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Introducere 
 
Manualul Xerox® 6604TM /6605TM este a fost creat pentru a vă ajuta în timpul utilizării echipamentelor 
pentru formate mari Xerox 6604/6605 împreună cu serverul de imprimare FreeFlow® Accxes®. 
 
Acest capitol descrie modul de utilizare al manualului dar şi reguli importante pentru utilizarea legală şi 
în siguranţă a echipamentului. 
 

• Prefaţă 
• Utilizarea manualului 
• CD-uri şi surse de informaţii corelate 
• Opţiuni 
• Cunoştinţe necesare 
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Prefaţă 
 
Echipamentele pentru formate mari Xerox 6604/6605 oferă funcţii de copiere, scanare şi imprimare alb-
negru 600 dpi, la o calitate superioară şi costuri scăzute. Echipamentul Xerox 6604 are o viteză de 
imprimare de 4 formate A1 pe minut, iar Xerox 6605 are o viteză de 5 formate A1 pe minut. 
Echipamentele pot imprima atât din rolă cât şi coli (hârtie, calc, film), pot scana documente cu lăţime de 
până la 1016 mm şi pot imprima coli cu lăţime de până la 914.4 mm. 
 
Echipamentele Xerox 6604/6605 reprezintă o soluţie integrată pentru copiere şi scanare, dar şi pentru 
imprimarea copiilor realizate după documente arhitecturale şi inginereşti. Sistemul permite imprimarea, 
copierea şi scanarea în reţea simultane, fără a fi necesar să aşteptaţi ca echipamentul să termine 
lucrarea pentru a scana următorul document. 
 
Sistemul are patru moduri de funcţionare: 

• Copiere – documentele sunt scanate, stocate temporar în memorie sau pe hard-diskul serverului 
de imprimare FreeFlow Accxes, fiind apoi trimise către imprimantă imediat ce aceasta este 
disponibilă. 

• Scanare către director personal – documentele scanate sunt trimise către un director personal 
pe serverul FreeFlow Accxes. 

• Scanare către FTP – documentele scanate sunt trimise către un server FTP. 
• Scanare către imprimantă la distanţă – documentele scanate sunt trimise către o imprimantă 

aflată într-o altă locaţie. 
 
Echipamentele Xerox 6604/6605 prezintă două configuraţii de alimentare a hârtiei: 

• Modelul cu o rolă (plus dispozitivul de alimentare manuală) 
• Modelul cu 2 role(plus dispozitivul de alimentare manuală) 

 
Consultaţi secţiunea Specificaţii pentru detalii referitoare la specificaţiile produsului şi configuraţiile 
disponibile. 
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Utilizarea manualului 
 
Acest manual conţine instrucţiuni referitoare la configurare, utilizare şi mentenanţă destinate atât 
utilizatorilor cât şi administratorilor de sistem. Este recomandat să parcurgeţi cu atenţie manualul pentru 
a obţine rezultatele dorite. De asemenea, este recomandat să păstraţi manualul la îndemână pentru a-l 
putea consulta atunci când veţi avea nevoie. 
 
Structura manualului 
 

• Capitolul 1. Introducere 
Conţine informaţii generale ce trebuie parcurse înainte de utilizarea echipamentului. 

• Capitolul 2. Prezentarea produsului 
Descrie scopul şi modul de utilizare al componentelor principale, modul de pornire şi oprire a 
echipamentului, utilizarea corectă a documentelor originale, alegerea şi alimentarea hârtiei. 

• Capitolul 3. Copierea documentelor 
Conţine detalii referitoare la  funcţia de copiere. 

• Capitolul 4. Scanarea documentelor 
Descrie funcţiile de scanare. 

• Capitolul 5. Informaţii despre comenzi 
Descrie procedurile pentru vizualizarea listelor şi descrierilor lucrărilor active sau suspendate, cât 
şi cele pentru reimprimarea lucrărilor. 

• Capitolul 6. Administrarea sistemului 
Descrie modul de utilizare a funcţiilor de administrare, precum configurarea cronometrelor, 
activarea imaginilor de pre-vizualizare şi activarea şi dezactivarea opţiunii de reimprimare a 
lucrărilor. 

• Capitolul 7. Informaţii despre sistem 
Conţine detalii referitoare la vizualizarea informaţiilor de facturare, starea echipamentului, 
starea şi configurarea hârtiei, rapoarte de configurare, imprimări pentru diagnoză şi funcţii de 
administrare. 

• Capitolul 8. Întreţinere 
Descrie procedurile pentru înlocuirea consumabilelor şi curăţarea echipamentului. 

• Capitolul 9. Rezolvarea problemelor 
Oferă soluţii pentru probleme ce pot apărea în timpul utilizării echipamentului. 

• Capitolul 10. Anexă 
Conţine informaţii detaliate referitoare la specificaţii şi opţiuni. 
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Convenţii 
 
Acest manual utilizează următoarele convenţii: 

• Parantezele ascuţite indică un buton aflat pe panoul de comandă. Spre exemplu, Apăsaţi 
butonul <Start> 

• [opţiune] – parantezele pătrate indică directoare, fişiere, aplicaţii, butoane sau meniuri afişate 
pe ecranul tactil, precum şi numele meniurilor, comenzilor, ferestrelor sau casetelor de dialog 
afişate pe ecranul computerului. 

• Selectaţi[opţiune>opţiune] – opţiunile multiple sunt separate de o paranteză ascuţită, 
denumirea meniului fiind afişată prima, aceasta fiind urmată de opţiunea din meniu. Spre 
exemplu, selectaţi [System>Logon]. 

• bold – În cadrul procedurilor, textele şi numerele pe care le introduceţi sunt scrise cu text 
îngroşat. Scrieţi textul exact aşa cum este afişat. Spre exemplu, tastaţi blue în câmpul text. 

• Introduceţi bold – În cadrul procedurilor, procesul de introducere a datelor şi apăsare a tastei 
<Enter>. Spre exemplu, y. 

• înlocuiţi textul – Informaţiile variabile sunt afişate cu text italic şi minuscule; înlocuiţi textul cu 
valoarea dorită. Spre exemplu, introduceţi nume în câmpul text. 

• Titlul documentului – Denumirea documentelor şi a capitolelor sunt afişate cu text italic. Spre 
exemplu, Manualul echipamentelor pentru formate mari Xerox 6604/6605 sau 3. Copierea 
documentelor. 

 
 
Observaţie 
Conţine informaţii importante trebuie puse în evidenţă pentru a ajuta utilizatorul în realizarea unei 
operaţiuni. 
 
AVERTIZARE 
O avertizare indică pericolul de accidentare sau deces dacă o procedură de mentenanţă sau operare nu este 
realizată cu atenţie. 
 
ATENŢIE 
O atenţionare indică pericolul de deteriorare a componentelor hardware, a aplicaţiilor software sau a datelor dacă 
o procedură de mentenanţă sau operare nu este realizată cu atenţie. 
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CD-uri şi surse de informaţii corelate 
 
Aveţi la dispoziţie următoarele surse de informaţii pentru a putea obţine rezultate ideale cu 
echipamentul Xerox. 
 
Manual de utilizare  
 
Acest manual conţine procedurile pentru configurarea, utilizarea şi mentenanţa echipamentului. 
Manualul este furnizat în format PDF pe suport CD-ROM. 
 
Ghid de pornire rapidă 
 
Ghidul de pornire rapidă prezintă funcţiile principale ale echipamentului şi vă oferă instrucţiuni de bază 
pentru utilizarea acestuia. Ghidul este furnizat în format PDF pe suport CD-ROM. 
 
CD-uri 
 
Echipamentul este livrat cu o serie de discuri CD-ROM, printre care: 

• Discul cu documentaţie: conţine manualele în format PDF şi instrucţiuni de instalare pentru 
aplicaţii şi drivere. Manualele de utilizare pentru aplicaţiile software sunt incorporate în aplicaţiile 
respective. 

• Drivere: conţine toate driverele de imprimare Accxes, inclusiv versiunea 14.0 pentru Windows 
(HP-GL/2) şi versiunea 14.0 PostScript (funcţionalitatea acestuia trebuie activată prin intermediul 
unei licenţe). 

• Aplicaţii: conţine versiunea 14.0 a aplicaţiei Accxes Client Tool şi aplicaţia Account Management 
Tool. 

 

Opţiuni 
 
Echipamentul dispune atât de opţiuni hardware cât şi software (pentru mai multe detalii consultaţi 
secţiunea Opţiuni). Odată cu aplicaţiile opţionale sunt livrate şi manualele acestora de utilizare. Aceste 
documente conţin informaţii referitoare la instalarea şi utilizarea aplicaţiilor software. 
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Cunoştinţe necesare 
 
Interfaţa hardware 
 
Echipamentul utilizează mai multe cabluri pentru a comunica cu echipamentele periferice. Acestea sunt 
prezentate în detaliu în capitolul Prezentarea produsului. 
 
Xerox 6604/6605 – modalităţi de comunicare  
 
Serverul de imprimare Accxes comunică cu echipamentul prin intermediul interfeţei de comandă. 
 
Xerox 6604/6605 – scaner  
 
Lucrările rulate cu echipamentele pentru formate mari Xerox 6604/6605 pot fi copiate sau scanate către 
patru destinaţii. 

• Copiere 
• Scanare către director personal 
• Scanare către FTP 
• Scanare către imprimante la distanţă 

 
Scanerul Accxes administrează majoritatea funcţiilor de calitate a imaginii. Utilizatorul selectează 
rezoluţia dorită în funcţie de cerinţele lucrării. Scanerul detectează dimensiunea paginii, atât lăţimea cât 
şi lungimea. În cazul în care documentul depăşeşte lungimea maximă suportată, imaginea va fi 
incompletă. 
 
Scanerul dispune de o memorie pentru scanarea rapidă a imaginilor. Imaginile scanate sunt stocate 
pentru a asigura continuitatea lucrării. Consultaţi capitolul următor pentru mai multe detalii referitoare 
la scaner. 
 
Xerox 6604/6605 – serverul Accxes  
 
Accxes reprezintă aplicaţia software ce primeşte şi procesează lucrările de la o staţie de lucru. Apoi 
trimite datele procesate către imprimantă. 
 
Setările reţelei 
 
Setările reţelei permit trimiterea lucrărilor către directoare personale, FTP sau echipamente aflate la 
distanţă. Aceste setări pot fi accesate folosind aplicaţia Web Printer Management Tool sau interfaţa cu 
utilizatorul din secţiunea Machine Information. Consultaţi sistemul de asistenţă online pentru mai multe 
informaţii. 
 
Funcţii de administrare a sistemului 
 
Funcţiile de administrare a sistemului includ activarea şi dezactivarea contorizării, modificarea parolei de 
sistem, administrarea setărilor de reţea, configurarea ceasului şi a cronometrelor, realizarea procedurilor 
de calibrare a culorilor şi a celor de rezolvare a problemelor. Consultaţi capitolul Administrarea sistemului 
pentru mai multe detalii. 
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Drivere de imprimare  
 
Există două tipuri de drivere disponibile pentru Accxes: PostScript şi HP-GL\2. Un driver de imprimare se 
aseamănă foarte mult unui dicţionar de limbi străine. Driverele descriu elementele prezente în 
documentele imprimate. Aplicaţiile, sistemele de operare şi imprimantele nu „vorbesc” acelaşi limbaj, iar 
pentru a imprima un document este necesară o aplicaţie care să „traducă” informaţiile pentru a putea fi 
procesate de imprimantă. De asemenea driverele de imprimare trimit informaţiile referitoare la 
dimensiunea hârtiei setată pentru imprimare. 
 
Specificaţii de siguranţă 
 
Produsul Xerox împreună cu produsele consumabile recomandate au fost proiectate şi testate în 
concordanţă cu standarde stricte de siguranţă. Acestea includ certificarea unei agenţii guvernamentale 
cât şi compatibilitatea cu standardele de mediu. Consultaţi documentul Xerox Wide Format 6604/ 6605 
Solution Safety and Certification Guide înainte de utilizarea produsului şi ori de câte ori este nevoie 
pentru a vă asigura de o utilizare în siguranţă. 
 
Testarea compatibilităţii cu standardele de siguranţă şi de mediu a fost realizată doar cu produse 
consumabile Xerox. 
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Prezentarea produsului 
 
Acest capitol descrie componentele principale ale echipamentelor pentru formate mari Xerox 
6604/6605, modul de pornire şi oprire a echipamentului, utilizarea modului economic şi a interfeţei. 
 
Acest capitol descrie şi caracteristicile documentelor originale ce pot fi copiate şi scanate, tipurile de 
media ce pot fi utilizate şi modul de configurare a dimensiunii, tipului şi grosimii hârtiei. 

• Componentele echipamentului 
• Server 
• Scaner 
• Interfaţa cu utilizatorul 
• Ecranul cu comandă prin atingere 
• Panoul de comandă 
• Pornirea / oprirea sistemului 
• Documente originale 
• Sursa de media 
• Tipuri de media 
• Încărcarea media 
• Setările media 
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Componentele echipamentului 
 
Această secţiune descrie principalele componente ale echipamentelor pentru formate mari Xerox 
6604/6605. 
 
Vedere din faţă 

 
 
Tabelul 2-1 - Componentele echipamentului (vedere din faţă) 
 
Nr. Componenta Funcţia  

1 Dispozitivul de alimentare  Încărcaţi documentele originale aici, cu faţa în sus. 

2 Scaner  
 

Ridicaţi capacul scanerului pentru a curăţa rola principală, senzorii şi pentru a 
înlătura hârtia blocată. 

3 Interfaţa cu utilizatorul Conţine ecranul tactil şi panoul de comandă. Folosind această interfaţă puteţi 
programa lucrările şi configura setările echipamentului. 

4 Panoul de comandă Conţine butoanele de selecţie şi acces la funcţiile de copiere/imprimare/scanare.

5 Dispozitivul de ieşire Copiile şi colile imprimate sunt livrate aici, cu faţa în sus. 

6 Uşile frontale Deschideţi aceste uşi pentru a alimenta hârtia sau pentru a înlătura hârtia 
blocată. 

7 Suport pentru hârtie cu dimensiuni 
reduse  
 

Susţine copiile şi colile imprimate cu dimensiuni reduse (216 mm - 457 mm) 
atunci când este în poziţia deschis. Pot fi stivuite aproximativ 20 coli de hârtie. 
Consultaţi eticheta corespunzătoare pentru detalii referitoare la modul de 
utilizare. 

8 Ghidajele de susţinere a documentelor Ansamblul ce primeşte şi stivuieşte colile de dimensiuni mari. Acesta poate 
susţine coli cu dimensiuni între 432 mm - 1219 mm când extensiile sunt 
instalate şi 1219 mm sau mai mari când extensiile nu sunt instalate. În aceste 
ghidaje pot fi stivuite aproximativ 20 coli. Consultaţi eticheta corespunzătoare 
pentru detalii referitoare la modul de utilizare.  

9 Extensii Când nu sunt instalate pe dispozitivele de susţinere, acestea suportă coli mai 
lungi de 1219 mm. 

10 Serverul Accxess Conţine aplicaţiile software de comunicare pentru motorul de imprimare. 
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Vedere din spate 
 

 
 
Tabelul 2-2 - Componentele echipamentului (vedere din spate) 
 
Nr. Componenta Funcţia  

1 Spaţiu de alimentare toner 
 

Tonerul este adăugat prin acest orificiu. Deschideţi capacul pentru a accesa 
orificiul de alimentare. Consultaţi secţiunea Încărcarea tonerului pentru mai 
multe detalii. 

