users of this product. 
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital 
device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.  These limits are designed to provide reason-
able protection against harmful interference in a residential installation.  This equipment 
generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in 
accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.  
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.  
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can 
be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct 
the interference by one or more of the following measures:
• Reorient the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and the receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the 

receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
For further information, contact:

Manager of Corporate Product Regulations
Hewlett-Packard Company
3000 Hanover Street
Palo Alto, Ca 94304
(650) 857-1501

Modifications (part 15.21)
The FCC requires the user to be notified that any changes or modifications made to this 
device that are not expressly approved by HP may void the user's authority to operate the 
equipment.
This device complies with Part 15 of the FCC Rules.  Operation is subject to the following 
two conditions:  (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must 
accept any interference received, including interference that may cause undesired 
operation.

Notă pentru utilizatorii din Coreea
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VCCI (Clasa B) declaraţie de conformitate pentru utilizatorii din
Japonia

Notă pentru utilizatorii din Japonia cu privire la cablul de alimentare

RoHS notices (China only)

Tabel privind substanţele toxice şi periculoase

Declaraţie privind emisia de zgomot pentru Germania

Geräuschemission

LpA < 70 dB am Arbeitsplatz im Normalbetrieb nach DIN 45635 T. 19
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Notice to users of the U.S. telephone network: FCC requirements

Notice to users of the U.S. telephone network: FCC requirements

This equipment complies with FCC rules, Part 68. On this equipment is a label that 
contains, among other information, the FCC Registration Number and Ringer Equivalent 
Number (REN) for this equipment. If requested, provide this information to your telephone 
company.
An FCC compliant telephone cord and modular plug is provided with this equipment. This 
equipment is designed to be connected to the telephone network or premises wiring using 
a compatible modular jack which is Part 68 compliant. This equipment connects to the 
telephone network through the following standard network interface jack: USOC 
RJ-11C.
The REN is useful to determine the quantity of devices you may connect to your telephone 
line and still have all of those devices ring when your number is called. Too many devices 
on one line might result in failure to ring in response to an incoming call. In most, but not 
all, areas the sum of the RENs of all devices should not exceed five (5). To be certain of the 
number of devices you may connect to your line, as determined by the REN, you should call 
your local telephone company to determine the maximum REN for your calling area.
If this equipment causes harm to the telephone network, your telephone company might 
discontinue your service temporarily. If possible, they will notify you in advance. If advance 
notice is not practical, you will be notified as soon as possible. You will also be advised of 
your right to file a complaint with the FCC. Your telephone company might make changes 
in its facilities, equipment, operations, or procedures that could affect the proper operation 
of your equipment. If they do, you will be given advance notice so you will have the 
opportunity to maintain uninterrupted service. If you experience trouble with this equipment, 
please contact the manufacturer, or look elsewhere in this manual, for warranty or repair 
information. Your telephone company might ask you to disconnect this equipment from the 
network until the problem has been corrected or until you are sure that the equipment is not 
malfunctioning.
This equipment may not be used on coin service provided by the telephone company.
Connection to party lines is subject to state tariffs. Contact your state public utility commis-
sion, public service commission, or corporation commission for more information.
This equipment includes automatic dialing capability. When programming and/or making 
test calls to emergency numbers:
• Remain on the line and explain to the dispatcher the reason for the call.
• Perform such activities in the off-peak hours, such as early morning or late evening.
 Note   The FCC hearing aid compatibility rules for telephones are not applicable 

to this equipment.

The Telephone Consumer Protection Act of 1991 makes it unlawful for any person to use a 
computer or other electronic device, including fax machines, to send any message unless 
such message clearly contains in a margin at the top or bottom of each transmitted page 
or on the first page of transmission, the date and time it is sent and an identification of the 
business, other entity, or other individual sending the message and the telephone number 
of the sending machine or such business, other entity, or individual. (The telephone number 
provided might not be a 900 number or any other number for which charges exceed local 
or long-distance transmission charges.) In order to program this information into your fax 
machine, you should complete the steps described in the software.
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Notă pentru utilizatorii reţelei de telefonie canadiene

Note à l’attention des utilisateurs du réseau téléphonique 
canadien/Notice to users of the Canadian telephone network
Cet appareil est conforme aux spécifications techniques des équipements terminaux 
d’Industrie Canada. Le numéro d’enregistrement atteste de la conformité de l’appareil. 
L’abréviation IC qui précède le numéro d’enregistrement indique que l’enregistrement a été 
effectué dans le cadre d’une Déclaration de conformité stipulant que les spécifications 
techniques d’Industrie Canada ont été respectées. Néanmoins, cette abréviation ne signifie 
en aucun cas que l’appareil a été validé par Industrie Canada.
Pour leur propre sécurité, les utilisateurs doivent s’assurer que les prises électriques reliées 
à la terre de la source d’alimentation, des lignes téléphoniques et du circuit métallique 
d’alimentation en eau sont, le cas échéant, branchées les unes aux autres. Cette précaution 
est particulièrement importante dans les zones rurales.

Remarque    Le numéro REN (Ringer Equivalence Number) attribué à chaque 
appareil terminal fournit une indication sur le nombre maximal de terminaux qui 
peuvent être connectés à une interface téléphonique. La terminaison d’une 
interface peut se composer de n’importe quelle combinaison d’appareils, à 
condition que le total des numéros REN ne dépasse pas 5.

Basé sur les résultats de tests FCC Partie 68, le numéro REN de ce produit est 0.0B.

This equipment meets the applicable Industry Canada Terminal Equipment Technical 
Specifications. This is confirmed by the registration number. The abbreviation IC before the 
registration number signifies that registration was performed based on a Declaration of 
Conformity indicating that Industry Canada technical specifications were met. It does not 
imply that Industry Canada approved the equipment.
Users should ensure for their own protection that the electrical ground connections of the 
power utility, telephone lines and internal metallic water pipe system, if present, are 
connected together. This precaution might be particularly important in rural areas.

