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Introducere

Stimate client
Introducere Brand Variabel

Prin achiziţionarea acestui aparat, aţi ales un produs de
calitate, marca PHILIPS. Aparatul dvs.îndeplineşte cerinţe
multiple pentru utilizarea personală sau utilizarea
cotidiană într-un birou.
Mod economic

Cu funcţiile ecologice de economisire economisiţi energie
electrică şi toner, aparatul putând comuta repede către
modul economic sau tipări în modul  de economisire a
tonerului.  Cu tasta ECO puteţi realiza rapid şi simplu
copii economisind tonerul. 
Cartuş iniţial

Aparatul dumneavoastră utilizează tehnologie de printare
laser de ultimă generaţie. Produsul se livrează împreună cu
un cartuş de pornire. Cartuşul iniţial este deja introdus,
înaintea utilizării aparatului trebuie însă îndepărtate
ambalajele de transprt.
Tavă de hârtie

În tava pentru hârtie puteţi introduce o rezervă de hârtie de
până la 250 coli. În dispozitivul de alimentare manuală cu
hârtie puteţi introduce formate speciale de hârtie, plicuri
de scrisori, folii transparente, coli de etichete sau formulare
pretipărite.
Agendă de telefon

Puteţi salva intrări cu mai multe numere şi grupa intrările
pe categorii în agenda telefonului dvs. Puteţi aloca
intrărilor tonuri de apel diferite.
Vă stau la dispoziţie mai multe funcţii de transmitere a
faxului, de exemplu diverse rezoluţii sau funcţia de
expediere ulterioară a faxului.  Puteţi asigura recepţia fax cu
un anumit cod. În acest caz, faxurile care sosesc nu sunt
printate, ci sunt stocate în memoria aparatului. Prin
funcţia de reapelare prin fax apelaţi mesajele de fax care se
află în aparatul apelat.
Expediere la mai mulţi destinatari

Cu tasta de transmisie în circuit (= Broadcasting)
introduceţi următoarele numere în timpul procesului de
formare a numărului şi trimiteţi rapid şi simplu un mesaj
mai multor destinatari.
Modele de fax

Există cinci modele de fax salvate în aparatul dvs., pe care
le puteţi tipări. Cu ajutorul acestor modele creaţi de
exemplu un mesaj scurt de fax sau o invitaţie.
Copiaţi mai multe documente pe o pagină (= copie mozaic)

Pentru a economisi hârtia puteţi copia mai multe
documente pe o pagină. Documentele sunt ajustate
automat în timpul copierii. 
Tipărire calendar

Aparatul poate tipări un sumar al săptămânii ca foaie de
calendar - pentru săptămâna în curs, cea viitoare sau una la
alegerea dumneavoastră.
Aparatul dvs. tipăreşte un joc de sudoku cu patru nivele
diferite de dificultate – dacă doriţi, inclusiv cu rezolvare.
Conectarea la computer

Puteţi conecta aparatul la calculator şi îl puteţi folosi ca
imprimantă(LPF¦5135). Cu driverul scanerului TWAIN
puteţi să accesaţi aparatul şi să scanaţi documente la fiecare
aplicaţie care suportă acest standard.
Vă dorim să folosiţi cu plăcere aparatul dvs. şi funcţiile sale
multiple!
Spaltenumbruch

Despre acest manual de 
instrucţiuni de utilizare
Cu ajutorul la instalare de pe următoarele pagini veţi pune
în funcţiune aparatul simplu şi rapid. Veţi găsi descrieri
amănunţite în capitolele următoare ale acestui manual de
instrucţiuni de utilizare.
Citiţi cu atenţie manualul de instrucţiuni. Fiţi atent în
special la indicaţiile privind siguranţa, pentru a asigura o
funcţionare a aparatului cât mai eficientă. Producătorul nu
îşi asumă responsabilitatea în cazul în care nu respectaţi
aceste indicaţii.
În acest manual sunt prezentate mai multe manuale ale
seriei de aparate. Fiţi atent că unele funcţii sunt disponibile
doar la anumite modele.

Simboluri utilizate
Probleme

Deteriorarea aparatului sau pierderea datelor!

Pericol pentru persoane!

Pericol din cauza temperaturilor înalte!

Indicaţie
Probleme
Cu ajutorul acest simbol sunt indicate anumite
recomandări, cu ajutorul cărora puteţi utiliza
aparatul într-un mod mai eficient şi mai simplu.

ATENŢIE!

Deteriorarea aparatului sau pierderea 
datelor!
Acest simbol asupra deteriorărilor aparatului şi
asupra eventualelor pierderi de date. Pot apărea
vătămări sau deteriorări ale aparatului din cauza
unei manipulări necorespunzătoare.

PERICOL!

Pericol pentru persoane!
Acest simbol avertizează asupra pericolelor
pentru pesoane. Din cauza manipulării
necorespunzătoare pot apărea accidentări sau
deteriorări.

PERICOL – TEMPERATURI 

Pericol din cauza temperaturilor înalte!
Acest simbol din manualul de utilizare sau din
interiorul aparatului vă avertizează asupra
pericolelor din cauza suprafeţelor fierbinţi. Din
cauza manipulării necorespunzătoare pot apărea
accidentări sau deteriorări.
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1 Indicaţii generale privind siguranţa
Introducere 3

Aparatul dvs. este verificat în conformitate cu normele EN
60950-1, respectiv IEC 60950-1 şi poate fi conectat doar
la reţeaua de telefonie şi cea de curent care corespund
acestor norme. Aparatul a fost conceput exclusiv pentru
utilizare în ţara unde este comercializat.
Introducere 2

Nu faceţi setări şi nu aduceţi modificări care nu sunt
prevăzute în manualul de instrucţiuni. Din cauza
manipulării necorespunzătoare pot apărea accidentări sau
deteriorări, avarieri ale aparatului sau pierderi de date.
Respectaţi toate instrucţiunile de siguranţă şi
avertismentele menţionate.

Amplasare aparat
Aparatul trebuie amplasat pe o suprafaţă plana, iar poziţia lui trebuie să fie sigură şi stabilă.

Aparatul trebuie amplasat pe o suprafaţă plana, iar poziţia
lui trebuie să fie sigură şi stabilă. Dacă aparatul cade din
locul unde este poziţionat, se poate deteriora sau poate răni
persoane - în special copiii mici. Închideţi şi fixaţi bine
capacul când deschideţi aparatul.
Plasaţi aparatul la cel puţin 15 cm de orice alte aparate sau obiecte electrice.

Distanţa minimă între aparat şi alte aparate sau obiecte
trebuie să fie de 15 cm; acest lucru este valabil şi pentru
utilizarea telefoanelor cordless suplimentare. Nu amplasaţi
aparatul în apropierea radioului sau a televizorului.
Poziţionaţi cablul în aşa fel încât nimeni să nu se poată
împiedica de el şi să se rănească sau să deterioreze aparatul.  
Protejaţi aparatul de contactul direct cu lumina soarelui

Protejaţi aparatul de contactul direct cu lumina soarelui,
căldură, oscilaţii mari de temperatură şi umiditate. Nu
amplasaţi aparatul în apropierea instalaţiilor de încălzire şi
climatizare. Fiţi atent la indicaţiile din datele tehnice
privind temperatura şi umiditatea aerului.
Aparatul trebuie să fie aerisit suficient

Aparatul trebuie să fie aerisit suficient şi nu trebuie
acoperit. Nu poziţionaţi aparatul în dulapuri sau cutii
închise. Nu amplasaţi aparatul pe suporturi moi, de ex.
pături sau covoraşe şi nu acoperiţi fanta de aerisire.
Aparatul se poate supraîncălzi şi poate provoca incendii.
Asiguraţi-vă că aerul poate circula liber în jurul aparatului

Asiguraţi-vă că aerul poate circula liber în jurul aparatului
mai ales dacă îl utilizaţi in mod frecvent. Dispuneţi
aparatul astfel încât curentul de aer uzat să nu fie
direcţionat spre locurile unde se lucrează.
Dacă aparatul se încălzeşte prea tare sau dacă iese fum din el

Dacă aparatul se încălzeşte prea tare sau dacă iese fum din
el, scoateţi imediat stecherul din priză. Duceţi aparatul la
un centru de service. Pentru a evita un incendiu, aparatul
trebuie ţinut departe de flăcără deschisă.
Nu conectaţi aparatul în spaţii umede.

Nu conectaţi aparatul în spaţii umede. Nu atingeţi
stecherul, priza sau priza telefonului cu mâinile ude.
Nici un lichid nu trebuie să pătrundă în aparat.

Nici un lichid nu trebuie să pătrundă în aparat.
Deconectaţi aparatul de la reţeaua de curent şi de telefonie
dacă în el au pătruns lichide sau corpuri străine şi duceţi-l
la un centru de service pentru a fi verificat.
Nu lăsaţi copiii să manipuleze aparatul nesupravegheaţi.

Nu lăsaţi copiii să manipuleze aparatul nesupravegheaţi.
Foliile ambalajului nu trebuie să ajungă în mâinile copiilor.
Receptor magnetic

Receptorul aparatului este magnetic. Acordaţi atenţie
obiectelor metalice mici (agrafe de birou …), care pot fi
atrase de receptor.

Alimentare cu energie electrică/
racord telefon
Verificaţi dacă tensiunea de reţea a aparatului dvs. 

Verificaţi dacă tensiunea de reţea a aparatului dvs. (plăcuţa
cu datele tehnice) corespunde cu tensiunea de reţea
existentă la locul de amplasare. 
Interferenţă de emisie

Aparatul corespunde clasei B EN 55022. Utilizaţi doar
cablul de alimentare şi cablul de telefon furnizate. Înainte
de a utiliza aparatul, asiguraţi-vă că aţi conectat cablul
telefonic furnizat conform indicaţiilor.
Nu atingeţi niciodată cablul de alimentare sau cablul de telefon, dacă izolarea e deteriorată.

Nu atingeţi niciodată cablul de alimentare sau cablul de
telefon, dacă izolarea e deteriorată. Înlocuiţi imediat
cablurile deteriorate. Folosiţi numai cabluri adecvate; dacă
este cazul, adresaţi-vă serviciului nostru de probleme
tehnice pentru clienţi sau dealerului dvs. autorizat. 
Deconectaţi aparatul dvs. de la reţeaua de curent şi cea de telefonie în cazul unei furtuni.

Deconectaţi aparatul dvs. de la reţeaua de curent şi cea de
telefonie în cazul unei furtuni. Dacă acest lucru nu este
posibil, nu utilizaţi aparatul în timpul furtunii.
Deconectaţi aparatul dvs. de la reţeaua de curent înainte de a curăţa suprafaţa superioară.

Deconectaţi aparatul dvs. de la reţeaua de curent înainte de
a curăţa suprafaţa superioară. Utilizaţi o cârpă moale, fără
scame. Nu utilizaţi în nici un caz agenţi de curăţare lichizi,
gazoşi sau uşor inflamabili (spray-uri, agenţi abrazivi,
agenţi pentru lustru, alcool, etc.) Umezeala nu trebuie să
pătrundă în interiorul aparatului.
Curăţaţi afişajul cu o cârpă moale, uscată.

Curăţaţi afişajul cu o cârpă moale, uscată. Dacă afişajul se
sparge, poate apărea un lichid uşor acid. Evitaţi contactul
acestuia cu pielea şi ochii.
În cazul unei pene de curent, aparatul nu funcţionează;

În cazul unei pene de curent, aparatul nu funcţionează;
datele salvate vor fi păstrate.

Consumabile
Consumabile originale

Utilizaţi exclusiv consumabile originale. Le puteţi obţine
de la dealerii autorizaţi sau prin serviciul nostru de
comandă (vezi pe ultima pagină a acestui manual). Alte
consumabile pot deteriora aparatul, respectiv îi pot scurta
durata de viaţă.
Mediul înconjurător

Eliminaţi consumabilele în conformitate cu prevederile
privind deşeurile din ţara dvs.
Atenţie la manipularea prafului de toner:

Atenţie la manipularea prafului de toner:
Dacă inhalaţi praf de toner, ieşiţi imediat la aer liber.
Adresaţi-vă fără întârziere medicului!
Dacă praful de toner ajunge în ochi, clătiţi-l timp de cel
puţin 15 minute cu apă abundentă. Adresaţi-vă fără
întârziere medicului!
Dacă aţi înghiţit praf de toner, beţi cantităţi mici de apă.
NU încercaţi să provocaţi vărsături. Adresaţi-vă fără
întârziere medicului!
Cartuş toner 1

Nu deschideţi niciodată cartuşul toner. Depozitaţi
cartuşele noi şi cele folosite numai in locuri unde copiii nu
pot ajunge.
Blocare hârtie

În cazul în care se blochează hârtia în aparat nu extrageţi
hârtia cu forţa din aparat. Aruncaţi hârtia cu precauţie:
Este posibil ca tonerul să nu se fi fixat definitiv pe hârtie şi
praful de toner se poate ridica în aer.
Indicaţii generale privind siguranţa  ·  5
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Dacă din aparat iese praf de toner, evitaţi contactul cu pielea şi ochii.

Dacă din aparat iese praf de toner, evitaţi contactul cu
pielea şi ochii. Nu inhalaţi. Îndepărtaţi praful de pe haine
sau obiecte cu apă rece; apa caldă ar fixa toner-ul. În niciun
caz nu îndepărtaţi praful de toner cu aspiratorul.

Reparaţii
Pericol – temperaturi înalte!

Unitatea de fixare şi zonele învecinate ale acesteia dn
interiorul aparatului se înfierbântă în timpul funcţionării.
În caz de deschidere a aparatului nu atingeţi aceste
componente. Dacă eliminaţi de exemplu o blocare a
hârtiei, procedaţi cu precauţie.
Display

Dacă apar defecţiuni, fiţi atent la indicaţiile de pe afişaj şi
din raportul de erori.
Reparaţii

Nu întreprindeţi nici o acţiune de reparaţie la aparat.
Întreţinerea necorespunzătoare poate duce la vătămare
corporală şi la deteriorarea aparatului. Aparatul dvs.
trebuie verificat la un centru de service autorizat.
Nu scoateţi placuţa cu datele tehnice de pe aparatul dvs.,
deoarece în acest caz veţi pierde garanţia.
6 Philips · Laserfax 5120 · 5125 · 5135
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2 Sumar

Imagine generală aparat
Suport documente

‚ Suport documente
Fantă pentru documente

ƒ Fantă pentru documente
Ghidajul pentru document

„ Ghidajul pentru document
Panou cu ecran

… Panou cu afişaj
Ieşire document

† Ieşire document
Capacul aparatului

‡ Capacul aparatului
Alimentare manuală cu hârtie

ˆ Alimentare manuală cu hârtie
Tavă de hârtie

‰ Tavă de hârtie
Suport ieşire imprimantă

Š Suport ieşire imprimantă
Tăviţă pentru foile printate

‹ Tăviţă pentru foile printate
Receptor cu cablu spiralat (Tip 3)

Œ Receptor cu cablu spiralat (LPF¦5125, LPF¦5135)
Vorderansicht nummeriert

Spaltenumbruch

Fereastră scanner

‚ Fereastră scanner
Cartuş toner

ƒ Cartuş toner
Fanta de blocare a hârtiei (unitate de imprimare)

„ Fanta de blocare a hârtiei (unitate de imprimare)
Gerät offen nummeriert

Conectări in spatele 
aparatului
Întrerupător pornire/oprire

‚ Întrerupător pornire/oprire
Conectarea cablului de alimentare

ƒ Conectarea cablului de alimentare
Fanta de blocare a hârtiei (unitate de fixare)

„ Fanta de blocare a hârtiei (unitate de fixare)
Mufă receptor telefon (Tip 3)

… Ð-slot – slot de conexiune pentru receptor (LPF¦5125,
LPF¦5135)
Mufă EXT

† Ï/EXT.-slot – slot de conectare pentru aparate
suplimentare
Mufă LINE

‡ Î/LINE-slot – slot de conectare pentru cablu de
telefon
Port USB pentru updatări firmware/ port USB pentru calculator

ˆ ý-slot – Port USB pentru updatări firmware
(LPF¦5120, LPF¦5125) / port USB pentru calculator
(LPF¦5135)
Pârghie de întindere a unităţii de fixare

‰ Pârghie de întindere a unităţii de fixare (2 pârghii!)
Rückseite nummeriert
Sumar  · Imagine generală aparat 7
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Panou cu ecran
Tastatură litere 2

Taste (A – Z) – indexul cărţii de telefon: Apelare intrări
din cartea de telefon / introducere litere.
Caractere speciale 1

;ü – inserare caractere speciale (semne de punctuaţie şi
simboluri). Selectaţi intrările cu [. Confirmaţi cu OK.
Caractere speciale 2

ûü – inserare caractere speciale specifice limbii (litere
speciale). Selectaţi intrările cu [. Confirmaţi cu OK.
Tastă de comutare (shift)

ú – tastă de comutare (shift): Introducere majuscule / în
legătură cu alte taste: apelare funcţii suplimentare
Agenda de telefon

am – accesare funcţii agendă telefonică
Led roşu

Led-ul roşu Æ – Dacă ledul luminează intermitent sau
luminează continuu, vă rugăm să citiţi indicaţiile de pe
afişaj
Led verde 2

Led verde â – Ledul verde â de pe panoul de comenzi va
indică ori de câte ori se găseşte un fax în memorie.
Stop 2

j –  anulare funcţie / întoarcere la ecranul iniţial
C

C – înapoi la nivelul de meniu anterior / ştergere un
caracter
Taste săgeţi

[ – accesare funcţii meniu / navigare în meniu / selectare
opţiuni / mişcare cursor
OK

OK – accesare funcţii meniu / confirmare intrări
Start (transmitere mesaje / start acţiune)

o – Transmitere mesaje / start acţiune
Fax

FAX – începe o transmisie fax sau recepţie fax

Copy

COPY – apăsat de 2 ori: face copii automat. Apasat o
dată: modificare copii
Rezoluţie

f – setare rezoluţie mai înaltă pentru expediere faxuri şi
copiere documente (STANDARD, FIN, SFIN), FOTO)
Ajutor 

¨ – Tipărire liste: listă de funcţii/ jurnal fax/ agendă de
telefon/ comenzi/ calendar/ modele fax/ listă setări
Expediere la mai mulţi destinatari

À – Expediere la mai mulţi destinatari (= Broadcasting):
Puteţi expedia un mesaj de fax pe rând la mai mulţi
destinatari.
Setările ECO

ECO – Activare funcţii ecologice de economisire a
curentului electric şi a tonerului/ realizare copie cu funcţia
ecologică de economisire a tonerului
Tastatură numerică

Tastatură numerică (0 – 9) – introducere cifre
Reapelare /listă apelanţă

@ – Reapelare /listă apelanţă: Lista de reapelare/  de
apelanţi cuprinde ultimele numere apelate şi apelurile
primite (© indică numerele apelate, ® apelurile primite şi *
apelurile pierdute).
Speakerul

μ – (LPF¦5120): ascultare la creare legătură telefonică /
(LPF¦5125, LPF¦5135): apelare cu receptorul aşezat
Tasta R

Rø – inserare scurtă întrerupere a liniei (Hook-Flash) ca
prefix de apelare la instalaţiile cu post secundar (PABX) sau
pentru apelarea funcţiei speciale în reţeaua telefonică
publică (PSTN)
Tasta P

ú şi Rø – inserare pauză de formare număr
LPF 5120 · 5125 · 5140 · 5145

Spaltenumbruch Spaltenumbruch
8 Philips · Laserfax 5120 · 5125 · 5135



RO

lpf-5120-5125-5135-manual-ro-253117672-b.book  Seite 9  Montag, 11. Januar 2010  11:34 11
Sumar al funcţiilor meniului
Introducere

Aparatul dvs.dispune de următoarele funcţii. Există două
posibilităţi de accesare a funcţiilor.
Navigare în meniu

Navigare în meniu: Apăsaţi OK sau una din cele două
taste săgeţi [, pentru a accesa meniul funcţiilor. Navigaţi
prin meniu cu [. Selectaţi o funcţie de meniu cu OK.
Mit C vă întoarceţi la nivelul precedent de meniu. Cu j
ieşiţi din  meniu şi vă întoarceţi la ecranul iniţial.
Accesare directă

Accesarea directă a funcţiilor: Accesaţi direct funcţia
din meniu prin numărul funcţiei. Apăsaţi OK şi
introduceţi numărul de funcţie corespunzător cu ajutorul
tastei numerice Confirmaţi cu OK. Numerele funcţiilor se
află în lista de mai jos.

0 Setări
Setare funcţie ecologică de economisire a curentului electric şi a tonerului

002 Setare funcţie ecologică de economisire a
curentului electric şi a tonerului...................pagina 35

Dezactivarea sunetelor tastelor

007 Dezactivarea sunetelor tastelor ......pagina 37
Introducere dată şi oră

011 Introducere dată şi oră ..................pagina 35
Setare fus orar

012 Setare fus orar ...............................pagina 36
Introducere nume

021 Introducere nume .........................pagina 36
Introducere număr

022 Introducere număr........................pagina 36
Setare ţară

031 Setare ţară .....................................pagina 35
Instalare reţea telefonică

032 Instalare reţea telefonică¦*..............pagina 41
Setarea limbajului

033 Setarea limbajului .........................pagina 35
Setarea modului de operare fax

041 Setarea modului de operare fax .....pagina 38
Setare număr de apeluri sonore pentru recepţie fax

042 Setare număr de apeluri sonore pentru
recepţie fax ..................................................pagina 36

Activare şi dezactivare linie telefonică secundară

051 Activare şi dezactivare linie telefonică
secundară.....................................................pagina 41

Introducere prefix pentru linia telefonică secundară

0522 Introducere prefix pentru linia telefonică
secundară.....................................................pagina 41

Setare procedură de apelare

053 Setare mod de apelare (ton/ puls)¦*pagina 41
Setare ton de apel

054 Selectare tonuri de apel .................pagina 36
Setare volum sonerie

055 Setare volum sonerie .....................pagina 36
* Funcţia nu este suportată în toate ţările şi reţelele

*¦Funcţia nu este suportată în toate ţările şi reţelele

1 Copiator
Setare opţiuni copiere

10 Setare opţiuni copiere..........................pagina 37
Realizare copie cu setări standard

11 Realizare copie cu setări standard ........pagina 32
Realizare copie cu setările celui de-al doilea profil

12 Realizare copii cu al doilea profil .........pagina 33
Realizare copie mărită sau micşorată

13 Realizare copie mărită sau micşorată....pagina 34
Copiaţi mai multe documente pe o pagină (= copie mozaic)

14 Copiaţi mai multe documente pe o pagină
(= copie mozaic) ..........................................pagina 34

Spaltenumbruch

2 Imprimantă
Setare grosime hârtie

201 Setare grosime hârtie .................... pagina 37
Setare sursă hârtie

202 Setare sursă hârtie......................... pagina 37
Setarea formatului hârtiei

203 Setarea formatului hârtiei ............. pagina 37

4 Fax
 Setări pentru transmisie fax

401 Setare transmisie fax..................... pagina 37
Setări pentru recepţia fax

402 Setare recepţie fax......................... pagina 39
Setare recepţie fax protejată

403 Setare recepţie fax protejată .......... pagina 30
Expediere fax

41 Expediere fax...................................... pagina 27
Anulare fax

42 Anulare fax ......................................... pagina 30
Printaţi modele de fax

45 Printaţi modele de fax ........................ pagina 29

5 Agendă de telefon
Căutare intrare

511 Căutare intrare ............................. pagina 19
Salvare intrare

512 Salvare intrare .............................. pagina 19
Creare grup

513 Creare grup.................................. pagina 21
Editare intrare

514 Editare intrare .............................. pagina 20
Ştergere intrări

515 Ştergere intrări ............................. pagina 20
Tipărirea agendei de telefon

516 Tipărirea agendei de telefon ......... pagina 20

7 Operaţii în aşteptare
Executarea imediată a operaţiei

71 Executarea imediată a operaţiei........... pagina 31
Schimbarea unei operaţii

72 Schimbarea unei operaţii .................... pagina 31
Ştergerea unei operaţii

73 Ştergerea unei operaţii ........................ pagina 31
Printarea unei operaţii

74 Printarea unei operaţii ........................ pagina 31
Printarea listei de procese

75 Printarea listei de operaţii ................... pagina 31

8 Liste si rapoarte
Tipărire listă setări

80 Tipărire listă setări.............................. pagina 40
Imprimarea listei funcţiilor disponibile

81 Imprimarea listei funcţiilor disponibilepagina 40
 Tipărire jurnal fax/ listă de apeluri

82 Tipărire jurnal fax/ listă de apeluri (LPF¦5125,
LPF¦5135)................................................... pagina 40

Tipărirea agendei de telefon

83 Tipărirea agendei de telefon ............... pagina 40
Printarea listei de procese

84 Printarea listei de operaţii ................... pagina 31
Tipărire calendar

85 Tipărire calendar ................................ pagina 25
Printare Sudoku

86 Sudoku: tipărire joc ............................ pagina 25
Printaţi modele de fax

87 Printaţi modele de fax ........................ pagina 29

9 Diverse
Blocarea aparatului

92 Blocarea aparatului ............................. pagina 39
Calibrarea scanerului

931 Calibrarea scanerului.................... pagina 51
Utilizare coduri de service

933 Utilizare coduri de service ............ pagina 51
Informare despre versiune firmware

934 Informare despre versiune firmware
................................................................... pagina 43

Citire contoare

94 Citire contoare ................................... pagina 43
Afişarea nivelului cartuşului

946 Afişarea nivelului cartuşului ......... pagina 43
Spaltenumbruch
Sumar  · Sumar al funcţiilor meniului 9
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Tipărire liste si rapoarte

Printează lista de funcţii
Printează lista de funcţii

Puteţi tipări lista de funcţii şi apăsând pe ¨. Selectaţi cu
[ LISTA FUNCTII. Confirmaţi cu OK.