2 Întrerupător Întrerupe alimentarea cu electricitate a echipamentului şi oferă protecţie 
împotriva variaţiilor de tensiune. 

3 Buton de pornire Porneşte sau opreşte echipamentul (este denumit şi butonul de activare a 
modului economic) 

4 Dispozitiv de deblocare a unităţii 
superioare 

Ridicaţi acest mâner pentru a ridica unitatea superioară. 

5 Unitatea superioară Deschideţi unitatea superioară pentru a înlătura hârtia blocată. 
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Vedere din faţă (cu uşile deschise) 
 

 
 

AVERTIZARE 
Nu atingeţi niciodată zonele etichetate ca fiind fierbinţi sau cu elemente ascuţite. Puteţi suferi arsuri sau 
alte răni periculoase. 

 
 
Tabelul 2-3 - Componentele echipamentului (vedere din faţă, cu uşile deschise) 
 
Nr. Componenta Funcţia  

1 Dispozitiv de alimentare manuală Deschideţi şi alimentaţi media aici atunci când realizaţi copii şi imprimări 
manuale. 

2 Capacul cuptorului Deschideţi dispozitivul de alimentare şi apoi capacul cuptorului pentru a 
înlătura blocajele de hârtie în zona cuptorului. 

3 Butonul de încălzire a hârtiei Activează sau dezactivează încălzirea hârtiei pentru a evita îndoirea hârtiei. 
Încălzirea hârtiei este activată implicit. 

4 Buton de tăiere a hârtiei Taie marginea de alimentare a hârtiei alimentate din rolă. 

5 Capacul dispozitivului de tăiere Acoperă dispozitivul de tăiere. Nu este recomandată deschiderea acestui capac.

6 Rola 1 Încărcaţi rola cu media în acest loc. 

7 Rola 2 Puteţi instala aici o a doua rolă. Această rolă este opţională. 
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Server 
 
Vedere din faţă 
 
Serverul de imprimare Accxes comunică cu echipamentul prin intermediul interfeţei de comandă. 
Aplicaţiile software ale interfeţei de comandă oferă informaţii referitoare la starea motorului de 
imprimare. 
 

 
 
Observaţie 
Utilizatorii pot utiliza serverele Dell Optiplex 745 (FRX), Dell Optiplex 755 (LVX) sau Dell Optiplex 760 
(UXC) cu echipamentele pentru formate mari Xerox 6604/6605. În imagine este prezentată varianta 
755. 

Buton de pornire 
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Vedere din spate 
 

 
 

 
 
Observaţie 
În cazul unui sistem ce funcţionează normal şi are o conexiune bună în reţea, LED-ul de conexiune este 
aprins continuu; LED-ul de activitate clipeşte în conformitate cu transferul de date. 

Selector de voltaj 
pentru 745 şi 755. 
Nu schimbaţi 
poziţia! 

Cabluri USB –
asigură 
comunicarea 
între server şi 
imprimantă 

Conectori firewire 
IEE 1394 

Cablu de 
alimentare 

Cablu de reţea 

Led activitate 

Led conexiune
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Cablurile şi porturile serverului de imprimare 
 
Cablurile de comunicare sunt descrise mai jos. 

• USB1 – de la scaner la server – transferă informaţii referitoare la stare şi imagini. 
• USB2 – de la imprimantă la server – transferă informaţii referitoare la stare şi imagini. 
• USB3 – de la modulul de alimentare la server – informaţii referitoare la starea butonului de 

pornire frontal. 
• USB4 – de la interfaţă la server. 
• Cablul audio – de la interfaţă la server – destinat tonurilor audio, precum tonurile emise la 

apăsarea tastelor şi în cazul unor alerte. 
• Cablul video – de la interfaţă la server – pentru afişarea conţinutului ecranului. 

 
Atât datele video cât şi comenzile sunt transmise prin acelaşi cablu USB. Serverul descarcă aplicaţiile 
software/firmware ale imprimantei prin intermediul interfeţei de comandă. 
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Scaner 
 
Xerox 6604/6605 reprezintă o soluţie integrată destinată scanării, copierii şi imprimării documentelor 
arhitecturale şi inginereşti. Scanerul produce imagini cu lăţimi de până la 1016 mm şi poate trimite apoi 
imaginea către un director personal, un server FTP sau o imprimantă aflată la distanţă . 
 
Alimentarea documentelor 
 
Documentele sunt alimentate aliniindu-le la stânga sau centru, cu faţa  în sus. 
 

 
 
Observaţie 
Documentele ies din scanner prin partea din faţă a acestuia. Căutaţi simbolul de mai jos pentru a 
identifica limita din partea stânga unde trebuie să alimentaţi documentele aliniate la stânga. 
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Panoul scanerului 
 
Panoul scanerului este format din următoarele butoane: 

• [Stop] – în timpul scanării apăsaţi acest buton pentru a opri scanerul sau pentru a anula 
scanarea unui document. Utilizatorul poate apăsa butoanele [Forward] sau [Back] pentru a 
muta documentul în faţă sau în spate. 

• [Forward] – apăsaţi acest buton pentru mişca documentul înainte. 
• [Back] – apăsaţi acest buton pentru mişca documentul înapoi. 

 
 

 

Buton înainte

Buton Stop 

Buton înapoi
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Deschiderea şi închiderea scanerului 
 
Scanerul prezintă un capac ce se deschide către spatele echipamentului. Deschiderea acestui capac 
permite accesul la 5 senzori de contact şi la rola principală pentru mentenanţă. 
 
Pentru a deschide scanerul 
 

1. Apăsaţi cele două butoane din părţile laterale ale capacului scanerului. 
 

 
 

2. Cu ambele mâini, ridicaţi capacul. Nu este necesar să susţineţi capacul când acesta este deschis 
complet. 

 
Observaţie 
Deschiderea capacului dezvăluie rola principală şi senzorii de contact. Consultaţi capitolul Întreţinere 
pentru detalii referitoare la curăţarea acestor componente. 
 
Pentru a închide scanerul 
 
Cu ambele mâini, apucaţi capacul şi coborâţi-l. Acesta se va închide sub propria greutate. Asiguraţi-vă că 
fiecare parte a capacului se închide corect apăsând în părţile laterale. 
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Elemente de direcţionare a hârtiei 
 
Aceste elemente sunt proiectate pentru a direcţiona documentele originale rulate câtre partea inferioară 
a echipamentului. 
 

 
 
Instalaţi fiecare dintre aceste elemente în fantele corespunzătoare. Asiguraţi-vă că fiecare element este 
fixat corect. 
 
Observaţie 
Dacă elementele de direcţionare sunt instalate incorect, acestea pot cauza blocaje de hârtie. Contactaţi 
Centrul de suport Xerox pentru detalii referitoare la instalare. 
 

Elemente de 
direcţionare 
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Interfaţa cu utilizatorul (UI) 
 
Interfaţa cu utilizatorul şi aplicaţia Web Printer Management Tool, ce pot fi accesate prin intermediul 
browserului, sunt două modalităţi prin care utilizatorii pot configura şi utiliza funcţia de imprimare. 
 
Interfaţa cu utilizatorul este utilizată pentru a realiza o serie de acţiuni prin intermediul ecranului tactil şi 
al butoanelor de pe panoul de comandă. 
 

 
 
Tabelul 2-4 – Componentele interfeţei cu utilizatorul 
 
Componenta Funcţia 

Ecranul tactil Afişează mesaje şi butoane pentru selectarea funcţiilor. Atingeţi ecranul pentru a selecta 
funcţiile şi opţiunile respective. 

Porturile USB Conectează componente periferice precum tastatura, mouse şi memorii USB. 

Butoanele panoului de 
comandă 

Conţine butoanele Services, Machine Info, Log In/Out, Language, Power Saver, Clear, Stop şi 
Start. 

 

Ecranul tactil 

Porturile USB 

Butoane 
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Ecranul tactil 
 
O serie de funcţii ale interfeţei sunt: 

• Configurarea hârtiei pentru role şi dispozitivul de alimentare manuală 
• Configurarea opţiunilor sistemului 
• Imprimarea colilor de test pentru verificarea funcţionării imprimantei 
• Managementul jurnalelor de erori şi lucrări 
• Afişarea contoarelor 

 
Ecranul tactil afişează mesaje şi butoane pentru configurarea lucrărilor de copiere şi scanare. Atingeţi 
ecranul pentru a selecta o funcţie sau opţiune. 
 
Observaţie 
Funcţiile afişate pot varia în funcţie de mode, opţiunile instalate şi setările echipamentului. 
 
Utilizarea ecranului tactil 
 
Ecranul implicit 
 
Ecranul implicit este ecranul afişat imediat ce echipamentul este pornit, iese din modul economic sau din 
modul de administrare. 
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Opţiuni din mediul Services 
 
Meniul Services este pagina implicită afişată pe interfaţa cu utilizatorul. În această zonă utilizatorul 
selectează opţiunile dorite pentru a rula o lucrare de imprimare sau copiere. 
 
Tabelul 2-5 – Meniul Services 
 
Opţiune Funcţie 

Machine Info Secţiunea în care pot fi configurate setările sistemului  

Job Information Lucrările sunt listate alături de starea lor. Utilizatorii pot reimprima lucrări din lista 
afişată. 

Copy Afişează secţiunile [Basic Copy], [Image Quality], [Advanced Settings] şi [Recall]. 

Scan-to-Mailbox Permite utilizatorilor să stocheze lucrările de scanare într-un director personal pentru 
utilizare ulterioară  

Scan-to-FTP  Permite utilizatorilor să trimite lucrări de scanare către un server FTP  

Scan-to-Remote Printer  Permite trimiterea lucrărilor scanate către o imprimantă la distanţă 
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Panoul de comandă 
 

 
 

Tabelul 2-6 - Panoul de comandă 
 
Nr. Buton Funcţie 

1 Services Afişează meniul Services, ce conţine butoanele Machine Information, Job 
Information, Copying, Scan to Mailbox, Scan to FTP şi Scan to Remote Printer. 
Acestea sunt funcţiile principale. 

2 Machine Information Afişează starea echipamentului, contoarele şi seria echipamentului, descrierea 
sistemului şi erorile recente. De asemenea permite imprimarea informaţiilor 
referitoare la setări şi configuraţii. 

3 Login/out Permite autentificarea pentru administrarea sistemului şi contorizare. Accesul în 
modul de administrare necesită introducerea unei parole. Accesul pentru contorizare 
necesită introducerea unui nume de cont şi a unei parole. Accesul normal nu necesită 
autentificare 

4 Language În acest ecran utilizatorii pot modifica limba în care sunt afişate textele, pot selecta 
inci sau milimetri şi schimba modul de afişare a datei. 

5 Power Saver Acest buton este aprins atunci când echipamentul se află într-un mod economic. 

6 Clear Şterge valorile introduse incorect cu tastatura numerica şi este folosit pentru a reseta 
opţiunile de scanare la cele implicite. 

7 Stop Opreşte scanarea unui document. 

8 Start Porneşte o lucrare de scanare sau copiere. 
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Opţiunea Language 
 
Opţiunea Language permite selectarea limbii implicite, unităţile de măsură şi formatul datei. Acestea  
sunt afişate pe ecranul tactil, în interfaţa web, pe imprimările de test generate de serverul de imprimare, 
paginile de configurare, etc.. 
 

1. Apăsaţi butonul <Language> pe panoul de comandă Control Panel. 
Este afişat ecranul [Language]. 

 

 
 

2. Selectaţi limba dorită. 
3. Selectaţi [Inches] sau [Millimeters] pentru a configura unitatea de măsură implicită. 
4. Selectaţi modul de afişare a datei. 

Imperial 
Data este afişată în format LL/ZZ/AAAA. 
International 
Data este afişată în format ZZ/LL/AAAA. 

5. Selectaţi [Save] pentru a închide ecranul [Language] şi a reveni la ecranul [Services]. 
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Funcţiile ecranului tactil 
 

 
 
Tabelul 2-7 – Ecranul tactil 
 
Nr. Componentă Funcţie 

1 Indicatorul utilizatorului Afişează tipul utilizatorului autentificat: Guest, Administrator sau Accounting. 

2 Zona de mesaje Afişează informaţii referitoare la starea echipamentului, instrucţiuni şi acces pentru 
autentificare. 

3 Secţiuni Atingeţi aceste secţiuni pentru a selecta şi afişa funcţiile adiţionale. 

4 Cantitatea de copii Introduceţi numărul de copii folosind tastatura numerică. Numărul de copii poate fi 
configurat în intervalul 1 - 999. Apăsaţi butonul <Clear> pentru a şterge o cantitate 
introdusă incorect. 

5 Butoane Atingeţi aceste butoane pentru a selecta opţiuni. 

6 Butoane de modificare Utilizaţi aceste butoane pentru a selecta valorile dorite 

7 Căsuţă  Activează funcţia corespunzătoare atunci când este bifată. 
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Tastatură 
 
Introducerea textelor 
 
Uneori în anumite ecrane este necesară introducerea unor texte. Această secţiune a tastaturii este 
utilizată pentru a introduce textul dorit. 
 

 
 
Tabelul 2-8 – Tastatura 
 
Componentă Funcţie 

Zona de introducere a textului Afişează caracterele introduce cu tastatura numerică. 

Butoanele săgeată Utilizaţi butoanele săgeată pentru a muta cursorul şi insera text. 
 
Funcţie Procedură 

Introducerea caracterelor  Atingeţi caracterele dorite. Selectaţi butonul [Shift] pentru a comuta între caractere 
majuscule şi minuscule. 

Ştergerea unui caracter Selectaţi [Backspace] pentru a şterge caractere. 

Anularea sau salvarea textului introdus Selectaţi [Cancel] sau [Save] 

 
Observaţie 
În cazul în care introduceţi un caracter ce nu este compatibil cu funcţia utilizată, va fi afişat mesajul 
Invalid Entry. Spre exemplu, atunci când denumiţi un director personal nu puteţi utiliza caracterul 
apostrof. 
 

Butoane săgeată

Zona de introducere 
a textului 
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Pornirea echipamentului 
 
Imprimanta şi serverul sunt fiecare echipate cu un buton de pornire. Întrerupătorul trebuie să fie în 
poziţia Pornit (sus) pentru a putea porni scanerul şi imprimanta. 
 
Utilizarea modurilor economice 
 
Modurile economice reduc automat consumul de energie electrică atunci când echipamentul nu 
primeşte date într-un interval pre-configurat. Cele două moduri economice disponibile sunt [Low Power 
Mode] şi [Sleep Mode]. 
 
Echipamentul intră în modul [Low Power] după o perioadă pre-configurată. Echipamentul trece apoi la 
modul [Sleep] dacă echipamentul nu este utilizat pentru o perioadă adiţională de timp. 
 
Observaţie 
Consultaţi secţiunea Cronometre pentru informaţii referitoare la configurarea setărilor modurilor 
economice. 
 
Modul Low Power 
 
În acest mod este redusă alimentarea panoului de comandă şi a cuptorului. Când echipamentul intră în 
acest mod, ecranul tactil se stinge şi butonul <Power Saver> se aprinde. 
 
Modul Sleep 
 
În acest mod este redusă alimentarea echipamentului. În timpul tranziţiei către modul Sleep, ecranul 
tactil rămâne stins, iar butonul <Power Saver> rămâne aprins. 
 
Activarea modului Power Saver 
 
Modul Power Saver poate fi activat manual sau automat. 
 
Metoda automată 
 
Echipamentul intră în modul [Low Power] după o perioadă în care nu este folosit. Echipamentul intră 
apoi în modul [Sleep] dacă echipamentul nu este folosit o perioadă adiţională. 
 
