
Referinţă rapidă

Informaţii despre imprimantă

Utilizarea panoului de control al
imprimantei
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Utilizaţi Pentru

1 Afişaj • Vizualizaţi opţiunile de tipărire, copiere,
trimitere prin poştă electronică şi
scanare.

• Vizualizaţi lista mesajelor de stare şi de
eroare ale imprimantei.

2 Butonul Selectare • Selectaţi opţiunile de meniu.
• Salvaţi setările.

3 Butoanele
săgeată

Parcurgerea meniurilor sau setărilor de pe
ecran.

4 Tastatură Introduceţi numere, litere sau simboluri.

5 Buton Repaus Activaţi modul Repaus sau modul Hibernare.

6 Butonul Revocare Opreşte toată activitatea imprimantei.

7 Butonul Start Începerea unei lucrări în funcţie de modul
selectat.

8 Butonul Înapoi Revenirea la ecranul anterior.

9 Buton Pagină de
pornire

Revine la ecranul de pornire.

10 LED indicator Vizualizarea stării imprimantei.

Explicarea culorilor butonului Sleep
(Repaus) şi ale indicatorilor luminoşi
Culorile butonului Sleep (Repaus) şi ale indicatorilor luminoşi din
panoul de control al imprimantei reflectă o anumită stare sau
condiţie.

Indicator luminos Starea imprimantei

Off (Dezactivat) Imprimanta este oprită sau în modul Hibernate
(Hibernare).

Verde intermitent Imprimanta se încălzeşte, procesează date sau
imprimă.

Verde continuu Imprimanta este pornită, dar inactivă.

Roşu intermitent Imprimanta necesită intervenţia utilizatorului.

Culoarea butonului Sleep
(Repaus)

Starea imprimantei

Off (Dezactivat) Imprimanta este oprită sau în
starea Ready (Pregătită).

Galben închis continuu Imprimanta este în modul Sleep
(Repaus).

Galben închis intermitent Imprimanta intră sau iese din
modul Hibernate (Hibernare).

Luminează în galben închis inter-
mitent timp de 0,1 secunde, apoi se
stinge complet timp de 1,9
secunde, după un model pulsatoriu

Imprimanta este în modul
Hibernate (Hibernare).

Încărcarea hârtiei şi a
suporturilor de tipărire speciale

Setarea dimensiunii şi a tipului de hârtie
1 De la panoul de control al imprimantei, navigaţi la:

 >Settings (Setări) >  >Meniu Paper (Hârtie) >

 >Paper Size/Type (Dimensiune/Tip hârtie) >

2 Apăsaţi pe butonul săgeată sus sau jos pentru a selecta tava

sau alimentatorul, apoi apăsaţi pe .

3 Apăsaţi pe butonul săgeată în sus sau în jos pentru a selecta

dimensiunea hârtiei, apoi apăsaţi pe .

4 Apăsaţi pe butonul săgeată în sus sau în jos pentru a selecta

tipul de hârtie, apoi apăsaţi pe  pentru a modifica setările.

Configurarea setărilor pentru formatul
universal de hârtie
Setarea Dimensiune universală hârtie este o setare definită de
utilizator, care permite imprimarea pe dimensiuni de hârtie care
nu au fost prestabilite în meniurile imprimantei.

Note:

• Cea mai mică dimensiune universală acceptată este
76 x 127 mm (3 x  5 inchi) şi este încărcată numai în
alimentatorul multifuncţional şi în alimentatorul manual.

• Cea mai mare dimensiune universală acceptată este
215,9 x 359,9 mm (8,5 x 14,17 inchi) şi este încărcată
numai în alimentatorul multifuncţional şi în alimentatorul
manual.

1 De la panoul de control al imprimantei, navigaţi la:

 >Setări >  >Meniul Hârtie >  >Configurare

universală >

2 Apăsaţi pe butoanele săgeată sus sau jos pentru a derula la
Unităţi de măsură, Înălţime portret sau Lăţime portret,

apoi apăsaţi pe .

3 Introduceţi setările preferate cu ajutorul tastaturii, apoi apăsaţi

pe .

4 Apăsaţi .

Încărcarea tăvii de 250 de foi
Imprimanta are o tavă de 250 de coli (Tava 1) cu un alimentator
manual integrat. Tava de 250 de coli şi tava duală de 650 de coli
acceptă aceleaşi dimensiuni şi tipuri ale hârtiei şi sunt încărcate
în acelaşi mod.
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ATENŢIONARE—RISC DE RĂNIRE: Pentru a reduce
riscul de instabilitate a echipamentului, încărcaţi separat
fiecare tavă. Păstraţi închise toate celelalte tăvi, până
când este necesar să le deschideţi.

1 Trageţi tava complet în afară.

Notă: Nu scoateţi tăvile în timpul unei lucrări de imprimare
sau în timp ce pe afişaj clipeşte semnalul Ocupat. În caz
contrar poate surveni un blocaj.

2 Dacă hârtia este mai lungă decât cea de dimensiune Letter,
strângeţi şi apoi glisaţi ghidajul pentru lungime din spatele
tăvii, pentru a-l extinde.

3 Strângeţi şi apoi glisaţi ghidajul pentru lungime în poziţia
corectă pentru dimensiunea hârtiei încărcate.

Notă: Utilizaţi indicatorii pentru dimensiunea hârtiei din
partea de jos a tăvii pentru a vă ajuta să poziţionaţi
ghidajul.

4 Strângeţi şi apoi glisaţi ghidajul pentru lăţime în poziţia
corectă pentru dimensiunea hârtiei încărcate.

Notă: Utilizaţi indicatorii pentru dimensiunea hârtiei din
partea de jos a tăvii pentru a vă ajuta să poziţionaţi
ghidajele.

5 Flexaţi uşor colile înainte şi înapoi pentru a le dezlipi şi răsfoiţi-
le. Nu pliaţi şi nu îndoiţi hârtia. Aduceţi marginile la acelaşi
nivel.
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6 Încărcaţi teancul de hârtie cu faţa recomandată pentru
imprimare orientată în sus.