Note   The REN (Ringer Equivalence Number) assigned to each terminal device 
provides an indication of the maximum number of terminals allowed to be 
connected to a telephone interface. The termination on an interface might consist 
of any combination of devices subject only to the requirement that the sum of the 
Ringer Equivalence Numbers of all the devices does not exceed 5. 

The REN for this product is 0.0B, based on FCC Part 68 test results.
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Notă pentru utilizatorii din Zona Economică Europeană

Notice to users in the European Economic Area

This product is designed to be connected to the analog Switched Telecommunication 
Networks (PSTN) of the European Economic Area (EEA) countries/regions.
Network compatibility depends on customer selected settings, which must be reset to use 
the equipment on a telephone network in a country/region other than where the product 
was purchased. Contact the vendor or Hewlett-Packard Company if additional product 
support is necessary.
This equipment has been certified by the manufacturer in accordance with Directive 
1999/5/EC (annex II) for Pan-European single-terminal connection to the public switched 
telephone network (PSTN). However, due to differences between the individual PSTNs 
provided in different countries, the approval does not, of itself, give an unconditional 
assurance of successful operation on every PSTN network termination point.
In the event of problems, you should contact your equipment supplier in the first instance.
This equipment is designed for DTMF tone dialing and loop disconnect dialing. In the 
unlikely event of problems with loop disconnect dialing, it is recommended to use this 
equipment only with the DTMF tone dial setting.

Notice to users of the German telephone network

Hinweis für Benutzer des deutschen Telefonnetzwerks

Dieses HP-Fax ist nur für den Anschluss eines analogen Public Switched Telephone Network 
(PSTN) gedacht. Schließen Sie den TAE N-Telefonstecker, der im Lieferumfang des 
HP All-in-One enthalten ist, an die Wandsteckdose (TAE 6) Code N an. Dieses HP-Fax kann 
als einzelnes Gerät und/oder in Verbindung (mit seriellem Anschluss) mit anderen zugelass-
enen Endgeräten verwendet werden.

Australia wired fax statement

In Australia, the HP device must be connected to Telecommunication Network through a line 
cord which meets the requirements of the Technical Standard AS/ACIF S008.

Număr de autorizare a modelului
Pentru identificarea impusă de agenţiile de reglementare, produsul dvs. are asignat un număr de
model de nomenclator. Numărul de model de nomenclator pentru produsul dvs. este
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SDGOB-0831. Acest număr de nomenclator nu trebuie confundat cu numele comercial (Seria HP
Officejet J4500 All-in-One) sau cu numărul de produs.

Declaration of conformity

DECLARATION OF CONFORMITY
according to ISO/IEC 17050-1 and EN 17050-1

Supplier’s Name: Hewlett-Packard Company DoC#: SDGOB-0831-rel.1.0 

Supplier’s  Address: 16399 West Bernardo Drive 
San Diego, CA 92127-1899, USA 

declares, that the product

Product Name: HP Officejet J4500 series 

Regulatory Model Number:1) SDGOB-0831 

Product Options: All

Power Adapter: 0957-2242 

conforms to the following Product Specifications and Regulations:

SAFETY:
IEC 60950-1:2001 / EN60950-1:2001  
EN 60825-1 1994+A1:2002+A2: 2001 

EMC:

CISPR 22:2005/ EN 55022: 2006  Class B 
EN 55024:1998 +A1:2001 + A2:2003 
EN 61000-3-2: 2000 + A2: 2005  
EN 61000-3-3:1995 +A1: 2001 
FCC CFR 47, Part 15 Class B  / ICES-003, Issue 4 Class B 

TELECOM: 

TBR 21: 19983)

FCC Rules and Regulations 47CFR Part 68 
TIA-968-A-1 +A-2 +A-3+A-4  Telecommunications – Telephone Terminal Equipment 
CS-03, Part I, Issue 9, Feb 2005 

Supplementary Information: 

1. This product is assigned a Regulatory Model Number which stays with the regulatory aspects of the design. 
The Regulatory Model Number is the main product identifier in the regulatory documentation and test reports, 
this number should not be confused with the marketing name or the product numbers. 

2. This product complies with the requirements of the Low Voltage Directive 2006/95/EC, the EMC Directive 
2004/108/EC & the R&TTE Directive 1999/5/EC and carries the CE-marking accordingly. In addition, it 
complies with the WEEE Directive 2002/96/EC and RoHS Directive 2002/95/EC.  

3. This product complies with TBR21:1998, except clause 4.7.1 (DC characteristics), which complies with ES 
203 021-3, clause 4.7.1. 

4. This Device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two Conditions: (1) 
This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, 
including interference that may cause undesired operation. 

5. The product was tested in a typical configuration.

San Diego, CA, USA 
July, 2007 

Local contact for regulatory topics only: 
EMEA: Hewlett-Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 71034 Boeblingen, Germany www.hp.com/go/certificates
USA : Hewlett-Packard, 3000 Hanover St., Palo Alto 94304, U.S.A. 650-857-1501
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Caracteristici ecologice
Compania Hewlett-Packard este hotărâtă să furnizeze produse de calitate în contextul protecţiei
mediului. La proiectarea acestui produs s-a ţinut cont de reciclare. Numărul materialelor a fost
redus la minimum, asigurându-se în acelaşi timp o funcţionalitate şi o fiabilitate corespunzătoare.
Au fost proiectate materiale cu aspecte diferite care pot fi separate cu uşurinţă. Dispozitivele de
fixare şi celelalte conexiuni sunt uşor de găsit, de accesat şi de demontat utilizând instrumente
obişnuite. Componentele prioritare au fost proiectate pentru acces rapid în cazul demontării şi
reparării.
Pentru informaţii suplimentare, vizitaţi site-ul HP despre preocuparea faţă de mediu:
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html
Această secţiune cuprinde următoarele subiecte:
• Hârtie utilizată
• Componente din plastic
• Specificaţii privind siguranţa materialelor
• Programul de reciclare
• Programul HP de reciclare a consumabilelor pentru dispozitive cu jet de cerneală
• Casarea echipamentelor uzate de către utilizatorii din gospodăriile particulare din Uniunea

Europeană
• Notificare Energy Star®

Hârtie utilizată
Acest produs permite utilizarea de hârtie reciclată, în conformitate cu DIN 19309 şi EN
12281:2002.