Metoda manuală 
 
Apăsaţi butonul <Power Saver> pe panoul de comandă. Butonul se aprinde, echipamentul intră în modul 
[Low Power] iar ecranul tactil se stinge. 
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Ieşirea din modul Power Saver 
 
Echipamentul poate ieşi din modul Power Saver manual sau automat. 
 
Metoda manuală 
 
În timp ce echipamentul se află în modul Power Saver, apăsaţi butonul <Power Saver>. Butonul se va 
stinge, iar ecranul tactil afişează mesajul Warming Up, echipamentul începând ciclul de încălzire. 
 
Metoda automată 
 
Echipamentul părăseşte modul Power Saver când detectează o lucrare de imprimare. 
 
Observaţie 
Consultaţi capitolul Administrarea sistemului pentru detalii referitoare la configurarea setărilor modului 
Power Saver. Aceste setări pot fi configurate doar de administratorul sistemului. 
 
Pornirea sistemului 
 
Procedura de mai jos descrie procesul de pornire a echipamentului (se consideră că imprimanta şi 
serverul de imprimare sunt oprite complet). 
 

 
 

1. Mutaţi întrerupătorul în poziţia pornit [ | ]. 
2. Mutaţi butonul de pornire al imprimantei în poziţia pornit [ | ]. 

Butonul de pornire 

Întrerupător 
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3. Apăsaţi butonul de pornire al serverului de imprimare. 
 

 
 
Indicatorul luminos al butonului de pornire se aprinde. După aproximativ un minut şi jumătate, panoul 
de comandă afişează mesajul Printer Warming Up. Echipamentul va fi pregătit de imprimare în 
aproximativ 3 minute. 
 

Butonul de pornire



 38

Alimentarea documentelor 
 
Puteţi utiliza orice documente ce se potrivesc dimensiunilor de mai jos. 
 
Tabelul 2-9 – Alimentarea documentelor 
 
Dimensiuni Grosime 

Lăţime: 114 - 1050 mm (1016 mm Active Scan) 
Lungime: 200-16510 mm 

Hârtie (0.05 - 3.2 mm) 
(0.3 mm max) 

 
Observaţie 
Lungimea maximă ce poate fi scanată în reţea este 16.5 metri. Lungimea maximă a unei copii este 15 
metri. 
 
Sfaturi pentru manevrarea documentelor 
 
Urmaţi sfaturile de mai jos atunci când manevraţi documente: 

• Dispozitivul de alimentare al scanerului poate să se murdărească dacă alimentaţi documente cu 
adezivi, benzi adezive sau lichide corectoare. De asemenea zona de scanare poate să se 
murdărească din cauza adezivilor prezenţi pe documente, cauzând apariţia unor linii negre în 
copiile documentelor. 

• Alimentaţi cu grijă documentele pliate, îndoite, rupte sau găurite. Acestea pot cauza blocaje de 
hârtie sau se pot rupe în timpul alimentării. 

• Atunci când utilizaţi documente rulate, asiguraţi-vă că diametrul role este de cel puţin 40 mm. 
Rolele cu diametrul mai mic de 40mm trebuie netezite pe marginea de alimentare pentru a 
putea fi alimentate corect. 
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Strategii de copiere pentru documente speciale 
 
Când copiaţi documente, încercaţi mai întâi setările implicite de calitate a imaginii. Aceste setări au fost 
proiectate pentru a vă oferi calitatea optimă a imaginii pentru majoritatea documentelor. Selectaţi tipul 
originalului: Photo (Half-tone), Photo (Continuous-tone), Text/Photo, Text/Line şi Text/Line (Clear). 
 
Tabelul 2-10 – Strategii de copiere pentru documente speciale 
 
Tipul originalului 1 2 3 

Color  
 

Copiere fotografii: 
Configuraţi Original Type la 
valoarea Photo (Continuous-
Tone). 
 
Scanare: 
Configuraţi Original Document 
Type la valoarea Photo 
(Contone), Rendering la 
valoarea Color (24-bit) şi File 
Format la valoarea TIFF. 

Copiere: 
Ajustaţi calitatea imaginii 
dezactivând Background 
Suppression (debifat). 
 
Scanare: 
Ajustaţi calitatea imaginii 
activând Background 
Suppression (bifat). 
 

Copiere: 
Ajustaţi în continuare 
opţiunile de calitate a 
imaginii. În secţiunea 
Advanced Setting, selectaţi 
setările Rendering pentru a 
obţine rezultatul dorit. 
 
Scanare: 
Ajustaţi în continuare 
opţiunile de calitate a 
imaginii. 

Scheme tehnice, desene în 
creion 
 

Copiere: 
Configuraţi Original Type la 
valoarea Text/Line.  
Configuraţi Advanced Settings 
Rendering la valoarea Binary şi 
activaţi opţiunea Invert. 
 
Scanare: 
Configuraţi Original Document 
Type la valoarea Text/Line.  
Configuraţi Advanced Settings 
cu valorile Rendering, Snap to 
Black. 
 

Copiere: 
Dezactivaţi Background 
Suppression (debifat). 
 
Scanare: 
Dezactivaţi Background 
Suppression (debifat). 
 

Copiere: 
Ajustaţi în continuare 
opţiunile de calitate a 
imaginii. 
 
Scanare: 
Ajustaţi în continuare 
opţiunile de calitate a 
imaginii. 

Hărţi color 
 

Copiere: 
Configuraţi tipul documentului 
original la valoarea 
Text/Photo. 
 
Scanare: 
Configuraţi Original Document 
Type la valoarea Photo (Half-
Tone) sau 
Text/Photo. 
 

Copiere: 
Dezactivaţi Background 
Suppression (debifat). 
 
Scanare 
Ajustaţi în continuare 
opţiunile de calitate a 
imaginii. 

Copy Mode: 
Ajustaţi în continuare 
opţiunile de calitate a 
imaginii. 

Scheme tehnice vechi 
 

Copiere: 
Configuraţi Original Type la 
valoarea Text/Line.  
Configuraţi Advanced Settings 
Rendering la valoarea Binary şi 
activaţi opţiunea Invert. 
 
Scanare: 
Configuraţi Original Document 
Type la valoarea Text/Line. Şi 
Advanced Settings la valoarea 
Rendering, Snap to Black. 

Copiere: 
Activaţi Background 
Suppression (bifat). 
Setaţi opţiunea Background 
Suppression la valoarea Max. 
 
Scanare: 
Activaţi Background 
Suppression (bifat). 
Setaţi opţiunea Background 
Suppression la valoarea Max. 
 

Copiere: 
Ajustaţi contrastul pentru a 
obţine calitatea ideală a 
imaginii. 
 
Scanare: 
Ajustaţi contrastul pentru a 
obţine calitatea ideală a 
imaginii. 
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Scheme tehnice vechi sau 
sepia cu fundal închis la 
culoare ce variază ca 
intensitate către margini 

Copiere: 
Configuraţi Original Type la 
valoarea Text/Line. Advanced 
Settings Rendering la valoarea 
Binary şi activaţi opţiunea 
Invert. 
 
Scanare: 
Configuraţi Original Document 
Type la valoarea Text/Line şi 
Advanced Settings la valoarea 
Rendering, Snap to Black. 
 

Copiere: 
Rotiţi documentul original 90 
grade. În general, alimentarea 
marginii cu cea mai închisă 
culoare, oferă rezultatele cele 
mai bune. 
Activaţi Background 
Suppression (bifat). 
 
Scanare: 
Activaţi Background 
Suppression (bifat). 
Setaţi opţiunea Background 
Suppression la valoarea Max. 
 

Copiere: 
Ajustaţi contrastul pentru a 
obţine calitatea ideală a 
imaginii. 
 
Scanare: 
Ajustaţi contrastul pentru a 
obţine calitatea ideală a 
imaginii. 
 

Desen sau text a cărui 
densitate variază 
 

Copiere: 
Configuraţi Original Type la 
valoarea Text/Line şi măriţi 
valoarea Background 
Suppression. 
 
Scanare: 
Configuraţi Original Document 
Type la valoarea Text/Line. 
 

Copiere: 
Dacă densitatea variază în 
continuare, rotiţi originalul cu 
90 grade. În general, 
alimentarea marginii cu cea 
mai închisă culoare, oferă 
rezultatele cele mai bune. 
 
Scanare: 
Setaţi Background 
Suppression la valoarea 
minimă. 
 

Copiere: 
În modul Reduction, utilizaţi 
funcţia Reduction Line 
Preservation. 
Ajustaţi contrastul pentru a 
obţine calitatea ideală a 
imaginii. 
 
Scan Mode: 
Ajustaţi contrastul pentru a 
obţine calitatea ideală a 
imaginii. 
 

Film transparent, calc sau 
media transparentă cu linii, 
fotografii sau conţinut mixt 
 

Copiere: 
Configuraţi Original Type la 
valoarea Text/Line (Clear). 
 
Scanare: 
Configuraţi Original Document 
Type la valoarea Text/Line 
(Clear). 
 

Copiere: 
Dezactivaţi Background 
Suppression (debifat). 
 
Scanare: 
Dezactivaţi Background 
Suppression (debifat). 
 

Copiere: 
Modificaţi opţiunea Rendering 
din secţiunea Advanced 
Settings pentru a obţine 
rezultate optime. 
 
Scan Mode: 
Ajustaţi opţiunile Density, 
Contrast şi Sharpness pentru a 
obţine rezultate optime. 
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Sursa de media 
 
Înainte de a încărca un document original în echipament, este necesar să specificaţi unde este alimentat 
documentul original. 
 
Specificarea sursei de media 
 

1. Apăsaţi butonul <Services> pe panoul de comandă. 
Este afişa meniul [Services]. 

2. Selectaţi butonul [Copy]. 
3. Alegeţi dintre următoarele variante.  

Auto Select – Echipamentul selectează automat media corectă în funcţie de dimensiunea 
originalului şi rata de micşorare sau mărire. 
Roll Media – Selectaţi dintre dimensiunile rolelor de media încărcate în echipament. 
Cut Sheet Media – selectaţi această opţiune pentru a alimenta coli în dispozitivul de alimentare 
manuală. 

4. Alimentaţi documentul original cu faţa în sus pentru scanare. 
 
Observaţie 
Consultaţi capitolele Copierea documentelor şi Scanarea documentelor pentru detalii referitoare la 
aceste funcţii. 
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Tipuri de media şi alimentare 
 
Această secţiune descrie tipurile de media compatibile cu echipamentul şi procedurile pentru 
manevrarea, alimentarea şi stocarea hârtiei. 
 
Utilizarea tipurilor incorecte de media pot cauza blocaje de hârtie, calitate scăzută a imprimării, 
deteriorarea echipamentului sau alte probleme. Pentru a obţine rezultatele dorite este recomandată 
utilizarea media compatibilă cu echipamentul. 
 
Observaţie 
Puteţi comanda media direct de la Xerox vizitând site-ul www.xerox.ro, sau contactând un reprezentant 
de vânzări Xerox. 
 
Observaţie 
Atunci când copiaţi un document, dacă media necesară nu este încărcată în echipament este afişat un 
ecran [Media Mismatch]. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a rezolva această problemă. În 
ecranul [Menu] este afişat butonul [Media Mismatch] dacă serverul de imprimare detectează această 
problemă atunci când primeşte o lucrare de imprimare. Apăsaţi butonul [Media Mismatch] şi urmaţi 
instrucţiunile de pe ecran. 
 

 
 
În cazul în care alegeţi să folosiţi media ce nu este recomandată de Xerox, contactaţi Centrul de suport 
Xerox. 
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Tipuri de media 
 
Când utilizaţi hârtie pentru copiere sau imprimare asiguraţi-vă că aceasta este compatibilă cu 
următoarele specificaţii. 
 
Tabelul 2-11 – Media 
 

Hârtie standard 
(inclusiv hârtia recomandată 

Rola/Tava Grosime Dimensiuni 

Denumire g/m2 Lb. 

Rola 1,  
Rola 2 

Hârtie 
Role 20 lb.-500 ft.:  
Xerox Premium Bond sau 
Xerox Performance Bond 
18 lb.: 
Translucent Bond 
 
 
 
 
 
Film:  
4-mil 
Accu-Image 
Elite 
 
Film-European: 
75-100 micron 
 
Calc 
90-112 g/m2 

ARCH-1 36", 24", 18", 12" 
ARCH-2 30", 24", 18", 12" 
ANSI 34", 22", 17", 11" 
ISO A0, A1, A2, A3, A4 
JIS B1, B2, B3 
ISO B1, B2, B3 
SP. A0 (880, 860 mm) 
SP.A1 (620 mm) 
SP.A2 (440 mm) 
 
Diametrul exterior al role: mai 
mic sau egal cu 170 mm 

Premium 
Performance 
Translucent Bond 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4-mil Accu-Image 
Film 
 
 
 
 
 
 
Premium Tracing 90  
Premium Tracing 112 
Premium Translucent 
100 micron 
 

80 g/m2 
75 /m2  
N/A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
90g/m2 
112g/m2  

20 
20 
18  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N/A 
N/A 
N/A 
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Alimentare 
manuală 

Hârtie: 
20 lb.-500 ft.rolls:  
Xerox Premium Bond or 
Xerox Performance Bond 
18 lb.: 
Translucent Bond 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Calc 
90-112 g/m2 
 
 
 
Film:  
4-Mil 
Zero-Solvent AI 
Elite 
Film - European: 
75-100 micron 

ARCH-1: 36x48", 24x36", 
18x24", 12x18", 12x9" 
ARCH-2: 30x42" 
ANSI: 34x44", 22x34", 
17x22", 11x17", 11x8.5" 
ISO A0, A1, A2, A3, A4 
JIS B1, JIS B2, JIS B3, JIS 
B4 
ISO B1, ISO B2, ISO B3, 
ISO B4 
SP. A0 (880, 860 mm) 
SP.A1 (620 mm) 
SP.A2 (440 mm) 
 
Lăţime: 210-914.4 mm 
Lungime: 297-15000 mm 

Premium  
Business (A3, A4)  
Translucent Bond  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Premium Tracing 90 
Premium Tracing 112 
Premium Translucent 
100 micron 
 
4-mil Accu-Image 
Film 

75 g/m2 
75 g/m2 
N/A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
90 g/m2 
112 gm2 

20 
20 
18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N/A 
N/A 
N/A 

 
 
Observaţie 
Dacă media utilizată diferă de setările din echipament este posibil să apară blocaje de hârtie. Selectaţi 
întotdeauna dimensiunile, tipul şi grosimea corecte pentru a obţine rezultatele dorite. 
 
Observaţie 
G.S.M. (g/m2) reprezintă o măsură a grosimii unei hârtii exprimată în grame pe metru pătrat, fapt ce nu 
depinde de numărul de coli dintr-un top. 
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Manevrarea şi stocarea media 
 
Manevrarea media 
 
NU utilizaţi media pliată, îndoită, ondulată. În caz contrar este posibilă apariţia blocajelor de hârtie. 
 
Stocarea media 
 
Mediul optim pentru stocarea hârtiei are o umiditate cuprinsă între 40 şi 45%. Respectaţi regulile de mai 
jos pentru stocarea hârtiei: 

• Umiditatea deteriorează hârtia. Pentru stocare, re-ambalaţi hârtia şi stocaţi-o în locuri uscate. 
Calcul, în mod special, trebuie ambalat în ambalaje impermeabile ce conţin substanţe desicante. 

• Când echipamentul nu este utilizat pentru perioade mari de timp, scoateţi hârtia din echipament 
şi stocaţi-o în condiţii optime. 