7 Reglaţi ghidajele pentru hârtie astfel încât să fie în contact cu
marginile hârtiei.

8 Introduceţi tava.

9 Din panoul de control al imprimantei, setaţi tipul şi
dimensiunea hârtiei din meniul Hârtie, pentru a corespunde
cu hârtia încărcată în tavă.

Notă: Combinarea dimensiunilor sau tipurilor de hârtie într-
o tavă poate să producă blocaje.

Încărcarea alimentatorului manual
Tava standard de 250 de coli are un alimentator manual integrat
care poate fi utilizat pentru imprimarea pe diferite tipuri de hârtie,
pe câte o foaie, pe rând.

1 Încărcaţi o coală de hârtie în alimentatorul manual:
• Cu faţa imprimabilă în jos pentru imprimarea pe o faţă
• Cu faţa imprimabilă în sus pentru imprimarea pe două feţe

(faţă-verso)

Notă: Hârtia cu antet se poate încărca în mai multe feluri,
în funcţie de modul de imprimare.

Imprimarea pe o faţă pe hârtie cu
antet

Imprimarea pe două feţe pe
hârtie cu antet

• Încărcaţi plicul cu clapa orientată în sus şi în partea
dreaptă a ghidajului pentru hârtie.

2 Alimentaţi hârtia în alimentatorul manual numai în punctul
unde muchia principală poate atinge ghidajele pentru hârtie.

Notă: Pentru a obţine cea mai bună calitate posibilă a
imprimării, utilizaţi numai suporturi de înaltă calitate, special
destinate imprimantelor cu laser.

3 Reglaţi ghidajele pentru hârtie la lăţimea hârtiei încărcate.

Avertisment—Potenţiale daune: Nu forţaţi în alimentator.
Forţarea hârtiei poate genera blocaje.

Încărcarea tăvii duale de 650 de coli
Tava duală de 650 de coli (Tava 2) constă dintr-o tavă de 550 de
coli şi un alimentator multifuncţional integrat de 100 de coli. Tava
este încărcată în acelaşi mod ca şi tava de 250 de coli şi acceptă
aceleaşi tipuri şi dimensiuni de hârtie. Singurele diferenţe sunt
aspectul ghidajelor şi locaţia indicatorilor pentru dimensiunea
hârtiei.

ATENŢIONARE—RISC DE RĂNIRE: Pentru a reduce
riscul de instabilitate a echipamentului, încărcaţi separat
fiecare tavă. Păstraţi închise toate celelalte tăvi, până
când este necesar să le deschideţi.
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1 Ghidaj pentru lungime

2 Indicator pentru dimensiunea hârtiei

3 Ghidaj pentru lăţime

Încărcarea alimentatorului
multifuncţional
1 Împingeţi opritorul alimentatorului multifuncţional spre

stânga.

2 Deschideţi alimentatorul multifuncţional.

3 Trageţi sistemul de extindere al alimentatorului
multifuncţional.

Notă: Împingeţi uşor sistemul de extindere, astfel încât
alimentatorul multifuncţional să se extindă complet şi să se
deschidă.

4 Pregătiţi hârtia pentru încărcare.
• Îndoiţi uşor colile de hârtie înainte şi înapoi, apoi răsfoiţi-

le. Nu pliaţi şi nu îndoiţi hârtia. Aduceţi marginile la acelaşi
nivel.

• Ţineţi foliile transparente de margini, apoi răsfoiţi-le.
Aduceţi marginile la acelaşi nivel.

Notă: Evitaţi să atingeţi partea pe care se imprimă a
foliilor transparente. Aveţi grijă să nu zgâriaţi foliile.

• Îndoiţi uşor un teanc de plicuri înainte şi înapoi şi răsfoiţi-
le. Aduceţi marginile la acelaşi nivel.

Avertisment—Potenţiale daune: Nu utilizaţi niciodată
plicuri cu timbre, cleme, clapete, ferestre, învelitori sau
adezivi autocolanţi. Aceste plicuri pot deteriora grav
imprimanta.

5 Identificaţi indicatorul şi ghidajul de umplere maximă.
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Notă: Asiguraţi-vă că hârtia sau suporturile speciale nu
depăşesc indicatorul de umplere maximă de pe ghidajele
pentru hârtie.

1 Ghidaj pentru lăţime

2 Indicator de umplere maximă cu hârtie

3 Ghidajul de lăţime

4 Sistem de extindere a alimentatorului

5 Indicator pentru dimensiunea hârtiei

6 Încărcaţi hârtia, apoi reglaţi ghidajul pentru lăţime astfel încât
să atingă uşor marginea teancului de hârtie.
• Încărcaţi hârtie, carton şi folii transparente cu faţa

recomandată pentru imprimare în jos şi marginea
superioară orientată spre intrarea în imprimantă.

• Încărcaţi plicuri cu clapa orientată în sus şi în partea
dreaptă a ghidajului pentru hârtie.

Note:

• Nu încărcaţi şi nu închideţi alimentatorul multifuncţional
în timpul unei operaţii de tipărire.

• Încărcaţi un singur tip şi o singură dimensiune de hârtie
în acelaşi timp.

• Hârtia trebuie să fie perfect întinsă în alimentatorul
multifuncţional. Asiguraţi-vă că hârtia încape bine în
alimentatorul multifuncţional şi că nu este îndoită sau
boţită.

7 Din panoul de control al imprimantei, setaţi tipul şi
dimensiunea hârtiei din meniul Paper (Hârtie) pentru a
corespunde cu hârtia încărcată în tavă.

Legarea şi anularea legării tăvilor

Legarea şi anularea legării tăvilor

Notă: Această caracteristică este valabilă numai pentru
imprimantele de reţea.

