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Prezentare generală
Acest document oferă informaţii generale şi instrucţiuni despre modul de ştergere a diferitelor tipuri de
memorie şi de revenire la setările implicite din fabrică pentru următoarele modele de imprimante:
Serie

Model de imprimantă

Seria C C546, C430, C543, C544, C734, C736, C748, C792, C925, C950, CS310, CS317, CS410, CS417, CS510,
CS517, CS748, CX310, CX317, CX410, CX417, CX510, CX517
Seria E E260, E360, E460, E462
Seria M M1140, M1145, M3150, M5155, M5163, M5170, MS310, MS312, MS315, MS317, MS410, MS415, MS417,
MS510, MS517, MS610, MS617, MS710, MS711, MS810, MS811, MS812, MS817, MS818, MX310, MX317,
MX410, MX417, MX510, MX511, MX517, MX610, MX611, MX617, MX710, MX711, MX717, MX718, MX810,
MX811, MX812
Seria T

T650, T652, T654, T656

Seria W W850
Seria X X203, X204, X264, X363, X364, X463, X464, X466, X543, X544, X546, X548, X651, X652, X654, X656, X658,
X734, X746, X748, X792, X860, X862, X864, X925, X950, X952, X954, XC2132, XM1145, XM5163, XM5170,
XM7155, XM7163, XM7170, XS748, XS795, XS796, XS798, XS92

Tipuri de memorie
• Cartela de memorie a imprimantei
• Memorie flash
• Hard diskul imprimantei
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Securizarea imprimantei
Declaraţie privind volatilitatea
Tip de memorie Descriere
Memoria volatilă Imprimanta utilizează o memorie cu acces aleator (Random Access Memory, RAM) standard pentru
a stoca temporar în buffer datele de utilizator în timpul lucrărilor simple de imprimare şi de copiere.
Memoria
nevolatilă

Imprimanta poate să utilizeze două forme de memorie nevolatilă: EEPROM şi NAND (memorie flash).
Ambele tipuri sunt utilizate pentru a stoca datele de sistem de operare, setări de imprimantă, informaţii
de reţea, setări pentru scaner şi marcaje şi soluţii încorporate.

Memoria hard
diskului

Unele imprimante pot avea instalat un hard disk. Hard diskul imprimantei este proiectat pentru funcţionalitate specifică imprimantei. Hard diskul permite imprimantei să reţină datele de utilizator stocate în
buffer din lucrările complexe de imprimare, datele asociate cu formularele şi cu fonturile.

Ştergeţi conţinutul oricărei memorii instalate în imprimantă, în următoarele situaţii:

•
•
•
•
•
•

Imprimanta este dezafectată.
Hard diskul imprimantei este înlocuit.
Imprimanta este mutată într-un alt departament sau într-o altă locaţie.
Operaţiile de service asupra imprimantei sunt efectuate de o persoană din afara organizaţiei.
Imprimanta este ridicată de la sediul dvs. pentru service.
Imprimanta este vândută unei alte organizaţii.

Dezafectarea hard diskului imprimantei
• Demagnetizare—Hard diskul imprimantei este supus unui câmp magnetic care şterge datele stocate
• Concasare—Comprimă fizic hard diskul pentru a deteriora părţile componente, astfel încât datele să fie
indescifrabile

• Aşchiere—Sfâşie fizic hard diskul în bucăţi mici de metal
Notă: Pentru a garanta ştergerea completă a tuturor datelor, distrugeţi fizic toate hard diskurile pe care sunt
stocate date.

Golirea memoriei volatile
Memoria volatilă sau memoria cu acces aleatoriu instalată în imprimantă necesită o sursă de alimentare pentru
a păstra informaţiile. Pentru a şterge datele stocate în memoria temporară, opriţi imprimanta.

Golirea memoriei nevolatile
Această procedură şterge setările individuale, setările de reţea şi ale dispozitivului, setările de securitate şi
soluţiile încorporate.

Pentru imprimantele cu afișaj LED
1 Opriţi imprimanta.
2 Deschideţi uşa frontală.
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3 Ţineţi apăsat pe
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în timp ce porniţi imprimanta.

numai când secvenţa luminoasă de pe panoul de control corespunde cu cea din
Eliberaţi butonul
următoarea ilustraţie.