Componente din plastic
Componentele din plastic care depăşesc 25 grame sunt marcate în conformitate cu standardele
internaţionale care impun identificarea materialelor plastice în scopul reciclării, la sfârşitul
perioadei de exploatare a produsului.

Specificaţii privind siguranţa materialelor
Documentele cu informaţii privind siguranţa materialelor (MSDS) pot fi obţinute de pe site-ul Web
HP:
www.hp.com/go/msds

Programul de reciclare
HP oferă un număr din ce în ce mai mare de programe de returnare a produselor şi de reciclare
în multe ţări/regiuni şi are parteneri care deţin unele dintre cele mai mari centre de reciclare a
produselor electronice în toată lumea. HP conservă resursele revânzând unele dintre cele mai
populare produse ale sale. Pentru informaţii suplimentare despre reciclarea produselor HP, vizitaţi:
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

Programul HP de reciclare a consumabilelor pentru dispozitive cu jet de cerneală
Compania HP este angajată în lupta pentru protejarea mediului. Programul de reciclare a
consumabilelor HP Inkjet este disponibil în multe ţări/regiuni şi vă permite să reciclaţi cartuşele de
cerneală uzate şi cartuşele de cerneală. Pentru mai multe informaţii, vizitaţi următorul site Web:
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/
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Casarea echipamentelor uzate de către utilizatorii din gospodăriile particulare din
Uniunea Europeană