Tipărirea agendei de telefon
Tipărirea agendei de telefon

Puteţi tipări agenda de telefon şi apăsând pe ̈ . Selectaţi cu
[ AGENDA. Confirmaţi cu OK.

Printaţi modele de fax
Printaţi modele de fax

Puteţi tipări modelele de fax şi apăsând pe ¨. Selectaţi cu
[ FAXURI-ŞABLON. Confirmaţi cu OK.

 Tipărire jurnal fax/ listă de apeluri
Tipărire jurnal de fax

Puteţi tipări jurnalul fax şi lista de apeluri (LPF¦5125,
LPF¦5135) şi apăsând pe ¨. Selectaţi cu [ JURNALE.
Confirmaţi cu OK.

Printarea listei de procese
Printarea listei de procese

Puteţi tipări o listă de comenzi şi apăsând pe ̈ . Selectaţi cu
[ COMENZI. Confirmaţi cu OK.

Tipărire calendar
Tipărire calendar

Puteţi tipări calendarul şi apăsând pe ¨. Selectaţi cu [
CALENDAR. Confirmaţi cu OK.

Sudoku: tipărire joc
Sudoku: tipărire joc

Puteţi tipări un nou joc sudoku şi apăsând ¨. Selectaţi cu
[ SUDOKU. Confirmaţi cu OK.

Se printează lista de setări
Se printează lista de setări

Puteţi tipări o listă a tuturor setărilor şi apăsând pe ¨.
Selectaţi cu [ SETARE. Confirmaţi cu OK.
10 Philips · Laserfax 5120 · 5125 · 5135
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3 Prima punere în funcţiune

Conţinut ambalaj
Aparat

‚ Aparat
Cartuş iniţial (deja introdus)

ƒ Cartuş iniţial (deja introdus)
Suport documente (în tava pentru hârtii)

„ Suport documente (în tava pentru hârtii)
Suport ieşire documente (în tava pentru hârtii)

… Suport ieşire documente (în tava pentru hârtii)
Tava pentru hârtii (deja introdusă)

† Tava pentru hârtii (deja introdusă)
Receptor telefon (Tip 3)

‡ receptor telefon (LPF¦5125, LPF¦5135)
Cablu spiralat pentru receptor telefon (Tip 3)

ˆ Cablu elicoidal pentru receptor telefon (LPF¦5125,
LPF¦5135)
Cablu de alimentare cu priză (specific ţării)

‰ Cablu de reţea cu fişă (specific ţării)
Cablu de telefon cu priză (specific ţării)

Š Cablu de telefon cu fişă (specific ţării)
Manula de instrucţiuni cu ajutor de instalare (fără ilustraţii)

Manula de instrucţiuni cu ajutor de instalare (fără
ilustraţii)
CD de instalare (Tip 4)

CD de instalare (LPF¦5135) (fără ilustraţii)
Verpackungsinhalt

Conţinut necorespunzător al ambalajului

Spaltenumbruch

Îndepărtaţi ambalajul

Îndepărtaţi ambalajul aparatului
Îndepărtaţi ambalajul aparatului

Îndepărtaţi benzile adezive pentru transport de pe
exteriorul aparatului.
Verpackungsmaterial entfernen

Îndepărtaţi ambalajul de pe 
cartuşul de toner:
1 Deschideţi aparatul, rabatând în faţă capacul acestuia.

Indicaţie
Conţinut necorespunzător al 
ambalajului
Dacă unele componente lipsesc sau prezintă
deteriorări, adresaţi-vă dealerului dvs. autorizat
sau serviciului nostru cu clienţii.

EX B5 B5

A5

B6

A4

PERICOL!

Muchiile capacului aparatului!
Fiţi atenţi la muchiile capacului aparatului.
Vă puteţi răni dacă introduceţi mâinile
lateral, în aparat.
Prima punere în funcţiune  · Conţinut ambalaj 11
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2 Scoateţi cartuşul de toner, apucând de mijloc şi
trăgându-l din aparat in sus.

3 Îndepărtaţi benzile adezive şi folia de protecţie,
păstrând banda de protecţie a cartuşului.

4 Agitaţi noul cartuş înainte şi înapoi de câteva ori pentru
a aşeza tonerul in mod egal şi pentru a îmbunătăţi
printarea.

5 Îndepărtaţi banda de protecţie trăgând din partea
stângă.

6 Introduceti cartuşul în aparat. Cartuşul trebuie să
scoată un sunet de confirmare a faptului că a intrat
corect în locul său.

7 Închideţi aparatul.

Îndepărtaţi ambalajul din tava de 
alimentare hârtie.
1 Scoateţi tava de hârtie din aparat.

PERICOL!

Praf de toner scurs!
Nu deschideţi niciodată cartuşul toner. Dacă
din aparat iese praf de toner, evitaţi contactul
cu pielea şi ochii. Nu inhalaţi. Îndepărtaţi
praful de pe haine sau obiecte cu apă rece;
apa caldă ar fixa toner-ul. În niciun caz nu
îndepărtaţi praful de toner cu aspiratorul.

PERICOL!

Praf de toner scurs!
Imediat ce aţi dezlipit banda nu mai agitaţi
cartuşul. In caz contrar, praf de toner se
poate răspândi în aer.

ATENŢIE!

Cartuşul cu toner nu este introdus 
corect!
Dacă nu puteţi închide capacul aparatului,
cartuşul cu toner nu este introdus în mod
regulamentar. Scoateţi cartuşul cu toner şi
reintroduceţi-l corect.

EX B5 B5

A5

B6

A4
12 Philips · Laserfax 5120 · 5125 · 5135
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2 Înainte de a introduce hârtia îndepărtaţi cartonul din
tava de alimentare hârtie.

3 Scoateţi suportul de documente şi suportul de ieşire
documente din tava pentru hârtii.

4 Îndepărtaţi benzile adezive pentru transport din tava de
alimentare hârtie.

5 Împingeţi tava de hârtie in aparat până la punctul
maxim.

Ataşare suport documente
Ataşare suport documente

Introduceţi suportul de documente in cele două
deschizături din capac. Suportul se va aşeza corect in locul
destinat.
Dokumentenhalter aufstecken

Scoatere suport de ieşire 
imprimantă
1 Rabataţi suportul suplimentar de ieşire imprimantă în

faţă. 

2 Tipărire pe hârtie A4: Scoateţi suportul
suplimentar pentru oprirea hârtiei de la sertarul de ieşire.

Indicaţie
Introducere hârtii
 Ajustaţi tava de alimentare hârtie la hârtie şi
introduceţi hârtie (vezi şi capitolul medii de
tipărire, pagina 22).

EX B5 B5

A5

B6

A4

EX B5 B5

A5

B6

A4

EX B5 B5

A5

B6

A4

EX B5 B5

A5

B6

A4

ATENŢIE!

Nu utilizaţi suportul pentru oprirea 
hârtiei cu hârtia de dimensiuni Legal. 
Nu scoateţi suportul suplimentar pentru
oprirea hârtiei din sertarul de ieşire când
printaţi pe hârtie de dimensiuni Legal. 
Prima punere în funcţiune  · Ataşare suport documente 13
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3 Tipărire pe hârtie A5: Rabataţi la loc suportul
suplimentar pentru oprirea hârtiei de la sertarul de
ieşire.

Ataşare suport ieşire 
documente
Ataşare suport ieşire documente

Introduceţi suportul de ieşire in cele două deschizături de
sub tabloul de operaţii.
Dokumentenausgabehalter aufstecken

Conectare receptor telefon
Type 3 (mit Telefon)

(LPF¦5125, LPF¦5135)
Conectare receptor

Introduceţi capătul cablului elicoidal în slotul de pe
receptorul telefonului. Introduceţi celălalt capăt în slotul
indicat prin simbolul Ð.
Telefonhörer anschließen

Conectare cablu de telefon
Conectare cablu de telefon

Conectaţi cablul de telefon la aparat, introducându-l în
slotul indicat prin Î/LINE (conexiune Rj-11). Introduceţi
fişa telefonului în priza dvs. pentru telefon.
Telefonkabel anschließen

Conexiune la instalaţia ISDN!

Instalaţie posturi telefonice derivate 1

Conectare cablu de reţea
Tensiunea reţelei la locul montării

1 Introduceţi cablul de alimentare în slotul de pe spatele
aparatului. Introduceţi cablul de alimentare în priză.

ATENŢIE!

Conexiune la instalaţia ISDN!
Nu puteţi conecta direct aparatul la ieşirea
digitală a unei instalaţii ISDN. Veţi găsi detalii
despre conectarea ISDN în manual de
instrucţiuni al adaptorului de terminal sau al
router-ului.

Indicaţie
Conexiune la o instalaţie de post 
secundar
Dacă conectaţi aparatul dvs. la o instalaţie
telefonică ca post secundar, trebuie să o instalaţi
pentru utilizarea ca post secundar (vezi de
asemenea capitolul Conectarea telefon şi aparate
suplimentare pagina 41).

ATENŢIE!

Tensiunea reţelei la locul montării!
Verificaţi dacă tensiunea de reţea a aparatului
dvs. (plăcuţa cu datele tehnice) corespunde cu
tensiunea de reţea existentă la locul de
amplasare.
14 Philips · Laserfax 5120 · 5125 · 5135
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2 Porniţi aparatul cu întrerupătorul de pornire / oprire
din spate.

Spaltenumbruch

Prima instalare
Prima instalare

După ce aţi conectat aparatul dvs. la sursa de alimentare,
aparatul porneşte. În timpul procesului de iniţializare
(bootare) ledurile pâlpâie. Aşteptaţi până începe procesul
de primă instalare.

Selectare limbă
1 Selectaţi limba dorită de afişaj cu [.
2 Confirmaţi cu OK.

Selectare ţară
Setare corectă pentru ţară

Setare ţară

1 Setaţi ţara unde utilizaţi aparatul cu [.
2 Confirmaţi cu OK.

Setare fus orar
Funcţia nu este suportată în toate ţările şi reţelele

(Funcţia nu este suportată în toate ţările şi
reţelele)
Setare fus orar

În ţările cu mai multe fuse orare puteţi alege din lista de
fuse orare predefinite sau introduce manual deviaţia
fusului dumneavoastră orar de la UTC (vezi şi capitolul
setare fus orar, pagina 36). În ţările cu un singur fus orar
setarea se ajustează automat dacă setaţi corect ţara.
1 Cu [ alegeţi fusul orar în care folosiţi aparatul.
2 Confirmaţi cu OK.
Trecere automată oră de vară/ oră de iarnă.

Introducere nume
Linie antet

Numărul şi numele dumneavoastră vor apărea la marginea
de sus a fiecărui document expediat prin fax (= antetul),
împreună cu data, ora şi numărul paginii.
1 Introduceţi numele cu tastele (A – Z).

2 Confirmaţi cu OK.

Introducere număr
Introducere număr

1 Introduceţi numărul dumneavoastră.
Mutare cursor 7

2 Confirmaţi cu OK.

Introducere dată şi oră
1 Introduceţi data (uneori din două cifre), de exemplu

31¦05¦25 pentru 31.5.2025.
2 Introduceţi ora – de exemplu 14¦00 pentru

ora 14.
3 Confirmaţi cu OK.

Conectare la calculator
Type 4 (PC)

(LPF¦5135)
Exclusiv cablu USB High-Speed

Conectarea la un calculator

Puteţi conecta aparatul la calculator şi îl puteţi folosi ca
imprimantă şi scanner. Toate indicaţiile de instalare şi
utilizare le găsiţi în instrucţiunile de folosire de pe CD-ul
de instalare primit. 

ATENŢIE!

Setaţi corect ţara!
Setaţi ţara unde este folosit aparatul. Altfel
aparatul dvs. nu va fi adaptat la reţeaua de
telefonie. Dacă lista nu conţine ţara dvs., trebuie
să alegeţi o altă setare şi să utilizaţi cablul de
telefon corect al ţării. Întrebaţi dealerul dvs.
autorizat.

Indicaţie
Trecere automată oră de vară/ oră de 
iarnă.
Prin setarea ţării şi a fusului orar se face automat
trecerea la ora de vară sau de iarnă. Setarea
automată e anulată dacă introduceţi manual
deviaţia de la TUC (timpul universal coordonat)
cu editorul de fus orar.

Indicaţie
Introducere litere
Introduceţi majusculele cu tasta ú apăsată.
Introduceţi caracterele de tip space cu ½.
Apăsaţi ;ü, pentru inserarea caracterelor
speciale şi simbolurilor. Apăsaţi ûü pentru
inserarea caracterelor speciale specifice
limbii. Selectaţi cu [. Confirmaţi cu OK.
Mişcaţi cursorul cu [. Puteţi şterge
anumite caractere cu  C.

Indicaţie
Introducerea caracterelor speciale şi a 
simbolurilor
Apăsaţi ;ü, pentru inserarea caracterelor
speciale şi simbolurilor. Selectaţi cu [.
Confirmaţi cu OK.
Mişcaţi cursorul cu [. Puteţi şterge anumite
caractere cu  C.

Indicaţie
Exclusiv cablu USB certificat high-speed
Folosiţi doar cablu USB certificat high-speed
pentru a conecta aparatul la calculator. Cablul
nu trebuie sã fie mai lung de 1,5 metri.
Prima punere în funcţiune  · Prima instalare 15
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Cerinţe
Calculatorul dumneavoastră trebuie să aibă unul din
următoarele sisteme de operare.
Microsoft Windows

Microsoft Windows
2000 (SP¦4) · XP · Vista · Windows 7

Windows Server 2003/2008
Apple Macintosh

Apple Macintosh
OS 10.4 · 10.5 · 10.6

Linux

Linux
Redhat 9.0 · Debian 5.0 · Suse 11.1 · Fedora 11
Ubuntu 9.10

Conectare cablu USB
1 Închideţi toate programele deschise ţi toate aplicaţiile

înainte de instalare. Introduceţi CD-ul de instalare în
CD-ROM -ul computerului. Programul va începe
automat.

2 Conectaţi aparatul la computer, cu cablul normal USB.
Mufa de USB a aparatului se găseşte în partea din spate.

Indicaţie
Exclusiv cablu USB certificat high-
speed
Folosiţi doar cablu USB certificat high-speed
pentru a conecta aparatul la calculator.
Cablul nu trebuie sã fie mai lung de 1,5
metri.
16 Philips · Laserfax 5120 · 5125 · 5135
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4 Funcţiile telefonului
Type 3 (mit Telefon)

(LPF¦5125, LPF¦5135)
Conectare al telefoanelor suplimentare

Pentru a afla modul de conectare al telefoanelor
suplimentare şi funcţiile disponibile, citiţi capitolul despre
conectarea telefonului şi despre aparate suplimentare pag-
ina 41.

Apelare la aparat
Apelaţi numărul dorit. Pentru aceasta, aveţi la dispoziţie
mai multe posibilităţi. Ridicaţi apoi receptorul.
Apelare directă

Apelare manuală: Apelaţi numărul dorit cu tastele
numerice.
Agenda de telefon

Indexul cărţii de telefon: Cu tastele (A – Z) aveţi
acces la intrările salvate din cartea de telefon. Introduceţi
primele litere sau selectaţi un nume al intrării dorite.
Aparatul vă va arăta intrările de la aceste litere. Selectaţi o
înregistrare cu [.
Utilizarea agendei telefonice

Reapelare /listă apelanţă

Reapelare /listă apelanţă: Lista de reapelare/  de
apelanţi cuprinde ultimele numere apelate şi apelurile
primite (© indică numerele apelate, ® apelurile primite şi *
apelurile pierdute).

Accesul la o linie externă
Instalaţii de post secundar

Instalaţiile de post secundar  (PABX)  sunt întâlnite în
multe companii şi în unele case private. Trebuie să
introduceţi un prefix de apelare pentru a primi legătura de
la racordul postului secundar la reţeaua de telefonie
publică (PSTN).
Introducere prefix pentru apelare

Introduceţi prefixul de apelare cu care ieşiţi în reţeaua
publică, înainte de a introduce numărul dorit sau de a
selecta o înregistrare memorată. Prefixul de apelare este de
cele mai multe ori 0.

Cod de acces extern necorespunzător

Instalarea unui post secundar

Interconectare numere
Puteţi edita şi combina manual cifrele introduse şi intrările
salvate înainte de începerea operaţiei de apelare. Dacă de
exemplu, aţi salvat prefixul unei companii de telefonie mai
ieftin (call by call) ca intrare în agendă de telefon, selectaţi
această intrare şi apoi introduceţi manual numărul de
apelat sau selectaţi o altă intrare salvată.

Inserare spaţiu pentru prefix
Inserare spaţiu pentru prefix

Poate fi necesar să inseraţi o pauză de formare a numerelor,
de exemplu pentru un număr de interior, o subadresă sau
un număr extern de fax. Apăsaţi ú şi Rø. A doua parte
a numărului va fi formată numai după o scurtă pauză.

Apelare cu receptorul aşezat
1 Apăsaţi μ, pentru a forma fără a ridica receptorul.

Veţi auzi tonul în speaker. Procesul de formare a
numărului va începe imediat. Selectaţi volumul dorit
cu [.

2 Ridicaţi receptorul în cazul în care conlocutorul acceptă
conversaţia.

Spaltenumbruch

Indicaţie
Apelare directă
Puteţi mai întâi să ridicaţi receptorul şi apoi să
formaţi un număr. Operaţia de apelare va începe
imediat.

Indicaţie
Utilizarea agendei telefonice
Puteţi accesa de asemenea înregistrărilor din
agenda de telefon apăsând am şi selectând cu
[ CAUTARE.
Funcţia cautare este operativă chiar şi în timpul
realizării unei convorbiri telefonice.
Dacă doriţi să utilizaţi intrări din agenda
telefonică, este posibil să modificaţi numere
după ce le-aţi introdus. De exemplu este posibil
să adăugaţi sau să ştergeţi numere presetate sau
interne.

Indicaţie
Cod de acces extern necorespunzător
În cazuri rare, prefixul de apel poate fi o altă cifră
sau poate fi alcătuit din două cifre. În cazul
instalaţiilor telefonice mai vechi, prefixul poate
fi R(=Flash). Apăsaţi Rø pentru a introduce
prefixul de apelare. În cazul în care nu este
posibilă conectarea la reţeaua publică de
telefonie, adresaţi-vă furnizorului instalaţiei dvs.
telefonice.

Indicaţie
Conexiune la o instalaţie de post 
secundar
Dacă utilizaţi constant aparatul pe o linie
telefonică secundară, memoraţi prefixul de
apelare (vezi şi capitolul instalare linie telefonică
secundară (PABX) , pagina 41).

Indicaţie
Nu este posibilă comunicarea hands-
free
Această funcţie face imposibilă funcţia
speaker. Nu puteţi răspunde, deoarece
interlocutorul se conectează pe linie.
Funcţiile telefonului  · Apelare la aparat 17
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Identificarea numărului de 
apel (CLIP)
Funcţia nu este suportată în toate ţările şi reţelele

(Funcţia nu este suportată în toate ţările şi
reţelele)
Definiţie CLIP

Pe afişaj apare numărul unui apel intrat. Pentru ca această
funcţie să fie activă, trebuie activată funcţia de identificare
a numărului de apel (CLIP – Caller Line Identification
Presentation) la racordul telefonului dvs. Informaţi-vă
despre aceasta la furnizorul dvs. de telefonie. Este posibil ca
identificarea numărului de apel să fie taxabilă.
Setare corectă pentru ţară

Apeluri pierdute
Apeluri pierdute

Apelurile pierdute le găsiţi în lista de reapelare/ de apelanţi
1 Apăsaţi @.
2 Cu [ puteţi vizualiza lista ultimelor numere apelate,

apelurile primite şi pe cele pierdute (© indică numerele
apelate, ® apelurile primite şi * apelurile pierdute).

3 Ridicaţi receptorul pentru a apela un număr din lista de
apeluri pierdute.

Indicaţie
Setare corectă pentru ţară
Dacă identificarea numărului de apel nu
funcţionează, deşi această funcţie este activată
pentru racordul telefonului dvs., verificaţi dacă
aţi setat corect ţara (vezi de asemenea capitolul
Setări, pagina 35).

Indicaţie
Afişare nume din agenda de telefon
Aparatul afişează numele cu care aţi salvat
persoana în agenda de telefon. Nu vor fi
afişate numărul şi numele dacă apelantul îşi
ascunde numărul.
18 Philips · Laserfax 5120 · 5125 · 5135
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5 Agenda de telefon a aparatului
Agenda de telefon

Cu am, puteţi activa funcţiile agendei telefonice. Puteţi
memora numere noi, căuta numere deja introduse precum
şi să formaţi sau să modificaţi grupuri. În agenda de telefon
a aparatului dvs., puteţi memora mai până la 250 de
intrări.
Mutare cursor 1

Căutare intrare
Agenda de telefon

Indexul cărţii de telefon: Cu tastele (A – Z) aveţi
acces la intrările salvate din cartea de telefon. Introduceţi
primele litere sau selectaţi un nume al intrării dorite.
Aparatul vă va arăta intrările de la aceste litere. Selectaţi o
înregistrare cu [.
1 Apăsaţi am.
2 Selectaţi cu [ CAUTARE.
3 Confirmaţi cu OK.

4 Selectaţi o înregistrare cu [.

Salvare intrare
Înregistrările nu sunt identice.