‑ galben constant
‑ galben constant
‑ verde constant
‑ verde constant

4 Apăsaţi pe

până când secvenţa luminoasă de pe panoul de control corespunde cu cea din ilustraţia
următoare, apoi apăsaţi pe .
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‑ galben intermitent
‑ galben intermitent
Notă: Imprimanta va reporni de mai multe ori în timpul acestui proces.

5 Închideţi uşa.

Pentru imprimantele cu sau fără ecran tactil
1 Opriţi imprimanta.
2 De la panoul de control, ţineţi apăsate butoanele 2 şi 6 în timp ce porniţi imprimanta.
Eliberaţi butoanele numai atunci când pe afişaj apare bara de progres. Imprimanta execută o secvenţă de
resetare la conectarea alimentării (power-on reset – POR), apoi se afişează Meniu Configurare.

3 Selectaţi Restabilire setări > Ştergere pentru scoaterea din uz > Ştergere memorie.
Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsaţi pe
setări.

sau

pentru a naviga prin

Imprimanta efectuează o secvenţă POR.

Ștergerea memoriei flash
Memoria flash se referă la un dispozitiv de memorie care îşi păstrează datele după întreruperea alimentării.
Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu opriţi imprimata în timpul formatării memoriei flash.

Pentru imprimantele fără ecran tactil
În funcţie de modelul imprimantei, de la panoul de control, navigaţi la:

• Setări > Meniul Utilitare > Formatare flash > Da
• Setări > Setări > Setări imprimare > Meniul Utilitare > Formatare flash > Da
• Setări > Setări imprimare > Meniul Utilitare > Formatare flash > Da
Apăsaţi pe

sau

pentru a naviga prin setări.

Pentru imprimantele cu ecran tactil
În funcţie de modelul imprimantei, din ecranul de pornire, atingeţi:

• Setări > Meniul Utilitare > Formatare flash > Da > Trimitere
• Setări > Meniul Utilitare > Formatare flash > Da >

Ștergerea fișierelor stocate pe hard diskul imprimantei
Această procedură şterge tot ce s-a descărcat pe hard diskul imprimantei, inclusiv lucrările în aşteptare, pe
cele stocate în memoria temporară şi pe cele neimprimate.
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Pentru imprimantele fără ecran tactil
În funcţie de modelul imprimantei, de la panoul de control, navigaţi la:

• Setări > Meniul Utilitare > Ştergere descărcări de pe disc > Ştergeţi acum
• Setări > Setări > Setări imprimare > Meniul Utilitare > Ştergere descărcări de pe disc > Ştergeţi acum
• Setări > Setări imprimare > Meniul Utilitare > Ştergere descărcări de pe disc > Ştergeţi acum
Apăsaţi pe

sau

pentru a naviga prin setări.

Pentru imprimantele cu ecran tactil
În funcţie de modelul imprimantei, din ecranul de pornire, atingeţi:

• Setări > Meniul Utilitare > Ştergere descărcări de pe disc > Ştergeţi acum
• Setări > Meniul Utilitare > Ştergere descărcări de pe disc > Ştergeţi acum >

Ștergerea memoriei hard diskului
Această procedură şterge toate setările, aplicaţiile, lucrările în aşteptare şi datele faxurilor stocate pe
imprimantă. Şterge totodată întregul conţinut de pe hard disk. Imprimanta este restabilită la setările implicite
iniţiale din fabrică, inclusiv la setările sale de reţea.
La scoaterea unei imprimante dintr-un mediu securizat, efectuaţi această procedură pentru a vă asigura că
toate datele clientului sunt şterse.

1 Opriţi imprimanta.
2 De la panoul de control, ţineţi apăsate butoanele 2 şi 6 în timp ce porniţi imprimanta.
Eliberaţi butoanele numai atunci când pe afişaj apare bara de progres. Imprimanta execută o secvenţă de
resetare la conectarea alimentării (power-on reset – POR), apoi se afişează Meniu Configurare.

3 Selectaţi Restabilire setări > Ştergere pentru scoaterea din uz > Ştergere memorie şi hard disk (Mai
multe treceri) > Da.
Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsaţi pe
setări.
Imprimanta efectuează o secvenţă POR.

sau

pentru a naviga prin
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Revenirea la setările prestabilite din fabrică
Această procedură restabileşte setările de bază ale imprimantei, inclusiv setările de reţea şi de securitate şi
setările aplicaţiilor. Toate lucrările în aşteptare şi aplicaţiile instalate sunt, de asemenea, eliminate. Dacă nu
este instalat un hard disk, datele faxurilor în aşteptare sunt, de asemenea, eliminate.