Disposal of Waste Equipment by Users in Private Households in the European Union
This symbol on the product or on its packaging indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste 
equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. The separate collection and recycling of your waste equipment 
at the time of disposal will help to conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment. For more information about where 
you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.
Évacuation des équipements usagés par les utilisateurs dans les foyers privés au sein de l'Union européenne
La présence de ce symbole sur le produit ou sur son emballage indique que vous ne pouvez pas vous débarrasser de ce produit de la même façon que vos déchets courants. 
Au contraire, vous êtes responsable de l'évacuation de vos équipements usagés et, à cet effet, vous êtes tenu de les remettre à un point de collecte agréé pour le recyclage des 
équipements électriques et électroniques usagés. Le tri, l'évacuation et le recyclage séparés de vos équipements usagés permettent de préserver les ressources naturelles et de s'assurer 
que ces équipements sont recyclés dans le respect de la santé humaine et de l'environnement. Pour plus d'informations sur les lieux de collecte des équipements usagés, veuillez contacter 
votre mairie, votre service de traitement des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.
Entsorgung von Elektrogeräten durch Benutzer in privaten Haushalten in der EU
Dieses Symbol auf dem Produkt oder dessen Verpackung gibt an, dass das Produkt nicht zusammen mit dem Restmüll entsorgt werden darf. Es obliegt daher Ihrer Verantwortung, das 
Gerät an einer entsprechenden Stelle für die Entsorgung oder Wiederverwertung von Elektrogeräten aller Art abzugeben (z.B. ein Wertstoffhof). Die separate Sammlung und das 
Recyceln Ihrer alten Elektrogeräte zum Zeitpunkt ihrer Entsorgung trägt zum Schutz der Umwelt bei und gewährleistet, dass sie auf eine Art und Weise recycelt werden, die keine 
Gefährdung für die Gesundheit des Menschen und der Umwelt darstellt. Weitere Informationen darüber, wo Sie alte Elektrogeräte zum Recyceln abgeben können, erhalten Sie bei 
den örtlichen Behörden, Wertstoffhöfen oder dort, wo Sie das Gerät erworben haben.
Smaltimento di apparecchiature da rottamare da parte di privati nell'Unione Europea 
Questo simbolo che appare sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere smaltito assieme agli altri rifiuti domestici. Gli utenti devono provvedere allo 
smaltimento delle apparecchiature da rottamare portandole al luogo di raccolta indicato per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. La raccolta e il riciclaggio 
separati delle apparecchiature da rottamare in fase di smaltimento favoriscono la conservazione delle risorse naturali e garantiscono che tali apparecchiature vengano rottamate 
nel rispetto dell'ambiente e della tutela della salute. Per ulteriori informazioni sui punti di raccolta delle apparecchiature da rottamare, contattare il proprio comune di residenza, 
il servizio di smaltimento dei rifiuti locale o il negozio presso il quale è stato acquistato il prodotto.
Eliminación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos por parte de usuarios domésticos en la Unión Europea
Este símbolo en el producto o en el embalaje indica que no se puede desechar el producto junto con los residuos domésticos. Por el contrario, si debe eliminar este tipo de residuo, es 
responsabilidad del usuario entregarlo en un punto de recogida designado de reciclado de aparatos electrónicos y eléctricos. El reciclaje y la recogida por separado de estos residuos 
en el momento de la eliminación ayudará a preservar recursos naturales y a garantizar que el reciclaje proteja la salud y el medio ambiente. Si desea información adicional sobre los 
lugares donde puede dejar estos residuos para su reciclado, póngase en contacto con las autoridades locales de su ciudad, con el servicio de gestión de residuos domésticos o con la 
tienda donde adquirió el producto.
Likvidace vysloužilého zařízení uživateli v domácnosti v zemích EU
Tato značka na produktu nebo na jeho obalu označuje, že tento produkt nesmí být likvidován prostým vyhozením do běžného domovního odpadu. Odpovídáte za to, že vysloužilé 
zařízení bude předáno k likvidaci do stanovených sběrných míst určených k recyklaci vysloužilých elektrických a elektronických zařízení. Likvidace vysloužilého zařízení samostatným 
sběrem a recyklací napomáhá zachování přírodních zdrojů a zajišťuje, že recyklace proběhne způsobem chránícím lidské zdraví a životní prostředí. Další informace o tom, kam můžete 
vysloužilé zařízení předat k recyklaci, můžete získat od úřadů místní samosprávy, od společnosti provádějící svoz a likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste produkt 
zakoupili.
Bortskaffelse af affaldsudstyr for brugere i private husholdninger i EU
Dette symbol på produktet eller på dets emballage indikerer, at produktet ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. I stedet er det dit ansvar at bortskaffe affaldsudstyr 
ved at aflevere det på dertil beregnede indsamlingssteder med henblik på genbrug af elektrisk og elektronisk affaldsudstyr. Den separate indsamling og genbrug af dit affaldsudstyr på 
tidspunktet for bortskaffelse er med til at bevare naturlige ressourcer og sikre, at genbrug finder sted på en måde, der beskytter menneskers helbred samt miljøet. Hvis du vil vide mere 
om, hvor du kan aflevere dit affaldsudstyr til genbrug, kan du kontakte kommunen, det lokale renovationsvæsen eller den forretning, hvor du købte produktet.
Afvoer van afgedankte apparatuur door gebruikers in particuliere huishoudens in de Europese Unie
Dit symbool op het product of de verpakking geeft aan dat dit product niet mag worden afgevoerd met het huishoudelijk afval. Het is uw verantwoordelijkheid uw afgedankte apparatuur 
af te leveren op een aangewezen inzamelpunt voor de verwerking van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. De gescheiden inzameling en verwerking van uw afgedankte 
apparatuur draagt bij tot het sparen van natuurlijke bronnen en tot het hergebruik van materiaal op een wijze die de volksgezondheid en het milieu beschermt. Voor meer informatie over 
waar u uw afgedankte apparatuur kunt inleveren voor recycling kunt u contact opnemen met het gemeentehuis in uw woonplaats, de reinigingsdienst of de winkel waar u het product 
hebt aangeschaft.
Eramajapidamistes kasutuselt kõrvaldatavate seadmete käitlemine Euroopa Liidus
Kui tootel või toote pakendil on see sümbol, ei tohi seda toodet visata olmejäätmete hulka. Teie kohus on viia tarbetuks muutunud seade selleks ettenähtud elektri- ja elektroonikaseadmete 
utiliseerimiskohta. Utiliseeritavate seadmete eraldi kogumine ja käitlemine aitab säästa loodusvarasid ning tagada, et käitlemine toimub inimeste tervisele ja keskkonnale ohutult. 
Lisateavet selle kohta, kuhu saate utiliseeritava seadme käitlemiseks viia, saate küsida kohalikust omavalitsusest, olmejäätmete utiliseerimispunktist või kauplusest, kust te seadme 
ostsite.
Hävitettävien laitteiden käsittely kotitalouksissa Euroopan unionin alueella
Tämä tuotteessa tai sen pakkauksessa oleva merkintä osoittaa, että tuotetta ei saa hävittää talousjätteiden mukana. Käyttäjän velvollisuus on huolehtia siitä, että hävitettävä laite 
toimitetaan sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyspisteeseen. Hävitettävien laitteiden erillinen keräys ja kierrätys säästää luonnonvaroja. Näin toimimalla varmistetaan myös, 