1 Deschideţi un browser Web, apoi tastaţi adresa IP a
imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

• Vizualizaţi adresa IP a imprimantei în secţiunea TCP/IP
din meniul Network/Ports (Reţea/Porturi). Adresa IP
apare ca patru seturi de numere separate prin puncte,
cum ar fi 123.123.123.123.

• Dacă utilizaţi un server proxy, dezactivaţi-l temporar
pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceţi clic pe Settings (Setări) >meniul Paper (Hârtie).

3 Modificaţi setările tăvii pentru a specifica dimensiunea şi tipul
hârtiei pentru tavă.

• Pentru a lega tăvile, asiguraţi-vă că dimensiunea şi tipul
hârtiei pentru tavă corespund cu cele ale altei tăvi.

• Pentru a anula legarea tăvilor, asiguraţi-vă că
dimensiunea sau tipul hârtiei pentru tavă nu corespund cu
cele ale altei tăvi.

4 Faceţi clic pe Submit (Remitere).

Avertisment—Potenţiale daune: Numele tipului de hârtie
încărcată în tavă trebuie să fie echivalent cu numele tipului de
hârtie atribuit în imprimantă. Temperatura unităţii de fuziune
diferă în funcţie de tipul de hârtie specificat. Dacă setările nu
sunt configurate în mod corespunzător, este posibilă apariţia
unor probleme de imprimare.

Crearea unui nume particularizat pentru un tip
de hârtie

Utilizare serverului EWS

1 Deschideţi un browser Web, apoi tastaţi adresa IP a
imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

• Vizualizaţi adresa IP a imprimantei în secţiunea TCP/IP
din meniul Network/Ports (Reţea/Porturi). Adresa IP
apare ca patru seturi de numere separate prin puncte,
cum ar fi 123.123.123.123.

• Dacă utilizaţi un server proxy, dezactivaţi-l temporar
pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceţi clic pe Setări >meniul Hârtie >Nume particularizate.

3 Selectaţi un nume particularizat, apoi tastaţi noul nume
particularizat al tipului de hârtie.

4 Faceţi clic pe Remitere.

5 Faceţi clic pe Custom Types (Tipuri particularizate), apoi
verificaţi dacă noul nume particularizat al tipului de hârtie a
înlocuit numele particularizat.

Utilizarea panoului de control al imprimantei

1 De la panoul de control al imprimantei, navigaţi la:

 >Setări >  >meniul Hârtie >  >Nume
particularizate

2 Selectaţi un nume particularizat, apoi tastaţi noul nume
particularizat al tipului de hârtie.

3 Apăsaţi .

 

5



4 Apăsaţi Tipuri particularizate, apoi verificaţi dacă noul nume
particularizat al tipului de hârtie a înlocuit numele
particularizat.

Atribuirea unui nume de tip de hârtie
particularizat

Utilizare serverului EWS

1 Deschideţi un browser Web, apoi tastaţi adresa IP a
imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

• Vizualizaţi adresa IP a imprimantei în secţiunea TCP/IP
din meniul Network/Ports (Reţea/Porturi). Adresa IP
apare ca patru seturi de numere separate prin puncte,
cum ar fi 123.123.123.123.

• Dacă utilizaţi un server proxy, dezactivaţi-l temporar
pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceţi clic pe Settings (Setări) >Paper Menu (Meniu
Hârtie) >Custom Names (Nume particularizate).

3 Introduceţi un nume pentru tipul hârtiei, apoi faceţi clic pe
Submit (Remitere).

4 Selectaţi un tip particularizat, apoi verificaţi ca tipul corect de
hârtie să fie asociat cu numele particularizat.

Notă: Hârtia simplă este tipul de hârtie implicit din fabrică
asociat pentru toate numele particularizate definite de
utilizator.

Utilizarea panoului de control al imprimantei

1 De la panoul de control al imprimantei, navigaţi la:

 >Settings (Setări) >  >Paper Menu (Meniu

Hârtie) >  >Custom Names (Nume particularizate)

2 Introduceţi un nume pentru tipul hârtiei, apoi apăsaţi pe

.

Atribuirea unui nume de tip de hârtie
particularizat

Utilizare serverului EWS

1 Deschideţi un browser Web, apoi tastaţi adresa IP a
imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

• Vizualizaţi adresa IP a imprimantei în secţiunea TCP/IP
din meniul Network/Ports (Reţea/Porturi). Adresa IP
apare ca patru seturi de numere separate prin puncte,
cum ar fi 123.123.123.123.

• Dacă utilizaţi un server proxy, dezactivaţi-l temporar
pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceţi clic pe Setări >meniul Hârtie >Tipuri particularizate.

3 Selectaţi un nume de tip de hârtie particularizat, apoi selectaţi
un tip de hârtie.

Notă: Hârtia simplă este tipul de hârtie prestabilit din
fabrică asociat tuturor numelor particularizate definite de
utilizator.

4 Faceţi clic pe Remitere.

Utilizarea panoului de control al imprimantei

1 De la panoul de control al imprimantei, navigaţi la:

 >Setări >  >meniul Hârtie >  >Tipuri
particularizate

2 Selectaţi un nume de tip de hârtie particularizat, apoi selectaţi
un tip de hârtie.

Notă: Hârtia simplă este tipul de hârtie prestabilit din
fabrică asociat tuturor numelor particularizate definite de
utilizator.

3 Apăsaţi .

Imprimare

Imprimarea unui document

Imprimarea unui document

1 Din meniul Paper (Hârtie) de la panoul de control al
imprimantei, setaţi tipul şi dimensiunea hârtiei pentru a
corespunde cu hârtia încărcată.

2 Trimiteţi lucrarea de imprimat:

Pentru utilizatorii de Windows

a Cu un document deschis, faceţi clic pe File (Fişier) > Print
(Imprimare).

b Faceţi clic pe Properties (Proprietăţi), Preferences
(Preferinţe), Options (Opţiuni) sau Setup
(Configurare).

c Dacă este necesar, reglaţi setările.
d Faceţi clic pe OK >Print (Imprimare).