Pentru imprimantele cu afișaj LED
1 În funcţie de sistemul de operare, deschideţi Local Printer Settings Utility (Utilitarul pentru setările
imprimantei locale) pentru Windows sau Printer Settings (Setări imprimantă) pentru Macintosh.

2 Efectuaţi una dintre următoarele operaţii:
• Din bara de meniu a Utilitarului pentru setările imprimantei locale, faceţi clic pe Acţiuni > Revenire la
setările prestabilite din fabrică.

• Din Setări imprimantă, faceţi clic pe Factory Defaults (Setări implicite din fabrică).
3 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

Pentru imprimantele fără ecran tactil
În funcţie de modelul imprimantei, de la panoul de control, navigaţi la:

• Setări > Setări generale > Setări din fabrică > Restaurare acum
• Setări > Setări > Setări generale > Setări din fabrică > Restaurare acum
Apăsaţi pe

sau

pentru a naviga prin setări.

Pentru imprimantele cu ecran tactil
În funcţie de modelul imprimantei, din ecranul de pornire, atingeţi:

• Setări > Setări generale > Setări din fabrică > Restaurare acum > Trimitere
• Setări > Setări generale > Setări din fabrică > Restaurare acum >

Note
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Note
Note referitoare la ediţie
Septembrie 2020
Următorul paragraf nu se aplică în cazul ţărilor în care astfel de prevederi nu sunt compatibile cu legile
locale: LEXMARK INTERNATIONAL, INC., FURNIZEAZĂ ACEASTĂ PUBLICAŢIE "CA ATARE", FĂRĂ NICI
UN FEL DE GARANŢIE, FIE EA EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUZÂND DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA
ACESTEA, GARANŢIILE IMPLICITE CU PRIVIRE LA VANDABILITATE SAU POTRIVIRE PENTRU UN
ANUMIT SCOP. Unele state nu permit respingerea garanţiilor exprese sau implicite în anumite tranzacţii; prin
urmare, este posibil ca această declaraţie să nu se aplice în cazul dumneavoastră.
Această publicaţie poate conţine inadvertenţe tehnice sau erori tipografice. Informaţiile conţinute în această
publicaţie se modifică periodic; aceste modificări se vor include în ediţiile viitoare. Îmbunătăţirile sau
modificările produselor sau programelor descrise pot fi făcute în orice moment.
Referinţele din această publicaţie cu privire la diverse produse, programe sau servicii nu implică faptul că
producătorul intenţionează să le facă disponibile în toate ţările în care operează. Orice referinţă la un produs,
program sau serviciu nu se face cu intenţia de a declara sau sugera că numai acel produs, program sau
serviciu pot fi utilizate. Orice produs, program sau serviciu, echivalent din punct de vedere funcţional, care nu
încalcă nici un drept existent de proprietate intelectuală, poate fi utilizat în locul celor referite. Utilizatorul este
singurul responsabil în legătură cu evaluarea şi verificarea interoperabilităţii cu alte produse, programe sau
servicii, cu excepţia celor desemnate în mod expres de producător.
Pentru asistenţă tehnică Lexmark, vizitaţi http://support.lexmark.com.
Pentru informaţii despre politica de confidenţialitate Lexmark care reglementează utilizarea acestui produs,
accesaţi www.lexmark.com/privacy.
Pentru informaţii despre consumabile şi descărcări, vizitaţi www.lexmark.com.
© 2020 Lexmark International, Inc.
Toate drepturile rezervate.

GOVERNMENT END USERS
The Software Program and any related documentation are "Commercial Items," as that term is defined in 48
C.F.R. 2.101, "Computer Software" and "Commercial Computer Software Documentation," as such terms are
used in 48 C.F.R. 12.212 or 48 C.F.R. 227.7202, as applicable. Consistent with 48 C.F.R. 12.212 or 48 C.F.R.
227.7202-1 through 227.7207-4, as applicable, the Commercial Computer Software and Commercial
Software Documentation are licensed to the U.S. Government end users (a) only as Commercial Items and
(b) with only those rights as are granted to all other end users pursuant to the terms and conditions herein.

Mărci comerciale
Lexmark şi sigla Lexmark sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Lexmark International,
Inc., înregistrate în Statele Unite ale Americii şi/sau în alte ţări.
Toate celelalte mărci comerciale sunt proprietatea deţinătorilor.
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