että kierrätys tapahtuu tavalla, joka suojelee ihmisten terveyttä ja ympäristöä. Saat tarvittaessa lisätietoja jätteiden kierrätyspaikoista paikallisilta viranomaisilta, jäteyhtiöiltä tai tuotteen 
jälleenmyyjältä.
Απόρριψη άχρηστων συσκευών στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Το παρόν σύμβολο στον εξοπλισμό ή στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα. Αντίθετα, ευθύνη σας είναι να 
απορρίψετε τις άχρηστες συσκευές σε μια καθορισμένη μονάδα συλλογής απορριμμάτων για την ανακύκλωση άχρηστου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η χωριστή συλλογή και 
ανακύκλωση των άχρηστων συσκευών θα συμβάλει στη διατήρηση των φυσικών πόρων και στη διασφάλιση ότι θα ανακυκλωθούν με τέτοιον τρόπο, ώστε να προστατεύεται η υγεία των 
ανθρώπων και το περιβάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πού μπορείτε να απορρίψετε τις άχρηστες συσκευές για ανακύκλωση, επικοινωνήστε με τις κατά τόπους αρμόδιες 
αρχές ή με το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.
A hulladékanyagok kezelése a magánháztartásokban az Európai Unióban
Ez a szimbólum, amely a terméken vagy annak csomagolásán van feltüntetve, azt jelzi, hogy a termék nem kezelhető együtt az egyéb háztartási hulladékkal. Az Ön feladata, 
hogy a készülék hulladékanyagait eljuttassa olyan kijelölt gyűjtőhelyre, amely az elektromos hulladékanyagok és az elektronikus berendezések újrahasznosításával foglalkozik. 
A hulladékanyagok elkülönített gyűjtése és újrahasznosítása hozzájárul a természeti erőforrások megőrzéséhez, egyúttal azt is biztosítja, hogy a hulladék újrahasznosítása az 
egészségre és a környezetre nem ártalmas módon történik. Ha tájékoztatást szeretne kapni azokról a helyekről, ahol leadhatja újrahasznosításra a hulladékanyagokat, forduljon 
a helyi önkormányzathoz, a háztartási hulladék begyűjtésével foglalkozó vállalathoz vagy a termék forgalmazójához.
Lietotāju atbrīvošanās no nederīgām ierīcēm Eiropas Savienības privātajās mājsaimniecībās
Šis simbols uz ierīces vai tās iepakojuma norāda, ka šo ierīci nedrīkst izmest kopā ar pārējiem mājsaimniecības atkritumiem. Jūs esat atbildīgs par atbrīvošanos no nederīgās ierīces, 
to nododot norādītajā savākšanas vietā, lai tiktu veikta nederīgā elektriskā un elektroniskā aprīkojuma otrreizējā pārstrāde. Speciāla nederīgās ierīces savākšana un otrreizējā pārstrāde 
palīdz taupīt dabas resursus un nodrošina tādu otrreizējo pārstrādi, kas sargā cilvēku veselību un apkārtējo vidi. Lai iegūtu papildu informāciju par to, kur otrreizējai pārstrādei var 
nogādāt nederīgo ierīci, lūdzu, sazinieties ar vietējo pašvaldību, mājsaimniecības atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties šo ierīci.
Europos Sąjungos vartotojų ir privačių namų ūkių atliekamos įrangos išmetimas
Šis simbolis ant produkto arba jo pakuotės nurodo, kad produktas negali būti išmestas kartu su kitomis namų ūkio atliekomis. Jūs privalote išmesti savo atliekamą įrangą atiduodami ją 
į atliekamos elektronikos ir elektros įrangos perdirbimo punktus. Jei atliekama įranga bus atskirai surenkama ir perdirbama, bus išsaugomi natūralūs ištekliai ir užtikrinama, kad įranga 
yra perdirbta žmogaus sveikatą ir gamtą tausojančiu būdu. Dėl informacijos apie tai, kur galite išmesti atliekamą perdirbti skirtą įrangą kreipkitės į atitinkamą vietos tarnybą, namų ūkio 
atliekų išvežimo tarnybą arba į parduotuvę, kurioje pirkote produktą.
Utylizacja zużytego sprzętu przez użytkowników domowych w Unii Europejskiej
Symbol ten umieszczony na produkcie lub opakowaniu oznacza, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi. Użytkownik jest odpowiedzialny za 
dostarczenie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu gromadzenia zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Gromadzenie osobno i recykling tego typu odpadów 
przyczynia się do ochrony zasobów naturalnych i jest bezpieczny dla zdrowia i środowiska naturalnego. Dalsze informacje na temat sposobu utylizacji zużytych urządzeń można 
uzyskać u odpowiednich władz lokalnych, w przedsiębiorstwie zajmującym się usuwaniem odpadów lub w miejscu zakupu produktu.
Descarte de equipamentos por usuários em residências da União Européia
Este símbolo no produto ou na embalagem indica que o produto não pode ser descartado junto com o lixo doméstico. No entanto, é sua responsabilidade levar os equipamentos 
a serem descartados a um ponto de coleta designado para a reciclagem de equipamentos eletro-eletrônicos. A coleta separada e a reciclagem dos equipamentos no momento do 
descarte ajudam na conservação dos recursos naturais e garantem que os equipamentos serão reciclados de forma a proteger a saúde das pessoas e o meio ambiente. Para obter mais 
informações sobre onde descartar equipamentos para reciclagem, entre em contato com o escritório local de sua cidade, o serviço de limpeza pública de seu bairro ou a loja em que 
adquiriu o produto.
Postup používateľov v krajinách Európskej únie pri vyhadzovaní zariadenia v domácom používaní do odpadu
Tento symbol na produkte alebo na jeho obale znamená, že nesmie by vyhodený s iným komunálnym odpadom. Namiesto toho máte povinnos odovzda toto zariadenie na zbernom 
mieste, kde sa zabezpečuje recyklácia elektrických a elektronických zariadení. Separovaný zber a recyklácia zariadenia určeného na odpad pomôže chráni prírodné zdroje a 
zabezpečí taký spôsob recyklácie, ktorý bude chráni ľudské zdravie a životné prostredie. Ďalšie informácie o separovanom zbere a recyklácii získate na miestnom obecnom úrade, 
vo firme zabezpečujúcej zber vášho komunálneho odpadu alebo v predajni, kde ste produkt kúpili.
Ravnanje z odpadno opremo v gospodinjstvih znotraj Evropske unije
Ta znak na izdelku ali embalaži izdelka pomeni, da izdelka ne smete odlagati skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki. Odpadno opremo ste dolžni oddati na določenem zbirnem 
mestu za recikliranje odpadne električne in elektronske opreme. Z ločenim zbiranjem in recikliranjem odpadne opreme ob odlaganju boste pomagali ohraniti naravne vire in zagotovili, 
da bo odpadna oprema reciklirana tako, da se varuje zdravje ljudi in okolje. Več informacij o mestih, kjer lahko oddate odpadno opremo za recikliranje, lahko dobite na občini, 
v komunalnem podjetju ali trgovini, kjer ste izdelek kupili.
Kassering av förbrukningsmaterial, för hem- och privatanvändare i EU
Produkter eller produktförpackningar med den här symbolen får inte kasseras med vanligt hushållsavfall. I stället har du ansvar för att produkten lämnas till en behörig återvinningsstation 
för hantering av el- och elektronikprodukter. Genom att lämna kasserade produkter till återvinning hjälper du till att bevara våra gemensamma naturresurser. Dessutom skyddas både 
människor och miljön när produkter återvinns på rätt sätt. Kommunala myndigheter, sophanteringsföretag eller butiken där varan köptes kan ge mer information om var du lämnar 
kasserade produkter för återvinning.
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Notificare Energy Star®
Acest produs este proiectat pentru a reduce consumul de energie electrică şi pentru a economisi
resursele naturale fără a compromite prestaţia produsului. A fost proiectat pentru a reduce
consumul total de energie, atât în timpul funcţionării cât şi atunci când dispozitivul este inactiv.
Acest produs este în conformitate cu ENERGY STAR®, un program voluntar înfiinţat pentru
încurajarea dezvoltării unor produse de birou eficiente din punct de vedere energetic.