 
Încărcarea media în rolă 
 
Procedura de mai jos descrie modul de încărcare a hârtiei în rola 1 sau rola opţională 2. 

 
AVERTIZARE 
 

• Instalaţi rola de hârtie cu grijă pentru a nu vă răni. 
• Nu atingeţi niciodată zonele etichetate ca fiind fierbinţi sau cu elemente ascuţite. Puteţi suferi arsuri sau 

alte răni periculoase. 
 
Când modificaţi tipul, dimensiunea sau grosimea hârtiei, asiguraţi-vă că aţi modificat şi setările de 
media înainte de a începe copierea. Pentru informaţii referitoare la procedura de configurare, consultaţi 
secţiunea Setări media. 
 
Pentru a încărca media în rolă 
 

1. Deschideţi uşile frontale. 
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2. Trageţi afară sertarul media pentru rola 1 sau rola 2. 
 

 
 

3. Scoateţi tija şi rola rămasă sau miezul rolei. 
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4. Apăsaţi butonul verde de la capătul tijei şi scoateţi tija din miezul rolei de media. 
 
Observaţie 
Apăsarea butonului deblochează mecanismul tijei, astfel fiind posibilă scoaterea acesteia din miezul 
rolei. 
 

 
 

5. Apăsaţi butonul verde de la capătul tijei şi inseraţi-o în noua rolă de media. Capetele rolei trebuie 
să se alinieze cu ghidajul dimensiunilor. 

 

 
 

6. Ajustaţi orientarea rolei şi poziţionaţi tija acesteia în fanta corespunzătoare. 
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7. Rotiţi rola până când marginea este prinsă în rolele de alimentare. 

Hârtia va fi alimentată automat şi apoi se va opri. 
 
Observaţie 
Dacă rola nu poate fi încărcată corect datorită marginii deteriorate, tăiaţi această margine înainte de 
alimentare. 
 

 
 

AVERTIZARE 
Nu deschideţi capacul dispozitivului de tăiere al rolei 1 sau 2 decât dacă aveţi instrucţiuni clare în acest 
sens. 

 
8. Apăsaţi butonul de tăiere pentru a tăia marginea de alimentare a hârtiei. 

Marginea de alimentare a hârtiei este tăiată. 
 
Observaţie 
Apăsarea butonului de tăiere o singură dată taie aproximativ 210 mm de media de la marginea de 
alimentare. Dacă menţineţi apăsat butonul, hârtia este alimentată până când eliberaţi butonul, iar apoi 
va fi tăiată. 
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9. Înlăturaţi bucata de hârtie tăiată. 
 

 
 

10. Închideţi cu grijă sertarul rolei. 
 

 
 

11. Închideţi uşile frontale. 
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Dispozitivul de alimentare manuală 
 
În cazul în care doriţi să imprimaţi pe coli de hârtie, folosiţi dispozitivul de alimentare manuală pentru a 
le alimenta. 
 
Observaţie 
Când modificaţi tipul, dimensiunea sau grosimea hârtiei, asiguraţi-vă că aţi modificat şi setările de 
media înainte de a începe copierea. Pentru informaţii referitoare la procedura de configurare, consultaţi 
secţiunea Setări media. 
 
Pentru a imprima pe coli 
 

1. Deschideţi capacul dispozitivului de alimentare manuală. 
 

 
 

2. Aliniaţi marginile hârtiei cu gradaţiile dimensiunilor şi inseraţi marginea de alimentare în 
echipament. 

 

 
 

Echipamentul va alimenta coala de hârtie în poziţia de start. 
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Observaţie 
• Încărcaţi o singură coală la un moment dat. 
• Când marginea de alimentare a hârtiei este ondulată, susţineţi porţiunea ondulată cu mână 

atunci când o introduceţi în echipament. 
• Susţineţi hârtia în timp ce aceasta este alimentată. În caz contrar hârtia se poate bloca. 
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Tăierea hârtiei în rolă 
 
Procedura de mai jos descrie modul de tăiere a hârtiei din rolă. 
 
Pentru a tăia hârtia în rolă 
 

1. Deschideţi uşile frontale. 
 

 
 

2. Deschideţi sertarul rolei 1 sau 2. 
 

 
 
AVERTIZARE 
Nu deschideţi capacul dispozitivului de tăiere al rolei 1 sau 2 decât dacă aveţi instrucţiuni clare în acest 
sens. 

 
 



 53

3. Apăsaţi butonul de tăiere pentru a tăia marginea de alimentare a hârtiei. 
Marginea de alimentare este tăiată. 

 

 
 
Apăsarea butonului de tăiere o singură dată taie aproximativ 210 mm de media de la marginea de 
alimentare. Dacă menţineţi apăsat butonul, hârtia este alimentată până când eliberaţi butonul, iar apoi 
va fi tăiată. 
 

4. Înlăturaţi bucata de hârtie tăiată. 
 

 
 

5. Închideţi sertarul rolei. 
 

 
 

6. Închideţi uşile frontale. 
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Setările media 
 
Setările media (dimensiuni, tip şi grosime) trebuie să fie realizate atunci când încărcaţi pentru prima 
oară hârtia în echipament, şi de fiecare dată când hârtia încărcată diferă de setările deja existente. 
 
În tabelul de mai jos sunt enumerate dimensiunile, tipurile şi grosimile de hârtie compatibile. În pagina 
următoare puteţi găsi procedura de configurare a hârtiei. 
 
Tabelul 2-12 – Dimensiunile hârtiei 
 
Format Dimensiuni 

ISO A 841 mm (A0), 594 mm (A1), 420 mm (A2), 297 mm (A3) 

JIS B 728 mm (B1), 515 mm (B2), 364 mm (B3) 

ISO B 707 mm (B1), 500 mm (B2), 353 mm (B3) 

SP. A-1 880 mm, 620 mm, 440 mm 

SP. A-2 860 mm 

ARCH-1 36", 24", 18", 12” 

ARCH-2 30" 

ANSI 34", 22", 17", 11" 
 

Tabelul 2-13 – Grosimi şi tipuri de media 
 
Grosime Tip Denumire Grosime 

Bond Translucent Bond 18 lb. Subţire 

Film 4-mil AccuImage Elite - 

Premium 20 lb. Bond 

Performance 20 lb. 

Vellum Premium Tracing 90 90g/m2 

Standard 

Film  Premium Translucent 75 micron 75μm 

Bond Presentation 110g/m2 

Vellum  Premium Tracing 112 gsm 112g/m2 

Groasă 

Film  Premium Translucent 100 micron 100μm 

 
* Calcul este afişat ca [Vellum]. 
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Pentru configurarea media 
 

1. Selectaţi butonul <Machine Info> de pe panoul de comandă. 
2. Selectaţi [Media Status and Setup...]. Este afişat ecranul [Media Status and Setup...] . 

 

 
 

3. În categoria Series, selectaţi butonul pentru media ce urmează a fi configurată - Rola 1, Rola 2 
(în cazul în care echipamentul dumneavoastră are instalată rola opţională 2) sau dispozitivul de 
alimentare manuală. Este afişat ecranul [Media Series]  

 

 
 

4. Selectaţi formatul dorit şi apoi apăsaţi [Close]. 
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5. Selectaţi butonul [Type/Thickness] pentru media pe care o configuraţi. Este afişat ecranul 
[Media Type and Thickness]  

 

 
 

6. Selectaţi butoanele [Media Type] şi  [Thickness] pentru a defini tipul de media şi grosimea, iar 
apoi selectaţi [Close]. 

7. Selectaţi [Close] din nou. 
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Copierea documentelor 
 
Acest capitol descrie funcţia de copiere a echipamentelor pentru formate mari Xerox 6604/6605 -  
copierea din rolă sau cu dispozitivul de alimentare manuală şi utilizarea opţiunilor de copiere – de la 
setările de bază până la cele avansate. 
 
Scanerul color are o rezoluţie de până la 600 DPI şi acceptă documente cu lăţime de până la 1016mm. 
Scanerul produce imagini cu o lăţime de până la 914mm. Documentele părăsesc echipamentul prin 
partea din faţă. Dacă doriţi să copiaţi un document original rulat, puteţi ataşa dispozitivele pentru 
direcţionarea hârtiei. 
 

• Proceduri de copiere 
• Copierea cu dispozitivul de alimentare manuală 
• Întreruperea unei lucrări de imprimare 
• Configurarea opţiunilor Basic Copy 
• Configurarea opţiunilor Image Quality 
• Configurarea opţiunilor Advanced Settings 
• Configurarea opţiunilor Recall 
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Proceduri de copiere 
 
Această secţiune descrie procedurile de copiere cu echipamentele pentru formate mari Xerox 
6604/6605. 
 
Consultaţi secţiunile de mai jos pentru instrucţiuni: 
 
Pasul 1: Selectarea opţiunilor 
 
Realizarea unei copii începe prin afişarea ecranului [Copy] pe ecranul interfeţei. Apoi puteţi selecta 
opţiunile dorite din secţiunile [Basic Copy], [Image Quality], [Advanced Settings] şi [Recall]. În ultimul 
pas puteţi introduce numărul de copii dorite. 
 
Secţiunea Basic Copy 
 

1. Selectaţi [Copy] din meniul [Services]. Este afişat ecranul [Copy] cu următoarele opţiuni: 
• Quantity 
• Reduce/Enlarge 
• Original Type 
• Media Source 
• Output Format 
• Collation and Check Plot 
• Scan Display 

2. Selectaţi opţiunile dorite. 
 

 
 
Pentru mai multe detalii referitoare la aceste opţiuni consultaţi secţiunea Configurarea opţiunilor Basic 
Copy. 



 59

Secţiunea Image Quality 
 

3. Selectaţi opţiunile dorite din secţiunea [Image Quality]. 
 

 
 
Ecranul [Image Quality] conţine următoarele opţiuni: 

• Density 
• Contrast 
• Background Suppression 
 

Observaţie 
Ajustarea funcţiei Background Suppression este disponibilă doar în modurile de scanare. 
 
Pentru mai multe informaţii referitoare la aceste opţiuni consultaţi secţiunea Configurarea opţiunilor 
Image Quality. 
 
Secţiunea Advanced Settings 
 

4. Selectaţi opţiunile dorite din secţiunea [Advanced Settings]. 
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Ecranul [Advanced Settings] conţine următoarele opţiuni: 

• Image Inversion 
• Scan Offset 
• Scanner Media Thickness 
• Copy Quality 
• Image Mirroring 
• Image Location 
• Sample Copy 
• Scan Width 
• Margins 
• Media Type 
• Finishing (opţional – nu este prezentă în imaginea de mai sus) 

 
Pentru mai multe informaţii referitoare la aceste opţiuni consultaţi secţiunea Configurarea opţiunilor 
Advanced settings. 
 
Pasul 2: Introducerea numărului de copii 
 
Puteţi introduce numărul dorit de copii între 1 şi 999 folosind ecranul [Numeric Entry]. 
 
Acest ecran este afişat automat atunci când este necesar. 

1. Introduceţi cantitatea de copii folosind butoanele din ecranul [Copy]. 
2. Dacă introduceţi o valoare incorectă, apăsaţi butonul <C> pentru a şterge cifra introdusă şi apoi 

introduceţi valoarea corectă. 
 
Pasul 3: Copierea documentului original 
 

1. Orientaţi originalul cu faţa în sus în dispozitivul de alimentare manuală, aliniindu-l cu gradaţiile 
de mărime. Alimentaţi documentul cu atenţie, fără a depăşi limita de alimentare din partea 
stânga. În cazul în care depăşiţi această limită, documentul se va bloca în mecanismul de 
alimentare.  

 

 
 

2. Inseraţi cu grijă marginea de alimentare în dispozitivul de alimentare. 
 
Dacă documentul nu este alimentat automat, modul [Scan Start] este configurat la valoarea [Manual 
Start]. În acest caz apăsaţi butonul <Start> pe panoul de comandă. Pentru mai multe informaţii 
referitoare la modul [Scan Start] consultaţi capitolul Administrarea sistemului. 

Scanner 

Dispozitivul de 
alimentare 

Ghidajele de 
prindere 
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Observaţie 
Când scanerul detectează documentul original, acesta alimentează documentul, finalizează scanarea şi 
livrează documentul către partea din faţă a scanerului. 
 

3. În cazul în care ghidajele pentru documente sunt instalate în partea din faţă a echipamentului, 
este posibil să fie necesară manevrarea manuală a marginii de alimentare în timp ce aceasta 
înaintează către ghidaje. 

 
Consultaţi secţiunea Copierea cu dispozitivul de alimentare manuală pentru mai multe detalii.  
 
Pasul 4: Oprirea lucrării de copiere 
 

1. Apăsaţi fie butonul <Stop> de pe panoul de comandă fie butonul <Stop> al scanerului. Dacă 
scanerul se află în modul pre-alimentare, apăsaţi butoanele săgeată ale scanerului pentru a 
scoate documentul. 

 
 

 
 
Observaţie 
În cazul în care scanerul nu se află în modul pre-alimentare, este afişat ecranul [Clear Pathway]. În acest 
caz, urmaţi instrucţiunile afişate pe interfaţă. 
 

Buton înainte Buton înapoi

Buton Stop 
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Copierea cu dispozitivul de alimentare manuală 
 
Dispozitivul de alimentare manuală permite copierea pe coli de hârtie. În acest mod poate fi alimentată 
o singură coală la un moment dat. 
 

1. Selectaţi [Copy] în meniul [Services]. Este afişat ecranul [Copy]  
 

 
 

2. Selectaţi Manual Feed-in Shelf (Bypass) din ecranul [Copy]. 
 
Observaţie 
În coloana [Media Source] sunt afişate setările pentru dimensiunile şi tipul media atât pentru role cât şi 
pentru coli. 
 
Componentele principale ale acestei proceduri 
 

 
 
 
 

Scaner

Dispozitiv de 
alimentare 
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Observaţie 
În cazul în care după selectarea dispozitivului de alimentare manuală începeţi să scanaţi originalul 
înainte de a încărca colile, va fi afişat mesajul Load or Change Media Type. 
 

3. Încărcaţi coala în dispozitivul de alimentare manuală înainte de a încărca originalul în scaner. 
 

 
 

4. Introduceţi cu grijă originalul în scaner. 
 

 
 

• Dacă documentul nu este alimentat automat, modul [Scan Start] este configurat la valoarea 
[Manual Start]. În acest caz apăsaţi butonul <Start> pe panoul de comandă.  

• Pentru mai multe informaţii referitoare la modul [Scan Start] consultaţi capitolul Administrarea 
sistemului. 

 
Observaţie 

• Nu apăsaţi prea tare pe documentul original în timp ce acesta este scanat. În caz contrar 
documentul se va bloca. 

• Pentru a evita blocarea documentelor perforate, alimentaţi aceste documente astfel încât 
marginea care prezintă găurile să fie alimentată ultima. 

• Neteziţi documentul original în timp ce acesta este alimentat în poziţia de start. Astfel veţi evita 
îndoirea documentului. 

• Ghidaţi documentul original până când acesta este alimentat automat. 
 

Dispozitiv de 
alimentare 
manuală 

Dispozitiv de 
alimentare 

Ghidaje de 
prindere 
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5. În cazul în care ghidajele pentru documente sunt instalate în partea din faţă a echipamentului, 
este posibil să fie necesară manevrarea manuală a marginii de alimentare în timp ce aceasta 
înaintează către ghidaje. 