Pentru utilizatorii de Macintosh

a Particularizaţi setările din dialogul Page Setup
(Configurare pagină):
1 Având documentul deschis, selectaţi File

(Fişier) >Page Setup (Configurare pagină).
2 Alegeţi o dimensiune de hârtie sau creaţi o dimensiune

particularizată care corespunde hârtiei încărcate.
3 Faceţi clic pe OK.

b Particularizaţi setările din dialogul Print (Imprimare):
1 Având documentul deschis, selectaţi File

(Fişier) >Print (Imprimare).
Dacă este necesar, faceţi clic pe triunghiul de
informare pentru a vedea mai multe opţiuni.

2 Dacă este necesar, ajustaţi setările din dialogul Print
(Imprimare) şi din meniurile pop-up.

Notă: Dacă doriţi să imprimaţi pe un anumit tip de
hârtie, ajustaţi setarea pentru tipul hârtiei astfel
încât să corespundă hârtiei încărcate sau selectaţi
tava ori alimentatorul corespunzător.

3 Faceţi clic pe Print (Imprimare).

Tipărirea alb-negru
De la panoul de control al imprimantei, navigaţi la:

 >Settings (Setări) >  >Print Settings (Setări

imprimare) >  >Quality Menu (Meniu

Calitate) >  >Print Mode (Mod imprimare) >  >Black

Only (Numai negru) >
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Reglarea luminozităţii tonerului

Utilizare serverului EWS

1 Deschideţi un browser Web, apoi introduceţi adresa IP a
imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

• Vizualizaţi adresa IP a imprimantei în secţiunea TCP/IP
din meniul Network/Ports (Reţea/Porturi). Adresa IP
apare ca patru seturi de numere separate prin puncte,
cum ar fi 123.123.123.123.

• Dacă utilizaţi un server proxy, dezactivaţi-l temporar
pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceţi clic pe Settings (Setări) >Print Settings (Setări de
imprimare) >meniul Quality (Calitate) >Toner Darkness
(Luminozitate toner).

3 Reglaţi luminozitatea pentru toner, apoi faceţi clic pe
Remitere.

Utilizarea panoului de control al imprimantei

1 De la panoul de control al imprimantei, navigaţi la:

 >Setări >  >Setări de imprimare >  >Meniu

Calitate >  >Luminozitate toner

2 Reglaţi luminozitatea pentru toner, apoi apăsaţi pe .

Utilizarea setărilor Max Speed (Viteză maximă)
şi Max Yield (Randament maxim)
Opţiunile Max Speed (Viteză maximă) şi Max Yield (Randament
maxim) vă permit să alegeţi între o viteză mai mare de imprimare
şi un randament mai mare al tonerului. Setarea prestabilită din
fabrică este Randament maxim.
• Viteză maximă - Această opţiune vă permite să imprimaţi fie

alb-negru, fie color, în funcţie de setarea din driverul
imprimantei. Echipamentul imprimă color, cu excepţia cazului
în care în driverul imprimantei se selectează Numai negru.

• Randament maxim - Vă permite să comutaţi între negru şi
color, în funcţie de conţinutul de culoare identificat pe fiecare
pagină.

Notă: Comutarea frecventă între modurile color poate avea
drept rezultat o viteză mai mică de imprimare în cazul în
care conţinutul paginilor este combinat.

Utilizare serverului EWS

1 Deschideţi un browser Web, apoi tastaţi adresa IP a
imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

• Vizualizaţi adresa IP a imprimantei în secţiunea TCP/IP
din meniul Network/Ports (Reţea/Porturi). Adresa IP
apare ca patru seturi de numere separate prin puncte,
cum ar fi 123.123.123.123.

• Dacă utilizaţi un server proxy, dezactivaţi-l temporar
pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceţi clic pe Settings (Setări) >Print Settings (Setări
imprimare) >meniul Setup (Configurare).

3 Din lista Utilizare imprimantă, selectaţi Max Speed (Viteză
maximă) sau Max Yield (Randament maxim).

4 Faceţi clic pe Remitere.

Utilizarea panoului de control al imprimantei

1 De la panoul de control al imprimantei, navigaţi la:

 >Setări >  >Setări >  >Setări imprimare >

 >Meniu configurare >  >Utilizare imprimantă >

2 Selectaţi Max Speed (Viteză maximă) sau Max Yield

(Randament maxim), apoi apăsaţi pe .

Anularea unei operaţii de tipărire

Anularea unei lucrări de imprimare de la panoul
de control al imprimantei

1 De la panoul de control al imprimantei, apăsaţi pe .

2 Când apare o listă cu lucrări de imprimare, selectaţi lucrarea

pe care doriţi să o anulaţi, apoi apăsaţi pe .

3 Apăsaţi pe  pentru a reveni la ecranul de început.

Anularea unei operaţii de imprimare de pe
computer

Pentru utilizatorii de Windows

1 Deschideţi folderul cu imprimante, după care selectaţi
imprimanta dorită.

2 Din coada de imprimare, selectaţi lucrarea de imprimare pe
care doriţi să o anulaţi, apoi ştergeţi-o.

Pentru utilizatorii de Macintosh

1 Din System Preferences (Preferinţe sistem) din meniul Apple,
navigaţi la imprimanta dvs.

2 Din coada de imprimare, selectaţi lucrarea de imprimare pe
care doriţi să o anulaţi, apoi ştergeţi-o.

Copierea

Realizarea de copii

Realizarea rapidă a unei copii

1 Încărcaţi un document original cu faţa în sus, astfel încât
muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu faţa în jos,
pe geamul scanerului.

Note:

• Nu încărcaţi cărţi poştale, fotografii, articole mici, folii
transparente, hârtie foto sau alte suporturi subţiri
(precum decupajele din reviste) în tava ADF. Aşezaţi
aceste articole pe sticla scanerului.

• Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în
care hârtia este încărcată corect.