ENERGY STAR este o marcă de servicii înregistrată în S.U.A., a APM S.U.A. În calitate de
partener ENERGY STAR, firma HP a stabilit că acest produs corespunde criteriilor ENERGY
STAR pentru eficienţa consumului de energie.
ENERGY STAR suuniste kohta saate lisateavet veebisaidilt
www.energystar.gov
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Index

Simboluri/Numerice
(ADF) alimentator automat de

documente
curăţare 123
probleme de alimentare,

depanare 123
ştergere faxuri din memorie 56

A
accesibilitate 3
accesorii

garanţie 165
raport test automat 77

ADF (alimentator automat de
documente)
capacitate 18

ADF (alimentator automat
pentru documente)
alimentare originale 17

administrator
setări 73

ADSL, setare fax cu
sisteme telefonice de tip

paralel 83
ajutor 164

consultaţi şi serviciul de
asistenţă pentru clienţi

alimentare cu curent
depanare 127

alimentare energie electrică,
localizare 11

alimentator automat de
documente (ADF)
capacitate 18
curăţare 123
probleme de alimentare,

depanare 123
alimentator automat pentru

documente (ADF)
alimentare originale 17

aliniere cartuşe de cerneală
114

ambalarea dispozitivului 171
antet, fax 63
anulare

copiere 40

fax programat 49
lucrare de imprimare 32
scanare 44

apelare cu puls 65
apelare cu ton 65
apelare distinctă

sisteme telefonice de tip
paralel 84

apelare monitorizată 47, 49
apelare rapidă

grupuri, configurare 29
imprimare şi vizualizare 30
numere fax, setare 28
trimitere fax 46

asistenţă. consultaţi serviciul
de asistenţă pentru clienţi

asistenţă clienţi
Coreea 169
electronică 166
garanţie 168

asistenţă pentru clienţi
asistenţă prin telefon 166

asistenţă pentru clienţi prin
telefon 166

asistenţă prin telefon 167

B
benzi, depanare

copii 139
scanare 144

benzi punctate sau albe pe
copii, depanare 140

benzi sau dungi albe, depanare
copii 139, 140

benzi sau linii albe, depanare
scanări 143

benzi şterse pe copii,
depanare 139

benzi verticale pe copii,
depanare 139

blocaje
hârtie 160, 162
îndepărtare 160
suport de imprimare ce

trebuie evitat 19

butoane, panou de control al
dispozitivului 11

buton Anulare 12
buton pornire 12
buton Pornire 12
butonul Ajutor 12
butonul Configurare 12
butonul de navigare la

dreapta 11
butonul de navigare la stânga

11
butonul Înapoi 11
butonul OK 11
butonul Start 12

C
cablu telefonic

conectat la portul corect,
test eşuat 147

extensie 157
test tip corect eşuat 148

calitate, copiere 36
calitate, depanare

copiere 139
imprimare 131
scanare 142

calitate de copiere rapidă 36
calitate imprimare

depanare 131
calitate normală copiere 36
capacitate

ADF 18
tavă 23

cartele
tavă compatibilă 23

cartuşe cerneală
compatibile 172
înlocuire 111
productivitate 172

cartuşe de cerneală
acceptate 110
aliniere 114
comandă online 163
curăţare 116
curăţare contacte 117
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curăţare zonă duză de
cerneală 119

garanţie 165
localizare 10
manipulare 111
nume de componente 111
scoatere 169
stare 72
test 77

Casetă de instrumente
(Windows)
deschidere 74

cerinţe sistem 173
ciclu de lucru 172
cod de identificare a

abonatului 63
coli transparente 20
color

copii 39
fax 50

conectori, localizare 11
conexiune USB

funcţii disponibile 12
port, localizare 10, 11
setare Mac OS 105
specificaţii 172

conexiuni
funcţii disponibile 12

configurare
fax 77
linie ISDN (sisteme

telefonice paralele) 84
semnal distinct 64
sistem PBX (sisteme

telefonice paralele) 84
test fax 67
tipuri conexiune 12

consumabile
comandă online 163
productivitate 172
raport test automat 77
stare 72

contrast, fax 52
copiere

anulare 40
calitate 36, 139
de la panoul de control al

dispozitivului 33
depanare 137
format hârtie 34
fotografii, clarificare 39
îmbunătăţire zone

deschise 39

legal la letter 38
număr de copii 34
reducere 38
setări 34
specificaţii 174
text, clarificare 39
tipuri de hârtie,

recomandată 35
viteză 36

copiere color 33
copiere de cea mai bună

calitate 36
copii neclare 138
creştere luminozitate

faxuri 52
culori

depanare 135
greşite 134
imprimare alb-negru,

depanare 134
neclare sau şterse 133
scurgere 134

curăţare
alimentator automat de

documente 123
cartuşe de cerneală 116
contacte cartuşe de

cerneală 117
exterior 123
sticlă scanner 122
zona duzei de cerneală a

cartuşului de cerneală
119

curent electric
specificaţii 175

D
Declaraţie de conformitate

(DOC) 182
depanare

alimentare cu curent 127
blocaje, hârtie 162
calitate copie 139
calitate imprimare 131
calitate scanare 142
cerneala nu umple text-ul