 
Pentru mai multe informaţii consultaţi secţiunea Configurarea opţiunilor Basic Copy. 
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Configurarea opţiunilor de copiere 
 
Când cerinţele pentru o anumită lucrare diferă de setările implicite ale echipamentului, puteţi modifica 
opţiunile din secţiunile [Basic Copy], [Image Quality] şi [More Features]. 
 
Din secţiunea [Basic Copy] puteţi selecta următoarele opţiuni: 

• Reduce/Enlarge 
• Original Type 
• Media Source 
• Output Format 
• Collation and Check Plot 
• Scan Display 
• Printer Interrupt 
• Scanned Image 

 
Pentru a accesa ecranul [Copy] şi secţiunea [Basic Copy]: 

1. Selectaţi [Copy] în meniul [Services]. Este afişat ecranul [Copy] 
2. Selectaţi opţiunile dorite din secţiunea [Basic Copy]. 

 
Opţiunea Reduce/Enlarge 
 
Opţiunea [Reduce/Enlarge] permite micşorarea sau mărirea imaginilor copiate. Funcţia [Machine 
Information > Administration > Copy Options] permite configurarea avansată a setărilor de micşorare 
şi mărire. 
 
Pentru mai multe detalii consultaţi capitolul Administrarea sistemului. 
 
Valoarea implicită este [100%]. 
 
Aveţi la dispoziţie două opţiuni: 
 
Opţiunea Scale Factor 
Opţiunea [Scale Factor] poată fi configurată apăsând butoanele + - şi selectând [Auto], sau introducând 
cifra dorită folosind tastatura numerică. 
 
Opţiunea Presets and More 
Această opţiune afişează ecranul [Scale Factor] ce permite introducerea procentelor variabile sau pre-
setate. 
 
Micşorare/mărire folosind opţiunea Scale Factor 
 

1. Selectaţi [Copy] din meniul [Services]. Este afişat ecranul [Copy] 
2. Selectaţi procentajul dorit folosind butoanele de micşorare/mărire sau butonul 100%. 
3. Dacă selectaţi butonul 100% puteţi introduce apoi manual procentajul folosind tastatura 

numerică. 
4. Selectaţi [Enter]. 
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Micşorare/mărire folosind opţiunea Presets and More 
Pentru a selecta o rată de micşorare/mărire ce nu apare în ecranul [Copy] urmaţi paşii de mai jos: 
 

1. Selectaţi [Presets and More] din secţiunea [Basic Copy]. Este afişat ecranul [Scale Factor] 
 

 
 

2. Selectaţi dintre butoanele disponibile în coloanele [Variable Percentage] sau [Preset 
Percentage]. 

 
Manual 
Puteţi introduce orice rată de micşorare/mărire între 25% şi 400%. Introduceţi valoarea dorită folosind 
tastatura numerică. Echipamentul nu acceptă valori în afara intervalului de mai sus. 
 
Auto 
Rata de micşorare/mărire este configurată automat în funcţie de dimensiunea documentului original şi 
dimensiunea hârtiei instalate. Documentul este copiat astfel încât să poată fi imprimat pe hârtia 
selectată. Consultaţi secţiunea Setările media pentru a verifica corectitudinea setărilor. 
 
Presets 
Selectaţi una din valorile pre-setate. 
 

3. Selectaţi [Save]. 
 
Consultaţi capitolul Administrarea sistemului pentru detalii referitoare la modificarea procentajelor pre-
setate. 
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Opţiunea Original Type 
 
Selectaţi opţiunea [Original Type] din secţiunea [Basic Copy]. 

• Photo (Half-Tone) 
• Photo (Continuous Tone) 
• Text/Photo 
• Text/Line 
• Blue Line 

 
Consultaţi capitolul Prezentarea produsului pentru detalii referitoare la copierea documentelor speciale. 
 
Opţiunea Media Source 
 
Opţiunea [Media Source] permite selectarea locului de alimentare a hârtiei. Opţiunea [Media Source] 
indică tipul de media încărcat. Setarea implicită este [Auto Select]. 
 
Observaţie 
În cazul în care doriţi să selectaţi alte serii de formate (ARCH, ANSI, etc.), selectaţi [Machine Info > 
Media Status and Setup] şi alegeţi opţiunea dorită. 
 

1. Selectaţi [Copy] din meniul [Services]. Este afişat ecranul [Copy] 
2. Alegeţi dintre valorile următoare ale opţiunii [Media Source]: 

 
Auto Select 
Echipamentul selectează automat media corectă în funcţie de dimensiunile documentului original şi rata 
de micşorare/mărire. 
 
Roll Media 
Selectaţi această valoare pentru a folosi hârtia din role.  
 
Cut Sheet Media 
Selectaţi această opţiune pentru a alimenta coli prin intermediul dispozitivului de alimentare manuală. 
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Opţiunea Output Format 
 
Această opţiune permite configurarea modului de tăiere a hârtiei. 
 
Opţiunea implicită este [Synchronized]. 
 

1. Selectaţi [Copy] din meniul [Services]. Este afişat ecranul [Copy] 
2. Selectaţi butonul dorit: 

 
Synchronized 
Hârtia va fi tăiată la aceeaşi dimensiune cu originalul. 
 
Preset 
Hârtia va fi tăiată la dimensiunea standard selectată. Opţiunile dimensiunilor standard sunt afişate după 
ce selectaţi [Preset]. 
 
Manual 
Hârtia va fi tăiată la o dimensiune specificată de dumneavoastră (lăţime x lungime). După ce selectaţi 
[Manual] va fi afişat un ecran ce conţine câmpurile necesare. 
 

3. Introduceţi dimensiunile dorite şi apăsaţi [Save]. 
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Colaţionarea 
 
Copiile colaţionate pot fi produse pentru lucrări ce conţin originale multiple. Când sunt activate opţiunile 
de colaţionare, echipamentul imprimă colile în seturi ce sunt aranjate în ordinea paginilor. Documentele 
originale pot fi de mai multe tipuri (text, fotografii, etc.). În fiecare lucrare de colaţionare pot fi scanate 
maxim 256 pagini. Valoarea implicită pentru colaţionare este [None]. 
 
Observaţie 
Pentru copiile necolaţionate, echipamentul imprimă cantitatea specificată din prima pagină, apoi din 
pagina următoare şi aşa mai departe. În cazul copiilor colaţionate, echipamentul sortează copiile în 
seturi. 
 

1. Selectaţi [Copy] din meniul [Services]. Este afişat ecranul [Copy] 
2. Selectaţi dintre următoarele opţiuni: 

Reverse Collation 
Pagina (n) se află deasupra teancului imprimat. 
Forward Collation 
Pagina 1 se află deasupra teancului imprimat. 

3. Poziţionaţi documentele originale ordonate 1-(n) cu faţa în jos. 
4. Încărcaţi documentul (n) cu faţa în sus în dispozitivul de alimentare al scanerului. 
5. Reluaţi pasul de mai sus până când lucrarea este finalizată. 
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Opţiunea Check Plot 
 
Selectaţi această căsuţă dacă doriţi imprimarea unei copii de probă după ce scanaţi documentele 
originale, dar înainte de imprimarea acestora. Lucrările de tip Check Plot nu sunt finale, ci doar destinate 
verificării lucrării. 
 
Observaţie 
Opţiunea Check Plot funcţionează doar în cazul seturilor colaţionate. 
 
Observaţie 
Atunci când colaţionarea este activată în colţul dreapta sus este afişat mesajul Building Sets, Insert 
Documents. 
 

1. Configuraţi opţiunile de copiere pentru primul original din secţiunile [Basic Copy], [Image 
Quality] şi [Advanced Settings]. 

2. Introduceţi o cantitate în intervalul 1 - 999, folosind tastatura numerică. 
3. Introduceţi primul original cu faţa în sus în scanner. Echipamentul scanează documentul. 

Progresul scanării este afişat în ecranul [Sets Build]. 
4. Când documentul părăseşte scanerul, în ecranul [Sets Build] sunt afişate patru butoane. Dacă 

toate originale sunt de acelaşi tip şi aceeaşi dimensiune puteţi continua să le alimentaţi. 
 
Delete Previous Image 
Puteţi şterge imaginea scanată după ultimul original. Această opţiune este utilă pentru a 
modifica setările de copiere. 
 
Delete All Images 
Apăsarea acestui buton şterge toate imaginile scanate. 
 
Change Settings 
Afişează ecranul [Copy], permiţând modificarea setărilor (reduction/enlargement, original type, 
media selection, etc.) din secţiunile [Basic Copy], [Image Quality] şi [More Features]. 
 
Media Status and Setup 
În această zonă puteţi configura tipul şi dimensiunea hârtiei din imprimantă în timpul scanării 
lucrării. 
 
Last Original 
Acest buton semnalează finalizarea scanării şi începerea imprimării. 
Apăsaţi butonul după scanarea ultimului original din set. 
 

5. Dacă în setul copiat există originale de diferite tipuri şi dimensiuni sau dacă doriţi să selectaţi o 
sursă diferită a hârtiei, folosiţi butonul [Change Settings] pentru a afişa ecranul [Copy]. Astfel 
veţi putea configura setările pentru următorul original. 

 
Observaţie 
Ecranul [Copy] conţine un buton [Close] în colţul dreapta sus. Apăsaţi-l pentru a închide ecranul [Copy] şi 
a reveni la ecranul [Sets Build] dacă nu mai doriţi să modificaţi setările pentru următorul original 
 

6. Continuaţi să inseraţi originalele în scanner şi să modificaţi setările necesare pentru fiecare. 
7. După ce aţi scanat ultimul original, apăsaţi [Last Original]. 
8. Confirmaţi cantitatea copiilor în ecranul [Quantity] sau introduceţi o nouă cantitate folosind 

tastatura numerică sau butoanele + -. 
9. Selectaţi [Print] în ecranul [Quantity]. Echipamentul începe imprimarea seturilor colaţionate. 
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Opţiunea Printer Interrupt 
 
Puteţi întrerupe o lucrare de imprimare pentru a realiza o copie importantă. Lucrarea de imprimare 
întreruptă este reluată după ce copierea este finalizată. 
 

1. Selectaţi [Printer Interrupt] în ecranul [Copy > Basic Copy] în timp ce o lucrare de imprimare 
este procesată. 
Butonul <Printer Interrupt> rămâne aprins pe toată durata lucrării de copiere. În mod normal 
din lucrarea întreruptă se vor mai tipări maxim două pagini. 

2. După întreruperea lucrării de imprimare, este afişat ecranul [Copy]. 
3. Selectaţi opţiunile de copiere dorite. 
4. Introduceţi cantitatea dorită. 
5. Scanaţi documentele originale. 
6. După finalizarea lucrării de copiere selectaţi din nou butonul [Printer Interrupt] pentru a relua 

lucrarea de imprimare. 
 
Observaţie 
În cazul în care uitaţi să selectaţi [Printer Interrupt] pentru a relua lucrarea de imprimare, întreruperea 
va fi anulată automat. 
 
Opţiunea [Print Interrupt Timeout] poate fi modificată de la valoarea implicită de un minut până la 99  
de minute. Această opţiune poate fi resetată de către administrator. Consultaţi capitolul Administrarea 
sistemului pentru detalii. 
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Opţiunea Scan Display 
 
Această opţiune afişează o imagine de pre-vizualizare a scanării în timp ce originalul este alimentat în 
scaner. Imaginea de pre-vizualizare este obţinută direct din scanner şi poate să nu reprezinte calitatea 
rezultatului final. În funcţie de modul de scanare, după scanarea iniţială sunt rulate şi alte funcţii de 
calitate a imaginii. 
 
Bifaţi căsuţa [Scan Display] în ecranul [Basic Copy] pentru a activa această opţiune. 
 
Dacă opţiunea Scan Display nu este vizibilă în ecranul [Basic Copy], aceasta a fost dezactivată de către 
administratorul de sistem din meniul [Machine Information > Administration > General 
Administration > Set Scan Display]. 
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Configurarea opţiunilor Image Quality  
 
Puteţi configura opţiunile din secţiunea [Image Quality] pentru a vă asigura că obţineţi rezultatele 
optime la scanarea fiecărui original. 
 
Această secţiune descrie procedurile pentru configurarea următoarelor opţiuni: 

• Density 
• Contrast 
• Background Suppression 

 
Opţiunea Density 
 
Opţiunea [Density] permite ajustarea luminozităţii copiilor relativ cu originalul. 

1. Selectaţi [Copy] din meniul [Services]. Este afişat ecranul [Copy] 
2. Selectaţi secţiunea [Image Quality]. 
3. Selectaţi valoarea dorită. 

 
Opţiunea Contrast 
 
Opţiunea [Contrast] măreşte sau micşorează contrastul copiei relativ la original. Valorile cu contrast 
ridicat măresc diferenţa dintre zonele deschise şi cele închise la culoare. Valorile cu contrast scăzut 
micşorează diferenţele dintre cele două tipuri de zone. Folosiţi această opţiune pentru copierea 
fotografiilor şi posterelor. 
 

1. Selectaţi [Copy] din meniul [Services]. Este afişat ecranul [Copy] 
2. Selectaţi secţiunea [Image Quality]. 
3. Selectaţi valoarea dorită. 
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Opţiunea Background Suppression 
 
Opţiunea [Background Suppression] permite ajustarea documentelor ce au un contrast scăzut între 
conţinut şi fundal. Această funcţie este utilă pentru îmbunătăţirea copiilor când originalele prezintă o 
densitate inegală sau fundaluri închise sau colorate. De asemenea puteţi şterge cu uşurinţă fundalul 
originalului. 
 

1. Selectaţi [Copy]. Este afişat ecranul [Copy]  
2. Selectaţi secţiunea [Image Quality]. 
3. Selectaţi [Background Suppression] din meniul [Image Quality]. 
4. Selectaţi valoarea dorită. 

 

 
 

5. Selectaţi căsuţa [Enabled] pentru a salva setările. 



 75

Configurarea opţiunilor Advanced Settings 
 
Puteţi configura dimensiunea  imaginii scanate şi poziţia de pornire a scanării din ecranul [Advanced 
Features]. 
 

1. Selectaţi [Copy] din meniul [Services]. Este afişat ecranul [Copy] 
2. Selectaţi secţiunea [Advanced Settings]. 

 

 
 
Secţiunea [Advanced Settings] permite configurarea layoutului, procesării şi finisării lucrărilor. Opţiunile 
disponibile sunt afişate mai jos: 

• Image Inversion 
• Scan Offset 
• Scanner Media Thickness 
• Copy Quality 
• Image Mirroring 
• Image Location 
• Sample Copy 
• Scan Width 
• Margins 
• Media Type 
• Finishing (opţional – nu este ilustrată) 

 
3. Configuraţi opţiunile dorite în secţiunea [Advanced Features]. 
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Opţiunea Media Type 
 
Tipurile de media sunt [Bond], [Vellum] sau [Film]. Dacă tipul de media ales nu este încărcat în 
echipament, valoarea nu va fi disponibilă. 
 
Valoarea implicită este [Bond]. 

1. Selectaţi [Copy] din meniul [Services]. Este afişat ecranul [Copy] 
2. Selectaţi secţiunea [Advanced Settings]. 
3. Selectaţi [Media Type] şi apoi selectaţi valoarea dorită. 

 
Observaţie 
Dacă tipul de media dorit nu este disponibil, încărcaţi tipul respectiv de media în echipament şi apoi 
programaţi sursa de media. 
 
Opţiunea Sample Copy 
 
Opţiunea [Sample Copy] produce o copie de probă a unei porţiuni din mijlocul documentului original. 
Puteţi accepta sau modifica opţiunile de copiere înainte de a copia sau anula lucrarea. 
 