2 Dacă încărcaţi un document în tava ADF, reglaţi ghidajele
pentru hârtie.

Notă: Pentru a evita o imagine decupată, asiguraţi-vă că
dimensiunea documentului original şi dimensiunea hârtiei
de copiere sunt identice.

3 Din panoul de control, apăsaţi .
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Copierea utilizând ADF

1 Încărcaţi un document original cu faţa în sus, astfel încât
latura scurtă să intre prima în tava unităţii ADF.

Note:

• Nu încărcaţi cărţi poştale, fotografii, articole mici, folii
transparente, hârtie fotografică sau alte suporturi subţiri
(precum decupajele din reviste) în tava unităţii ADF.
Poziţionaţi aceste elemente pe geamul scanerului.

• Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în
care hârtia este încărcată corect.

2 Reglaţi ghidajele hârtiei.

3 De la panoul de control al imprimantei, utilizaţi tastatura
pentru a introduce numărul de exemplare, apoi apăsaţi pe

.

Copierea utilizând geamul scanerului

1 Aşezaţi un document original, cu faţa în jos, pe geamul
scanerului, în colţul din stânga sus.

2 De la panoul de control al imprimantei, utilizaţi tastatura
pentru a introduce numărul de exemplare, apoi apăsaţi pe

.

Notă: Dacă doriţi să scanaţi un alt document, poziţionaţi
următorul document pe geamul scanerului, apăsaţi pe
butonul săgeată stânga sau dreapta pentru a defila până la
Scan the Next Page (Scanare pagina următoare), apoi

apăsaţi pe .

3 Apăsaţi pe butonul săgeată la stânga sau la dreapta pentru a
defila până la Finish the Job (Finalizare lucrare), apoi

apăsaţi pe .

Copierea fotografiilor
1 Amplasaţi o fotografie, cu faţa în jos, pe geamul scanerului,

în colţul din stânga sus.

2 De la panoul de control al imprimantei, navigaţi la:

 >Copiere >  >Tip conţinut >Foto

3 Din meniul Sursă conţinut, alegeţi o setare care să descrie cel
mai bine fotografia originală pe care o copiaţi şi apoi apăsaţi

pe .

Notă: Dacă doriţi să copiaţi o altă fotografie, amplasaţi-o
pe geamul scanerului, apăsaţi pe butonul săgeată stânga
sau dreapta pentru a defila până la Scanare pagina

următoare, apoi apăsaţi pe .

4 Apăsaţi pe butonul săgeată la stânga sau la dreapta pentru a

defila până la Finalizare lucrare, apoi apăsaţi pe .

Anularea unei lucrări de copiere din
panoul de control al imprimantei

1 De la panoul de control al imprimantei, apăsaţi pe .

2 Când apare o listă cu lucrări de copiere, selectaţi lucrarea pe

care doriţi să o anulaţi, apoi apăsaţi pe .

3 Apăsaţi pe  pentru a reveni la ecranul de început.

Poşta electronică

Configurarea imprimantei pentru poşta
electronică

Configurarea funcţiei de poştă electronică

1 Deschideţi un browser Web, apoi tastaţi adresa IP a
imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

• Vizualizaţi adresa IP a imprimantei în secţiunea TCP/IP
din meniul Network/Ports (Reţea/Porturi). Adresa IP
apare ca patru seturi de numere separate prin puncte,
de exemplu, 123.123.123.123.

• Dacă utilizaţi un server proxy, dezactivaţi-l temporar
pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceţi clic pe Settings (Setări) >E-mail/FTP Settings
(Setări poştă electronică/FTP) >E-mail Settings (Setări
poştă electronică).

3 Introduceţi informaţiile corespunzătoare, apoi faceţi clic pe
Submit (Remitere).

Configurarea setărilor de poştă electronică

1 Deschideţi un browser Web, apoi tastaţi adresa IP a
imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

• Vizualizaţi adresa IP a imprimantei în secţiunea TCP/IP
din meniul Network/Ports (Reţea/Porturi). Adresa IP
apare ca patru seturi de numere separate prin puncte,
de exemplu, 123.123.123.123.

• Dacă utilizaţi un server proxy, dezactivaţi-l temporar
pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceţi clic pe Settings (Setări) >E-mail/FTP Settings
(Setări poştă electronică/FTP) > E-mail Settings (Setări
poştă electronică).

3 Introduceţi informaţiile corespunzătoare, apoi faceţi clic pe
Submit (Remitere).

Crearea unei comenzi rapide pentru poşta
electronică

Crearea unei comenzi rapide pentru poşta
electronică utilizând serverul Embedded Web
Server

1 Deschideţi un browser Web, apoi tastaţi adresa IP a
imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

• Vizualizaţi adresa IP a imprimantei în secţiunea TCP/IP
din meniul Network/Ports (Reţea/Porturi). Adresa IP
apare ca patru seturi de numere separate prin puncte,
de exemplu, 123.123.123.123.

• Dacă utilizaţi un server proxy, dezactivaţi-l temporar
pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceţi clic pe Settings (Setări) >Manage Shortcuts
(Gestionare comenzi rapide) >E-mail Shortcut Setup
(Configurare comandă rapidă pentru poşta electronică).
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3 Introduceţi un nume pentru comanda rapidă, apoi introduceţi
adresa de poştă electronică.

Notă: Dacă introduceţi mai multe adrese, separaţi-le prin
virgule (,).

4 Reglaţi setările de scanare, dacă este necesar.

5 Introduceţi un număr de comandă rapidă, apoi faceţi clic pe
Add (Adăugare).
Dacă introduceţi un număr care este deja în uz, vi se va
solicita să selectaţi alt număr.

Trimiterea unui document prin poştă
electronică

Trimiterea unui mesaj de poştă electronică
utilizând un număr scurt

1 Încărcaţi un document original cu faţa în sus, astfel încât
latura scurtă să intre prima în tava unităţii ADF, sau cu faţa în
jos, pe geamul scanerului.