sau imaginile 133
copiere 137
copii oblice 139
culori 133, 135
culori care se scurg 134
fax 144
firewall-uri 128

hârtia nu este preluatăă
dintr-o tavă 135

imprimare 127
imprimare caractere fără

înţeles 132
imprimare înceată 128
imprimare pagini goale 129
informaţie lipsă sau

incorectă 129
instalare 158
întindere cerneală 132
linii sau puncte lipsă 135
mesaje pe panoul de

control al dispozitivului
13

nu se imprimă nimic 128
pagini oblice 136
pagini tăiate, poziţionare

incorectă a textului sau
imaginilor 130

probleme alimentare cu
hârtie 135

raport test automat 76
recepţionare faxuri 151,

154
roboţi telefonici 157
scanare 140
sfaturi 126
sunt preluate mai multe

coli 136
test detectare ton apel fax

eşuat 149
teste fax 145
test fax priză telefonică de

perete, eşuat 146
test hardware fax eşuat 145
test stare linie fax eşuat

150
test tip cablu telefonic fax

eşuat 148
testul conectare cablu

telefonic fax eşuat 147
trimitere faxuri 151, 153,

156
dezinstalare program

Mac OS 108
Windows 107

difuzare prin fax
trimitere 49

dimensiune
depanare copiere 138
scanări, depanare 144

Index
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dispozitiv de blocare a
cartuşului de cerneală,
localizare 10

DOC 182
documentaţie 8
driver

garanţie 165
setări 31

driver imprimantă
garanţie 165
setări 31
versiune 166

driver imprimare
garanţie 165

DSL, setare fax cu
sisteme telefonice de tip

paralel 83
dungi pe scanări, depanare

143
după perioada de asistenţă

tehnică 167

E
ECM. consultaţi mod corectare

erori
ecran, scaner

alimentare originale 17
ecran de scanare

alimentare originale 17
editare

imagini scanate 43
text în program OCR 43

emisii acustice 175
expedierea dispozitivului 169

F
fax

antet 63
apelare monitorizată 47, 49
blocare numere 59
cablul telefonic prea scurt

157
configurare 77
contrast 52
creştere luminozitate sau

întunecare 52
depanare 144
depanare robot telefonic

157
dimensiune hârtie 58

DSL, setare (sisteme
telefonice de tip
paralel) 83

fax de rezervă 55
fotografii 50
grupuri de apelare rapidă,

configurare 29
Internet, prin 67
înregistrări apelare rapidă,

setare 28
întunecare sau creştere

luminozitate 52
jurnal, imprimare 70
linie ISDN, configurare

(sisteme telefonice
paralele) 84

mesagerie vocală, setare
(sisteme telefonice de tip
paralel) 87

mod corectare erori 53, 65
modem, partajat cu

(sisteme telefonice de tip
paralel) 88

modem şi linie de voce,
partajat cu (sisteme
telefonice de tip
paralel) 91

modem şi mesagerie
vocală, partajat cu
(sisteme telefonice de tip
paralel) 100

modem şi robot telefonic,
partajat cu (sisteme
telefonice de tip
paralel) 96

mod răspuns 63
număr tonuri apel până la

răspuns 64
opţiuni reapelare 66
programare 48
rapoarte 68
rapoarte de confirmare 68
rapoarte de eroare 69
răspuns automat 63
recepţionare 54
recepţionare, depanare

151, 154
recepţionare manuală 54
redirecţionare 57
reducere 58
reimprimare 56
rezoluţie 51

robot telefonic, setare
(sisteme telefonice de tip
paralel) 94

robot telefonic şi modem,
partajat cu (sisteme
telefonice de tip
paralel) 96

semnal distinct, modificare
model 64

setare apelare distinctă
(sisteme telefonice de tip
paralel) 84

setare linie separată
(sisteme telefonice de tip
paralel) 82

setare linie telefonică
partajată (sisteme
telefonice de tip
paralel) 86

setări 51
setări, modificare 62
setări implicite 53
sisteme telefonice

paralele 78
sistem PBX, configurare

(sisteme telefonice
paralele) 84

solicitare ton de fax 56
specificaţii 174
ştergere din memorie 56
test conexiune cablu

telefonic, eşuat 147
test configurare 67
test eşuat 145
test priză telefonică de

perete, eşuat 146
test stare linie, eşuat 150
test tip cablu telefonic fax,

eşuat 148
test ton apel, eşuat 149
tip apelare, configurare 65
tipuri setare 79
trimitere 45
trimitere, depanare 151,

153, 156
trimitere către mai mulţi

destinatari 50
viteză 66

fax de rezervă 55
fila Device Services (Servicii

dispozitiv), Toolbox (Casetă
de instrumente) (Windows)
75
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Filă Information (Informaţii),
Toolbox (Casetă
instrumente) (Windows) 74

firewall-uri, depanare 128
fişe

formate compatibile 22
ghidaje 19

FoIP 67
format hârtie

setare copiere 34
foto

imprimare fără chenar 27
fotografii

editare documente
scanate 43

fax 50
îmbunătăţire copii 39

G
garanţie 165, 168
geam, scaner

localizare 10
geam scaner

localizare 10
grupuri, apelare rapidă

configurare 29

H
hardware, test setare fax 145
hârtie

blocaje 160, 162
copiere legal la letter 38
depanare alimentare 135
dimensiune, setare pentru

fax 58
pagini oblice 136
tipuri de copiere

recomandate 35
hârtie foto

copiere 35
hârtie foto 10 x 15 cm

copiere 34
hârtie foto 4 x 6 inch

copiere 34
hârtie legal

copiere 34
hârtie letter

copiere 35
HP Photosmart Studio

trimitere documente
scanate către
programe 42

HP Printer Utility (Utilitar
imprimantă HP) (Mac OS)
deschidere 75
panouri 76
setări administrator 73