1 Apăsaţi am.
2 Selectaţi cu [ CONTACT NOU.
3 Confirmaţi cu OK.

4 Introduceţi numele cu tastele (A – Z).

5 Confirmaţi cu OK.
6 Introduceţi numărul cu tastatura de numere.
7 Confirmaţi cu OK.

8 Puteţi aloca numărului un ton de apel. Selectaţi cu [
sau cu tastele numerice 1 până la 7 un ton de apel.

9 Confirmaţi cu OK.

10 Selectaţi viteza de transmitere a faxului către receptor.
În mod normal puteţi alege viteza cea mai mare. Setaţi
o viteză de transmitere mai joasă, dacă expediaţi mesaje
prin fax în reţea cu o calitate a liniei mai scăzută.

11 Confirmaţi cu OK. Înregistrarea este salvată.
Spaltenumbruch

Indicaţie
Navigare în meniu
Mişcaţi cursorul cu [. Puteţi şterge anumite
caractere cu  C. Cu j ieşiţi din  meniu şi vă
întoarceţi la ecranul iniţial.

Indicaţie
Apelare funcţii
Sie können einen Eintrag im Telefonbuch
auch suchen, indem Sie OK, 511

und OK drücken.

Indicaţie
Tasta Help
Apăsaţi ¨ pentru a afişa informaţiile salvate
la această înregistrare. 

Indicaţie
Înregistrările nu sunt identice.
Nu puteţi salva două înregistrări cu acelaşi
nume.

Indicaţie
Apelare funcţii
Puteţi accesa de asemenea funcţia, apăsând
OK, 512 şi OK.

Indicaţie
Introducere litere
Introduceţi majusculele cu tasta ú apăsată.
Introduceţi caracterele de tip space cu ½.
Apăsaţi ;ü, pentru inserarea caracterelor
speciale şi simbolurilor. Apăsaţi ûü pentru
inserarea caracterelor speciale specifice
limbii. Selectaţi cu [. Confirmaţi cu OK.

Indicaţie
Număr din lista de reapelare.
Puteţi apela un număr salvat din lista
ultimelor numere apelate şi a apelurilor
primite (= listă de reapelare) / listă apelanţi).
Apăsaţi @. Selectaţi o înregistrare cu [.
Confirmaţi cu OK.

Indicaţie
Prefix de apelare
Odată conectat aparatul la o linie telefonică
secundara şi introdus prefixul de apelare,
salvaţi numărul fără prefix (vezi şi capitolul
Instalare linie telefonică secundară (PABX),
pagina 41).

Indicaţie
Alocare ton de apel standard
Selectaţi 1, pentru a aloca înregistrării
tonul de apel standard. 
Agenda de telefon a aparatului  · Căutare intrare 19
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Editare intrare
1 Apăsaţi am.
2 Selectaţi cu [ MODIFICARE.
3 Confirmaţi cu OK.

4 Introduceţi primele litere sau selectaţi o intrare din
agendă pe care doriţi să o modificaţi cu [.

5 Confirmaţi cu OK.
6 Editaţi numele.
7 Confirmaţi cu OK.
8 Editaţi numărul.
9 Confirmaţi cu OK.
10 Puteţi aloca numărului un ton de apel. Selectaţi cu [

sau cu tastele numerice 1 până la 7 un ton de apel.
11 Confirmaţi cu OK.

12 Selectaţi viteza de transmitere a faxului către receptor.
În mod normal puteţi alege viteza cea mai mare. Setaţi
o viteză de transmitere mai joasă, dacă expediaţi mesaje
prin fax în reţea cu o calitate a liniei mai scăzută.

13 Confirmaţi cu OK. Înregistrarea este salvată.

Ştergere înregistrare
1 Apăsaţi am.
2 Selectaţi cu [ STERGERE.
3 Confirmaţi cu OK.

4 Selectaţi cu [ ŞTERG SINGLE.
5 Confirmaţi cu OK.
6 Introduceţi primele litere sau selectaţi o intrare din

agendă pe care doriţi să o ştergeţi cu [.
7 Confirmaţi cu OK.
8 Selectaţi cu [ STERGERE:     DA.
9 Confirmaţi cu OK.
Grupuri

Ştergere toate înregistrările
Toate înregistrările din agenda de telefon sunt şterse!

1 Apăsaţi am.
2 Selectaţi cu [ STERGERE.
3 Confirmaţi cu OK.

4 Selectaţi cu [ STERGERE:  TOATE.
5 Confirmaţi cu OK.
6 Selectaţi cu [ STERGERE:     DA.
7 Confirmaţi cu OK.

Tipărirea agendei de telefon

Tipărire listă înregistrări
Tipărirea agendei de telefon

Apăsaţi OK, 83 şi OK pentru a printa o listă cu toate
intrări şi grupuri salvate din agenda telefonică.
Tipărirea agendei de telefon

Tipărire înregistrare unică
1 Indexul cărţii de telefon: Cu tastele (A – Z) aveţi

acces la intrările salvate din cartea de telefon.
Introduceţi primele litere sau selectaţi un nume al
intrării dorite. Aparatul vă va arăta intrările de la aceste
litere. Selectaţi o înregistrare cu [.

2 Apăsaţi COPY.
Spaltenumbruch

Indicaţie
Apelare funcţii
Puteţi accesa de asemenea funcţia, apăsând
OK, 514 şi OK.

Indicaţie
Alocare ton de apel standard
Selectaţi 1, pentru a aloca înregistrării
tonul de apel standard. 

Indicaţie
Apelare funcţii
Puteţi accesa de asemenea funcţia, apăsând
OK, 515 şi OK.

Indicaţie
Grupuri
Înregistrarea e ştearsă din toate grupele în care a
fost cuprinsă.

ATENŢIE!

Toate înregistrările din agenda de 
telefon sunt şterse!
Cu această funcţie ştergeţi toate înregistrările şi
grupele agendei dumneavoastră de telefon. 

Indicaţie
Apelare funcţii
Puteţi accesa de asemenea funcţia, apăsând
OK, 515 şi OK.

Indicaţie
Tasta Help
Puteţi tipări agenda de telefon şi apăsând pe ¨.
Selectaţi cu [ AGENDA. Confirmaţi cu OK.
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Grupuri
Grupuri

Puteţi grupa înregistrările. Un mesaj va fi expediat pe rând
la toţi membrii acelui grup. În agenda de telefon o grupă
apare sub forma unei singure înregistrări. 

Creare grup
1 Apăsaţi am.
2 Selectaţi cu [ GRUP NOU.
3 Confirmaţi cu OK.

4 Introduceţi un nume pentru grup.
5 Confirmaţi cu OK.
6 Introduceţi prima literă sau selectaţi cu [

înregistrarea pe care doriţi să o adăugaţi unei grupe.
7 Înregistrările care aparţin unei grupe sunt marcate cu o

steluţă (*). Adăugaţi membri noi unei grupe selectând
înregistrările şi apăsând pe OK. Ştergeţi membrii unei
grupe selectând înregistrarea şi apăsând pe OK.

8 Apăsaţi pe  [ GRUP OK, pentru a încheia selecţia.
9 Confirmaţi cu OK.

Modificarea grupului
1 Apăsaţi am.
2 Selectaţi cu [ MODIFICARE.
3 Confirmaţi cu OK.

4 Selectaţi cu [ grupul pe care doriţi să îl modificaţi cu.
5 Confirmaţi cu OK.
6 Dacă este necesar, introduceţi un nume pentru grup.
7 Confirmaţi cu OK.
8 Înregistrările care aparţin unei grupe sunt marcate cu o

steluţă (*). Adăugaţi membri noi unei grupe selectând
înregistrările şi apăsând pe OK. Ştergeţi membrii unei
grupe selectând înregistrarea şi apăsând pe OK.

9 Apăsaţi pe  [ GRUP OK, pentru a încheia selecţia.
10 Confirmaţi cu OK.

Ştergere grup
Înregistrările nu sunt şterse

1 Apăsaţi am.
2 Selectaţi cu [ STERGERE.
3 Confirmaţi cu OK.

4 Selectaţi cu [ ŞTERG SINGLE.
5 Confirmaţi cu OK.
6 Selectaţi cu [ grupul pe care doriţi să îl ştergeţi.
7 Confirmaţi cu OK.
8 Selectaţi cu [ STERGERE:     DA.
9 Confirmaţi cu OK.

Indicaţie
Apelare funcţii
Puteţi accesa de asemenea funcţia, apăsând
OK, 513 şi OK.

Indicaţie
Apelare funcţii
Puteţi accesa de asemenea funcţia, apăsând
OK, 514 şi OK.

Indicaţie
Înregistrările nu sunt şterse
Această funcţie şterge doar grupa, nu şi
înregistrările din agenda de telefon cuprinse în
ea. 

Indicaţie
Apelare funcţii
Puteţi accesa de asemenea funcţia, apăsând
OK, 515 şi OK.
Agenda de telefon a aparatului  · Grupuri 21
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6 Imprimantă şi medii de tipărire

Conectare la calculator
Type 4 (PC)

(LPF¦5135)
Conectarea la un calculator

Puteţi conecta aparatul la calculator şi îl puteţi folosi ca
imprimantă şi scanner. Toate indicaţiile de instalare şi
utilizare le găsiţi în instrucţiunile de folosire de pe CD-ul
de instalare primit. 

Specificaţii pentru mediile 
de tipărire
Introducere

În tava de alimentare hârtie puteţi pune hârtie normală sau
formulare pretipărite. În alimentarea manuală de hârtie
puteţi introduce formate speciale de hârtie, plicuri de
scrisori, folii transparente, coli de etichete sau hârtii
imprimate în prealabil.
Tavă de hârtie 

Alimentare manuală cu hârtie 

Hârtie neadecvată!

Imprimări prealabile din imprimante laser!

Scoatere suport pentru 
oprirea hârtiei

1 Tipărire pe hârtie A4: Scoateţi suportul
suplimentar pentru oprirea hârtiei de la sertarul de
ieşire.

2 Tipărire pe hârtie A5: Rabataţi la loc suportul
suplimentar pentru oprirea hârtiei de la sertarul de
ieşire.

Tavă de hârtie

Dimensiune hârtie Dimensiune A4 · A5 · B5 
(JIS) · Letter · Legal (13/
14¦") · Exec

Greutate 60¦–¦105¦g/m²

Capacitate 250 foi

Alimentare manuală cu hârtie

Dimensiune hârtie Lăţime: 98¦–¦216¦mm
Lungime: 148¦–¦356¦mm

Greutate 60¦–¦165¦g/m²

Capacitate 1 foi

ATENŢIE!

Hârtie neadecvată!
Nu introduceţi în tava pentru hârtii coli de
hârtie care …
… sunt ude, au fost corectate cu pastă
corectoare, sunt murdare sau fără suprafaţă
netedă.
… sunt prinse între ele cu agrafe de hârtie,
bandă adezivă sau pastă de lipit. Folosiţi coli de
etichete pentru utilizarea în imprimante laser.
… sunt prinse cu bileţele pentru notiţe.
… sunt mototolite sau rupte.

ATENŢIE!

Imprimări prealabile din imprimante 
laser!
Colile pe care s-a printat deja cu laser nu se mai
pot printa din nou.

ATENŢIE!

Nu utilizaţi suportul pentru oprirea 
hârtiei cu hârtia de dimensiuni Legal. 
Nu scoateţi suportul suplimentar pentru
oprirea hârtiei din sertarul de ieşire când
printaţi pe hârtie de dimensiuni Legal. 
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Introduceţi hârtia în tava de 
alimentare
1 Scoateţi tava de hârtie din aparat.

2 Adaptaţi lungimea tăvii de alimentare cu hârtie la hârtia
utilizată. Apăsaţi pe tasta de blocare de pe fundul tăvii
de alimentare cu hârtie. Împingeţi suportul posterior
până ajunge la semnul potrivit: Legal = LG, A4 = A4,
A5 = A5, Letter = LE, B5 = B5.

3 Desfaceţi hârtia şi aşezaţi-o pe o suprafaţă plană. În
acest fel evitaţi introducerea mai multor hârtii deodată.

4 Introduceţi hârtia în tava de alimentare cu hârtie. Puteţi
introduce până la 250 coli (80¦g/m2).

5 Fixaţi hârtia cu ajutorul celor două ghidaje laterale. Fiţi
sigur să nu o fixaţi prea tare pentru nu a o îndoi.

ATENŢIE!

Prima punere în funcţiune!
Înainte de a introduce hârtia şi de a împinge
caseta înapoi în aparat, îndepărtaţi cartonul
din caseta pentru hârtie. Scoateţi suportul de
documente şi suportul de ieşire documente
din tava pentru hârtii.

EX B5 B5

A5

B6

A4

EX B5 B5

A5

B6

A4

EX B5 B5

A5

B6

A4

EX B5 B5

A4

Letter
Letter

A4A4
Legal
Legal

A5A5

Indicaţie
Încărcarea materialului pre-printat
Dacă doriţi să printaţi o hârtie deja înscrisă,
aşezaţi hârtia cu faţa în jos în tăviţă cu capătul
de sus al colii către faţă.

ATENŢIE!

Imprimări prealabile din imprimante 
laser!
Colile pe care s-a printat deja cu laser nu se
mai pot printa din nou.

EX B5 B5

A5

B6

A4

≤¦25
0

≤¦25
0

( 80
¦g/m

2
0¦g/

m2)

EX B5 B5

A5

B6

A4

Lorem Ipsum sed dolor cum 

vel ulla faccum ip exeratie 

esequatisit iurercing ex ecte 

venim do od tisl delit adit nulla 

feugiamet, cortis deliqui 

blamcon sequametum iustion 

EX B5 B5

A5

B6

A4
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6 Împingeţi tava de hârtie in aparat până la punctul
maxim.

Introduceţi hârtia în 
dispozitivul de alimentare 
manuală cu hârtie.
1 Apăsaţi OK 202 şi OK.
2 Selectaţi cu [ alimentarea manuală cu hârtie.
3 Confirmaţi cu OK.
4 Introduceţi hârtia în dispozitivul de alimentare

manuală cu hârtie din partea frontală a aparatului.
5 Fixaţi hârtia cu ajutorul celor două ghidaje laterale. Fiţi

sigur să nu o fixaţi prea tare pentru nu a o îndoi.

Resetare setări

Spaltenumbruch

Încărcarea materialului pre-
printat
Imprimări prealabile din imprimante laser!

Introducere formulare pretipărite 
în tava de alimentare cu hârtie.
Introducere formulare pretipărite în tava de alimentare cu hârtie.

Dacă doriţi să printaţi o hârtie deja înscrisă, aşezaţi hârtia
cu faţa în jos în tăviţă cu capătul de sus al colii către faţă.
Vorlagen einlegen

Introducere formulare pretipărite 
în dispozitivul de alimentare 
manuală cu hârtie.
Introducere formulare pretipărite în dispozitivul de alimentare manuală cu hârtie.

Dacă doriţi să printaţi pe o hârtie deja înscrisă (de exemplu
pe formulare sau pe hârtie de scrisori), aşezaţi hârtia cu faţa
ce urmează a fi inscripţionată în sus şi cu antetul în faţă
(direcţia aparatului) în alimentarea manuală cu hârtie.
Manuelle Zufuhr: Vorlagen einlegen

Introducere folii 
transparente şi etichete.
Introducere folii transparente şi etichete.

Utilizaţi folii transparente prevăzute pentru copiator sau
imprimantă laser, pentru că acestea trebuie să reziste la
temperaturi înalte şi presiune. Faţa pe care se tipăreşte e de
cele mai multe ori mai aspră decât partea posterioară.
Puteţi introduce foliile transparente şi etichetele atât în
tava de alimentare cu hârtie, cât şi în dispozitivul de
alimentare manuală cu hârtie. Pentru tipărirea pe aceste

ATENŢIE!

Resetare setări
După tipărire setaţi din nou aparatul pe
standard, pentru a asigura alimentarea cu hârtie
din tava de alimentare cu hârtie în cazul
faxurilor primite.

EX B5 B5

A5

B6

A4

ATENŢIE!

Imprimări prealabile din imprimante 
laser!
Colile pe care s-a printat deja cu laser nu se mai
pot printa din nou.

EX B5 B5

A5

B6

A4

Lorem Ipsum sed dolor cum 

vel ulla faccum ip exeratie 

esequatisit iurercing ex ecte 

venim do od tisl delit adit nulla 

feugiamet, cortis deliqui 

blamcon sequametum iustion 
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medii de tipărire folosiţi cu precădere dispozitivul de
alimentare manuală cu hârtie (vezi şi capitolul introducere
hârtie în dispozitivul de alimentare manuală cu hârtie,
pagina 24).
Folii şi etichete neadecvate!

Tipărire pe ambele părţi ale 
foii (tipărire duplex 
manuală)
Duplex manual

Puteţi tipări o coală pe o parte şi s-o puneţi din nou în
aparat pentru a o tipări şi pe cealaltă parte.
1 Tipăriţi partea anterioară a documentului.
2 Tipărire duplex manuală din tava de alimen-

tare cu hârti: Introduceţi formularul pretipărit cu
partea de tipărit în sus şi cu antetul paginii în faţă în
tava de alimentare cu hârtie.

3 Tipărire duplex manuală cu ajutorul ali-
mentării manuale cu hârtie: Introduceţi
formularul pretipărit cu partea de tipărit în jos şi cu
antetul paginii în faţă în dispozitivul de alimentare
manuală cu hârtie.

4 Tipăriţi partea posterioară a documentului.
Spaltenumbruch

Tipărire calendar
Tipărire calendar

Aparatul poate tipări un sumar al săptămânii ca foaie de
calendar - pentru săptămâna în curs, cea viitoare sau una la
alegerea dumneavoastră.
1 Apăsaţi OK 85 şi OK.
2 Selectaţi cu [, dacă doriţi să tipăriţi o foaie de

calendar pentru săptămâna în curs, cea viitoare sau una
la alegerea dumneavoastră.

3 Confirmaţi cu OK.
4 Săptămână aleasă de utilizator: Introduceţi anul

şi săptămâna (obligatoriu din două cifre) pentru care
doriţi să tipăriţi o foaie de calendar de exemplu
25¦40 pentru anul 2025, săptămâna 40.

5 Confirmaţi cu OK.

Sudoku: tipărire joc
Sudoku: tipărire joc

Sudoku

Sudoku este un joc de gândire japonez. Câmpul jocului
constă în  3 × 3  pătrate, împărţite în  3 × 3. În funcţie de
gradul de dificultate sunt introduse la începutul jocului
mai multe sau mai puţine cifre. Scopul jocului este
distribuirea cifrelor de la 1 la 9 pe câmpul de joc în aşa fel,
încât fiecare cifră să apară o singură dată pe fiecare rând,
fiecare coloană şi în fiecare din cele nouă blocuri. Există o
singură soluţie.

Tipărire joc
1 Apăsaţi OK 861 şi OK.
2 Selectaţi cu [ gradul de dificultate.
3 Confirmaţi cu OK.
4 Introduceţi numărul de copii în care doriţi să fie tipărit

sudoku (maximum 9 copii).
5 Confirmaţi cu OK.
6 Selectaţi cu [ dacă soluţia să fie tipărită.
7 Confirmaţi cu OK.

Tipărire din nou ultimul joc
1 Apăsaţi OK 862 şi OK.
2 Introduceţi numărul de copii în care doriţi să fie tipărit

sudoku (maximum 9 copii).
3 Confirmaţi cu OK.
4 Selectaţi cu [ dacă soluţia să fie tipărită.
5 Confirmaţi cu OK.

ATENŢIE!

Folii şi etichete neadecvate!
Nu utilizaţi folii transparente destinate pentru
inscripţionarea manuală sau pentru
retroproiector. Aceste folii se pot topi în aparat
şi îl pot deteriora.
Folosiţi coli de etichete pentru utilizarea în
imprimante laser. Etichetele trebuie să acopere
complet coala, altfel se pot detaşa în interiorul
aparatului.

EX B5 B5

A5

B6

A4

Indicaţie
Tasta Help
Puteţi tipări un nou joc sudoku şi apăsând ¨.
Selectaţi cu [ SUDOKU. Confirmaţi cu OK.
Imprimantă şi medii de tipărire  · Tipărire pe ambele părţi ale foii (tipărire duplex manuală) 25



RO

lpf-5120-5125-5135-manual-ro-253117672-b.book  Seite 26  Montag, 11. Januar 2010  11:34 11
Tipărire soluţie
Ultima soluţie disponibilă

Apăsaţi OK 863 şi OK.

Sudoku în fiecare zi
Sudoku în fiecare zi

Puteţi seta tipărirea unui joc sudoku în fiecare zi.
1 Apăsaţi OK 864 şi OK.
2 Introduceţi ora – de exemplu 14¦00 pentru

ora 14.
3 Confirmaţi cu OK.
4 Selectaţi cu [ gradul de dificultate.
5 Confirmaţi cu OK.
6 Introduceţi numărul de copii în care doriţi să fie tipărit

sudoku (maximum 9 copii).
7 Confirmaţi cu OK.
8 Selectaţi cu [ dacă soluţia să fie tipărită.
9 Confirmaţi cu OK.
10 Selectaţi cu [ dacă doriţi activarea sau dezactivarea

funcţiei de tipărire.
11 Confirmaţi cu OK.
Sudoku în fiecare zi 3

Indicaţie
Ultima soluţie disponibilă
Soluţia ultimului joc tipărit este salvată. Soluţiile
jocuriilor anterioare nu mai sunt disponibile.

Indicaţie
Dezactivarea funcţiei
Puteţi să opriţi imprimarea zilnică Sudoku prin
apelarea funcţiei descrise mai sus şi prin
deconectarea imprimării automate descrise la
punctul 10.
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7 Fax

Transmitere fax cu setări 
standard
Transmitere fax cu setări standard

Mesajul dumneavoastră fax este transmis cu setările
standard. Dacă doriţi să ajustaţi setările (de exemplu:
rezoluţia sau contrastul) pentru un mesaj fax, folosiţi
funcţia  transmitere ulterioară fax , pagina 28.
1 Introduceţi documentul.
2 Introduceţi numărul dorit cu ajutorul tastaturii

numerice, sau selectaţi o intrare salvată.
3 Apăsaţi pe FAX sau pe o.
Apelare directă funcţie

Transmitere directă fax

Număr ocupat

Introducere documente
Specificaţii pentru documente 

Documente neadecvate!

Transmitere fax din memorie

1 Introduceţi documentele cu partea scrisă în jos, în
dispozitiv de intrare a documentului. Documentul cel
mai de jos este va fi primul introdus. Puteţi introduce
până la 30 documente (80¦g/m2) o dată.

2 Împingeţi ghidajul de documente în interior, pentru a
alinia documentele.

Indicaţie
Apelare directă funcţie
Puteţi accesa de asemenea funcţia, apăsând  OK,
41 şi OK.

Indicaţie
Transmitere directă fax
Puteţi introduce întâi numărul dorit sau selecta
un număr salvat şi apoi să apăsaţi pe FAX sau
pe o. Operaţia de apelare va începe imediat.

Indicaţie
Reapelare automată
Dacă interlocutorul este ocupat, aparatul va
reapela mai târziu numărul. Apăsaţi j, pentru a
întrerupe operaţia de expediere. După
transmitere, aparatul tipăreşte un raport de
expediere în funcţie de setare.

Specificaţii pentru documente

Lăţime documente 140¦–¦218¦mm

Lungime documente 128¦–¦600¦mm

Greutate documente 60¦-¦90¦g/m²

Capacitate 30 coală (80¦g/m˛)

Recomandarea pro-
ducătorului pentru 
utilizarea optimă

A4 · A5 · Letter · Legal
(80¦g/m²)

ATENŢIE!