Valoarea implicită este [Disabled]. 

1. Selectaţi [Copy] din meniul [Services]. Este afişat ecranul [Copy]. 
2. Selectaţi secţiunea [Advanced Settings]. 
3. Selectaţi [Sample Copy] şi una dintre cele două opţiuni disponibile. 
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Opţiunea Mirror Image 
 
Opţiunea [Mirror Image] permite inversarea imaginii stânga-dreapta şi sus-jos. 
 
Urmaţi paşii următori pentru a configura această opţiune: 

1. Selectaţi [Copy] din meniul [Services]. Va fi afişat ecranul [Copy]. 
2. Selectaţi secţiunea [Advanced Settings]. 
3. Selectaţi [Mirror Image]. 
4. Selectaţi [Off], [X], [Y], sau [XY]. 
5. Selectaţi [Save]. 

 
Valoarea implicită este [Off]. 
 
Valorile includ: 

• Axa X – copiile sunt inversate stânga-dreapta. 
• Axa Y – copiile sunt inversate sus-jos. 
• Axa XY – copiile sunt inversate stânga-dreapta şi sus-jos. 

 
Opţiunea Invert 
 
Opţiunea [Image Inversion] inversează zonele albe cu cele negre din documentul original. Pixelii albi din 
imaginea scanată sunt tipăriţi cu negru, iar pixelii negri sunt tipăriţi albi. 
 

1. Selectaţi [Copy] din meniul [Services]. Este afişat ecranul [Copy]. 
2. Selectaţi secţiunea [Advanced Settings]. 
3. Selectaţi [Image Inversion]. 
4. Selectaţi [No Image Inversion] sau [Image Inversion]. 
5. Selectaţi [Save]. 



 78

Opţiunea Image Location 
 
Această opţiune mută poziţia imaginii  scanate. Folosiţi opţiunea atunci când copiaţi originale ce au 
conţinut aproape de margine sau când doriţi să perforaţi copiile. Imaginea poate fi mutată în pagină 
către stânga, dreapta, în sus sau în jos. De asemenea puteţi configura această opţiune pentru a centra 
automat imaginea în pagină. 
 
Valoarea implicită este [Corner Shift]. 
 
Auto Center 
 
Imaginea este centrată automat în pagină. 
 
Corner Shift 
 
Imaginea este mutată în colţurile paginii. Folosiţi butoanele săgeată pentru a muta imaginea în locaţia 
dorită. Aveţi la dispoziţie 8 valori pentru această opţiune. 
 

1. Selectaţi [Copy] din meniul [Services]. Este afişat ecranul [Copy] 
2. Selectaţi secţiunea [Advanced Settings]. 
3. Selectaţi [Image Location]. 
4. Selectaţi [Auto Center] sau [Corner Shift]. 
5. Dacă selectaţi [Corner Shift], continuaţi selectând una din cele 8 valori. 
6. Selectaţi [Save]. 
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Opţiunea Scanner Media Thickness 
 
Această opţiune ajustează setările scanerului pentru a obţine cea mai bună calitate a imaginii pentru 
originale subţiri sau groase. Valoarea implicită este zero pentru originale normale. 
 
Observaţie 
Imaginile înclinate pot fi diagnosticate greşit ca având nevoie de aliniere. Soluţia este ajustarea opţiunii 
Scanner Media Thickness. 
 
Înainte de a scana originalul specificaţi grosimea acestuia conform tabelului de mai jos: 
 
Tabelul 3-1 – Tipurile documentelor originale şi valorile recomandate ale opţiunii Scanner Media 
Thickness 
 
Setare Grosime Tip Denumire Grosime 

-1 Newsprint  3 mil 

-1 

Bond 

Translucent Bond  18 lb. 3.5 mil. 

-1 Card stock Light Card stock  110 lb 7 mil 

-1 Film AccuImage Elite and Mylar  4 mil 

-1 

Subţire 

Photo Paper Light  7-8 mil 

0 Premium 20 lb. 4 mil 

0 

Bond 

Performance 20 lb. 4 mil 

0 Card stock Media Card stock 80 lb 9 mil 

0 Vellum Premium Tracing 90 90 g/m2 

0 Film Premium Translucent 75 micron 75 μm 

0 

Normal 

Photo Paper Premium 80 lb 9 mil 

2 Bond Presentation  110 g/m2 

2 Card stock Heavy Card stock  110 lb 11 mil 

2 Photo Paper Heavy  10 mil 

2 Film Premium Translucent 100 micron  100 μm 

3 Vellum Premium Tracing  112 g/m2 

3 

Gros 

Card stock Extra Heavy Card stock/Cover  110 lb 13 mil 
* Calcul este afişat ca [Vellum].  
 

1. Selectaţi [Copy] din meniul [Services]. Este afişat ecranul [Copy] 
2. Selectaţi secţiunea [Advanced Settings]. 
3. Selectaţi [Scanner Media Thickness]. 
4. Selectaţi valoarea dorită. 
5. Selectaţi [Save].  

 



 80

Opţiunea Margins 
 
Această opţiune permite adăugarea marginilor în partea de sus, jos, stânga şi/sau dreapta a copiilor. 
Toate marginile pot fi definite în intervalul  -8.0 - +8.0 inci. 
 
Valoarea implicită este [0] pentru toate marginile. 

1. Apăsaţi butonul [Services] pe panoul de comandă. Este afişat meniul [Services]. 
2. Selectaţi [Copy]. Este afişat ecranul [Copy] 
3. Selectaţi secţiunea [Advanced Settings]. 
4. Selectaţi [Margins]. 
5. Selectaţi câmpurile unde doriţi să adăugaţi margini şi introduceţi valoarea dorită. 

 
Observaţie 
Pentru a introduce o valoare negativă mutaţi cursorul la valoarea dorită. 
 

6. Selectaţi [Save]. 
 
Observaţie 
Când este activată opţiunea Reduce/Enlarge marginile sunt micşorate sau mărite proporţional.  
 
Opţiunea Scan Width 
 
Lăţimea imaginii scanate poate fi modificată faţă de dimensiunile standard ale originalelor. Puteţi defini 
o nouă lăţime folosind valoarea [Variable]. 
 
Valoarea implicită este [Auto Width Detection]. 
 
Auto Width Detection 
 
Această funcţie permite scanerului să determine automat lăţimea documentului original. 
 
Variable Width 
 
Această valoare permite configurarea lăţimii în intervalul 4.0 - 36.0 inci. 
 

1. Selectaţi [Copy] din meniul [Services]. Este afişat ecranul [Copy] 
2. Selectaţi secţiunea [Advanced Settings]. 
3. Selectaţi [Scan Width]. 
4. Selectaţi [Variable Width] când scanaţi un document original non-standard. 
5. Introduceţi lăţimea dorită. 
6. Selectaţi [Save].  
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Opţiunea Scan Offset 
 
La activarea acestei opţiuni şi definirea unei poziţii de scanare, echipamentul ignoră imaginea dintre 
marginea de alimentare şi poziţia de scanare definită. Astfel puteţi să eliminaţi porţiuni de la marginea 
de alimentare a documentului, precum un antet. 
 
Poziţia de scanare poate fi configurată în intervalul 0 - 36.0 inci. 
 
Valoarea implicită este [Disabled]. 
 
Disabled 
Opţiunea nu este aplicată documentului original. 
 
Enabled 
Opţiunea este aplicată documentului original. 
 

1. Selectaţi [Copy] din meniul [Services]. Este afişat ecranul [Copy] 
2. Selectaţi secţiunea [Advanced Settings]. 
3. Selectaţi [Scan Offset]. 
4. Selectaţi [Enabled] pentru a defini poziţia de scanare. 
5. Introduceţi valoarea dorită. 
6. Selectaţi [Save]. 

 
Observaţie 
Când este activată opţiunea Reduce/Enlarge valoarea poziţiei de scanare este mărită proporţional.  
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Opţiunea Copy Quality 
 
Această funcţie este activată numai atunci când tipul originalului este [Text/Photo] în ecranul [Copy]. 
 
Normal 
Valoarea implicită pentru 300 DPI. 
 
Best 
Setarea pentru 600 DPI. 
 
Opţiunea Finishing 
 
Această opţiune este disponibilă doar dacă echipamentului îi este ataşat un dispozitiv de finisare. 

1. Selectaţi [Copy] din meniul [Services]. Este afişat ecranul [Copy] 
2. Selectaţi [Finishing]. Este afişat ecranul [Finishing]. 
3. Selectaţi valoarea dorită pentru [Folder Program]. 
4. Selectaţi [More...] pentru opţiuni de finisare adiţionale. Este afişat ecranul [More Finishing]: 

 
• Punch 
• Tab 
• Margins 
• Crossfold  
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Configurarea opţiunilor Recall 
 
Secţiunea Recall 
 
Această funcţie permite reimprimarea lucrărilor împreună cu toate setările asociate. Imaginea încărcată  
poate fi imprimată fără rescanarea originalelor. 
 
Această funcţie este activată sau dezactivată de către administratorul de sistem din meniul [Machine 
Information > Administration > General Administration > Enable/Disable Image Recall]. 
 
Valoarea implicită este [Enabled]. 
 
Dacă opţiunea [Immediate Image Overwrite] este dezactivată, iar opţiunea [Image Recall] este 
activată, puteţi încărca ultima copie realizată. Totuşi, această funcţie nu este disponibilă dacă 
administratorul de sistem a activat opţiunea [Immediate Image Overwrite].  
 
Consultaţi capitolul Administrarea sistemului pentru mai multe detalii. 
 

1. Selectaţi [Copy] din meniul [Services]. Este afişat ecranul [Copy] 
2. Selectaţi secţiunea [Recall]. Veţi avea la dispoziţie următoarele opţiuni: 

• Templates 
• Recall 
• Delete 
• View Last Scan 

 

 
 
Puteţi configura un şablon pentru [System Power On Default] pentru a economisi timp eliminând 
programarea repetitivă pentru lucrările frecvente. 
 

3. Selectaţi [Template]. 
4. Debifaţi [System Power On Default]. Şablonul este afişat la pornire.  
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Opţiunea View Last Scan 
 
După scanarea documentului, echipamentul afişează o imagine pe care o puteţi redimensiona pentru a 
vizualiza anumite zone. 
 
Dacă butonul [View Last Scan] nu este prezent în secţiunea [Recall], acesta a fost dezactivat de 
administratorul de sistem. 
 
Funcţia este activată sau dezactivată de administratorul de sistem din meniul [General Administration 
> Control Panel > Set Scan Display]. 
 
Funcţiile opţiunii [View Last Scan] sunt: 

• Zoom In 
• Zoom Out 
• Pan 
• Select 
• Best Fit 

 
Urmaţi procedura de mai jos: 

1. Selectaţi [Copy] din meniul [Services]. Este afişat ecranul [Copy] 
2. Scanaţi documentul original. 
3. Selectaţi secţiunea [Recall]. 
4. Selectaţi [View Last Scan]. Este afişat ecranul [Scanned Image] 

 

 
 
Butoanele + şi - 
Aceste butoane măresc sau micşorează imaginea. 
 
Pan 
În acest mod imaginea poate fi mutată la stânga, dreapta, sus şi jos. 
 
Select 
În acest mod puteţi selecta o porţiune din imagine. Caseta poate fi mutată atingând şi trăgând centrul 
acesteia. Caseta poate fi redimensionată atingând şi trăgând unul din colţurile sale. 
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Zoom Box 
Este afişată doar când modul [Select] este activat. Măreşte imaginea la nivelul casetei afişate peste 
imagine şi activează modul [Pan]. 
 
Scroll Bars 
Folosite pentru a muta imaginea la stânga, dreapta, sus sau jos. Aceste bare apar doar când imaginea 
depăşeşte spaţiul ecranului. Barele apar în modurile [Pan] şi [Select]. 
 
Best Fit 
Aduce imaginea la dimensiunea originală şi activează modul [Pan]. 
 

1. Apăsaţi butonul [Select] pentru a selecta imaginea. 
2. Atingeţi imaginea pe interfaţă şi apoi selectaţi zona dorită. Zona selectată este afişată. 
3. Selectaţi butoanele + sau – pentru a mări sau micşora zona selectată. 
4. Selectaţi [Best Fit] pentru a reveni la dimensiunea iniţială.  
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Această pagină a fost lăsată liberă intenţionat. 
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Scanarea documentelor 
 
Acesta capitol descrie funcţiile de scanare ale soluţiei Xerox Wide Format 6604/ 6605 Solution. FreeFlow 
Accxes, aplicaţia software a serverului, configurează destinaţiile de scanare către următoarele locaţii: 
 

• Scan-to-Mailbox – salvează fişierele în serverul de imprimare FreeFlow Accxes (unitatea hard 
disk) pentru recuperare ulterioară. 

• Scan-to-FTP – trimite imaginile scanate către o destinaţie File Transfer Protocol (FTP). Există 16 
astfel de destinaţii disponibile. 

• Scan-to-Remote Printer – Trimite imaginile scanate la o imprimantă conectată la reţea. Există 
16 astfel de destinaţii disponibile. 

 
Capitolul include: 

• Pregătirea documentelor pentru scanare 
• Funcţiile unei căsuţe poştale  
• Scanare către căsuţa poştală 
• Ştergerea documentelor şi a căsuţelor poştale 
• Selectarea funcţiilor de scanare către căsuţa poştală 
• Configurarea opţiunilor de calitate a imaginii 
• Configurarea setărilor avansate 
• Scanarea documentelor 
• Încărcarea datelor scanate 
• Scanare către FTP 
• Calibrarea culorilor 
• Scanare către imprimante la distanţă  



 88

Pregătirea documentelor pentru scanare 
 
Pentru a putea comunica cu imprimanta şi scanerul FreeFlow Accxes, serverul de imprimare FreeFlow 
Accxes trebuie să fie configurat pentru reţea.  
 
Înainte de a scana către reţea sau căsuţe poştale, va trebui să: 

• Configuraţi reţeaua 
• Configuraţi o destinaţie (căsuţă poştală) pentru primirea imaginilor scanate 

 
Aplicaţii pe care trebuie să le instalaţi în computer: 

• FreeFlow Accxes Client Tools (ACT) pentru recuperarea şi transmiterea documentelor 
• Software pentru editarea imaginilor 
• Drivere de imprimare FreeFlow Accxes (www.xerox.com) 

 
Configurarea reţelei 
 
Observaţie 
Consultaţi capitolul Administrarea sistemului – Configurarea reţelei, pentru informaţii suplimentare sau 
folosiţi Ghidul Xerox FreeFlow Accxes pentru instrucţiuni detaliate.  
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Crearea unei căsuţe poştale  
 
Înainte de utiliza funcţia Scan-to-Mailbox, trebuie să definiţi căsuţa poştală ca destinaţie. Această 
secţiune prezintă toate setările şi opţiunile căsuţelor poştale. Funcţia de destinaţie include abilitatea de a 
schimba sau şterge setările unei anumite căsuţe poştale, precum şi de a verifica o listă de documente 
deja scanate. 
 

1. Selectaţi [Scan to Mailbox] în meniul [Services]. 
2. Selectaţi [Destination]. Apare ecranul [Select a Destination Mailbox]. 
3. Selectaţi o destinaţie <unused>. 

 

 
 

Este afişat ecranul [Enter a Mailbox Name] ce conţine o tastatură. 
 