Note:

• Nu încărcaţi cărţi poştale, fotografii, articole mici, folii
transparente, hârtie fotografică sau alte suporturi subţiri
(precum decupajele din reviste) în tava unităţii ADF.
Aşezaţi aceste articole pe sticla scanerului.

• Indicatorul luminos al unităţii ADF se aprinde când
hârtia este încărcată corect.

2 Dacă încărcaţi un document în tava unităţii ADF, reglaţi
ghidajele pentru hârtie.

3 Apăsaţi pe #, introduceţi numărul comenzii rapide utilizând

tastatura, apoi apăsaţi pe .

4 Apăsaţi .

Trimiterea unui mesaj de poştă electronică
utilizând panoul de control al imprimantei

1 Încărcaţi un document original cu faţa în sus, astfel încât
muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu faţa în jos,
pe geamul scanerului.

Note:

• Nu încărcaţi cărţi poştale, fotografii, articole mici, folii
transparente, hârtie foto sau alte suporturi subţiri
(precum decupajele din reviste) în tava ADF. Aşezaţi
aceste articole pe sticla scanerului.

• Indicatorul luminos al unităţii ADF se aprinde când
hârtia este încărcată corect.

2 Dacă încărcaţi un document în tava ADF, reglaţi ghidajele
pentru hârtie.

3 De la panoul de control al imprimantei, apăsaţi pe butonul
săgeată sus sau jos pentru a derula până la Comenzi

rapide, apoi apăsaţi pe .

4 Apăsaţi pe Comenzi rapide pentru poşta electronică >

 > selectaţi numele destinatarului >  sau .

Notă: Comenzile rapide pot fi create numai de la serverul
EWS.

Revocarea unei trimiteri prin poşta
electronică

Din panoul de control, apăsaţi .

Scanarea

Scanarea la o adresă FTP

Scanarea către o adresă FTP utilizând un număr
de comandă rapidă

1 Încărcaţi un document original cu faţa în sus, astfel încât
latura scurtă să intre prima în tava unităţii ADF, sau cu faţa în
jos, pe geamul scanerului.

Note:

• Nu încărcaţi cărţi poştale, fotografii, articole mici, folii
transparente, hârtie fotografică sau alte suporturi subţiri
(precum decupajele din reviste) în tava unităţii ADF.
Aşezaţi aceste articole pe sticla scanerului.

• Indicatorul luminos al unităţii ADF se aprinde când
hârtia este încărcată corect.

2 Dacă încărcaţi un document în tava unităţii ADF, reglaţi
ghidajele pentru hârtie.

3 Din panoul de control al imprimantei, apăsaţi pe #, apoi
introduceţi numărul comenzii rapide pentru FTP.

4 Apăsaţi .

Scanarea către o adresă FTP utilizând panoul de
control al imprimantei

1 Încărcaţi un document original cu faţa în sus, astfel încât
muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu faţa în jos,
pe geamul scanerului.

Note:

• Nu încărcaţi cărţi poştale, fotografii, articole mici, folii
transparente, hârtie foto sau alte suporturi subţiri
(precum decupajele din reviste) în tava ADF. Aşezaţi
aceste articole pe sticla scanerului.

• Indicatorul luminos al unităţii ADF se aprinde când
hârtia este încărcată corect.

2 Dacă încărcaţi un document în tava ADF, reglaţi ghidajele
pentru hârtie.

3 De la panoul de control al imprimantei, apăsaţi pe butonul
săgeată sus sau jos pentru a derula până la Comenzi

rapide, apoi apăsaţi pe .

4 Apăsaţi Comenzi rapide FTP >  >, selectaţi numele

destinatarului >  sau .

Notă: Comenzile rapide pot fi create numai de la serverul
EWS.

Scanarea către un computer

Scanarea către un computer

1 Deschideţi un browser Web, apoi tastaţi adresa IP a
imprimantei în câmpul de adrese.
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Note:

• Vizualizaţi adresa IP a imprimantei în secţiunea TCP/IP
din meniul Network/Ports (Reţea/Porturi). Adresa IP
apare ca patru seturi de numere separate prin puncte,
de exemplu, 123.123.123.123.

• Dacă utilizaţi un server proxy, dezactivaţi-l temporar
pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceţi clic pe Scan Profile (Profil de scanare) >Create Scan
Profile (Creare profil de scanare).

3 Selectaţi setările de scanare dorite, apoi faceţi clic pe Next
(Următorul).

4 Selectaţi o locaţie pe computerul dvs. în care doriţi să salvaţi
fişierul cu imaginea scanată.

5 Introduceţi un nume de scanare.
Numele de scanare este cel care apare în lista Profil scanare
de pe afişaj.

6 Faceţi clic pe Submit (Remitere).

7 Examinaţi instrucţiunile de pe ecranul Scan Profile (Profil
scanare).
Un număr de comandă rapidă este asociat automat atunci
când faceţi clic pe Remitere. Puteţi folosi acest număr de
comandă rapidă când sunteţi gata să scanaţi documentele.
a Încărcaţi un document original cu faţa în sus, astfel încât

muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu faţa în
jos, pe geamul scanerului.

Note:

• Nu încărcaţi cărţi poştale, fotografii, articole mici, folii
transparente, hârtie fotografică sau alte suporturi
subţiri (precum decupajele din reviste) în tava unităţii
ADF. Aşezaţi aceste elemente pe geamul
scanerului.

• Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul
în care hârtia este încărcată corect.

b Dacă încărcaţi un document în tava ADF, reglaţi ghidajele
pentru hârtie.

c Din panoul de control al imprimantei, apăsaţi pe #,
introduceţi numărul comenzii rapide utilizând tastatura
sau apăsaţi pe butonul săgeată în sus sau în jos pentru a
defila până la Held Jobs (Lucrări în aşteptare), apoi
apăsaţi pe butonul săgeată în sus sau în jos pentru a defila
până la Profiles (Profiluri).
După introducerea numărului de comandă rapidă,
scanerul scanează şi trimite documentul la directorul sau
programul specificat. Dacă aţi selectat Profiles

(Profiluri) în panoul de control al imprimantei, găsiţi
comanda rapidă din listă.