Documente neadecvate!
Nu introduceţi în aparat documente care …
… sunt ude, au fost corectate cu pastă
corectoare, sunt murdare sau fără suprafaţă
netedă.
… sunt scrise cu creion moale, cu creioane
colorate, cretă sau cărbune de desen.
… provin din ziare sau reviste (cerneală neagră
de tipar).
… sunt prinse între ele cu agrafe de hârtie,
bandă adezivă sau pastă de lipit.
… sunt prinse cu bileţele pentru notiţe.
… sunt mototolite sau rupte.

Indicaţie
Transmitere fax din memorie
Puteţi selecta dacă doriţi să scanaţi şi să transmiteţi
direct documente sau dacă doriţi să  le transmiteţi
din memoria intermediară (vezi şi capitolul trans-
mitere fax din memorie, pagina 37).
Fax  · Transmitere fax cu setări standard 27
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3 Setaţi rezoluţia dorită. Puteţi selecta între: STANDARD

(pentru documente fără caracteristici deosebite), FIN

(pentru documente cu texte tipărite cu caractere mici
sau desene), SFIN (pentru documente cu multe
detalii) şi FOTO (pentru fotografii). Apăsaţi f. Pe
afişaj apare rezoluţia setată. Apăsaţi încă o dată f

pentru a schimba rezoluţia.

Apelare număr
Apelare număr

Apelaţi numărul dorit. Pentru aceasta, aveţi la dispoziţie
mai multe posibilităţi.
Apelare manuală: Apelaţi numărul dorit cu tastele
numerice.
Agenda de telefon

Indexul cărţii de telefon: Cu tastele (A – Z) aveţi
acces la intrările salvate din cartea de telefon. Introduceţi
primele litere sau selectaţi un nume al intrării dorite.
Aparatul vă va arăta intrările de la aceste litere. Selectaţi o
înregistrare cu [.
Utilizarea agendei telefonice

Reapelare /listă apelanţă

Reapelare /listă apelanţă: Lista de reapelare/  de
apelanţi cuprinde ultimele numere apelate şi apelurile
primite (© indică numerele apelate, ® apelurile primite şi *
apelurile pierdute).

Accesul la o linie externă
Instalaţii de post secundar

Instalaţiile de post secundar  (PABX)  sunt întâlnite în
multe companii şi în unele case private. Trebuie să
introduceţi un prefix de apelare pentru a primi legătura de
la racordul postului secundar la reţeaua de telefonie
publică (PSTN).
Introducere prefix pentru apelare

Introduceţi prefixul de apelare cu care ieşiţi în reţeaua
publică, înainte de a introduce numărul dorit sau de a
selecta o înregistrare memorată. Prefixul de apelare este de
cele mai multe ori 0.

Cod de acces extern necorespunzător

Instalarea unui post secundar

Expediere ulterioară mesaj 
(= funcie de transmisie după 
un timp a mesajelor)
Cu transmitere fax din memorie

Această funcţie e disponibilă doar dacă aţi setat aparatul
pentru a transmite faxuri din memorie (vezi şi capitolul
transmitere fax din memorie, pagina 37).
Expediere ulterioară mesaj

Dacă doriţi să profitaţi de tarife mai mici sau dacă
destinatarul nu poate fi contactat decât la anumite ore,
puteţi expedia mesajul la un moment ulterior - în decurs de
24 de ore.
Pornire transmisie fax

1 Introduceţi documentul.
2 Introduceţi numărul dorit cu ajutorul tastaturii

numerice, sau selectaţi o intrare salvată.
3 Confirmaţi cu OK.
4 Introduceţi ora la care documentul trebuie transmis, de

exemplu 14 00 pentru ora 14. 
5 Confirmaţi cu OK.
6 Selectaţi rezoluţia dorită cu [:

STANDARD – pentru documente fără caracteristici
speciale
FIN – Pentru texte tipărite cu caractere mici, respectiv
desene
SFIN – pentru documente cu detaliate
FOTO – pentru fotografii

7 Confirmaţi cu OK.

Indicaţie
Setare rezoluţie
Puteţi seta presetarea rezoluţiei (vezi şi
capitolul Presetarea rezoluţiei, pagina 36).

Indicaţie
Utilizarea agendei telefonice
Puteţi accesa de asemenea înregistrărilor din
agenda de telefon apăsând am şi selectând cu
[ CAUTARE.
Funcţia cautare este operativă chiar şi în timpul
realizării unei convorbiri telefonice.
Dacă doriţi să utilizaţi intrări din agenda
telefonică, este posibil să modificaţi numere
după ce le-aţi introdus. De exemplu este posibil
să adăugaţi sau să ştergeţi numere presetate sau
interne.

Indicaţie
Cod de acces extern necorespunzător
În cazuri rare, prefixul de apel poate fi o altă cifră
sau poate fi alcătuit din două cifre. În cazul
instalaţiilor telefonice mai vechi, prefixul poate
fi R(=Flash). Apăsaţi Rø pentru a introduce
prefixul de apelare. În cazul în care nu este
posibilă conectarea la reţeaua publică de
telefonie, adresaţi-vă furnizorului instalaţiei dvs.
telefonice.

Indicaţie
Conexiune la o instalaţie de post 
secundar
Dacă utilizaţi constant aparatul pe o linie
telefonică secundară, memoraţi prefixul de
apelare (vezi şi capitolul instalare linie telefonică
secundară (PABX) , pagina 41).

Indicaţie
Pornire transmisie fax
Puteţi porni oricând transmisia apăsând pe
FAX sau pe o.
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8 Setaţi contrastul dorit cu [:
-/1 – pentru copii mai deschise şi transmitere faxuri
4 (setare din fabrică) – ajustare optimizată pentru
tipărire texte şi fotografii
+/7 – pentru copii mai închise şi transmitere faxuri (de
exemplu documente cu scris mai şters)

9 Confirmaţi cu OK.
10 După o scurtă perioadă aparatul va citi documentul în

memorie şi îl va trimite la ora specificată.

Expediere manuală fax
1 Introduceţi documentul.
2 Apăsaţi pe μ sau ridicaţi receptorul.
3 Introduceţi numărul dorit cu ajutorul tastaturii

numerice, sau selectaţi o intrare salvată.
4 Apăsaţi pe FAX sau pe o.
Pornire recepţie fax de pe telefonul suplimentar

Interconectare numere
Puteţi edita şi combina manual cifrele introduse şi intrările
salvate înainte de începerea operaţiei de apelare. Dacă de
exemplu, aţi salvat prefixul unei companii de telefonie mai
ieftin (call by call) ca intrare în agendă de telefon, selectaţi
această intrare şi apoi introduceţi manual numărul de
apelat sau selectaţi o altă intrare salvată.

Ascultare la creare legătură 
telefonică
Ascultare la creare legătură telefonică

Puteţi asculta liber la stabilirea legăturii, de exemplu când
o transmisie fax eşuează în permanenţă.
Introduceţi număul dorit cu ajutorul tastaturii numerice,
sau selectaţi o intrare salvată. Apăsaţi μ.
Nu este posibilă comunicarea hands-free

Expediere la mai mulţi 
destinatari (broadcasting)
Expediere la mai mulţi destinatari

Puteţi expedia un mesaj de fax pe rând la mai mulţi
destinatari.
Cu transmitere fax din memorie

Această funcţie e disponibilă doar dacă aţi setat aparatul
pentru a transmite faxuri din memorie (vezi şi capitolul
transmitere fax din memorie, pagina 37).
1 Introduceţi documentul.
2 Introduceţi numărul dorit cu ajutorul tastaturii

numerice, sau selectaţi o intrare salvată.
3 Apăsaţi À.
4 Continuaţi să introduceţi alte numere. Între receptori

apăsaţi À. Puteţi introduce un număr maxim de 20
destinatari.

5 Apăsaţi pe FAX sau pe o. Aparatul expediază pe rând
mesajul fax la toţi destinatarii.

Utilizare modele de fax
Modele de fax

Există cinci modele de fax salvate în aparatul dvs., pe care
le puteţi tipări. Cu ajutorul acestor modele creaţi de
exemplu un mesaj scurt de fax sau o invitaţie.
1 Apăsaţi OK 45 şi OK.
2 Selectaţi cu [  modelele pe care doriţi să le tipăriţi.
3 Confirmaţi cu OK. Aparatul tipăreşte modelul.
4 Completaţi modelul şi expediaţi-l ca mesaj de fax la

destinatarul dorit.

Indicaţie
Ştergerea unei operaţii
Pentru a anula o transmisie fax programată,
ştergeţi documentul din lista de operaţii (vezi
şi capitolul Operaţii în aşteptare, pagina  31).

Indicaţie
Pornire recepţie fax de pe telefonul 
suplimentar
Puteţi porni recepţia faxului de pe telefonul
suplimentar, apăsând pe *5.

Indicaţie
Nu este posibilă comunicarea hands-
free
Această funcţie face imposibilă funcţia speaker.
Nu puteţi răspunde, deoarece interlocutorul se
conectează pe linie.

Indicaţie
Expediere fax la un grup
O grupă din agenda de telefon constituie o
înregistrare în lista destinatarilor.
Dacă un număr apare de mai multe ori în
lista destinatarilor (de exemplu salvat în
diverse grupe), mesajul va fi transmis de mai
multe ori la acest numar.

Indicaţie
Întreruperea operaţiei
În orice moment, puteţi întrerupe transmisia
apăsând j.

Indicaţie
Expediere spre mai mulţi destinatari
Dacă aparatul dumneavoastră nu poate
contacta un destinatar, mesajul fax va fi
expediat spre ceilalţi destinatari. După ce
aparatul a apelat toţi destinatarii, mai
apelează încă o dată numerele pe care nu le-a
putut contacta iniţial.
Fax  · Expediere manuală fax 29
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Recepţionarea unui fax
Recepţionarea manuală a fax

Memorie

Dacă nu aţi modificat setările din fabrică, mesajele de fax
primite vor fi imediat tipărite. Dacă nu există hârtie sau
cartuş în aparatul, el va stoca faxurile primite în memorie.
Ledul verde â de pe panoul de comenzi  pâlpâie ori de câte
ori se găseşte un fax în memorie. După ce aţi introdus
hârtie în aparat sau aţi introdus un nou cartuş toner,
mesajele salvate vor fi tipărite.
Întrerupeþi recepþia prin fax.

Memorie Philips

Aparatul poate memora până la 200 pagini. Acordaţi
atenţie indicaţiilor de la Date tehnice.
Memorie de mesaje plină!

Utilizare cod de service

Recepţionarea manuală a fax
Recepţionarea manuală a fax

Selectaţi sub modul de recepţie fax recepţie manuală fax
(vezi şi capitolul setare mod de recepţie fax, pagina 38).
Mesajele prin fax nu vor mai fi primite automat de către
aparat. Această setare este potrivită dacă doriţi să primiţi
faxuri printr-un modem sau calculator. Puteţi lansa
primirea manuală a faxului, apăsând o.
Spaltenumbruch

Recepţionare silenţioasă fax
Recepţie fax silenţioasă

Setaţi numărul de tonuri de apel 0 (vezi şi capitolul Setarea
numărului tonurilor de apel, pagina 36) şi modul de
recepţie fax pe modul fax (vezi şi capitolul Setare mod
recepţie fax, pagina 38), pentru a recepţiona mesaje fax fără
ca aparatul să sune.

Setare recepţie fax protejată
Dezactivarea printării automate a faxului

Puteţi asigura recepţia fax cu un anumit cod. În acest caz,
faxurile care sosesc nu sunt printate, ci sunt stocate în
memoria aparatului. Numai după introducerea codului
PIN puteţi printa faxurile.

Introducerea codului PIN
Introducerea codului PIN

1 Apăsaţi OK 4033 şi OK.
2 Introduceţi un cod PIN din 4 cifre.
3 Confirmaţi cu OK.

Pornire şi oprire
1 Apăsaţi OK 4032 şi OK.
2 Introduceţi un cod PIN din 4 cifre.
3 Confirmaţi cu OK.
4 Selectaţi cu [ dacă doriţi activarea sau dezactivarea

funcţiei.
5 Confirmaţi cu OK.

Printarea transmisiilor fax
1 Apăsaţi OK 4031 şi OK.
2 Introduceţi un cod PIN din 4 cifre.
3 Confirmaţi cu OK. Faxurile stocate în memorie sunt

printate şi apoi şterse din memorie.

Reapelare prin fax
Reapelare prin fax

Prin funcţia de reapelare prin fax apelaţi mesajele de fax
care se află în aparatul apelat.

Reapelare directă prin fax
1 Apăsaţi OK 42 şi OK.
2 Introduceţi numărul dorit cu ajutorul tastaturii

numerice, sau selectaţi o intrare salvată.
3 Apăsaţi o.

Extragere ulterioară
1 Apăsaţi OK 42 şi OK.
2 Introduceţi numărul dorit cu ajutorul tastaturii

numerice, sau selectaţi o intrare salvată.
3 Confirmaţi cu OK.
4 Introduceţi ora la care să fie extras documentul, de

exemplu 14 00 pentru ora 14. 
5 Confirmaţi cu OK.

Indicaţie
Recepţionarea manuală a fax
Dacă ridicaţi receptorul şi auziţi un ton fluierat
sau nu auziţi nimic, în acest caz recepţionaţi un
fax. Ca să puteţi primi faxul, trebuie să apăsaţi
o.

Indicaţie
Întrerupeþi recepþia prin fax.
Dupã primirea primei pagini dintr-un mesaj fax
puteþi întrerupe oricând recepþia prin apãsarea
tastei j.

ATENŢIE!

Memorie de mesaje plină!
Dacă memoria este plină, nu mai puteţi primi
mesaje.

Indicaţie
Ştergerea mesajelor fax salvate
Dacă întâmpinaţi probleme cu tipărirea
faxurilor stocate în memorie, utilizaţi codul de
service (vezi şi capitolul utilizare coduri de ser-
vice , pagina 51).

Indicaţie
Introducerea codului PIN
Dacă deja aţi înregistrat un cod, aparatul vă va
cere vechiul cod înainte de a putea introduce
noul cod.
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6 Aparatul este pregătit pentru extragere. În acest timp
puteţi realiza convorbiri telefonice sau alte transmisii
fax.

Ştergerea unei operaţii SFL

Operaţii în aşteptare
Printarea listei de procese

Introducere

Pe lista de comenzi sunt specificate toate mesajele, care au
fost trimise sau anulate sau care trebuie trimise sau anulate
mai târziu.
Display

Operaţiile apar rând pe rând pe afişaj. După numărul
operaţiei sau după indicatorul de stare, veţi găsi numărul
de fax către care se va transmite sau de care se va extrage.
Documentele din lista de operaţii se împart în următoarele
categorii:
Operaţii în aşteptare 1

TX – Trimitere ulterioară
Operaţii în aşteptare 3

EXTR – Extragere fax cu întârziere
Operaţii în aşteptare 4

TR. – Operaţie în desfăşurare
Stop

Executarea imediată a operaţiei
1 Apăsaţi OK 71 şi OK.
2 Selectaţi cu [ operaţia pe care doriţi să o executaţi

imediat.
3 Confirmaţi cu OK. Transmisia sau extragerea va începe

imediat.

Schimbarea unei operaţii
1 Apăsaţi OK 72 şi OK.
2 Selectaţi cu [ operaţia pe care doriţi să o modificaţi.
3 Confirmaţi cu OK.
4 Introduceţi schimbarea dorită şi confirmaţi cu OK.

Ştergerea unei operaţii
1 Apăsaţi OK 73 şi OK.
2 Selectaţi cu [ operaţia pe care doriţi să o ştergeţi.
3 Confirmaţi cu OK.
4 Confirmaţi ştergerea cu OK.

Printarea unei operaţii
1 Apăsaţi OK 74 şi OK.
2 Selectaţi cu [ operaţia pe care doriţi să o printaţi.
3 Confirmaţi cu OK.

Printarea listei de procese
Printarea listei de procese

Apăsaţi OK 75 şi OK. Aparatul va printa o listă a
tuturor operaţiilor în desfăşurare.
Printarea listei de procese

Indicaţie
Ştergerea unei operaţii
Pentru a anula o transmisie fax programată,
ştergeţi documentul din lista de operaţii (vezi şi
capitolul Operaţii în aşteptare, pagina  31).

Indicaţie
Tasta Help
Puteţi tipări o listă de comenzi şi apăsând pe ¨.
Selectaţi cu [ COMENZI. Confirmaţi cu OK.

Indicaţie
Navigare în meniu
Cu j ieşiţi din  meniu şi vă întoarceţi la ecranul
iniţial.

Indicaţie
Tasta Help
Puteţi tipări o listă de comenzi şi apăsând pe ¨.
Selectaţi cu [ COMENZI. Confirmaţi cu OK.
Fax  · Operaţii în aşteptare 31
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8 Copiator

Introducere documente
Specificaţii pentru documente 

Documente neadecvate!

1 Introduceţi documentele cu partea scrisă în jos, în
dispozitiv de intrare a documentului. Documentul cel
mai de jos este va fi primul introdus. Puteţi introduce
până la 30 documente (80¦g/m2) o dată.

2 Împingeţi ghidajul de documente în interior, pentru a
alinia documentele.

3 Setaţi rezoluţia dorită. Puteţi selecta între: STANDARD

(pentru documente fără caracteristici deosebite), FIN

(pentru documente cu texte tipărite cu caractere mici
sau desene), SFIN (pentru documente cu multe
detalii) şi FOTO (pentru fotografii). Apăsaţi f. Pe
afişaj apare rezoluţia setată. Apăsaţi încă o dată f

pentru a schimba rezoluţia.

Spaltenumbruch

Realizare copii cu setări 
standard
Realizare copie cu setări standard
1 Introduceţi documentul.
2 Apăsaţi de două ori COPY. Documentul este copiat

cu setările standard.
Creare o copie

Specificaţii pentru documente

Lăţime documente 140¦–¦218¦mm

Lungime documente 128¦–¦600¦mm

Greutate documente 60¦-¦90¦g/m²

Capacitate 30 coală (80¦g/m˛)

Recomandarea pro-
ducătorului pentru 
utilizarea optimă

A4 · A5 · Letter · Legal
(80¦g/m²)

ATENŢIE!

Documente neadecvate!
Nu introduceţi în aparat documente care …
… sunt ude, au fost corectate cu pastă
corectoare, sunt murdare sau fără suprafaţă
netedă.
… sunt scrise cu creion moale, cu creioane
colorate, cretă sau cărbune de desen.
… provin din ziare sau reviste (cerneală neagră
de tipar).
… sunt prinse între ele cu agrafe de hârtie,
bandă adezivă sau pastă de lipit.
… sunt prinse cu bileţele pentru notiţe.
… sunt mototolite sau rupte.

Indicaţie
Setare rezoluţie pentru copiere
Pentru copierea documentelor vă stau la
dispoziţie alte niveluri de rezoluţie. Selectaţi
funcţia realizare copie cu setări proprii,
pentru a seta aceste niveluri de rezoluţie (vezi
şi capitolul realizare copie cu setări proprii,
pagina 33).

Indicaţie
Setare rezoluţie
Puteţi seta presetarea rezoluţiei (vezi şi
capitolul Presetarea rezoluţiei, pagina 36).

Indicaţie
Apelare funcţii
Puteţi accesa de asemenea funcţia, apăsând  OK,
11 şi OK.
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Realizarea mai multor copii cu 
setările standard
1 Introduceţi documentul.
2 Introduceţi numărul de copii pe care doriţi să le faceţi

documentului (maximum 99 copii).
3 Apăsaţi de două ori COPY. Documentul este copiat

cu setările standard.
Tasta ECO

Realizare copii cu al doilea 
profil
Realizare copii cu al doilea profil

Într-un al doilea profil salvaţi setările pe care intenţionaţi
să le utilizaţi frecvent, de exemplu pentru a copia un tip de
document utilizat frecvent (vezi şi capitolul salvare setări
pentru al doilea profil, pagina 34).

Realizare copie cu al doilea profil
1 Introduceţi documentul.
2 Apăsaţi COPY.
3 Selectaţi cu [ al doilea profil.

4 Apăsaţi COPY.

Realizarea mau multor copii cu al 
doilea profil
1 Introduceţi documentul.
2 Introduceţi numărul de copii pe care doriţi să le faceţi

documentului (maximum 99 copii).
3 Apăsaţi COPY.
4 Selectaţi cu [ al doilea profil.

5 Apăsaţi COPY.
Tasta ECO

Realizare copii cu setări 
personalizate
Realizare copii

1 Introduceţi documentul.
2 Apăsaţi COPY.
3 Selectaţi cu [ profilul dorit.
4 Introduceţi numărul de copii pe care doriţi să le faceţi

documentului (maximum 99 copii).
5 Confirmaţi cu OK.
6 Selectaţi cu [ sursa de hârtie.
7 Confirmaţi cu OK.
8 Pentru hârtie în dispozitivul de alimentare

manuală cu hârtie: Selectaţi cu [ formatul de
hârtie dorit.

9 Confirmaţi cu OK.
10 Pentru hârtie în dispozitivul de alimentare

manuală cu hârtie: Selectaţi cu [ grosimea hârtiei
introduse.

11 Confirmaţi cu OK.
12 Selectaţi rezoluţia dorită cu [:

AUTO – ajustare optimizată pentru toate tipurile de
documente
TEXT – Pentru texte tipărite cu caractere mici,
respectiv desene
SURSĂ ÎNCĂRCARE – pentru documente cu
detaliate
FOTO – cea mai mare rezoluţie

13 Confirmaţi cu OK.
14 Setaţi contrastul dorit cu [:

-/1 – pentru copii mai deschise şi transmitere faxuri
4 (setare din fabrică) – ajustare optimizată pentru
tipărire texte şi fotografii
+/7 – pentru copii mai închise şi transmitere faxuri (de
exemplu documente cu scris mai şters)

15 Confirmaţi cu OK.
16 Selectaţi cu [ gradul de luminozitate dorit.

-/1 – luminozitate crescută
4 (setare din fabrică) – ajustare optimizată pentru
tipărire texte şi fotografii
+/7 – luminozitate scăzută

17 Apăsaţi COPY.

Indicaţie
Tasta ECO 
Apăsaţi pe COPY şi ECO pentru a realiza o
copie cu funcţia ecologică de economisire a
tonerului.

Indicaţie
Apelare funcţii
Puteţi accesa de asemenea funcţia, apăsând
OK, 12 şi OK.

Indicaţie
Apelare funcţii
Puteţi accesa de asemenea funcţia, apăsând
OK, 12 şi OK.

Indicaţie
Tasta ECO 
Apăsaţi pe COPY şi ECO pentru a realiza o
copie cu funcţia ecologică de economisire a
tonerului.

Indicaţie
Realizare copii
Puteţi porni oricând copierea apăsând pe
COPY. Apăsaţi pe ECO pentru a realiza o
copie cu funcţia ecologică de economisire a
tonerului.
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Realizare copie mărită sau 
micşorată
Realizare copii

1 Introduceţi documentul.
2 Apăsaţi OK 13 şi OK.
3 Introduceţi numărul de copii pe care doriţi să le faceţi

documentului (maximum 99 copii).
4 Confirmaţi cu OK.
5 Puteţi face copii după documente mărite sau micşorate.

Micşorarea mărimii este posibilă până la 25 % din
original iar măririle se fac până la 400 %. Introduceţi
valoarea dorită cu ajutorul tastaturii numerice.

6 Apăsaţi pe COPY, pentru a porni procesul de copiere
sau OK pentru a efectua şi alte setări (vezi şi capitolul
realizare copii cu setări personalizate, pagina 33).