4. Folosiţi tastatura pentru a introduce numele căsuţei poştale. Puteţi introduce maximum 16 
caractere alfa-numerice. 

5. Selectaţi [Save]. Este afişat ecranul [Select a Destination Mailbox]. Numele alocat apare în 
[Mailbox Name]. 

6. Selectaţi [Close] pentru a reveni la ecranul [Scan to Mailbox] sau continuaţi configurarea altor 
căsuţe poştale. 

 
În ecranul [Select a Destination Mailbox] puteţi administra căsuţele poştale folosind proceduri simple şi 
informaţii utile dumneavoastră şi celorlalţi utilizatori. 
 
Opţiunile afişate în partea dreaptă a ecranului de mai sus sunt: 

• Selectarea căsuţelor poştale – maxim 50 
• Lista documentelor – dintr-o căsuţă poştală  
• Setările – unei căsuţe poştale  
• Ştergerea – unei căsuţe poştale 
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Selectarea căsuţelor poştale 
 
Pentru a selecta o anumită căsuţă poştală, folosiţi opţiunea [Scroll to] sau introduceţi numărul alocat 
(dacă îl cunoaşteţi) în câmpul [Selected Mailbox] folosind tastatura numerică.  
 

Lista documentelor  
 
Documentele sunt însoţite de extensia .jpg ca pictogramă, dacă opţiunea [Preview Generation] este 
activată în secţiunea [Advanced Settings], alături de documentele în formatul de fişier selectat în 
secţiunea [Scan to Mailbox]. Pictograma poate fi descărcată în Accxes Client Tools. Secţiunea 
[Document List] localizată în [Select a Destination Mailbox] afişează în ecranul [Edit Mailbox 
Document List] unde puteţi: 

• Redenumi documentele 
• Şterge un document 
• Şterge toate documentele  
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Setări  
 
Secţiunea [Settings] localizată în [Select a Destination Mailbox], afişează ecranul [Mailbox Settings]. 
Puteţi restricţiona accesul la schimbarea setărilor căsuţei poştale, scanarea sau recuperarea 
documentelor din căsuţa poştală prin alocarea unei parole. 
 
Puteţi configura următoarele: 

• Passwrod Protection Settings 
• Mailbox Name 
• Default Mailbox Setting 

 

 
 
Ştergerea unei căsuţe poştale 

 
Opţiunea [Delete] din ecranul [Select a Destination Mailbox] şterge căsuţa poştală selectată, numele 
căsuţei poştale şi alte informaţii. Numele implicit al căsuţei poştale este <unused>. 
 
Parolele căsuţelor poştale 
 

1. Selectaţi [Scan to Mailbox]. 
2. Selectaţi [Destination]. Este afişat ecranul [Select a Destination Mailbox]. 
3. Selectaţi [Settings]. Este afişat ecranul [Mailbox Settings]. 
4. Selectaţi una dintre opţiunile [Password Protection Setting], apoi [Set Password]. Este afişat 

ecranul [Create Password]. 
5. Folosiţi tastatura alfa-numerică pentru a introduce parola. 
6. Selectaţi [Save].  

 

Redenumirea căsuţelor poştale 
 

1. Selectaţi [Scan to Mailbox]. 
2. Selectaţi [Destination]. 
3. Selectaţi [Settings]. Este afişat ecranul [Mailbox Settings]. 
4. Selectaţi [Rename]. 

Este afişat ecranul [Enter a Mailbox Name]. 
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5. Folosiţi tastatura alfa-numerică pentru a introduce parola. 
6. Selectaţi [Save]. 

 
Observaţie 
Atunci când redenumiţi o căsuţă poştală, este afişat un mesaj care vă avertizează că întregul conţinut al 
căsuţei poştale va fi şters.  
 

 
 
Configurarea unei căsuţe poştale implicite 
 
Această funcţie este utilă atunci când accesaţi frecvent o căsuţă poştală pentru rularea comenzilor. 

1. Selectaţi [Scan to Mailbox]. 
2. Selectaţi [Destination]. 
3. Pentru a seta o căsuţă poştală ca destinaţie implicită, selectaţi căsuţa poştală din ecranul [Select 

a Destination Mailbox]. 
4. Selectaţi [Settings]. 

Este afişat ecranul [Mailbox Settings]. 
5. Selectaţi [Set this Mailbox as the default]. 

 
Observaţie 
Căsuţa poştală implicită este selectată atunci când echipamentul intră în modul de scanare. 
 

6. Selectaţi [Save]. 
 
Ştergerea documentelor dintr-o căsuţă poştală 
 
Observaţie 
Documentele salvate într-o căsuţă poştală sunt şterse automat în funcţie de setarea  [File Deletion] 
configurată de administratorul sistemului. Intervalul setării [File Deletion] este de 1 – 24 ore. Asiguraţi-
vă că aţi recuperat fişierele la timp pentru a evita pierderea datelor.  
 
Ştergerea tuturor documentelor  
 

1. Selectaţi [Scan to Mailbox]. 
2. Selectaţi [Destination]. 
3. Selectaţi tastele plus şi minus sau introduceţi numărul căsuţei poştale folosind tastatura 

numerică. 
4. Selectaţi [Document List]. Este afişat ecranul [Edit Mailbox Document List]. 
5. Selectaţi [Delete All]. 

 
Observaţie 
Odată documentele şterse, nu mai pot fi recuperate. După ştergerea tuturor documentelor din căsuţa 
poştală apare un mesaj de confirmare. 
 

6. Selectaţi [Yes] în fereastra [Confirmation]. 
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Ştergerea unui document 
 

1. Selectaţi [Scan to Mailbox]. 
2. Selectaţi [Destination]. 
3. Selectaţi tastele plus şi minus sau introduceţi numărul căsuţei poştale folosind tastatura 

numerică. 
4. Selectaţi [Document List]. 

Este afişat ecranul [Edit Mailbox Document List]. 
5. Selectaţi fişierul pe care doriţi să-l ştergeţi. 
6. Selectaţi [Delete]. 

 
Observaţie 
Nu selectaţi [Delete All]; în caz contrar toate documentele din căsuţa poştală vor fi şterse.  
 

 
 

7. Selectaţi [Yes] în fereastra [Confirmation]. 
 

Observaţie 
Odată un document şters, acesta nu mai poate fi recuperat. Documentele rămase sunt numerotate din 
nou, documentul cu numărul 002 devenind primul document, şi aşa mai departe.  
 
Ştergerea unei căsuţe poştale  
 

1. Selectaţi [Scan to Mailbox]. 
2. Selectaţi [Destination]. 
3. Selectaţi căsuţa poştală pe care doriţi să o ştergeţi. 
4. Selectaţi [Delete]. 

Apare fereastra [Delete Confirmation]. 
 
Observaţie 
Odată o căsuţă poştală ştearsă, aceasta nu mai poate fi recuperată. Toate documentele din căsuţa 
poştală sunt şterse. 
 

5. Selectaţi [Yes] în fereastra [Confirmation].  
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Scanare către căsuţa poştală 
 
Această secţiune descrie procedura de scanare către căsuţa poştală, presupunând că aţi configurat deja 
căsuţa poştală. În continuare sunt enumerate etapele procesului de scanare: 
 
Etapa 1: Selectarea unei căsuţe poştale 

Etapa 2: Selectarea funcţiilor de scanare către căsuţa poştală 

Etapa 3: Selectarea funcţiilor de calitate a imaginii 

Etapa 4: Selectarea setărilor avansate 

Etapa 5: Scanarea documentelor 

Etapa 6: Întreruperea unei comenzi de scanare 

Etapa 7: Încărcarea datelor scanate  
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Etapa 1: Selectarea unei căsuţe poştale şi utilizarea şabloanelor 
 
Scanarea unui document începe cu afişarea ecranului [Scan to Mailbox] pe interfaţa cu utilizatorul. 
Configuraţi apoi comanda de scanare selectând funcţiile necesare din secţiunile [Scan to Mailbox], 
[Image Quality] şi [Advanced settings]. 
 
Observaţie 
Mai întâi trebuie să specificaţi destinaţia imaginii scanate înainte de scanarea propriu-zisă. 
 

1. Selectaţi [Scan to Mailbox]. 
 
Este afişat ecranul de mai jos cu următoarele informaţii: 

• Destinaţia (numele căsuţei poştale) 
• Şablonul (format personalizat) 

 

 
 

2. Selectaţi [Destination]. Apare un ecran cu următoarele funcţii: 
 
Selectarea unei căsuţe poştale 
Funcţia permite schimbarea sau ştergerea setărilor unei căsuţe poştale, precum şi verificarea unei liste 
de documente scanate anterior.  
 
Lista documentelor  
Prezintă documentele în formatul selectat în secţiunea [Scan to Mailbox]. Dacă opţiunea [Preview 
Generation] din secţiunea [Advanced Settings] este activată, documentele vor fi însoţite şi de o 
pictogramă reprezentând un fişier .jpg. Pictograma poate fi descărcată în Accxess Client Tools. 
 
Setări  
Pentru a preveni schimbarea setărilor căsuţei poştale, scanarea sau recuperarea documentelor din 
căsuţa poştală, puteţi restricţiona accesul la căsuţa poştală prin alocarea unei parole.  
 
Ştergerea unei căsuţe poştale 
Puteţi şterge o căsuţă poştală. Un mesaj de confirmare este afişat, deoarece odată ştearsă o căsuţă 
poştală nu mai poate fi recuperată. 
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3. Fie selectaţi o căsuţă poştală existenţă sau introduceţi numărul alocat căsuţei (dacă îl 
cunoaşteţi) şi selectaţi [Scroll to]. Apăsaţi căsuţa poştală pentru a o evidenţia. 

4. Selectaţi [Close] pentru a reveni la [Scan to Mailbox]. 
 
Observaţie 
Dacă este cazul, puteţi salva setările comenzii din [Scan to Mailbox] şi [Advanced Settings] selectate ca  
[Template] pentru utilizare ulterioară. De asemenea, puteţi configura un şablon [System Power On 
Default] pentru a scuti timp şi a evita programarea redundantă a funcţiilor pentru comenzi folosite 
frecvent. 
 
Parcurgeţi etapele 5 – 7 pentru şabloanele implicite: 

5. Selectaţi [Template] în ecranul [Scan to Mailbox]. 
6. Selectaţi un şablon salvat anterior sau un şablon <Unused>, apoi creaţi un nou şablon cu 

denumire unică şi salvaţi-l.  
7. Debifaţi [System Power On Default]. Şablonul personalizat apare în momentul pornirii 

echipamentului.  
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Etapa 2: Selectarea funcţiilor de scanare către căsuţa poştală 
 
Ecranul [Scan to Mailbox] include şi următoarele opţiuni: 

• Reprezentare (tipul documentului scanat) 
• Formatul fişierului (o singură pagină şi pagini multiple) 
• Tipul documentului original 
• Comprimare  

 
Tabelul 4-1 – Funcţii de scanare către căsuţa poştală 
 

Reprezentare Formatul fişierului Tipul documentului original Comprimare  

B & W (1-bit)  TIFFS  
PDF 
CALS 

Photo (Halftone) 
Photo (Contone) 
Text/Photo 
Blue Line 

CCITT4 
 

Snap to Black (1-bit)  TIFFS 
PDF 
CALS 

Text/Line CCITT4 
 

Grayscale (8-bit) TIFF 
PDF 
JPEG 

Text/Photo Packbits 
Raw 

Color (24-bit) TIFFS 
PDF 
JPEG 

Text/Photo Packbits 
Index 
Index ED 

 
Selectarea funcţiilor Scan-to-Mailbox: 

1. Selectaţi tipul documentului scanat [Rendering] pentru a genera fişierul electronic. 
2. Selectaţi tipul de [File Format] dorit. 
3. Selectaţi tipul de [Original Document Type] pe care îl scanaţi. 
4. Selectaţi [Compression] pentru a reduce dimensiunea fişierelor mari. 
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Etapa 3: Selectaţi funcţiile [Image Quality]  
 
Puteţi configura funcţiile Image Quality afişate în ecranul [Scan to Mailbox > Image Quality] pentru a 
obţine cea mai bună imagine de la fiecare document original. 
 
Această secţiune [Image Quality] include proceduri pentru configurarea următoarelor: 

• Densitate 
• Contrast 
• Suprimarea fundalului  

 
1. Selectaţi [Scan to Mailbox]. 
2. Selectaţi secţiunea [Image Quality] şi funcţiile necesare în ecranul afişat. 

 
Opţiunea Density 
Opţiunea [Density] vă permite să ajustaţi luminozitatea copiilor în comparaţie cu luminozitatea 
documentului original. 
 

1. Selectaţi [Scan to Mailbox] în meniul [Services]. 
2. Selectaţi secţiunea [Image Quality]. 
3. Selectaţi cea mai potrivită valoare de [Density]. 

 
Opţiunea Contrast 
Opţiunea [Contrast] măreşte sau micşorează contrastul copiei în comparaţie cu documentul original. 
Valorile mari de contrast măresc diferenţa dintre zonele luminoase şi întunecate ale imaginii, 
deschizându-le pe cele luminoase şi închizându-le pe cele întunecate.  Valorile mici de contrast 
evidenţiază diferenţele mici dintre zonele luminoase şi întunecate. 
 

1. Selectaţi [Scan to Mailbox] în meniul [Services]. 
2. Selectaţi secţiunea [Image Quality]. 
3. Selectaţi cea mai potrivită valoare de [Contrast]. 
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Opţiunea Background Suppression 
Funcţia [Background Suppression] vă permite să ajustaţi documentele cu contrast slab între conţinut şi 
fundal. Această funcţie este deosebit de utilă pentru îmbunătăţirea calităţii copiei atunci când 
documentul original are o densitate inegală, fundal color sau alb-negru. 
 
Observaţie 
Funcţia Background Suppression nu este disponibilă atunci când opţiunea [Original Document Type] 
este setată pe [Photo-Halftone] sau [Photo-Continuous Tone]. 
 

1. Selectaţi [Scan to Mailbox] în meniul [Services]. 
2. Selectaţi secţiunea [Image Quality]. 
3. Selectaţi cea mai potrivită valoare [Background Suppression]. Selectaţi tasta [Enable] pentru a 

salva setările. 
 

 
 
Suprimarea fundalului este singura ajustare a calităţii imaginii care trebuie bifată pentru a fi activă. 
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Etapa 4: Selectarea funcţiilor [Advanced Settings] 
 
Puteţi configura elemente precum dimensiunea imaginii scanate şi poziţia de scanare în ecranul 
[Advanced Features]. Secţiunea [Advanced Settings] vă permite să configuraţi layoutul şi procesarea 
comenzilor.  
 

1. Selectaţi [Scan to Mailbox] în meniul [Services]. 
2. Selectaţi secţiunea [Advanced Settings]. 

 

 
 
Opţiunile disponibile sunt 

• Image Inversion 
• Scan Offset 
• Preview Generation 
• Image Mirroring 
• Scan to Printer 
• Scanner Media Thickness 
• Scan Width 
• Resolution 
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Opţiunea Mirror Image 
 
Funcţia [Mirror Image] vă permite să inversaţi laturile dreaptă şi stângă ale documentului original, 
laturile de sus sau jos ori o combinaţie a acestora. Setarea implicită este [Off].  
 
Opţiunile disponibile includ: 
X Axis – Copiile sunt realizate prin inversarea laturilor dreaptă şi stângă ale imaginii originale. 
Y Axis – Copiile sunt realizate prin inversarea laturilor de sus şi jos ale imaginii originale. 
XY Axis – Copiile sunt realizate prin inversarea laturilor sus – jos şi dreapta – stânga ale imaginii originale. 
 