8 Vizualizaţi fişierul de pe computer.
Fişierul de ieşire este salvat în locaţia specificată sau este
deschis cu programul specificat.

Îndepărtarea blocajelor

Blocaj pagina [x], goliţi recipientul
standard [203.xx]
1 Deschideţi uşa superioară.

2 Apucaţi ferm hârtia blocată de fiecare parte şi trageţi-o încet
afară.

Notă: Asiguraţi-vă că toate fragmentele de hârtie sunt
îndepărtate.

3 Deschideţi uşa frontală.

ATENŢIONARE—SUPRAFAŢĂ
FIERBINTE: Interiorul imprimantei poate să fie
fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorită
componentei fierbinţi, lăsaţi suprafaţa să se răcească
înainte de a o atinge.

a Dacă hârtia este blocată sub unitatea de fuziune, apucaţi-
o ferm de ambele părţi şi trageţi-o uşor afară.
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Notă: Asiguraţi-vă că toate fragmentele de hârtie sunt
îndepărtate.

b Trageţi pârghia verde pentru a deschide capacul unităţii
de fuziune.

c Dacă hârtia este blocată în unitatea de fuziune, ţineţi în
jos capacul unităţii de fuziune şi apoi scoateţi hârtia.

Notă: Asiguraţi-vă că toate fragmentele de hârtie sunt
îndepărtate.

4 Glisaţi şi ţineţi clapeta de eliberare din partea dreaptă a
imprimantei, apoi închideţi încet uşa superioară.

1

2

5 Închideţi uşa frontală.

6 De la panoul de control al imprimantei, atingeţi  pentru a
şterge mesajul şi pentru a continua imprimarea. Pentru
modelele de imprimantă fără ecran tactil, selectaţi Next
(Următorul) >Clear the jam, press OK (Eliminaţi blocajul,

apăsaţi pe OK), apoi apăsaţi pe  pentru a confirma.

Blocaj la pagina [x], deschideţi uşa
frontală pentru a goli unitatea de
fuziune [202.xx]
1 Deschideţi uşa frontală.

ATENŢIONARE—SUPRAFAŢĂ
FIERBINTE: Interiorul imprimantei poate să fie
fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorită
componentei fierbinţi, lăsaţi suprafaţa să se răcească
înainte de a o atinge.
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2 Deschideţi uşa superioară.

3 Trageţi pârghia verde pentru a deschide capacul unităţii de
fuziune.

4 Ţineţi în jos capacul unităţii de fuziune şi eliminaţi hârtia
blocată.

Notă: Asiguraţi-vă că toate fragmentele de hârtie sunt
îndepărtate.

5 Glisaţi şi ţineţi clapeta de eliberare din partea dreaptă a
imprimantei, apoi închideţi încet uşa superioară.

1

2
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6 Închideţi uşa frontală.

7 De la panoul de control al imprimantei, atingeţi  pentru a
şterge mesajul şi pentru a continua imprimarea. Pentru
modelele de imprimantă fără ecran tactil, selectaţi Next
(Următorul) >Clear the jam, press OK (Eliminaţi blocajul,

apăsaţi pe OK), apoi apăsaţi pe  pentru a confirma.

Blocaj la pagina [x], deschideţi uşa
frontală [20y.xx]
1 Deschideţi uşa frontală.

ATENŢIONARE—SUPRAFAŢĂ
FIERBINTE: Interiorul imprimantei poate să fie
fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorită
componentei fierbinţi, lăsaţi suprafaţa să se răcească
înainte de a o atinge.

2 Apucaţi ferm hârtia blocată de fiecare parte şi trageţi-o încet
afară.

Notă: Asiguraţi-vă că toate fragmentele de hârtie sunt
îndepărtate.

3 Închideţi uşa frontală.

4 De la panoul de control al imprimantei, atingeţi  pentru a
şterge mesajul şi pentru a continua imprimarea. Pentru
modelele de imprimantă fără ecran tactil, selectaţi Next
(Următorul) >Clear the jam, press OK (Eliminaţi blocajul,

apăsaţi pe OK), apoi apăsaţi pe  pentru a confirma.

Blocaj la pagina [x], deschideţi uşa
frontală pentru a goli duplexul [23y.xx]
1 Deschideţi uşa frontală.

ATENŢIONARE—SUPRAFAŢĂ
FIERBINTE: Interiorul imprimantei poate să fie
fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorită
componentei fierbinţi, lăsaţi suprafaţa să se răcească
înainte de a o atinge.

2 Apucaţi ferm hârtia blocată de fiecare parte şi trageţi-o încet
afară.

Notă: Asiguraţi-vă că toate fragmentele de hârtie sunt
îndepărtate.
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3 Închideţi uşa frontală.

4 De la panoul de control al imprimantei, atingeţi  pentru a
şterge mesajul şi pentru a continua imprimarea. Pentru
modelele de imprimantă fără ecran tactil, selectaţi Next
(Următorul) >Clear the jam, press OK (Eliminaţi blocajul,

apăsaţi pe OK), apoi apăsaţi pe  pentru a confirma.

Blocaj pagină [x], deschideţi
tava [x] [24y.xx]
1 Trageţi tava complet în afară.

Notă: Mesajul de pe ecranul imprimantei indică tava în
care se află hârtia blocată.

2 Apucaţi ferm hârtia blocată de fiecare parte şi trageţi-o încet
afară.

Notă: Asiguraţi-vă că toate fragmentele de hârtie sunt
îndepărtate.

3 Introduceţi tava.

4 De la panoul de control al imprimantei, atingeţi  pentru a
şterge mesajul şi pentru a continua imprimarea. Pentru
modelele de imprimantă fără ecran tactil, selectaţi Next
(Următorul) >Clear the jam, press OK (Eliminaţi blocajul,

apăsaţi pe OK), apoi apăsaţi pe  pentru a confirma.