Copiaţi mai multe 
documente pe o pagină 
(= copie mozaic)
Realizare copii

Copiaţi mai multe documente pe o pagină (= copie mozaic)

Pentru a economisi hârtia puteţi copia mai multe
documente pe o pagină. Documentele sunt ajustate
automat în timpul copierii. 
1 Apăsaţi OK 14 şi OK.
2 Selectaţi cu [ layout-ul dorit:

‚ două documente pe pagină

ƒ patru documente pe pagină

3 Apăsaţi pe COPY, pentru a porni procesul de copiere
sau OK pentru a efectua şi alte setări (vezi şi capitolul
realizare copii cu setări personalizate, pagina 33).

Realizare setări pentru al 
doilea profil

Setare rezoluţie
1 Apăsaţi OK 1063 şi OK.
2 Selectaţi rezoluţia dorită cu [:

AUTO – ajustare optimizată pentru toate tipurile de
documente
TEXT – Pentru texte tipărite cu caractere mici,
respectiv desene
SURSĂ ÎNCĂRCARE – pentru documente cu
detaliate
FOTO – cea mai mare rezoluţie

3 Confirmaţi cu OK.
Spaltenumbruch

Setare contrast
1 Apăsaţi OK 1064 şi OK.
2 Setaţi contrastul dorit cu [:

-/1 – pentru copii mai deschise şi transmitere faxuri
4 (setare din fabrică) – ajustare optimizată pentru
tipărire texte şi fotografii
+/7 – pentru copii mai închise şi transmitere faxuri (de
exemplu documente cu scris mai şters)

3 Confirmaţi cu OK.

Setare grad de luminozitate
1 Apăsaţi OK 1065 şi OK.
2 Selectaţi cu [ gradul de luminozitate dorit.

-/1 – luminozitate crescută
4 (setare din fabrică) – ajustare optimizată pentru
tipărire texte şi fotografii
+/7 – luminozitate scăzută

3 Confirmaţi cu OK.

Indicaţie
Realizare copii
Puteţi porni oricând copierea apăsând pe
COPY. Apăsaţi pe ECO pentru a realiza o
copie cu funcţia ecologică de economisire a
tonerului.

Indicaţie
Selectare valori presetate
Selectaţi cu [ din valorile presetate. Sunt
salvate valori standard de exemplu pentru
micşorarea de la A4 la A5 sau pentru
ajustarea formatelor europene Din la
formatele americane Letter sau Legal.

Indicaţie
Realizare copii
Puteţi porni oricând copierea apăsând pe
COPY. Apăsaţi pe ECO pentru a realiza o
copie cu funcţia ecologică de economisire a
tonerului.
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9 Setări
Modificarea setărilor de bază

Mutare cursor 6

Se printează lista de setări

Setare funcţie ecologică de 
economisire a curentului 
electric
Setare funcţie ecologică de economisire a curentului electric

Cu această funcţie stabiliţi după cât timp de la tipărire
aparatul comută pe modul de economisire a energiei
electrice. De oricâte ori doriţi să trimiteţi un fax sau să
copiaţi un document, aparatul va trece automat de le
modul economic la modul de operare.
1 Apăsaţi ECO.
2 Selectaţi cu [ ECONOM.ENERG..
3 Confirmaţi cu OK.

4 Cu [ selectaţi intervalul de timp (în minute) după
care aparatul comută pe modul de economisire a
energiei electrice. Selectaţi 0, dacă doriţi ca aparatul să
comute pe modul de economisire a energiei electrice
imediat după tipărire. 

5 Confirmaţi cu OK.

Setare funcţie ecologică de 
economisire a tonerului
Setare funcţie ecologică de economisire a tonerului

Cu această setare porniţi funcţia ecologică de economisire
a tonerului. Paginile tipărite sunt un pic mai şterse, însă
creşte numărul paginilor pe care le puteţi tipări cu un
cartuş de toner.
1 Apăsaţi ECO.
2 Selectaţi cu [ ECONOM. TONER.
3 Confirmaţi cu OK.

4 Selectaţi cu [ dacă doriţi activarea sau dezactivarea
funcţiei.

5 Confirmaţi cu OK.

Selectare ţară
Setare corectă pentru ţară

1 Apăsaţi OK 031 şi OK.
2 Setaţi ţara unde utilizaţi aparatul cu [.
3 Confirmaţi cu OK.

Selectare limbă
1 Apăsaţi OK 033 şi OK.
2 Selectaţi limba dorită de afişaj cu [.
3 Confirmaţi cu OK.
Spaltenumbruch

Introducere dată şi oră
1 Apăsaţi OK 011 şi OK.
2 Introduceţi data (uneori din două cifre), de

exemplu31¦05¦25 pentru 31.5.2025.
3 Introduceţi ora – de exemplu 14¦00 pentru

ora 14.
4 Confirmaţi cu OK.

Indicaţie
Modificarea setărilor de bază
Setările modificate sunt memorate ca o nouă
setare de bază. Pentru un singur proces, alegeţi o
funcţie specială; aveţi în vedere să restabiliţi
ulterior o setare standard sau setarea din fabrică.

Indicaţie
Navigare în meniu
Mişcaţi cursorul cu [. Cu C vă întoarceţi la
nivelul precedent de meniu. Cu j ieşiţi din
meniu şi vă întoarceţi la ecranul iniţial.

Indicaţie
Tasta Help
Puteţi tipări o listă a tuturor setărilor şi apăsând
pe ¨. Selectaţi cu [ SETARE. Confirmaţi cu
OK.

Indicaţie
Apelare funcţii
Puteţi accesa de asemenea funcţia, apăsând
OK, 0021 şi OK. 

Indicaţie
Apelare funcţii
Puteţi accesa de asemenea funcţia, apăsând
OK, 0022 şi OK. 

ATENŢIE!

Setaţi corect ţara!
Setaţi ţara unde este folosit aparatul. Altfel
aparatul dvs. nu va fi adaptat la reţeaua de
telefonie. Dacă lista nu conţine ţara dvs., trebuie
să alegeţi o altă setare şi să utilizaţi cablul de
telefon corect al ţării. Întrebaţi dealerul dvs.
autorizat.
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Setare fus orar
UTC

Timpul universal coordonat este (UTC, Coordinated
Universal Time) timpul mondial standardizat actual.
Pornind de la Greenwich, Londra (meridianul zero) globul
pământesc este împărţit în zone temporale. Aceste zone
temporale sunt definite cu abaterea de la UTC (în ore), de
exemplu UTC+1 pentru ora Europei Centrale (CET).
Setare fus orar

În ţările cu mai multe fuse orare puteţi alege din lista de
fuse orare predefinite sau să introduce manual deviaţia
fusului dumneavoastră orar de la UTC. În ţările cu un
singur fus orar setarea se ajustează automat, dacă setaţi
corect ţara (vezi şi capitolul selectare ţară, pagina 35).
1 Apăsaţi OK 012 şi OK.
2 Cu [ alegeţi fusul orar în care folosiţi aparatul.
3 Setarea manuală a deviaţiei de la UTC: Setaţi

deviaţia (în ore) cu ajutorul tastelor numerice de
exemplu 1 pentru UTC+1. Display-ul afişează
editorul de fus orar. 

4 Confirmaţi cu OK.
Trecere automată oră de vară/ oră de iarnă.

Spaltenumbruch

Introducere număr de 
telefon şi nume propriu
Linie antet

Numărul şi numele dumneavoastră vor apărea la marginea
de sus a fiecărui document expediat prin fax (= antetul),
împreună cu data, ora şi numărul paginii.
Mutare cursor 1

Introducere nume
1 Apăsaţi OK 021 şi OK.
2 Introduceţi numele cu tastele (A – Z).
3 Confirmaţi cu OK.

Introducere număr
1 Apăsaţi OK 022 şi OK.
2 Introduceţi numărul dumneavoastră.
3 Confirmaţi cu OK.

Setare tonuri de apel
Selectare tonuri de apel
Selectare tonuri de apel

Cu această funcţie selectaţi tonul de apel standard. Puteţi
aloca tonuri de apel individuale înregistrărilor din agenda
de telefon (vezi şi capitolul memorare înregistrare, pagina
19).
1 Apăsaţi OK 054 şi OK.
2 Selectaţi  tonul de apel dorit cu  [.
3 Confirmaţi cu OK.

Setare nivel de volum
1 Apăsaţi OK 055 şi OK.
2 Selectaţi volumul dorit cu [.
3 Confirmaţi cu OK.

Setarea numărului de apeluri 
sonore
Setarea numărului de apeluri sonore

Cu această funcţie puteţi seta numărul de apeluri sonore
pentru recepţia faxului. După numărul de apeluri setate
aparatul trece din modul fax în cel de recepţie fax. Selectaţi
0, pentru a opri apelurile sonore (vezi şi capitolul recepţie
silenţioasă fax, pagina 38)
1 Apăsaţi OK 042 şi OK.
2 Selectaţi cu [ numărul dorit de sunete ale soneriei.
3 Confirmaţi cu OK.

Setare rezoluţie

Setarea rezoluţiei pentru 
transmiterea fax
1 Apăsaţi OK 4013 şi OK.
2 Selectaţi rezoluţia dorită cu [:

STANDARD – pentru documente fără caracteristici
speciale
FIN – Pentru texte tipărite cu caractere mici, respectiv
desene
SFIN – pentru documente cu detaliate
FOTO – pentru fotografii

3 Confirmaţi cu OK.

Indicaţie
Editor de fus orar
Apăsaţi pe [, pentru a schimba semnul (+/
-). Puteţi introduce şi valori mai mici de o
oră de exemplu 0.15 (sau 0.25), pentru un
sfert de oră, 0.30 (sau 0.50) pentru o
jumătate de oră sau 0.45 (sau 0.75) pentru
trei sferturi de oră.

Indicaţie
Trecere automată oră de vară/ oră de 
iarnă.
Prin setarea ţării şi a fusului orar se face automat
trecerea la ora de vară sau de iarnă. Setarea
automată e anulată dacă introduceţi manual
deviaţia de la TUC (timpul universal coordonat)
cu editorul de fus orar.

Indicaţie
Introducere litere
Introduceţi majusculele cu tasta ú apăsată.
Introduceţi caracterele de tip space cu ½.
Apăsaţi ;ü, pentru inserarea caracterelor
speciale şi simbolurilor. Apăsaţi ûü pentru
inserarea caracterelor speciale specifice limbii.
Selectaţi cu [. Confirmaţi cu OK.
Mişcaţi cursorul cu [. Puteţi şterge anumite
caractere cu  C.
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Setare rezoluţie pentru copiere
1 Apăsaţi OK 103 şi OK.
2 Selectaţi rezoluţia dorită cu [:

AUTO – ajustare optimizată pentru toate tipurile de
documente
TEXT – Pentru texte tipărite cu caractere mici,
respectiv desene
SURSĂ ÎNCĂRCARE – pentru documente cu
detaliate
FOTO – cea mai mare rezoluţie

3 Confirmaţi cu OK.

Setare contrast
1 Apăsaţi OK 104 şi OK.
2 Setaţi contrastul dorit cu [:

-/1 – pentru copii mai deschise şi transmitere faxuri
4 (setare din fabrică) – ajustare optimizată pentru
tipărire texte şi fotografii
+/7 – pentru copii mai închise şi transmitere faxuri (de
exemplu documente cu scris mai şters)

3 Confirmaţi cu OK.

Setarea gradului de 
luminozitate pentru copiere
1 Apăsaţi OK 105 şi OK.
2 Selectaţi cu [ gradul de luminozitate dorit.

-/1 – luminozitate crescută
4 (setare din fabrică) – ajustare optimizată pentru
tipărire texte şi fotografii
+/7 – luminozitate scăzută

3 Confirmaţi cu OK.

Dezactivarea sunetelor 
tastelor
Dezactivarea sunetelor tastelor

Fiecare apăsare de buton este acompaniată de un sunet.
Puteţi opri sunetelor tastelor de aparatul dumneavoastră.
1 Apăsaţi OK 007 şi OK.
2 Selectaţi cu [ dacă doriţi activarea sau dezactivarea

funcţiei.
3 Confirmaţi cu OK.

Realizarea setărilor pentru 
hârtie
Modificarea setărilor de bază

Setare grosime hârtie
1 Apăsaţi OK 201 şi OK.
2 Selectaţi cu [ grosimea hârtiei introduse.
3 Confirmaţi cu OK.

Setare sursă hârtie
Introducere

În tava de alimentare hârtie puteţi pune hârtie normală sau
formulare pretipărite. În alimentarea manuală de hârtie
puteţi introduce formate speciale de hârtie, plicuri de
scrisori, folii transparente, coli de etichete sau hârtii
imprimate în prealabil.
1 Apăsaţi OK 202 şi OK.
2 Selectaţi cu [ sursa de hârtie.
3 Confirmaţi cu OK.
Spaltenumbruch

Setarea formatului hârtiei
1 Apăsaţi OK 203 şi OK.
2 Selectaţi cu [ dacă doriţi să setaţi formatul de hârtie

pentru tava de alimentare cu hârtie sau pentru
dispozitivul de alimentare manuală.

3 Confirmaţi cu OK.
4 Selectaţi cu [ formatul de hârtie dorit. Acordaţi

atenţie indicaţiilor de la Date tehnice.
5 Confirmaţi cu OK.

Transmitere fax din 
memorie
Transmitere fax din memorie

Puteţi selecta dacă doriţi să scanaţi şi să transmiteţi direct
documente sau dacă doriţi să le transmiteţi din memoria
intermediară. La transmiterea directă documentul e citit în
timpul transmiterii.  Pentru transmiterea din memorie
documentul e citit întâi şi apoi se realizează conexiunea cu
destinatarul. 
Memorie fax plină

1 Apăsaţi OK 4012 şi OK.
2 Selectaţi setarea dorită cu [. 
3 Confirmaţi cu OK.

Indicaţie
Modificarea setărilor de bază
Setările modificate sunt memorate ca o nouă
setare de bază. Pentru un singur proces, alegeţi o
funcţie specială; aveţi în vedere să restabiliţi
ulterior o setare standard sau setarea din fabrică.

Indicaţie
Memorie fax plină
Dacă memoria este plină cu mesaje,
documentele sunt scanate şi transmise direct.
Setări  · Setare contrast 37
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Activare şi dezactivare 
antetul
Linie antet

Numărul de telefon şi numele propriu, vor apărea pe
fiecare antet al faxurilor transmise. Dacă nu doriti să
transmiteţi o astfel de informaţie puteţi anula această
funcţie.
1 Apăsaţi OK 4014 şi OK.
2 Selectaţi cu [ dacă doriţi activarea sau dezactivarea

funcţiei.
3 Confirmaţi cu OK.

Activare şi dezactivare 
raport de expediere
Activare şi dezactivare raport de expediere

După fiecare transmitere aparatul tipăreşte un raport de
expediere. Aveţi două setări la dispoziţie. 
1 Apăsaţi OK 4011 şi OK.
2 Selectaţi cu [ din următoarele setări:

INTOTDEAUNA – Raportul se va printa după fiecare
transmisie fax fie ea realizată sau eşuată.
LA EROARE – Raportul este printat numai dacă
transmisia nu s-a realizat complet sau s-a terminat
prematur.

3 Confirmaţi cu OK.

Setarea modului de operare 
fax
Separatorul apelurilor de fax

Funcţia integrată de separare a apelurilor de fax selectează
mesajele de fax de apelurile telefonice. Mesajele de fax sunt
primite în mod automat, convorbirile telefonice pot fi
preluate - chiar şi pe aparate suplimentare conectate. În
timp ce aparatul verifică apelul, sună în continuare.
Setarea modului de operare fax

Aveţi următoarele posibilităţi. Modul dorit apare pe afişaj.
1 Apăsaţi OK 041 şi OK.
2 Selectaţi opţiunea dorită cu [.

3 Confirmaţi cu OK.

Mod manual
Mod manual

Mesajele prin fax nu vor mai fi primite automat de către
aparat. Puteţi lansa primirea manuală a faxului, apăsând
o. Această setare este potrivită dacă doriţi să primiţi faxuri
printr-un modem sau calculator.

Mod fax
Mod fax

În modul fax aparatul va suna, de câte ori l-aţi setat cu
funcţia 042 (vezi şi capitolul Setarea numărului de tonuri
de apel, pagina  36). După aceasta recepţia fax porneşte
automat. Trebuie să alegeţi această optiune dacă doriţi să
primiţi faxuri in principal la acest aparat.

Mod TAM (robot telefonic)
Mod TAM (robot telefonic)

Trebuie să setaţi aparatul la acest mod dacă aveţi
dispozitive adiţionale conectate la mufa Ï/EXT. a
aparatului, în mod special un robot telefonic. Dacă un
robot adiţional primeşte un apel telefonic, aparatul va
verifica dacă apelul este o transmisie fax sau nu. Dacă
aparatul recunoaşte o transmisie fax, acesta va prelua
automat recepţia faxului.
Robot telefonic

Dacă nu aveţi un robot telefonic sau dacă robotul nu
acceptă apelul, aparatul va prelua apelul după un număr
presetat de apeluri sonore şi recepţionează automat orice
transmisie fax.
Comutare fax 1

Modul automat
Type 3 (mit Telefon)

(LPF¦5125, LPF¦5135)
Modul automat

Dacă modul Autoamt este activat, aparatul fax va verifica
dacă apelul este un fax sau un apel telefonic. Aparatul
primeşte faxuri automat.  În timp ce aparatul verifică
apelul, sună în continuare. Puteţi accepta apeluri telefonice
în orice moment. După un număr predeterminat de
apeluri sonore, aparatul va prelua apelul şi va recepţiona
silenţios un potenţial fax.

Recepţie fax silenţioasă
Recepţie fax silenţioasă

Setaţi numărul de tonuri de apel 0 (vezi şi capitolul Setarea
numărului tonurilor de apel, pagina 36) şi modul de
recepţie fax pe modul fax (vezi şi capitolul Setare mod
recepţie fax, pagina 38), pentru a recepţiona mesaje fax fără
ca aparatul să sune.
Recepţie fax manuală

Indicaţie
Mod de recepţie fax cu aparate 
suplimentare
Alegeţi funcţia TAM, fax sau modul manual,
în cazul în care aveţi cuplate alte aparate la
mufa Ï/EXT. a aparatului.

Indicaţie
Mesaj fax cu telefon suplimentar
Ridicaţi receptorul unui aparat suplimentar şi
ascultaţi; dacă primiţi un mesaj prin fax (piuit
sau nici un ton) puteţi lansa procesul de primire
a faxului, apăsând la telefonul suplimentar
*5 sau tasta o a aparatului. Aparatele
suplimentare trebuie setate pe procedura de
telefonie digitală (tonuri DTMF) (consultaţi
pentru aceasta manualul de instrucţiuni al
telefonului dvs. suplimentar)

Indicaţie
Recepţie fax manuală
Dacă aparatul este setat pe recepţie manuală, nu
veţi putea auzi, nici recepţiona mesaje fax (vezi şi
capitolul setare mod recepţie fax, pagina 38).
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Opţiuni suplimentare de 
transmitere fax

Reducere viteză de transmitere
Reducere viteză de transmitere

Aparatul ajustează viteza de transmitere la calitatea liniei
telefonice. Aceasta poate dura ceva timp în cazul
transmiterii internaţionale. Setaţi o viteză de transmitere
mai joasă, dacă expediaţi mesaje prin fax în reţea cu o
calitate a liniei mai scăzută.
1 Apăsaţi OK 4015 şi OK.
2 Selectaţi viteza dorită cu [.
3 Confirmaţi cu OK.

Setare afişaj
Setare afişaj

Configuraţi ce informaţii trebuie afişate pe display în
timpul transmisiei.
1 Apăsaţi OK 4016 şi OK.
2 Selectaţi cu [, dacă doriţi să fie afişate viteza de

transmitere sau numărul de pagini transmis. 
3 Confirmaţi cu OK.
Spaltenumbruch

Opţiuni suplimentare de 
primire a faxurilor

Reducerea vitezei de recepţie
Reducerea vitezei de recepţie

Aparatul ajustează viteza de recepţie la calitatea liniei
telefonice. Setaţi o viteză de recepţie mai mică dacă această
ajustare durează prea mult sau dacă nu se realizează
conexiunea. 
1 Apăsaţi OK 4026 şi OK.
2 Selectaţi viteza de recepţie cu [.
3 Confirmaţi cu OK.

Setare ajustare pagini
Setare ajustare pagini

Mesajele fax recepţionate pot fi ajustate automat la
formatul de hârtie introdus.  Puteţi introduce şi o valoare
fixă (procent) pentru ajustarea paginii.
Setarea formatului hârtiei

1 Apăsaţi OK 4024 şi OK.
2 Selectaţi cu [ ajustarea automată sau dacă doriţi să

introduceţi o valoare fixă.
3 Confirmaţi cu OK.
4 Introducere valoare fixă: Introduceţi un procent

pentru micşorare între 70 şi 100 %.
5 Confirmaţi cu OK.

Setarea pragului pentru paginaţie
Setarea pragului pentru paginaţie

Unele mesaje fax au un număr de rânduri mai mare decât
cel ce poate fi tipărit.  Cu pragul pentru paginaţie stabiliţi
de la ce număr de rânduri acestea se vor tipări pe pagina
următoare. Toate rândurile sub această valoare sunt şterse.
1 Apăsaţi OK 4027 şi OK.
2 Selectaţi cu [ din următoarele setări:

PORNIT – Toate rândurile care ies cu mai mult de trei
centimetri din pagină se tipăresc pe pagina următoare.
Toate rândurile în plus sub această valoare sunt şterse.
OPRIT – Toate rândurile care ies cu mai mult de un
centimetru din paginã se tipăresc pe pagina următoare.
Toate rândurile în plus sub această valoare sunt şterse.

3 Confirmaţi cu OK.

Printare copii multiple
Printare copii multiple

Puteţi seta aparatul să printeze mai multe copii ale aceluiaşi
fax la recepţia acestuia.
1 Apăsaţi OK 4022 şi OK.
2 Introduceţi o valoare între 1 şi 99.
3 Confirmaţi cu OK.
Spaltenumbruch

Blocarea aparatului
Blocarea aparatului

Cu funcţia blocare, vă puteţi asigura că persoanele
neautorizate nu vor avea acces la aparat. Numai după
introducerea corectă a codului este posibilă accesarea
funcţiilor sau introducerea numerelor. Blocarea se
activează automat după fiecare utilizare a aparatului.

Introducerea codului PIN
Introducerea codului PIN

1 Apăsaţi OK 921 şi OK.
2 Introduceţi un cod PIN din 4 cifre.
3 Confirmaţi cu OK.
4 Introduceţi codul din nou pentru confirmare.
5 Confirmaţi cu OK.

Blocarea tastaturii
Blocarea tastaturii

Cu această funcţie blocaţi toată tastatura aparatului.
1 Apăsaţi OK 922 şi OK.
2 Introduceţi un cod PIN din 4 cifre.
3 Confirmaţi cu OK.
4 Selectaţi cu [ dacă doriţi activarea sau dezactivarea

funcţiei.
5 Confirmaţi cu OK.

Indicaţie
Setarea formatului hârtiei
Pentru o ajustare automată formatul hârtiei
introduse trebuie setat corect (vezi şi capitolul
setare format hârtie, pagina 37).