HP Solution Center 15

I
imagini

apar diferit de original 143
cerneala nu umple

complet 133
linii sau puncte lipsă 135
umplute incomplet pe

copii 139
imagini decolorate, depanare

copii 139
scanări 144

imagini întunecate, depanare
copii 139
scanări 144

imprimare
anulare 32
depanare 127
faxuri 56
înceată 128
înregistrări apelare rapidă

30
jurnale fax 70
rapoarte fax 68
raport test automat 77
setări 31

imprimare fără chenar
Mac OS 27
Windows 27

imprimare înceată, depanare
128

indicatoare luminoase, panou
de control al dispozitivului 11

indicator al nivelului scăzut al
cernelii 12

indicator de blocaj de hârtie 12
indicator pentru original

încărcat 12
indicatorul funcţiei de copiere

alb-negru 12
indicatorul funcţiei de copiere

color 12
indicatorul funcţiei de fax alb-

negru 12
indicatorul funcţiei de fax

color 12

indicatorul funcţiei de
scanare 12

informaţie lipsă sau incorectă,
depanare 129

informaţii legale 176
informaţii tehnice

specificaţii copiere 174
specificaţii fax 174
specificaţii scanare 175

informaţii zgomot 175
instalare

depanare 158
program pentru Mac OS

105
program pentru Windows

103
instrumente de monitorizare 72
Internet

fax, utilizând 67

Î
încărcare

tavă principală 25
înlocuire cartuşe cerneală 111
întindere cerneală, depanare

132
întreţinere

aliniere cartuşe de
cerneală 114

curăţarea cartuşelor de
cerneală 116

înlocuire cartuşe cerneală
111

întunecare
faxuri 52

J
jurnal, fax

imprimare 70
jurnal eveniment 77

L
limbă, imprimantă 172
linie ISDN, configurare cu fax

sisteme telefonice
paralele 84

linie telefonică, model semnal
apel 64

linii
copii, depanare 139
scanări, depanare 143, 144

Index
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linii sau puncte lipsă,
depanare 135

lucrări
setări 14

M
Mac OS

cerinţe sistem 173
dezinstalare program 108
HP Photosmart Studio 15
HP Printer Utility (Utilitar

imprimantă HP) 75
imprimare fără chenar 27
imprimare pe suport special

sau cu format
personalizat 26

instalare software 105
partajare dispozitiv 106
setări imprimare 32

mai închis
copii 38

mai luminos
copii 38

margini
configurare, specificaţii 24

memorie
reimprimare faxuri 56
salvare faxuri 55
specificaţii 173
ştergere faxuri 56

meniu Copy (Copiere) 13
meniuri, panou de control al

dispozitivului 13
meniu Scan (Scanare) 13
mesagerie vocală

setare cu fax (sisteme
telefonice de tip
paralel) 87

setare cu fax şi modem
pentru calculator
(sisteme telefonice de tip
paralel) 100

mesaje de avertizare 14
mesaje de eroare

imposibilitate activare sursă
TWAIN 142

panou de control al
dispozitivului 14

mesaje de eroare critice 14
mod blocare faxuri 59
mod corectare erori 53
mod corectare erori, fax 65

model semnal apel
modificare 64

model semnal apelare
sisteme telefonice de tip

paralel 84
modem

partajat cu fax (sisteme
telefonice de tip
paralel) 88

partajat cu fax şi linie voce
(sisteme telefonice de tip
paralel) 91

partajat cu fax şi mesagerie
vocală (sisteme
telefonice de tip
paralel) 100

partajat cu fax şi robot
telefonic (sisteme
telefonice de tip
paralel) 96

modem de calculator
partajat cu fax şi linie voce

(sisteme telefonice de tip
paralel) 91

partajat cu fax şi robot
telefonic (sisteme
telefonice de tip
paralel) 96

modem dial-up
partajat cu fax (sisteme

telefonice de tip
paralel) 88

partajat cu fax şi linie voce
(sisteme telefonice de tip
paralel) 91

partajat cu fax şi mesagerie
vocală (sisteme
telefonice de tip
paralel) 100

partajat cu fax şi robot
telefonic (sisteme
telefonice de tip
paralel) 96

modem pentru calculator
partajat cu fax (sisteme

telefonice de tip
paralel) 88

partajat cu fax şi mesagerie
vocală (sisteme
telefonice de tip
paralel) 100

N
Note Hewlett-Packard

Company 3
Număr de autorizare a

modelului 181
număr de copii 34
număr de serie 77
număr model 77
număr tonuri apel până la

răspuns 64
numere fax blocate

configurare 59

O
oblic, depanare

imprimare 136
oblicitate, depanare

copiere 139
scanare 143

OCR
editare documente

scanate 43
OCR (Recunoaştere optică a

caracterelor)
depanare 142

opţiuni reapelare, configurare
66

originale
editare documente

scanate 43
scanare 41

P
pagini alb-negru

copiere 33
depanare 134
fax 45

pagini goale,depanare
copiere 137

pagini goale, depanare
imprimare 129
scanare 144

pagini internet
buletin tehnic productivitate

consumabile 172
pagini pe lună (ciclu de lucru)

172
pagini tăiate, depanare 130
panou acces spate

ilustraţie 11
panou de acces din spate

îndepărtare blocaje 160
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panou de control al
dispozitivului
butoane 11
copiere de la 33
indicatoare luminoase 11
localizare 10
meniuri 13
mesaje 13
scanare de la 41
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