Blocaj la pagina [x], goliţi alimentatorul
manual [251.xx]
1 Trageţi afară tava standard de 250 de coli (Tava 1) şi

alimentatorul manual.

2 Apucaţi ferm hârtia blocată de fiecare parte şi trageţi-o încet
afară.

Notă: Asiguraţi-vă că toate fragmentele de hârtie sunt
îndepărtate.

3 Introduceţi tava.

4 De la panoul de control al imprimantei, atingeţi  pentru a
şterge mesajul şi pentru a continua imprimarea. Pentru
modelele de imprimantă fără ecran tactil, selectaţi Next
(Următorul) >Clear the jam, press OK (Eliminaţi blocajul,

apăsaţi pe OK), apoi apăsaţi pe  pentru a confirma.

Blocaj la pagina [x], goliţi alimentatorul
multifuncţional [250.xx]
1 Împingeţi pârghia de eliberare a hârtiei din alimentatorul

multifuncţional pentru a ajunge la hârtia blocată, apoi trageţi
uşor hârtia afară.

Notă: Asiguraţi-vă că toate fragmentele de hârtie sunt
îndepărtate.
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2 Flexaţi uşor colile înainte şi înapoi pentru a le dezlipi şi răsfoiţi-
le. Nu pliaţi şi nu îndoiţi hârtia. Aduceţi marginile la acelaşi
nivel.

3 Reîncărcaţi hârtie în alimentatorul multifuncţional.

4 Glisaţi ghidajul pentru hârtie până când atinge uşor marginea
teancului de hârtie.

1

2

5 De la panoul de control al imprimantei, atingeţi  pentru a
şterge mesajul şi pentru a continua imprimarea. Pentru
modelele de imprimante fără ecran tactil, selectaţi

Următorul >  >Îndepărtaţi blocajul, apăsaţi pe OK >

 .

Blocaj la pagina [x], desc. capacul sup. al
alim. auto. [28y.xx]
1 Scoateţi toate docum. originale din tava ADF.

Notă: Mesajul dispare când paginile au fost îndepărtate din
tava ADF.

2 Deschideţi capacul ADF.

3 Apucaţi ferm hârtia blocată de fiecare parte şi trageţi-o încet
afară.

Notă: Asiguraţi-vă că toate fragmentele de hârtie sunt
îndepărtate.

4 Închideţi capacul ADF.

5 Îndreptaţi marginile documentelor originale, încărcaţi
documentele în ADF şi apoi reglaţi ghidajul pentru hârtie.

6 De la panoul de control al imprimantei, atingeţi  pentru a
şterge mesajul şi pentru a continua imprimarea. Pentru
modelele de imprimante fără ecran tactil, selectaţi

Următorul >  >Îndepărtaţi blocajul, apăsaţi pe OK >

 .

 

15


	Informaţii despre imprimantă
	Utilizarea panoului de control al imprimantei
	Explicarea culorilor butonului Sleep (Repaus) şi ale indicatorilor luminoşi

	Încărcarea hârtiei şi a suporturilor de tipărire speciale
	Setarea dimensiunii şi a tipului de hârtie
	Configurarea setărilor pentru formatul universal de hârtie
	Încărcarea tăvii de 250 de foi
	Încărcarea alimentatorului manual
	Încărcarea tăvii duale de 650 de coli
	Încărcarea alimentatorului multifuncţional
	Legarea şi anularea legării tăvilor
	Legarea şi anularea legării tăvilor
	Crearea unui nume particularizat pentru un tip de hârtie
	Atribuirea unui nume de tip de hârtie particularizat
	Atribuirea unui nume de tip de hârtie particularizat


	Imprimare
	Imprimarea unui document
	Imprimarea unui document
	Tipărirea alb-negru
	Reglarea luminozităţii tonerului
	Utilizarea setărilor Max Speed (Viteză maximă) şi Max Yield (Randament maxim)

	Anularea unei operaţii de tipărire
	Anularea unei lucrări de imprimare de la panoul de control al imprimantei
	Anularea unei operaţii de imprimare de pe computer


	Copierea
	Realizarea de copii
	Realizarea rapidă a unei copii
	Copierea utilizând ADF
	Copierea utilizând geamul scanerului

	Copierea fotografiilor
	Anularea unei lucrări de copiere din panoul de control al imprimantei

	Poşta electronică
	Configurarea imprimantei pentru poşta electronică
	Configurarea funcţiei de poştă electronică
	Configurarea setărilor de poştă electronică

	Crearea unei comenzi rapide pentru poşta electronică
	Crearea unei comenzi rapide pentru poşta electronică utilizând serverul Embedded Web Server

	Trimiterea unui document prin poştă electronică
	Trimiterea unui mesaj de poştă electronică utilizând un număr scurt
	Trimiterea unui mesaj de poştă electronică utilizând panoul de control al imprimantei

	Revocarea unei trimiteri prin poşta electronică

	Scanarea
	Scanarea la o adresă FTP
	Scanarea către o adresă FTP utilizând un număr de comandă rapidă
	Scanarea către o adresă FTP utilizând panoul de control al imprimantei

	Scanarea către un computer
	Scanarea către un computer


	Îndepărtarea blocajelor
	Blocaj pagina [x], goliţi recipientul standard [203.xx]
	Blocaj la pagina [x], deschideţi uşa frontală pentru a goli unitatea de fuziune [202.xx]
	Blocaj la pagina [x], deschideţi uşa frontală [20y.xx]
	Blocaj la pagina [x], deschideţi uşa frontală pentru a goli duplexul [23y.xx]
	Blocaj pagină [x], deschideţi tava [x] [24y.xx]
	Blocaj la pagina [x], goliţi alimentatorul manual [251.xx]
	Blocaj la pagina [x], goliţi alimentatorul multifuncţional [250.xx]
	Blocaj la pagina [x], desc. capacul sup. al alim. auto. [28y.xx]



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