Indicaţie
Introducerea codului PIN
Dacă deja aţi înregistrat un cod, aparatul vă va
cere vechiul cod înainte de a putea introduce
noul cod.
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Blocare selectare manuală
Blocare selectare manuală

Cu această funcţie blocaţi selectarea manuală a numerelor
de telefon. Puteţi apela înregistrări din agenda de telefon.
Selectarea manuală a numerelor de urgenţă nu e posibilă.
1 Apăsaţi OK 923 şi OK.
2 Introduceţi un cod PIN din 4 cifre.
3 Confirmaţi cu OK.
4 Selectaţi cu [ NUMAI DIRECT..
5 Confirmaţi cu OK.

Blocare setări
Blocare setări

Cu această funcţie blocaţi modificarea setărilor la aparatul
dumneavoastră.
1 Apăsaţi OK 924 şi OK.
2 Introduceţi un cod PIN din 4 cifre.
3 Confirmaţi cu OK.
4 Selectaţi cu [ dacă doriţi activarea sau dezactivarea

funcţiei.
5 Confirmaţi cu OK.

Tipărire liste si rapoarte

Printează lista de funcţii
Printează lista de funcţii

Apăsaţi OK, 81 şi OK pentru tipărirea unei liste cu
toate funcţiile aparatului dvs.
Printează lista de funcţii

Tipărirea agendei de telefon
Tipărirea agendei de telefon

Apăsaţi OK, 83 şi OK pentru a printa o listă cu toate
intrări şi grupuri salvate din agenda telefonică.
Tipărirea agendei de telefon

 Tipărire jurnal fax/ listă de apeluri
Jurnalul de transmisii fax

Jurnalul conţine o listă a ultimelor 30 de transmisii
efectuate. Jurnalul fax se tipăreşte automat după 30
transmisii. Puteţi printa jurnalul fax la orice oră.
Listă de apeluri

Lista de reapelare/ de apelanţi (LPF¦5125, LPF¦5135)
cuprinde ultimele 50 numere apelate şi apelurile primite.
Lista de apeluri nu se tipăreşte automat cu jurnalul fax.
Apăsaţi OK 82 şi OK.

Tipărire jurnal de fax

Printarea listei de procese
Printarea listei de procese

Apăsaţi OK 84 şi OK. Aparatul va printa o listă a
tuturor operaţiilor în desfăşurare.
Printarea listei de procese

Se printează lista de setări
Printare listă de setări

Apăsaţi OK, 80 şi OK pentru tipărirea unei liste cu
toate setările aparatului dvs.
Se printează lista de setări

Indicaţie
Tasta Help
Puteţi tipări lista de funcţii şi apăsând pe ¨.
Selectaţi cu [ LISTA FUNCTII.
Confirmaţi cu OK.

Indicaţie
Tasta Help
Puteţi tipări agenda de telefon şi apăsând pe ¨.
Selectaţi cu [ AGENDA. Confirmaţi cu OK.

Indicaţie
Tasta Help
Puteţi tipări jurnalul şi apăsând pe ¨. Selectaţi
cu [ JURNALE. Confirmaţi cu OK.

Indicaţie
Tasta Help
Puteţi tipări o listă de comenzi şi apăsând pe ¨.
Selectaţi cu [ COMENZI. Confirmaţi cu OK.

Indicaţie
Tasta Help
Puteţi tipări o listă a tuturor setărilor şi apăsând
pe ¨. Selectaţi cu [ SETARE. Confirmaţi cu
OK.
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10 Conectări telefon şi aparate suplimentare

Setare procedură de apelare
Funcţia nu este suportată în toate ţările şi reţelele

(Funcţia nu este suportată în toate ţările şi
reţelele)

În anumite ţări puteţi seta procedeul de formare – puls sau
ton (tonuri DMTF).
Setare procedură de apelare

1 Apăsaţi OK 053 şi OK.
2 Selectaţi procedura dorită de selectare a modului cu

[.
3 Confirmaţi cu OK.

Instalare reţea publică de 
telefonie (PSTN)
Funcţia nu este suportată în toate ţările şi reţelele

(Funcţia nu este suportată în toate ţările şi
reţelele)
Reţea publică de telefonie (PSTN)

Instalare reţea publică de telefonie (PSTN)

Aparatul se ajustează automat la reţeaua de telefonie, dacă
setaţi corect ţara  (vezi şi capitolul selectare ţară, pagina
35). E posibil să fie nevoie de setări suplimentare pentru
reţeaua publică de telefonie (PSTN). Consultaţi
distribuitorul sau serviciul de suport tehnic pentru clienţi.
1 Apăsaţi OK 032 şi OK.
2 Selectaţi setarea dorită cu [.
3 Confirmaţi cu OK.

Instalare linie telefonică 
secundară (PABX)
Instalaţii de post secundar

Instalaţiile de post secundar  (PABX)  sunt întâlnite în
multe companii şi în unele case private. Trebuie să
introduceţi un prefix de apelare pentru a primi legătura de
la racordul postului secundar la reţeaua de telefonie
publică (PSTN).
Telefon suplimentar, nu post secundar

Instalare linie telefonică secundară (PABX)

Puteţi opera aparatul într-un sistem PABX, introduce
lungimea numerelor interne (= interior) şi salva codul ce
trebuie format pentru a putea suna în reţeaua publică de
telefonie (= prefix de apelare).
Codul de acces extern se apelează automat

Setare tip de conectare
1 Apăsaţi OK 051 şi OK.
2 Selectaţi cu [ dacă utilizaţi aparatul dvs. la un post

secundar.
3 Confirmaţi cu OK.

Setare prefix de apelare

Setare lungime interior
1 Apăsaţi OK 0521 şi OK.
2 Introduceţi lungimea corectă pentru numere interne.

Puteţi şterge anumite caractere cu  C. Luaţi cel mai
lung număr apoi adăugaţi o cifra la acesta. De exemplu,
dacă numerele interne sunt formate din 4 cifre, atunci
introduceţi 5.

3 Confirmaţi cu OK.

Introducere prefix de apelare
1 Apăsaţi OK 0522 şi OK.
2 Introduceţi prefixul de apelare prin care puteţi contacta

reţeaua de telefonie publică. Cel mai frecvent acesta este
0.

3 Confirmaţi cu OK.
Spaltenumbruch

Indicaţie
Setare procedură de apelare
Utilizaţi varianta de telefonie analogică doar
dacă procedura telefoniei digitale nu este  încă
activată pentru racordul dvs.

Indicaţie
Reţea publică de telefonie (PSTN)
Cu această funcţie pregătiţi aparatul pentru
conectarea la reţeaua publică de telefonie
(PSTN). Pentru conectarea la o linie telefonică
secundară (PABX) vezi şi capitolul instalare linie
telefonică (PABX) , pagina 41.

Indicaţie
Telefon suplimentar, nu post secundar
Un telefon suplimentar care este conectat
împreună cu aparatul la o priză de telefon nu
poate fi considerat post secundar.

Indicaţie
Codul de acces extern se apelează 
automat
Imediat ce aţi realizat aceste setări, nu mai este
nevoie să introduceti codul de linie externă de
fiecare dată când doriti să introduceti un număr
extern. Aparatul va introduce automat codul de
linie externă pentru numere la fel de lungi sau mai
lungi decât cel configurat pentru liniile interne.

Indicaţie
Cod de acces extern 
necorespunzător
În cazuri rare, prefixul de apel poate fi o altă
cifră sau poate fi alcătuit din două cifre. În
cazul instalaţiilor telefonice mai vechi,
prefixul poate fi R(=Flash). Apăsaţi Rø

pentru a introduce prefixul de apelare. În
cazul în care nu este posibilă conectarea la
reţeaua publică de telefonie, adresaţi-vă
furnizorului instalaţiei dvs. telefonice.
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Legătură DSL
Legătură DSL

În cazul în care utilizaţi un modem DSL: Conectaţi
aparatul la fanta prevăzută în acest scop pentru telefoane şi
aparate fax analogice! Veţi găsi mai multe informaţii în
manualul de instrucţiuni al instalaţiei dvs. DSL. Eventual
consultaţi furnizorul dvs. de servicii de telefonie sau
Internet.

Legătură IDSN
Legătură IDSN

Aparatul dvs este un fax tip analog (grupa 3). El nu este un
fax ISDN (grupa 4), şi deci nu poate opera direct pe o
conectare ISDN. Pentru a putea face acest lucru, aveţi
nevoie de un adaptor analog sau de o conectare pentru
terminale analogice. Veţi găsi detalii despre conectarea
ISDN în manual de instrucţiuni al adaptorului de terminal
sau al router-ului.

Conectare aparate 
suplimentare
Aparate suplimentare

Puteţi utiliza la racordul dvs. de telefonie şi alte aparate ca
de exemplu telefoane cordless, roboturi telefonice,
modem-uri sau un contor de unităţi.

Racordare la aparat
Conectare la aparat

Puteţi conecta aparate suplimentare direct la aparat.
Introduceţi cablul telefonului aparatului suplimentar în
slotul Ï/EXT. (conectare RJ-11) al aparatului.
Externe Geräte anschließen

Conectare la linia telefonică
Ordine conectare

Pentru ca funcţia de comutare pe fax să fie activă, aparatul
trebuie să fie în primul rând conectat, dacă sunt mai multe
aparate conectate la aceeaşi priză de telefon. Fiţi atent la
ordinea corectă de conectare.
Conexiune la prima doză pentru telefon

Utilizare telefoane 
suplimentare (Easylink)
Easylink

Cu ajutorul funcţiei Easylink puteţi controla aparatul dvs.
prin intermediul telefoanelor suplimentare. Aparatele
suplimentare trebuie setate pe procedura de telefonie
digitală (tonuri DTMF) (consultaţi pentru aceasta
manualul de instrucţiuni al telefonului dvs. suplimentar)

Pornire recepţie fax
Ridicaţi receptorul unui aparat suplimentar şi ascultaţi;
dacă primiţi un mesaj prin fax (piuit sau nici un ton) puteţi
lansa procesul de primire a faxului, apăsând la telefonul
suplimentar *5 sau tasta o a aparatului.
Închidere telefon suplimentar

Închideţi telefonul suplimentar atunci când se modificã
apelul sonor. Aparatul a preluat recepţia mesajului fax.

Obţinere legătură
Dacă ridicaţi receptorul unui aparat suplimentar şi
aparatul sună în continuare, respectiv încearcă să
primească faxuri, puteţi separa aparatul de linia telefonică.
Apăsaţi la telefonul suplimentar **.

Utilizare robot telefonic 
extern
Robotul telefonic extern trebuie sã dispunã de o funcþie de
recunoaştere paralelã pentru recepþia apelurilor primite.
Întrebaţi dealerul dvs. autorizat.
Pentru o funcţionare optimă, robotul telefonic trebuie
conectat la slotul Ï/EXT. al aparatului. Ca mod de
recepþie fax alegeþi modul robot telefonic EXT (vezi şi
capitolul setarea modului de recepþie fax, pagina 38).
Lungimea textului de întâmpinare

Semnalele de fax la robot

Indicaţie
Conexiune la prima doză pentru telefon
Dacă aveţi mai multe prize de telefon pentru
acelaşi racord, trebuie să conectaţi aparatul la
prima doză de telefon.

Indicaţie
Lungimea textului de întâmpinare
Textul mesajului de întâmpinare trebuie să fie
mai scurt de zece secunde. Evitaţi să introduceţi
muzică în mesajul de întâmpinare. Dacă robotul
telefonic are o "funcţie de eficientizare" (o
funcţie prin care numărul tonului de apel se
schimbă de îndată ce intră mesaje noi), aceasta
va fi dezactivată.

Indicaţie
Semnalele de fax la robot
Dacă robotul telefonic înregistrează semnale de
fax, dar aparatul nu poate primi nici un fax,
verificaţi conectarea sau textul mesajului de
întâmpinare al robotului extern suplimentar.
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11 Serviciu
Defecţiuni

Afişare index contor
Afişare index contor

Puteţi afişa diferite indexuri ale contorului aparatului în
scop informativ.

Afişarea numărului de pagini 
trimise prin fax
Afişarea numărului de pagini trimise prin fax

Apăsaţi OK 941 şi OK. Se afişează numărul
paginilor trimise prin fax.

Afişarea numărului de pagini 
recepţionate prin fax
Afişarea numărului de pagini recepţionate prin fax

Apăsaţi OK 942 şi OK. Se afişează numărul
paginilor recepţionate prin fax.

Afişarea numărului de documente 
scanate
Afişarea numărului de pagini scanate

Apăsaţi OK 943 şi OK. Se afişează numărul de
documente scanate.

Afişarea numărului de pagini 
imprimate
Afişarea numărului de pagini imprimate

Apăsaţi OK 944 şi OK. Se afişează numărul
paginilor imprimate.

Afişarea numărului de pagini 
copiate
Afişarea numărului de pagini copiate

Apăsaţi OK 945 şi OK. Se afişează numărul
paginilor copiate.

Afişarea nivelului cartuşului
Memoria nivelului

Aparatul înregistrează cantitatea de toner folosită pentru
fiecare printare şi calculează nivelul tonerului. Nivelul este
salvat în fiecare cartuş de toner.
Afişarea nivelului cartuşului

Apăsaţi OK 946 şi OK. Nivelul cartuşului este
indicat de o scală de 100 % (plin) şi 0 % (gol).

Informare despre versiune 
firmware
1 Apăsaţi OK, 934 şi de două ori OK.
2 Sunt afişate indicaţiile despre versiunea firmware a

aparatului.
3 Confirmaţi cu OK.

Înlocuire cartuş toner
Memoria nivelului

Aparatul înregistrează cantitatea de toner folosită pentru
fiecare printare şi calculează nivelul tonerului. Nivelul este
salvat în fiecare cartuş de toner. Puteţi să folosiţi diverse
cartuşe de toner şi să afişaţi nivelul respectiv al tonerului în
cartuş.
Cartuş toner 3

Utilizaţi consumabile originale!

Respectaţi indicaţiile de pe ambalaj

1 Deschideţi aparatul, rabatând în faţă capacul acestuia.

Indicaţie
Indicaţii referitoare la deranjamente
Dacă apar defecţiuni, fiţi atent la indicaţiile de
pe afişaj şi din raportul de erori.

PERICOL!

Praf de toner scurs!
Nu deschideţi niciodată cartuşul toner. Dacă
din aparat iese praf de toner, evitaţi contactul cu
pielea şi ochii. Nu inhalaţi. Îndepărtaţi praful de
pe haine sau obiecte cu apă rece; apa caldă ar fixa
toner-ul. În niciun caz nu îndepărtaţi praful de
toner cu aspiratorul.

ATENŢIE!

Utilizaţi consumabile originale!
Utilizaţi exclusiv consumabile originale. Le
puteţi obţine de la dealerii autorizaţi sau prin
serviciul nostru de comandă. Alte consumabile
pot deteriora aparatul.

ATENŢIE!

Respectaţi indicaţiile de pe ambalaj
Fiţi atent la indicaţiile de pe ambalajele
consumabilelor.

ATENŢIE!

Nu deschideţi aparatul în cursul 
executării unei printări!
Nu deschideţi în niciun caz capacul în timp
ce aparatul printează.
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2 Scoateţi cartuşul de toner, apucând de mijloc şi
trăgându-l din aparat in sus.

3 La fiecare al treilea schimb al cartuşului de
toner trebuie să curăţaţi capul de imprimare LED.
Ştergeţi sticla capului de imprimare LED cu o cârpă
moale, fără puf peste cartuşul de toner.

4 Scoateţi cartuşul nou din ambalaj.
5 Îndepărtaţi benzile adezive şi folia neagră de protecţie,

păstrând banda de protecţie a cartuşului.

6 Agitaţi noul cartuş înainte şi înapoi de câteva ori pentru
a aşeza tonerul in mod egal şi pentru a îmbunătăţi
printarea.

7 Îndepărtaţi banda de protecţie trăgând din partea
stângă.

8 Introduceti cartuşul în aparat. Cartuşul trebuie să
scoată un sunet de confirmare a faptului că a intrat
corect în locul său.

PERICOL!

Muchiile capacului aparatului!
Fiţi atenţi la muchiile capacului aparatului.
Vă puteţi răni dacă introduceţi mâinile
lateral, în aparat.

PERICOL!

Praf de toner scurs!
Ridicaţi cu atenţie cartuşul de toner din
aparat, evitând căderea prafului de toner.
Atenţie unde aşezaţi cartuşul, praful rezidual
ar putea murdări locul de aşezare.
Depozitaţi cartuşele vechi sau deschise in
ambalajul original pentru ca praful de toner
să nu iasă. Aruncaţi cartuşele folosite numai
in locuri special amenajate. Nu le aruncaţi
niciodată în foc. Cartuşele trebuie să fie
ţinute departe de copii.

PERICOL!

Praf de toner scurs!
Imediat ce aţi dezlipit banda nu mai agitaţi
cartuşul. In caz contrar, praf de toner se
poate răspândi în aer.
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9 Închideţi aparatul.

Remedierea blocajului de 
hârtie
Introducere

Aparatul este prevăzut cu senzori care recunosc imediat când se
blochează hârtia. Dacă apar probleme de acest fel, alimentarea
cu hârtie este oprită imediat. Verificaţi toate următoarele trei
zone să nu aibă hârtii blocate: Tava pentru hârtie/dispozitivul
de alimentare cu hârtie, unitatea de printare şi unitatea de
fixare (vezi şi următoarele recomandări).
Cartuş toner 5

Îndepărtarea blocajului de hârtie 
la tava pentru hârtie/dispozitivul 
de alimentare cu hârtie
1 Scoateţi tava de hârtie din aparat.

2 Scoateţi cu atenţie hârtia.

3 Împingeţi tava de hârtie in aparat până la punctul
maxim.

ATENŢIE!

Cartuşul cu toner nu este introdus 
corect!
Dacă nu puteţi închide capacul aparatului,
cartuşul cu toner nu este introdus în mod
regulamentar. Scoateţi cartuşul cu toner şi
reintroduceţi-l corect.

PERICOL!

Praf de toner scurs!
In cazul în care se blochează hârtia in aparat o
scoateţi cu atenţie, după care o aruncaţi. Este
posibil ca tonerul să nu se fi fixat definitiv pe
hârtie şi praful de toner se poate ridica în aer. Nu
inhalaţi. Îndepărtaţi praful de pe haine sau
obiecte cu apă rece; apa caldă ar fixa toner-ul. În
niciun caz nu îndepărtaţi praful de toner cu
aspiratorul.

EX B5 B5

A5

B6

A4

EX B5 B5

A5

B6

A4
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Îndepărtarea blocajului de hârtie 
la unitatea de imprimare
1 Deschideţi aparatul, rabatând în faţă capacul acestuia.

2 Scoateţi cartuşul de toner, apucând de mijloc şi
trăgându-l din aparat in sus.

3 Deschideţi clapeta pentru blocajul hârtiei.

4 Scoateţi cu atenţie hârtia.

5 Închideţi clapeta pentru blocajul hârtiei.

PERICOL!

Muchiile capacului aparatului!
Fiţi atenţi la muchiile capacului aparatului.
Vă puteţi răni dacă introduceţi mâinile
lateral, în aparat.

PERICOL!

Praf de toner scurs!
Ridicaţi cu atenţie cartuşul de toner din
aparat, evitând căderea prafului de toner.
Atenţie unde aşezaţi cartuşul, praful rezidual
ar putea murdări locul de aşezare.
Nu deschideţi niciodată cartuşul toner. Dacă
din aparat iese praf de toner, evitaţi contactul
cu pielea şi ochii. Nu inhalaţi. Îndepărtaţi
praful de pe haine sau obiecte cu apă rece;
apa caldă ar fixa toner-ul. În niciun caz nu
îndepărtaţi praful de toner cu aspiratorul.
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6 Introduceti cartuşul în aparat. Cartuşul trebuie să
scoată un sunet de confirmare a faptului că a intrat
corect în locul său.

7 Închideţi aparatul.

Îndepărtarea blocajului de hârtie 
la unitatea de fixare
1 Deschideţi clapeta pentru blocajul hârtiei pe partea

posterioară a aparatului.

2 Desprindeţi ghidajul pentru hârtie de la unitatea de
fixare, apăsând maneta de fixare în jos pe ambele
părţi .

3 Scoateţi cu atenţie hârtia.

4 Închideţi clapeta pentru blocajul hârtiei. Rabataţi
maneta unităţii de fixare automat în poziţia de ieşire, la
închiderea clapetei pentru blocajul hârtiei.

ATENŢIE!

Cartuşul cu toner nu este introdus 
corect!
Dacă nu puteţi închide capacul aparatului,
cartuşul cu toner nu este introdus în mod
regulamentar. Scoateţi cartuşul cu toner şi
reintroduceţi-l corect.

PERICOL – TEMPERATURI 

Componente fierbinţi ale aparatului!
Unitatea de fixare şi zonele învecinate ale
acesteia dn interiorul aparatului se
înfierbântă în timpul funcţionării. În caz de
deschidere a aparatului nu atingeţi aceste
componente. Dacă eliminaţi de exemplu o
blocare a hârtiei, procedaţi cu precauţie.

Indicaţie
Continuaţi imprimarea
După remedierea defecţiunii, apăsaţi o

pentru a continua imprimarea. Apăsaţi j

pentru a opri afişarea defecţiunii.
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Remediere blocajului 
documentului
Introducere

Dacă se blochează documente în partea din faţă ridicaţi
panoul: 
1 Ridicaţi panoul până la maxim.

2 Scoateţi cu grijă hârtia sau documentul din aparat în
faţă

3 Închideţi panoul.

Spaltenumbruch

Curăţare
Opriţi aparatul

Opriţi aparatul şi scoateţi-l din priză înainte de a-l curăţa.
Opriţi aparatul

Gerät ausschalten

Repunerea în funcţiune

Indicaţii pentru curăţare!

Foi pentru curăţarea faxului

Spaltenumbruch

ATENŢIE!

Opriţi aparatul!
Decuplaţi aparatul de la întrerupătorul pornire/
oprire din spate, înainte de a scoate ştecherul din
priză.

ATENŢIE!

Repunerea în funcţiune!
Introduceţi cablul de alimentare în priză. Porniţi
aparatul doar după aceea cu întrerupătorul
de pornire / oprire de pe partea dorsală.

PERICOL!

Indicaţii pentru curăţare!
Utilizaţi o cârpă moale, fără scame. Nu utilizaţi
în nici un caz agenţi de curăţare lichizi sau uşor
inflamabili (spray-uri, agenţi abrazivi, agenţi
pentru lustru, alcool, etc.) Umezeala nu trebuie
să pătrundă în interiorul aparatului.
Umeziţi cârpa uşor cu alcool pentru curăţare,
pentru a îndepărta petele mai persistente. Cârpa
nu trebuie să fie în niciun caz udă.

Indicaţie
Foi pentru curăţarea faxului
Puteţi obţine foi speciale pentru curăţarea
faxului ca accesorii pentru aparat de la call
center-ul nostru. Introduceţi o foaie în fanta
pentru documente. Apăsaţi j; foaia este
aruncată afară. Repetaţi această operaţie de
câteva ori.
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Curăţarea scanerului şi 
dispozitivului de intrare a 
documentului
Introducere

Dacă pe paginile imprimate sau pe documentele trimise
prin fax apar dungi sau dacă documentele sunt trase cu
dificultate în aparat, trebuie să curăţaţi scanerul şi
dispozitivul de intrare a documentului.
1 Ridicaţi panoul până la maxim.

2 Ştergeţi cu o cârpă uşor partea inferioară a ferestrei
scannerului (‚) şi deasupra deschizăturii pentru
documente/folie scanner (= discurile de plastic albe) pe
partea superioară (ƒ) uşor, cu cârpă moale, care nu
lasă scame.

3 Curăţaţi rotiţele de cauciuc ale dispozitivului de intrare
a documentului (6¦x) cu o cârpă moale, care nu lasă

scame. Rotiţi cilindrii de alimentare; trebuie să curăţaţi
întreaga suprafaţă a cilindrilor.

4 Închideţi panoul.

Curăţarea capului de imprimare 
LED
Introducere

Dacă apar dungi albe pe paginile imprimate sau dacă
imaginea imprimată nu este clară, trebuie să curăţaţi capul
de imprimare LED.
1 Deschideţi aparatul, rabatând în faţă capacul acestuia.

PERICOL!

Indicaţii pentru curăţare!
Respectaţi instrucţiunile de curăţare, pagina
48.

ATENŢIE!

Nu deschideţi aparatul în cursul 
executării unei printări!
Nu deschideţi în niciun caz capacul în timp
ce aparatul printează.
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2 Scoateţi cartuşul de toner, apucând de mijloc şi
trăgându-l din aparat in sus.

3 Ştergeţi sticla capului de imprimare LED cu o cârpă
moale, fără puf peste cartuşul de toner.

4 Introduceti cartuşul în aparat. Cartuşul trebuie să
scoată un sunet de confirmare a faptului că a intrat
corect în locul său.

5 Închideţi aparatul.

PERICOL!

Muchiile capacului aparatului!
Fiţi atenţi la muchiile capacului aparatului.
Vă puteţi răni dacă introduceţi mâinile
lateral, în aparat.

PERICOL!

Praf de toner scurs!
Ridicaţi cu atenţie cartuşul de toner din
aparat, evitând căderea prafului de toner.
Atenţie unde aşezaţi cartuşul, praful rezidual
ar putea murdări locul de aşezare.
Nu deschideţi niciodată cartuşul toner. Dacă
din aparat iese praf de toner, evitaţi contactul
cu pielea şi ochii. Nu inhalaţi. Îndepărtaţi
praful de pe haine sau obiecte cu apă rece;
apa caldă ar fixa toner-ul. În niciun caz nu
îndepărtaţi praful de toner cu aspiratorul.

PERICOL!

Indicaţii pentru curăţare!
Respectaţi instrucţiunile de curăţare, pagina
48.

ATENŢIE!

Cartuşul cu toner nu este introdus 
corect!
Dacă nu puteţi închide capacul aparatului,
cartuşul cu toner nu este introdus în mod
regulamentar. Scoateţi cartuşul cu toner şi
reintroduceţi-l corect.
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Calibrarea scanerului
Calibrarea scanerului

Dacă pe paginile imprimate sau pe mesajele trimise prin
fax apar dungi verticale, probabil trebuie calibrat scanerul.
Indicaţii pentru calibrare!

1 Introduceţi o coală de hârtie în fanta pentru
documente.

2 Apăsaţi OK 931 şi OK.
3 Confirmaţi cu OK.
4 Aşteptaţi până când se încheie calibrarea şi aparatul

revine la ecranul iniţial.

Utilizare coduri de service
Introducere

Cu ajutorul codurilor de service ştergeţi setările modificate
şi resetaţi aparatul dvs. la setările din fabricaţie. Acest lucru
este necesar dacă aparatul cu setările modificate se
comportă altfel decât în mod aşteptat.
Utilizare coduri de service

1 Apăsaţi OK 933 şi OK.
2 Introduceţi codul de service.

70015 – şterge toate setările modificate.
Mesajele şi intrările agendei de telefon salvate vor fi
păstrate.
70026 – şterge mesajele de fax salvate,
dacă există probleme la tipărire..

3 Confirmaţi cu OK.
4 Selectaţi cu [ CONFIRMATI:   DA.
5 Confirmaţi cu OK.

Spaltenumbruch

Ajutor rapid
Ajutor rapid

În cazul în care apar probleme pe care nu le puteţi rezova
cu ajutorul descrierilor din acest manual de instrucţiuni de
utilizare (vezi şi indicaţiile de ajutor de mai jos), luaţi
următoarele măsuri.
1 Opriţi aparatul cu întrerupătorul de pornire / oprire

din spate.

2 Aşteptaţi cel puţin zece secunde.
3 Porniţi aparatul cu întrerupătorul de pornire / oprire

din spate.

4 Fiţi atent la indicaţiile de pe afişaj. Dacă eroarea
persistă, adresaţi-vă serviciului nostru cu clienţii pe
probleme tehnice sau dealerului dvs. autorizat. 

Spaltenumbruch

ATENŢIE!

Indicaţii pentru calibrare!
Scannerul se calibrează din fabrică şi în mod
normal nu trebuie recalibrat. Nu utilizaţi prea
des acestă funcţie. Curăţaţi sticla şi folia
scanerului înainte de a calibra scanerului (vezi şi
capitolul Curăţarea scanerului ţi dispozitivului
de intrare a documentului, pagina 49).

ATENŢIE!

Setările sunt şterse!
Utilizaţi un cod de service doar dacă este absolut
necesar. Unele coduri de service şterg din
intrările telefonului şi din mesajele salvate.

Indicaţie
Anulare introducere
Prin CONFIRMATI:   NU anulaţi
introducerea, dacă aţi introdus un cod greşit.
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Probleme şi cauze posibile
 

 

Generalităţi  Cauza (cauzele) posibilă (posibile)

Pe afişaj data şi ora clipesc. După o pană scurtă de curent trebuie să verificaţi data şi 
ora. Confirmaţi cu OK.

Nu este ton de formare la ridicare
Nu se trimit faxuri

Verificaţi instalarea aparatului. Verificaţi dacă aparatul dv 
este legat la tensiunea de reţea.
Conectaţi cablul de telefon în slotul marcat cu Î/LINE. 
Introduceţi fişa telefonului în priza dvs. pentru telefon.
Înainte de a lua legătura cu serviciul tehnic pentru clienţi, 
testaţi aparatul dv la un alt cablu telefonic, dacă există 
această posibilitate.
Fiţi atent la indicaţiile de pe afişaj.

Probleme la expediere prin fax  Cauza (cauzele) posibilă (posibile)

Transmiterea faxurilor se întrerupe în mod constant. Încercaţi să expediaţi facsimilul manual:
Apăsaţi μ şi formaţi numărul. Dacă destinatarul are 
conectat un robot telefonic, aşteptaţi să se audă un sunet 
ascuţit. Apăsaţi o.
Este posibil ca aparatul destinatarului să nu fie pregătit de 
recepţie.

Trimiterea faxului la un număr de fax nu este posibilă Apelaţi numărul şi verificaţi dacă numărul format este un 
număr de fax şi dacă aparatul de fax conectat este pregătit 
pentru recepţie (ton tip fluierătură sau fără ton). Puteţi 
asculta crearea legăturii telefonice (pagina 29).

Documentele expediate au o calitate mai scăzută. Modificaţi rezoluţiei.
Testaţi aparatul dvs., creând o copie a documentului. Dacă 
aparatul dvs. funcţionează corect, înseamnă că aparatul de 
fax al destinatarului are probleme.
Testaţi scanner prin imprimarea listei de funcţii (apăsaţi 
OK, 81 şi OK) Dacă lista de funcţii este imprimată 
ireproşabil, este posibil ca scanerul să fie murdar sau defect. 
Curăţaţi scanner.

Destinatarul faxului primeşte o foaie goală. Introduceţi documentul cu scrisul în jos în dispozitivul de 
intrare a documentului.

Nu primiţi nici un fax Verificaţi dacă modul manual de primire a faxurilor este 
setat. Mesajele prin fax nu vor mai fi primite automat de 
către aparat ( 38).
Probabil trebuie să reduceţi viteza de recepţionare a 
mesajelor fax (pagina 39).

Auziţi un sunet ascuţit sau nu auziţi nimic în receptor. Apelul este o expediere prin fax. Apăsaţi la aparat o. 
Apăsaţi la telefonul suplimentar *5. Aşezaţi 
receptorul.
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Spaltenumbruch Spaltenumbruch

Probleme la imprimare sau copiere  Cauza (cauzele) posibilă (posibile)

Fără tipărire
Tipărirea este întreruptă

Blocare hârtie sau documente în aparat, nu mai este hârtie 
sau cartuş toner de cerneală.
Fiţi atent la indicaţiile de pe afişaj.

Copia este albă. Introduceţi documentul cu scrisul în jos în dispozitivul de 
intrare a documentului.
Nu este introdus niciun cartuş de toner

Aparatul lasă dungi albe la tipărire. Curăţaţi tamburul cartuşului cu toner cu o cârpă moale.
Curăţaţi capul de imprimare LED deasupra cartuşului de 
toner (vezi şi capitolul Curăţarea capului de imprimare 
LED, pagina 49)
Curăţaţi scanerului şi dispozitivul de intrare a 
documentului (vezi şi capitolul Curăţarea scanerului şi dis-
pozitivului de intrare a documentului, pagina 49).

Aparatul lasă dungi negre la tipărire. Curăţaţi scanerului şi dispozitivul de intrare a 
documentului (vezi şi capitolul Curăţarea scanerului şi dis-
pozitivului de intrare a documentului, pagina 49).
Cartuşul cu toner este avariat sau trebuie înlocuit. Utilizaţi 
exclusiv consumabile originale. 

Aparatul lasă dungi verticale la tipărire. Probabil scanerul trebuie calibrat din nou (vezi şi capitolul 
Calibrarea scanerului, pagina 51).

Aparatul face zgomot la imprimare. Cartuşul cu toner este aproape terminat sau trebuie 
înlocuit. Utilizaţi exclusiv consumabile originale.

Faxurile primite sau copiile sunt prea deschise la culoare. Aparatul expeditorului nu este setat optim.
Dacă, de asemenea copiile realizate sunt prea deschise la 
culoare, cartuşul cu toner este aproape terminat şi trebuie 
înlocuit. Utilizaţi exclusiv consumabile originale.

Imprimarea este neclară Curăţaţi capul de imprimare LED deasupra cartuşului de 
toner (vezi şi capitolul Curăţarea capului de imprimare 
LED, pagina 49)
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Mesaje de eroare şi cauze posibile
 

Mesaje generale de eroare Cauza (cauzele) posibilă (posibile)

PAG ALBĂ Hârtia trebuie introdusă în dispozitivul manual de 
alimentare cu hârtie (vezi şi capitolul Introducerea hârtiei 
în dispozitivul manual de alimentare cu hârtie, pagina 24).

MEMORIE PLINA Memorie fax plină!! Dacă memoria faxului este plină, nu 
mai puteţi primi mesaje. Imprimaţi mesajele fax salvate 
pentru ca aparatul dvs. să fie din nou gata de recepţie.

INLOCUITI HARTIA La apariţia unui blocaj de documente Îndepărtaţi toate 
documentele din dispozitivul de intrare a documentelor. 
Îndepărtaţi blocajul de documente (vezi şi capitolul 
Îndepărtarea blocajului de documente, pagina 48).

HARTIE BLOCATA Verificaţi toate următoarele trei zone să nu aibă hârtii 
blocate: Tava pentru hârtie/dispozitivul de alimentare cu 
hârtie, unitatea de printare şi unitatea de fixare (vezi şi 
capitolul Îndepărtarea blocajului de hârtie, pagina 45).
Remediaţi blocajul de hârtie. După remedierea defecţiunii, 
apăsaţi o pentru a continua imprimarea. Apăsaţi j 
pentru a opri afişarea defecţiunii.

HÂRTIE NECORESP.

FORMAT HÂRT.

Probleme cu formatul hârtiei introduse. Verificaţi dacă 
utilizaţi formatul de hârtie corect. Reluaţi procesul de 
imprimare sau de copiere.
Nu este hârtie în tava pentru hârtie, respectiv hârtia este 
greşit introdusă. Verificaţi tava pentru hârtie.

TONER PUŢIN Cartuşul cu toner este aproape terminat sau trebuie înlocuit 
în curând. Utilizaţi exclusiv consumabile originale.

TONER GOL

LIPSĂ ORIGINAL TONER

NEINSTALAT TONER

Probleme cu cartuşul de toner: cartuş de toner gol, un 
cartuş deteriorat, inadecvat sau nu există niciun cartuş în 
aparat. Verificaţi cartuşul de toner (vezi şi capitolul Schim-
barea cartuşului de toner, pagina 43).
Cartuşul cu toner este consumat sau trebuie înlocuit. 
Utilizaţi exclusiv consumabile originale.

TONER DEFECT Cartuşul de toner este introdus incorect sau nu este 
recunoscut. Scoateţi cartuşul de toner din aparat şi 
introduceţi-l din nou. Dacă eroarea apare repetat, este 
deteriorat cartuşul de toner şi trebuie înlocuit (vezi 
capitolul Schimbarea cartuşului, pagina 43). Utilizaţi 
exclusiv consumabile originale.

EROARE IMPRIMARE Eroare la imprimare sau la copiere Proces de printare 
întrerupt. Reluaţi procesul de imprimare sau de copiere.
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Mesaje de eroare pe raportul de trimitere
 

RĂCIRE După tipărirea mai multor pagini aparatul se opreşte pentru 
un interval scurt de timp. Aparatul continuă apoi procesul 
de tipărire. Dacă eroarea persistă, adresaţi-vă serviciului 
nostru cu clienţii pe probleme tehnice sau dealerului dvs. 
autorizat. 

SISTEM IMPRIMARE EROARE

UNITATEA DE FIXARE EROARE

ALIMENTAŢI HÂRTIE EROARE

EROARE LED-HEAD

EROARE SCANNER

PRELUAT GREŞIT

Eroare aparat! Folosiţi ajutorul rapid (vezi şi capitolul Aju-
torul rapid, pagina 51). Dacă eroarea persistă, adresaţi-vă 
serviciului nostru cu clienţii pe probleme tehnice sau 
dealerului dvs. autorizat. 

Mesaje generale de eroare Cauza (cauzele) posibilă (posibile)

Mesaje de eroare pe raportul de trimitere  Cauza (cauzele) posibilă (posibile)

Eroare scanare În timpul scanării a apărut o eroare, de exemplu blocajul 
documentelor (vezi şi capitolul Îndepărtarea blocajului 
documentelor, pagina 48).

Anulat de utilizator Procesul de trimitere a fost anulat prin apăsarea tastei j- la 
aparat.

Ocupat sau lipsă răspuns fax

Abonatul s-a deconectat

Dacă interlocutorul este ocupat, aparatul va reapela mai 
târziu numărul. După şase încercări, procesul de trimitere 
se întrerupe. Încercaţi la un moment ulterior.
Apelaţi numărul şi verificaţi dacă numărul format este un 
număr de fax şi dacă aparatul de fax conectat este pregătit 
pentru recepţie (ton tip fluierătură sau fără ton). Apăsaţi 
FAX sau o pentru a expedia mesajul fax manual.
Întrebaţi destinatarul mesajului dacă aparatul său este gata 
de recepţie.

Număr nesalvat Numărul destinatarului nu mai este salvat în aparat. 
Aceasta se poate întâmpla, de exemplu, dacă aţi selectat un 
număr din agenda de telefon ca destinatar pentru un mesaj 
fax care trebuie trimis ulterior şi dacă aţi şters anterior 
numărul din agenda de telefon.

Deconectat

Nu poate comunica

Abonatul a întrerupt legătura

Verifică numărul selectat

Procesul de trimitere a fost întrerupt. Reluaţi procesul de 
trimitere.
Apelaţi numărul şi verificaţi dacă numărul format este un 
număr de fax şi dacă aparatul de fax conectat este pregătit 
pentru recepţie (ton tip fluierătură sau fără ton). Apăsaţi 
FAX sau o pentru a expedia mesajul fax manual.
Întrebaţi destinatarul mesajului dacă aparatul său este gata 
de recepţie.
Reluaţi procesul de trimitere cu o viteză de transmisie mai 
mică (vezi şi capitolul Reducerea vitezei de transmisie, 
pagina 39).
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Transfer eşuat Expediere fax: Reluaţi procesul de trimitere.
Apelaţi numărul şi verificaţi dacă numărul format este un 
număr de fax şi dacă aparatul de fax conectat este pregătit 
pentru recepţie (ton tip fluierătură sau fără ton). Apăsaţi 
FAX sau o pentru a expedia mesajul fax manual.
Întrebaţi destinatarul mesajului dacă aparatul său este gata 
de recepţie.
Primire fax: Primirea unui mesaj fax a fost întreruptă. 
Rugaţi expeditorul să mai trimită încă o dată mesajul fax.

Contact telef. Apelaţi numărul şi verificaţi dacă numărul format este un 
număr de fax şi dacă aparatul de fax conectat este pregătit 
pentru recepţie (ton tip fluierătură sau fără ton). Apăsaţi 
FAX sau o pentru a expedia mesajul fax manual.

CALITATE Este posibil să apară o eroare deoarece aparatul 
destinatarului nu suportă modul Error Correction Mode.
Expediere fax: Mesajul fax primit nu a fost recepţionat 
ireproşabil. Întrebaţi destinatarul mesajului dacă trebuie să 
reluaţi procesul de trimitere.
Primire fax: Dacă mesajul fax recepţionat nu este lizibil, 
rugaţi expeditorul să-l mai trimită o dată.

MEMORIE PLINA Memorie fax plină!! Dacă memoria faxului este plină, nu 
mai puteţi primi mesaje. Imprimaţi mesajele fax salvate 
pentru ca aparatul dvs. să fie din nou gata de recepţie.

Eroare imprimantă În timpul imprimării mesajului fax recepţionat a apărut o 
eroare.
Verificaţi dacă este deschis capacul aparatului.
Verificaţi dacă s-a terminat rezerva de hârtie (vezi şi 
capitolul Introducerea hârtiei în tava pentru hârtie, pagina 
23).
Verificaţi dacă s-a terminat cartuşul (vezi şi capitolul Afişar-
ea nivelului de toner, pagina 43 şi capitolul Schimbarea car-
tuşului, pagina 43).
Verificaţi dacă a apărut un blocaj de hârtie (vezi şi capitolul 
Îndepărtarea blocajului de hârtie, pagina 45).

Eroare document recepţionat Este posibil ca mesajul fax recepţionat să fie incomplet. 
Rugaţi expeditorul să verifice lungimea mesajului fax. Este 
posibil ca mesajul să fie prea lung pentru a putea fi transmis 
în întregime.

Nu există document care trebuie apelat pentru re-
cepţie fax

În aparatul selectat nu se aflau documente care puteau fi 
accesate. Eventual, aparatul expeditorului nu este pregătit 
sau documentul nu mai este disponibil.

Codificare incompatibilă Expediere fax în căsuţa de e-mail: Nu există numărul 
căsuţei de e-mail pentru destinatar.

Cutie poştală necunoscută Accesare mesaj fax dintr-o căsuţă de e-mail: Expediere fax 
în căsuţa de e-mail: Nu există numărul căsuţei de e-mail 
pentru destinatar.

Mesaje de eroare pe raportul de trimitere  Cauza (cauzele) posibilă (posibile)
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12 Glosar
Apel secundar în timpul convorbirii
Dacă în timpul unei convorbiri telefonice, sună un alt
apelant, auziţi un ton de semnal. Dacă linia vă permite
puteţi trece de la o convorbire la alta (vezi tasta Flash, vezi
comutare între apeluri în aşteptare).

Apelare pulsatorie
Un proces de apelare care este folosit in reţelele de telefonie
mai vechi. Veţi auzi un ţâcâit“pentru fiecare număr format
(vezi Ton de apelare).

Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL).
Vezi Digital Subscriber Line (DSL)

Broadcasting
vezi Expediere la mai mulţi destinatari

Call-by-Call
Selectarea tipului de furnizor de telefonie pentru fiecare
apel telefonic. Este posibil sa realizati apeluri telefonice
prin intermediul diferitilor provideri de telefonie.  Prin
atasarea unui prefix în fata numarului de telefon, se poate
alege un furnizor de telefonie pentru fiecare apel telefonic
fara angajarea unei relatii de tip contractual.

CCITT
Comitetul European Internaţional al Telefoniei şi
Telegrafiei (predecesorul lui ITU)

CE
Conformité Européenne

Chain Dialling
vezi Interconectare numere

CLIP
Prezentarea identităţii liniei de apel (vezi Identificare Apel)

CLIR
Restricţia identităţii liniei de apel (vezi Identificare Apel)

CNG
Calling Signal (semnal apel, vezi Semnal fax)

Codare
Datele pentru transmisia fax sunt codate şi comprimate.
Standardul minim este MH (Modified Huffmann).
Metode de codare mai bune sunt MR (Modi-fied Read)
sau MMR (Modified Modified Read).

Comutare între apeluri în aşteptare
Puteţi trece de la un apel telefonic la altul apasând tasta
Flash. Conversatia inactiva este sustinuta, si partea
respectiva nu poate auzi ceea ce se vorbeste. Acest serviciu
aditional trebuie sa fie activat la linia telefonica (vezi Apel
în asteptare, vezi Tasta Flash)

Confirmare oră recepţie
Ora exactă a sosirii faxului apare în antetul de pe fiecare fax
recepţionat chiar şi după om pană de curent. Un dispozitiv
special în aparat vă asigură că data şi ora corectă rămân în
memoria faxului chiar şi după o pană de curent. Acest
lucru vă permite să vedeţi exact orele si datele de sosire ale
faxurilor.

Digital Subscriber Line (DSL)
Conexiune pentru transmisii de date pentru case sau firme,
cu rată mare de transmisie (= conexiune de bandă largă), în
special pentru conexiune la Internet Pentru conexiunea
DSL poate fi utilizată linia de telefonie fixă. Pe baza
domeniului de frecvenţă utilizat, prin DSL Internetul
poate fi folosit simultan cu linia telefonică. În special
pentru case există conexiuni cu diferite rate de transmisie:
Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL). O viteză
mare de download este contrapusă cel mai adesea unei
viteze mici de upload.

DTMF
Frecvenţă Multiplă Ton Dual (vezi Ton de apelare)

Easylink
Funcţia Conectare Uşoară vă oferă opţiuni adiţionale
pentru folosirea dispozitivelor externe care sunt conectate
pe aceeaşi linie telefonică ca şi aparatul. Aparatele
suplimentare trebuie setate pe procedura de telefonie
digitală (tonuri MFV/DTMF).

ECM
ECM: Error Correction Mode (vezi Modul Corectare
Eroare)

Expediere la mai mulţi destinatari (= 
Broadcasting)
Puteţi trimite un fax către mai mulţi receptori.

Extragere
vezi Extragere fax

Faza activare
În mod normal, aparatul este în modul economic (vezi
Mod Economic). În faza de activare, aparatul încălzeşte
unitatea de printare până când se ajunge la temperatura de
operare, după care se poate printa.

Funcţia Hook-Flash
Vezi tasta de comutare între apeluri în aşteptare

Grupuri fax
Aparatele fax sunt clasificate pe grupuri internaţionale
standard bazate pe viteza de transmisie şi tipul de
transmisie. Este posibilă conectarea a două aparate de
grupe diferite; se selectează rata de trans-misie cea mai
mica. Fixarea vitezei are loc în timpul procesului de
handshake (Vezi Handshake). Grupurile fax de la 1 la 3
sunt faxuri analogice. Astăzi grupul 1 şi 2 se mai găsesc
foarte rar grupul 3 cu rată de transfer de la 9600 la
33000¦bps sunt cele mai comune. Grupul 4 sunt aparate
care funcţionează digital exclusiv în siste-me ISDN.  Au o
viteză maximă de transfer de 64,000¦bps.

Handshake
Acesta este momentul iniţial şi final al unei transmisiuni
fax. După stabilirea legăturii, aparatul verifică apartenenţa
la un grup a faxului precum şi compresia mărimii sau
tonurile de gri. Înainte ca legătura să se încheie dispozitivul
de recepţie confirmă recepţionarea transmisiei.
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Identificare expeditor (= header)
Pe marginea superioară a fiecărui fax primit apar numărul
de telefon, numele expeditorului, precum şi data şi ora
transmiterii faxului.

Identificarea numărului de apel (CLIP)
Există două moduri de a identifica apelul (Prezentarea
identificării liniei apelante, CLIP). Dacă cineva sună
aparatul vă va arăta numărul de telefon pe ecran. Dacă în
timpul unei convorbiri telefonice, sună un alt apelant,
auziţi un ton de semnal. Reţeaua de telefonie trebuie să
ofere ambele servicii pentru linia PTT. Transmisia
numărului şi a numelui poate fi întreruptă temporar sau
permanent.

Interconectare numere (= Chain Dialling)
Înainte de începe procesul de apelare, aveţi libertatea de a
combina şi modifica intrări din agendă, numere in-troduse
sau numere din lista de reapelare sau numere din lista de
apeluri primite. De exemplu, dacă aţi salvat numărul de
telefon prefix al unui provider ieftin de telefonie (call-by-
call) drept intrare în agenda telefonică, selectaţi această
intrare şi introduceţi manual numărul de telefon sau
introduceţi un alt număr din agendă, lista de reapelare sau
lista de apeluri pri-mite.

ISDN
Integrated Services Digital Network

ITU
Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor (organizaţie
a Naţiunilor Unite)

LCD
Liquid Crystal Display (Ecran cu Cristale Lichide)

LED
Diodă Luminoasă

Lista de apelanţi
Ultimele numere apelate se găsesc in lista de apeluri.
Reţeaua de telefonie trebuie să ofere acest serviciu pentru
linia PTT iar apelantul nu trebuie să anuleze transmisia
numărului şi a numelui său (vezi Identificarea numărului
de apel).

Memoria nivelului
Aparatul înregistrează cantitatea de toner folosită pentru
fiecare printare şi calculează nivelul tonerului. Nivelul este
salvat în fiecare cartuş de toner. Puteţi să folosiţi diverse
cartuşe de toner şi să afişaţi nivelul respectiv al tonerului în
cartuş.

Memorie
Dacă nu există hârtie sau cartuş în aparat, el va stoca
faxurile primite în memorie.

MH
Modified Huffmann (metodă de codare pentru faxuri, vezi
Codare)

MMR
Modified Modified Read (metodă de codare pentru faxuri,
vezi Codare)

Modul Corectare Eroare (ECM) 
Reduce erorile de transmisie care apar de la o calitate slabă
a liniei, deci reduce timpul de transmisie. Ambele aparate
trebuie să suporte ECM.

MR
Modified Read (metodă de codare pentru faxuri, vezi
Codare)

Numar de apelare direct
Numar folosit pentru apelarea directa a unei extensii
specifice unui schimb în ramura privata.

Număr de telefon suprimat (CLIR)
Dacă apelaţi un număr, numărul dvs. apare pe displayul
faxului persoanei apelate. Puteţi dezactiva această funcţie şi
să vă ascundeţi numărul (Caller Line Identification
Restriction, CLIR).

Oprire
Vezi comutare între apeluri în aşteptare

PABX/PBX
Private Automatic Branch Exchange (vezi Instalaţii de post
secundar)

Pauza în apelare
Apelurile către numerele de telefon la mare distanţă cu
subadresă extensie pot necesita introducerea unei pauze în
apelare pentru a preveni o apelare prea rapidă care să ducă
la pierderea conexiunii. A doua parte a numărului va fi
formată numai după o scurtă pauză.

POTS
Plain Old Telephone Service

Prefix de apelare
Acesta este un număr sau o literă care trebuie formată
pentru a obţine linia externă de la o ramu-ră privată înainte
de a se forma numărul de telefon propriu-zis (vezi Schimb
în ramură privată).

PSTN
Public Switched Telephone Network (vezi Instalaţii de
post secundar)

Reapelare prin fax
Puteţi extrage un document din alt aparat. Pentru a extrage
de la o companie mare ce oferă servicii de extragere puteţi
introduce sub-adrese sau numere directe. Pentru a putea
face acest lucru trebuie să introduceţi pauze între numărul
de fax şi sub-adrese (vezi Pauza în apelare).

RJ-11
Mufă tip 11 (cunoscută drept mufă standard de telefon)

Scanare
Citirea unui document în memoria faxului sau în
computer pentru a-l trimite, copia sau modifica.
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Schimb în ramură privată
Schimb în ramură privată sunt comune în marile
companii. De asemenea instalaţiile private ISDN pot fi
instalaţii de abonat cu post secundar. Trebuie format un
cod ce consistă dintr-un un număr sau o literă care trebuie
formată pentru a obţine linia externă de la o ramură privată
înainte de a se forma numărul de telefon propriu-zis (vezi
Cod de acces linie externă).

Semnal fax, Ton CNG (= Semnal de Apel)
Tonul pe care aparatul fax îl transmite pentru a anunta o
transmisie fax. Când se aude un ton CNG, comutatorul
aparatului recunoaste tonul de fax si începe receptia fax.

Separatorul apelurilor de fax
Comutatorul verifică apelu-rile care se primesc şi
controlează apelurile sonore ale aparatului.  În funcţie de
modul selectat transmisiile fax se recepţionează automat
sau manual.

Tasta Flash (tasta R)
Cu tasta Flash puteţi utiliza alte servicii telefonice dacă
acestea sunt oferite de către reţea. Tasta R a declanşat
funcţia Hook Flash. (vezi apel secundar în timpul
convorbirii, vezi comutare între apeluri)

Ton de apelare (= ton dual multifrecvenţă)
Procedeul de selectare a tonului a înlocuit în multe ţări
procedeul de selectare a pulsului, în care fiecărei cifre i se
atribuia un număr corespunzător de impulsuri. În
procedeul de selectare a tonului, fiecărei taste îi este
atribuit un ton specific (aşa numitele tonuri DTMF(tonuri
duale multifrecvenţă)).

Ton Dual Multi-Frecvenţă
vezi Ton de apelare

TWAIN
(Tool Without an Interesting Name) Cu driverul
scanerului TWAIN puteţi să accesaţi aparatul şi să scanaţi
documente la fiecare aplicaţie care suportă acest standard.

USB
Universal Serial Bus (computer connection)

UTC
Coordinated Universal Time (Timpul universal
coordonat). Timpul universal coordonat este coordonata
temporală mondială actualizată. Pornind de la Greenwich,
Londra (meridianul zero) globul pământesc este împărţit
în zone temporale. Aceste zone temporale sunt definite cu
abaterea de la UTC (în ore), de exemplu UTC+1 pentru
ora Europei Centrale (CET).

Viteză de transmisie
CCITT/ITU a publicat standarde internaţionale pentru
transmisii de date pe liniile telefonice. Toate numele scurte
încep cu V, deci ne referim la ele drept standarde V. Pentru
transmisiile fax cele mai importante viteze sunt: V.17 – de
la 7.200 la 14.400 bps, V.21 – maxim 300 bps, V.22 –
maxim 1.200 bps, V.22 bis – maxim 2.400 bps, V.27 ter –
maxim 4.800 bps, V.29 – maxim 9.600 bps, V.32 bis –
maxim 14.400 bps, V.34 – maxim 33.600 bps
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13 Anexă

Date tehnice
DimensiuniDimensiuni (L¦×¦Î¦×¦L) .......................390¦×¦291¦×¦390¦mm
GreutateGreutate .............................................................. <¦8,8¦kg
Conectare la reţeaConectare la reţea ................... 220¦–¦240¦V¦~ / 50¦–¦60¦Hz
Consum putereConsum putere
Mod stand byMod stand by ....................................................<¦4¦W
Perioada de încălzirePerioada de încălzire ......................................<¦980¦W
Transmisie/recepţieTransmisie/recepţie..........................................<¦15¦W
Printare Printare .........................................................<¦560¦W
Mediul pentru aparat recomandatMediul pentru aparat recomandat....................18¦–¦28¦ºC
Umiditate relativăUmiditate relativă ......................30¦–¦70¦% (fără condens)
Tip de conectareTip de conectare ....................................... PSTN · PABX
Procedură telefonie digitalăProcedură telefonie digitală... Telefonie digitală/analogică 
(în funcţie de ţară)

Conformitate cu norme
Siguranţă EN 60950-1Siguranţă ..................................................... EN¦60950-1
Interferenţă de emisie EN 55022 Clasa BInterferenţă de emisie ......................... EN¦55022 Clasa B
Interferenţă de emisie EN 61000-3-2............................................................ EN¦61000-3-2
Interferenţă de emisie EN 61000-3-3............................................................ EN¦61000-3-3
Imunitate zgomot EN 55024Imunitate zgomot ............................................EN¦55024

Scanner
Tip Alb-negruTip .....................................Alb-negru · 256 tonuri de gri
Lăţime scanareLăţime scanare ....................................................216¦mm
Rezoluţie pe orizontalăRezoluţie pe orizontală......................................... 203¦dpi
Rezoluţie pe verticalăRezoluţie pe verticală
Standard Standard ......................................................... 100¦dpi
Fin Fin.................................................................. 200¦dpi
Rezoluţie pe verticală SFinSuper .............................................................. 400¦dpi
VitezaViteza
Standard Standard ..................................4,6 secunde/pagină A4
Fin Fin...........................................4,6 secunde/pagină A4
SFin SFin.........................................9,2 secunde/pagină A4

Imprimantă
Tip Imprimantă laser cu LED, clasa 1Tip .............................................Cap de imprimare LED
EmulaţieEmulaţie .................................................................. GDI
Timp de încălzireTimp de încălzire.......................................aprox <¦10¦sec.
LăţimeLăţime ................................................................211¦mm
Rezoluţie slabăRezoluţie .................................................... 600¦×¦600¦dpi
Rezoluţie înaltă............................................................ 600¦×¦1200¦dpi
VitezăViteză ........................................ până la 20 pagini/minut

Memorie
Reapelare /listă apelanţăReapelare /listă apelanţă............................... 50 de intrări
Agendă de telefonAgendă de telefon ...........................până la 250 de intrări
Mesaje faxMesaje fax...... până la 200 pagini (scrisoare test standard)

Hârtie (tava de hârtie)
CapacitateCapacitate.............................................................250 foi
MărimeMărime..........A4 · A5 · B5 (JIS) · Letter · Legal (13/14¦")

...........................................Exec · definit de utilizator
GreutateGreutate .....................................................60¦–¦105¦g/m²
Spaltenumbruch

Hârtie (alimentare manuală cu 
hârtie)
CapacitateCapacitate ................................................................ 1 foi
LăţimeLăţime .........................................................98¦–¦216¦mm
LungimeLungime ....................................................148¦–¦356¦mm
GreutateGreutate..................................................... 60¦–¦165¦g/m²

Fantă pentru documente
CapacitateCapacitate .............................................................. 30 foi
LăţimeLăţime .......................................................140¦–¦218¦mm
LungimeLungime ....................................................128¦–¦600¦mm
GreutateGreutate........................................................60¦-¦90¦g/m²

Fax
Tip Grup 3Tip....................................................................... Grup 3
CompatibilitateCompatibilitate............................................ ITU-T¦T.30
Comprimare dateComprimare date.................... MH · MR · MMR · JBIG
ModulareModulare ............................ V.17 · V.21 · V.27ter · V.29
Viteză de transmisieViteză de transmisie ........................................14.400¦bps

Copiator
Tip Alb-negruTip..................................... Alb-negru · 256 tonuri de gri
RezoluţieRezoluţie
Rezoluţia AutoAuto ......................................................200¦×¦203¦dpi
Rezoluţie TextText ....................................................... 200¦×203¦dpi
Rezoluţie CalitateCalitate ..................................................400¦×¦203¦dpi
Rezoluţie FotoFoto .......................................................400¦×¦203¦dpi
VitezăViteză..................................................... 24 pagini/minut
Copii multipleCopii multiple ......................................până la 99 pagini

Conexiune computer
Type 4 (PC)

(LPF¦5135)
Tip de conectareTip de conectare

............................................... USB 2.0 (High Speed)
(compatibil până la USB 1.1)

Sisteme de operareSisteme de operare
Microsoft WindowsMicrosoft Windows ...............2000 (SP¦4) · XP · Vista

Windows 7 · Windows Server 2003/2008
Apple MacintoshApple Macintosh....................... OS 10.4 · 10.5 · 10.6
Linux Linux ..................Redhat 9.0 · Debian 5.0 · Susu 11.1

Fedora 11 · Ubuntu 9.10

Încheiere; supus modificărilor

Supus modificărilor specificaţiilor tehnice fără
notificare prealabilă.
Spaltenumbruch
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Garanţia

(Garanţii şi condiţii exclusiv pentru 
România)
Vă rugăm, folosiţi aparatul dumneavostră numai în scopul
pentru care a fost destinat şi în condiţii normale de
utilizare. Sagem Communications nu-şi asumă
raspunderea pentru utilizarea necorespunzătoare a
aparatului şi pentru consecinţele rezultate de aici.
Pentru o reparaţie în timpul perioadei de garanţie trebuie
să vă adesaţi comerciantului. Trebuie prezentată factura de
cumpărare a aparatului.
În cazul funcţionării defectuoase a aparatului veţi fi
consiliat de comerciant.

A) Condiţii generale de garanţie
În timpul unei perioade de garanţie de 24 – Douăzeci şi
patru – luni (3 – trei – luni pentru Consumabile) începând
cu data achiziţionării aparatului, Sagem Communications
preia gratis şi după propria apreciere lucrările de reparaţie
şi costurile pentru piesele de schimb, dacă la aparatul
dumeavoastră au fost semnalate defecţiuni din cauza
prelucrării defectuoase.
Cu excepţia cazurilor în care clientul a încheiat cu Sagem
Communications un contract de revizie pentru aparat
conform căruia reparaţiile vor avea loc la sediul clientului,
nu se vor realiza niciun fel de reparaţii la sediul clientului.
Clientul are obligaţia să returneze aparatul defect la adresa
menţionată de comerciant.
Dacă un produs trebuie trimis la reparare, acesta trebuie
însoţit de o factură de cumpărare (fără modificări, notiţe
sau locuri ilizibile), care atestă faptul că pentru acest produs
există pretenţia garanţiei. Dacă nu a fost anexată nicio
factură de cumpărare, atelierul de reparaţii Sagem
Communications va considera ca referinţă pentru garanţia
produsului data de producţie a acestuia.
În afară de angajamentele legale, Sagem Communications
nu asigură niciun fel de garanţii implicite sau explicite, care
nu au fost menţionate în acest capitol şi nu se face
răspunzător pentru deteriorările directe sau indirecte,
materiale sau nemateriale în afara cadrului legal existent al
garanţiei.
Dacă o condiţie a acestei garanţii nu este valabilă sau legală,
în întregime sau parţial din cauza violării unei prescripţii
legale de protecţie a consumatorului, valabilitatea celorlalte
condiţii rămâne în deplină forţă şi efect.
Garanţia legală rămâne neafectată de garanţia
producătorului.

B) Excluderea din garanţie 
Sagem Communications nu-şi asumă responsabilitatea
pentru garanţie referitor la: 
•) deteriorări, defecţiuni, lipsuri sau funcţionări eronate
din unul sau mai multe dintre următoarele motive:
– nerespectarea indicaţiilor de instalare şi utilizare 
– Acţiuni exterioare asupra aparatului (incluzând, însă
nelimitându-se numai la: lovituri de trăsnet, foc, şocuri,
vandalism, alimentare de la o reţea de energie electrică

necorespunzătoare / slabă sau avarieri de orice tip produse
de inundaţii, de apă)
– modificarea aparatelor fără aprobarea scrisă a Sagem
Communications
– condiţii improprii de exploatare, în special temperaturi
necorespunzătoare şi umiditatea aerului
– repararea sau revizia aparatului de către persoane
neautorizate de Sagem Communications
•) uzura aparatelor şi accesoriilor ca urmare a utilizării
zilnice, normale 
•) deteriorări ca urmare a împachetării insuficiente sau
necorespunzătoare a aparatelor returnate la Sagem
Communications
•) utilizarea noilor versiuni software fără aprobarea
prealabilă a Sagem Communications 
•) modificări sau completări ale aparatelor sau software-
ului fără acordul prealabil, scris al Sagem Communications 
•) defecţiuni de funcţionare, care nu au drept cauză nici
aparatul, nici software-ul instalat pe calculator pentru
exploatarea aparatului
Probleme de conectare ca urmare a unui mediu
nefavorabil, în mod special:
– probleme în legătură cu accesul şi/sau conexiunea la
Internet, ca de exemplu întreruperile accesului la reţea sau
funcţionări defectuoase la conexiunea abonatului sau a
partenerului de discuţie
– probleme de transmisie (de exemplu: regiune geografică
fără acoperire, interferenţe sau conexiuni slabe)
– eroare apărută la reţeaua locală (cablare, server, locuri de
lucru la calculator), respectiv eroare la reţeaua de transfer
(de exemplu, dar nelimitându-se numai la : interferenţă,
funcţionarea defectuoasă sau calitatea slabă a reţelei)
– modificarea parametrilor reţelei radio după vânzarea
produsului
•) defecţiuni ca urmare a unei întreţineri normale
(conform descrierii din manualul de utilizare livrat),
precum şi funcţionări defectuoase din cauza neglijării
reviziei generale. Costurile pentru lucrările de întreţinere
vor fi achitate de client. 
•) Funcţionări defectuoase ca urmare a utilizării
produselor, consumabilelor sau accesoriilor necompatibile.

C) Reparaţii neacoperite de garanţie
În cazurile numite la punctul B) şi după expirarea
perioadei de garanţie, clientul trebuie să solicite o
antecalculaţie a costului de la un centru de reparaţii Sagem
Communications autorizat.
Costurile de reparaţie şi expediere vor fi achitate de client.
Condiţiile de mai sus sunt valabile în măsura în care nu s-
a stabilit în scris un alt acord cu clientul şi numai în
România.
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Conformitatea cu instrucţiunile UE relevante pentru
aparat este confirmată prin simbolul CE.

Certificat de conformitate 
(DoC)
Prin prezentul document Sagem Communications
Austria GmbH justifică faptul că aparatul LPF¦5120,
LPF¦5125, LPF¦5135 este în conformitate cu cerinţele şi
dispoziţiile corespunzătoare ale instrucţiunilor 1999/5/
EG.
WWW

Certificatul complet de conformitate se află pe pagina de
internet www.sagem-ca.at/doc
Energy Star 2007

Energy Star

Ca participant la programul ENERGY STAR, Sagem
Communications Austria GmbH a asigurat condiţiile ca
acest aparat să îndeplinească cerinţele ENERGY STAR.
Recycling

Ambalajul: Pentru a facilita reciclarea ambalajelor, vă
rugăm să respectaţi reglementările locale referitoare la
reciclare.
Bateriile: Bateriile vechi trebuie depozitate în locuri
special amenajate pentru colectarea deşeurilor.
WEEE

Produsul: Sigla de pe produsul dumneavoastră
reprezentând un coş de gunoi barat înseamnă că produsul
este clasificat ca echipament electric şi electronic cu reguli
speciale de evacuare.
Pentru a sprijini reciclarea, recuperarea deşeurilor de
echipament electric şi electronic şi pentru a proteja mediul
înconjurător şi sănătatea oamenilor, regulamentele
europene prevăd ca dumneavoastră să colectaţi în mod
selectiv deşeurile de echipament folosind una dintre
următoarele opţiuni:
• Distribuitorul dumneavoastră va primi echipamentul
înapoi la cumpărarea unui alt produs.
• Deşeurile de echipament pot fi depozitate în locuri
special amenajate în acest sens.
Spaltenumbruch

Ambalajelor folosite de hârtie şi carton pot fi eliminate ca
deşeuri de hârtie. Foliile de plastic şi ambalajele din
stiropor pot fi reciclate sau eliminate în gunoiul menajer,
în conformitate cu cerinţele ţării dvs.
Marca fabricii: În referinţele din acest manual se află
mărcile fabricilor firmelor respective. Lipsa simbolurilor
É şi Ë nu îndreptăţeste presupunerea că în cazul
termenilor respectivi e vorba de o lipsă a mărcii fabricii.
Alte nume de produs utilizate în documentul prezent
servesc doar în scopuri de identificare şi pot fi mărcile de
fabrică ale respectivului patron. Sagem Communications
refuză orice drepturi acestor mărci.
Copiere neautorizată

Copierea anumitor documente (de ex. prin scanare,
tipărire, copiere) este interzisă în unele ţări. Lista
documentelor de acest fel prezentată mai jos nu este
completă, ci serveşte în scop de imagine generală. În cazul
în care nu sunteţi sigur, consultaţi asistentul dvs.juridic.
· Paşapoarte
· Documente pentru intrarea şi ieşirea dintr-o ţară
(documente de călătorie)
· Documente privind serviciul militar
· Bancnote, cecuri de călătorie, înşţiinţări de plată
· Timbre poştale, timbre fiscale (ştampilate sau
neştampilate)
· Documente privind împrumuturi, certificate de depozit,
obligaţiuni
· Documente protejate prin drepturi de autor
Respectaţi instrucţiunile legale ale ţării dvs. cu privire la
expedierile prin fax - în special în legătură cu valabilitatea
semnăturilor, sau în legătură cu dezavantajele cauzate de
calitatea proastă a facsimulului, etc.
Aveţi grijă cu privire la păstrarea secretelor notificărilor
transmise prin documente şi la protecţia datelor, în
conformitate cu legislaţia ţării dvs.
Produsul este destinat consumului la o reţea de telefonie
publică analogică (PSTN) şi care corespunde cu ţara
indicată în ambalaj. Utilizarea în alte ţări poate provoca
defecţiuni.
Pentru informaţii detaliate contactaţi centrul de service
tehnic al ţării dvs. Dacă apar probleme la utilizarea
aparatului, adresaţi-vă mai întâi dealerului dvs. autorizat.
Nici Sagem Communications şi nici companiile sale
asociate nu sunt răspunzătoare faţă de cumpărătorii acestor
produse sau alte părţi terţe cu privire la reclamaţiile de
despăgubire pentru pierderi sau costuri pe care cumpătorii
sau alte părţi terţe le-au suferit ca urmare a unor accidente,
a utilizării incorecte sau necorespunzătoare a acestor
produse sau ca urmare a modificării, reparaţiilor
neautorizate ale produselor sau ca urmare a nerespectării
indicaţiilor Sagem Communications cu privire la
întrebuinţare şi întreţinere.
Sagem Communications nu îşi asumă răspunderea pentru
reclamaţiile de despăgubire survenite în legătură cu
probleme de utilizare apărute ca urmare a utilizării altor
consumabile decât cele originale.
Sagem Communications nu îşi asumă răspunderea pentru
reclamaţiile de despăgubire survenite în legătură cu
interferenţele provocate de cabluri ce nu sunt indicate ca
produse Sagem Communications.
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Deţinerea tuturor drepturilor.  Nici o parte a acestei
publicaţii nu poate fi salvată în arhivă sau transmisă prin
orice cale - electronică, mecanică, prin fotocopiere,
acceptare, sau prin orice altă modalitate fără acordul scris
dat în avans de Sagem Communications. Informaţiile
conţinute în prezentul document sunt destinate exclusiv
utilizării acestui produs. Sagem Communications nu îşi
asumă răspunderea dacă aceste informaţii sunt aplicate
altor aparate.
Acest manual de instrucţiuni este un document ce nu are
caracter de contract.
Poate conţine erori, erori de tipărire sau modificări.
Copyright È 2010 Sagem Communications Austria
GmbH
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