Parcurgeţi următoarele etape pentru a seta [Mirror Image]: 
: 

1. Selectaţi [Scan to Mailbox] în meniul [Services]. 
2. Selectaţi secţiunea [Advanced Settings]. 
3. Selectaţi [Mirror Image]. 
4. Selectaţi [Off], [X], [Y] sau [XY]. 
5. Selectaţi [Save]. 
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Opţiunea Image Inversion  
 
Funcţia [Image Inversion] inversează zonele albe şi negre ale imaginii originale în imagina copiată. 
Pixelii albi din imaginea scanată devin negri în imaginea tipărită, iar pixelii negrii din imaginea scanată 
devin albi în imaginea tipărită. 
 

1. Selectaţi [Scan to Mailbox] în meniul [Services]. 
2. Selectaţi secţiunea [Advanced Settings]. 
3. Selectaţi [Image Inversion]. 
4. Selectaţi [Enable] sau [Disable]. 
5. Selectaţi [Save]. 

 
Opţiunea Scan Width 
[Scan Width] poate fi modificată în funcţie de dimensiunile standard ale documentelor originale. Nu 
trebuie decât să definiţi noua lăţime folosind opţiunea [Variable]. Setarea implicită este [Auto Width 
Detection]. 
 
Lăţimea standard 
Această funcţie permite scanerului să determine lăţimea documentului original. 
 
Lăţimea variabilă  
Această funcţie vă permite să setaţi lăţimi de scanare variabile de la 8.2 la 36 inci, în intervale de 0.1 inci. 
 

1. Selectaţi [Scan to Mailbox] în meniul [Services]. 
2. Selectaţi secţiunea [Advanced Settings]. 
3. Selectaţi [Scan Width]. 
4. Selectaţi [Variable Width] dacă scanaţi un document original cu lăţime non-standard. 
5. Introduceţi apoi lăţimea de scanare dorită, folosind tastatura numerică sau butoanele + -. 
6. Selectaţi [Save]. 
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Opţiunea Scan Offset 
 
Atunci când funcţia [Scan Offset] este activată şi este definită o poziţie de pornire a scanării, 
echipamentul ignoră imaginea de la marginea de alimentare până la poziţia definită. Astfel, puteţi 
elimina detaliile inutile din marginea de alimentare a unui document original. 
 
Poziţia de pornire a scanării poate fi setată de la 0 la 36.0 inci, în intervale de 0.1 inci. 
 
Setarea implicită este [Disabled]. 
 
Dezactivat  
Funcţia nu este aplicată documentului original. 
 
Activat  
Funcţia va fi aplicată documentului original în timpul scanării. 
 

1. Selectaţi [Scan to Mailbox] în meniul [Services]. 
2. Selectaţi secţiunea [Advanced Settings]. 
3. Selectaţi [Scan Offset]. 
4. Selectaţi [Enabled] pentru a defini poziţia de pornire. 
5. Introduceţi valoare dorită folosind tastatura numerică sau butoanele + -. 
6. Selectaţi [Save]. 

 
Observaţie 
Daţi aţi setat o altă valoare decât 100% a ratei de mărire/micşorare pentru comanda de copiere, poziţia 
de pornire este mărită sau micşorată proporţional. 
 
Opţiunea Resolution  
Imprimanta măsoară claritatea imaginilor imprimate. Rezoluţia se măsoară în puncte per inci sau DPI.  
 
Cu cât valoarea DPI este mai mare, cu atât imaginea este mai clară. Valorile DPI mari creează însă 
fişiere de dimensiuni mari. 
 
Opţiunile disponibile includ: 

• 600 DPI 
• 400 DPI 
• 300 DPI 
• 200 DPI 
• 150 DPI 
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Opţiunea Preview Generation  
 
Folosiţi opţiunea [Preview Generation] pentru a activa sau dezactiva generarea unei imagini de 
previzualizare a documentului scanat. Pictograma asociată reprezintă un fişier .jpg şi poate fi descărcată 
în Accxes Client Tools. 
 
Setarea implicită este [Create Preview Image]. 
 

1. Selectaţi [Scan to Mailbox] în meniul [Services]. 
2. Selectaţi secţiunea [Advanced Settings]. 
3. Selectaţi [Preview Generation]. 
4. Selectaţi opţiunea dorită: 

 
Dezactivat  
Serverul nu creează pictograma. 
 
Activat  
Serverul creează pictograma, care poate fi descărcată în Accxes Client Tools. 
 

5. Selectaţi [Save]. 
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Opţiunea Scan to Printer  
 
Funcţia [Scan to Printer] imprimă un exemplar de probă, ceea ce vă permite să modificaţi setările [Basic 
Scan], [Image Quality] sau [Advanced Settings] pentru a obţine rezultatele dorite. Această funcţie 
poate fi accesată prin intermediul unei taste funcţionale, activată în prealabil. Setarea implicită este [Do 
not print image]. 
 

1. Selectaţi [Scan to Mailbox] în meniul [Services]. 
2. Selectaţi secţiunea [Advanced Settings]. 
3. Selectaţi [Scan to Printer]. 
4. Selectaţi opţiunea dorită. 

 
Dezactivat  
Serverul nu imprimă imaginea scanată. 
 
Activat  
Serverul imprimă imaginea scanată. 
 

5. Selectaţi [Save]. 
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Etapa 5: Scanarea documentelor 
 
Parcurgeţi procedura următoare pentru scanarea documentelor. 
 
Observaţie 
Documentul original se poate bloca, dacă îl veţi apăsaţi prea tare, îl veţi trageţi în timpul scanării sau 
elibera înainte de a fi alimentat în echipament. 
 
Pentru a preveni blocarea documentelor originale perforate în timpul copierii, alimentarea nu se va face 
din dreptul laturii perforate. 
 

1. Orientaţi documentul original, cu faţa în sus, în dispozitivul de alimentare al scanerului, în 
dreptul dimensiunii corespunzătoare. Nu depăşiţi limita din partea stângă altfel documentul se 
va bloca în scanner. 

 

 
 

2. Introduceţi documentul original în scaner, cu marginea de alimentare perfect dreaptă. În 
momentul în care scanerul detectează documentul original, îl va alimenta şi apoi va finaliza 
scanarea.  

 

 
 
Observaţie 
Dacă documentul nu este alimentat automat, este posibil ca modul [Scan Start] să fie setat pe [Use 
Start Key]. În acest caz, apăsaţi butonul <Start> pe panoul de comandă. Această setare de configurare 
trebuie făcută de administratorul sistemului. Consultaţi capitolul Administrarea sistemului, Set Start 
Scan Mode, pentru mai multe detalii. 

Dispozitiv de 
alimentare 
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Dacă această problemă apare în timpul scanării, pe ecranul tactil va apărea un mesaj de eroare. 
Rezolvaţi problema urmând instrucţiunile indicate în mesaj. 
 
Sistemul alocă automat un nume de fişier, “0000nnnn.xxx” (unde “n” este numărul secvenţial alocat 
imaginii, iar „xxx” este extensia de fişier selectată, de ex. TIFF, PDF, etc.). 
 
Dacă opţiunea [Preview Generation] este activată în [Advanced Settings], va fi creată o pictogramă în 
format JPG. Pictograma poate fi descărcată în Accxes Client Tools. 
 
Etapa 6: Întreruperea unei comenzi de scanare 
 

1. Apăsaţi butonul <Stop> pe panoul de comandă sau butonul Scanner <Stop>. Dacă scanerul 
este în modul de pre-alimentare, apăsaţi butoanele Scanner <Forward> sau <Reverse> pentru a 
scoate documentul original. 

 

 
 
Observaţie 
Mesajul [Clear Pathway] apare dacă scanerul nu este în modul pre-alimentare. În acest caz, urmaţi 
instrucţiunile afişate pe interfaţa cu utilizatorul. 
 
Etapa 7: Încărcarea datelor scanate 
 
Încărcaţi fişierele scanate din căsuţa poştală în computer. 
 
Consultaţi Ghidul de utilizare a instrumentelor clientului FreeFlow Accxes pentru instrucţiuni referitoare la 
transferul fişierelor în computer. 
 

Buton Stop 

Buton înapoi
Buton înainte
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Scanare către FTP 
 
Funcţia [Scan to FTP] permite utilizatorilor să: 

• Trimită comenzi de scanare la maximum 16 destinaţii File Transfer Protocol (FTP). 
• Folosiţi [Default Template] pentru a salva comenzile folosite frecvent. 

 
Procedurile de mai sus pot fi realizate folosind aplicaţia Web Printer Management Tool, necesitând 
totodată un server FTP funcţională în destinaţia ţintă.  
 
Web Printer Management Tool se foloseşte pentru configurarea FreeFlow Accxes.  
 
Consultaţi administratorul sistemului pentru detalii despre această funcţie şi eventualele parole 
necesare. 
 
Pentru a configura [Scan-to-FTP] deschideţi pagina [Configuration > Scan-to-Net] în the Web Printer 
Management Tool. 
 

 
 
Odată destinaţiile FTP configurate în Web Printer Management Tool, le puteţi accesa în sistemul Xerox 
Wide Format 6604/6605. 
 
Cum să scanezi către o destinaţie FTP 
 

1. Selectaţi [Scan to FTP] în meniul [Services]. 
2. Selectaţi [Destination]. Este afişat ecranul [Select a Destination FTP Site]. 
3. Selectaţi o destinaţie [FTP] dintre cele configurate sau contactaţi administratorul sistemului 

pentru crearea unei noi destinaţii. 
4. Încărcaţi documentul cu faţa în sus în dispozitivul de alimentare al scanerului. 

 
Observaţie 
Apare fereastra [Scan Preview] dacă este activată. 
 

5. Accesaţi sistemul şi directorul definit ca locaţie FTP. Poate fi un server sau o staţie de lucru. 
Documentul scanat apare atât cu extensia .jpg, cât şi cu .tif. 
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Calibrarea culorilor 
 
Procesul de calibrare a culorilor are rolul de a îmbunătăţi consistenţa culorilor atunci când trimiteţi 
comenzi către o imprimantă la distanţă, de la scanerul Xerox Wide Format 6604/6605. 
 
Crearea profilurilor color este procedura folosită pentru corelarea documentelor scanate cu documentele 
tipărite de o imprimantă la distanţă 
 
În cadrul procesului de calibrare, sunt tipărite şi scanate şabloane pentru multiple niveluri de calitate, 
apoi stocate ca seturi de profiluri ce pot fi reutilizate. Seturile de profiluri ar trebuie să fie denumite chiar 
în momentul când au fost create, astfel încât trecerea de la un profil sau altul, nou sau vechi, să fie cât 
mai uşoară. 
 
De exemplu, atunci când schimbaţi tipul de media de la Bond la Glossy, un utilizator poate localiza şi 
selecta un set Bond sau Glossy, creat anterior. 
 
Administratorul sistemului trebuie să creeze, redenumească şi şteargă profilurile color. Totuşi, nu trebuie 
să fiţi administrator de sistem pentru a fi calibrarea culorilor. 
 
Orice schimbare la nivelul scanerului, al imprimantei sau al tipului de media folosit trebuie să fie urmată 
de recrearea unui nou profil de calibrare a culorilor. De asemenea, administratorul sistemului va trebui să 
creeze noi seturi de profiluri pentru noile imprimante conectate la reţea. 
 
Observaţie 
Înainte de a începe, asiguraţi-vă că imprimanta color la distanţă, pe care aţi ales-o, a fost configurată în 
Web Printer Management Tool. La momentul actual, Web Printer Management Tool este singura 
aplicaţie de configurare a unei imprimante la distanţă. Contactaţi administratorul sistemului, dacă este 
necesar. 
 
Consultaţi capitolul Întreţinere pentru procedura de curăţare a scanerului înainte de scanarea 
şabloanelor de calibrare a culorilor. Curăţarea celor cinci senzori de contact şi a rolelor de alimentare 
asigură o calitate optimă a imaginii, dacă a trecut mult timp de la ultima curăţare. Asiguraţi-vă că 
suprafeţele sunt perfect uscate înainte de a scana documentele originale. 
 
Crearea unui nou profil de calibrare  

1. Selectaţi [Scan to Remote Printer] în meniul [Services]. 
2. Selectaţi butonul [Destination]. Este afişat ecranul [Select a Destination Remote Printer]. 
3. Selectaţi imprimanta color dorită. 
4. Selectaţi butonul [Color Calibration]. 
5. Selectaţi butonul [Create]. Este afişat ecranul [Enter a Profile Set Name]. 

 
Observaţie 
Dacă aţi selectat butonul [Create] din etapa anterioară şi există o sesiune de calibrare începută, dar 
neterminată sau nesalvată, aveţi posibilitatea de a relua calibrarea din punctul în care s-a oprit sau de a 
crea un nou profil de calibrare. Este afişat ecranul [Current Color Calibration Session] conţinând aceste 
opţiuni. Dacă veţi selecta butonul [Create], sesiunea de calibrare începută anterior va fi ştearsă. 
 

6. Introduceţi numele setului de profiluri. Selectaţi butonul [Save]. 
Este afişat ecranul [Create Color Profile Set]. 
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Observaţie 
Imprimanta la distanţă afişează implicit opţiunile disponibile pentru nivelurile de calitate. Se imprimă un 
şablon de calibrare pentru fiecare nivel de calitate selectat. 
 

7. Debifaţi nivelurile de calitate pe care doriţi să le excludeţi din setul de profiluri calibrate. 
8. Selectaţi butonul [Print]. Este afişat ecranul [Printing Color Calibration Targets]. 

 
Observaţie 
Simultan cu imprimarea şablonului de calibrare, pot fi procesate şi alte comenzi de imprimare şi copiere. 
Pentru aceasta, selectaţi butonul <Services> de la panoul de comandă şi continuaţi. 
 

9. Selectaţi butonul [Close] şi scoateţi şabloanele de calibrare tipărite din imprimanta la distanţă. 
 
Observaţie 
Dacă anumite şabloane nu se imprimă sau sunt deteriorate în timpul procesului de imprimare, puteţi 
selecta din nou butonul [Print] în ecranul [Printing Color Calibration Targets]. Dacă trebuie să reluaţi 
imprimarea, reveniţi la ecranul [Current Color Calibration Session]. 
 

10. Puteţi tăia excesul de hârtie, pentru a manevra mai uşor şabloanele de calibrare imprimate. 
Introduceţi fiecare şablon de calibrare în scaner. Dacă scanaţi şabloanele de calibrare imprimate 
de la o imprimantă la distanţă la scanerul Xerox Wide Format 6604/6605, nu contează ordinea 
în care le introduceţi. Singurul lucru care contează este direcţia. Săgeata prevăzută pe şablon 
indică direcţia de alimentare în scaner. Apare ecranul [Processing Color Calibration Targets], 
urmat de o clepsidră care va rămâne afişată pe tot parcursul procesării fiecărui şablon de 
calibrare. După scanarea tuturor şabloanelor de calibrare, butonul [Save] devine activ. 

11. Selectaţi butonul [Save] în ecranul [Create Color Profile Set] şi vizualizaţi noul set de profiluri în 
ecranul [Select Color Profile Set]. Aţi creat primul set de profiluri color. Data şi ora la care a fost 
creat, precum şi nivelurile de calitate a imaginii incluse în setul de profiluri sunt imprimate pe 
şablon.  

 
Observaţie 
Puteţi crea seturi de profiluri specifice pentru diferite tipuri de media, cum ar fi hârtia lucioasă sau calcul. 
Numele seturilor de profiluri trebuie să corespundă tipurilor de media alimentate de imprimanta la 
distanţă. 
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Probleme ce pot apărea în timpul calibrării culorilor 
 
În cazuri excepţionale, pot apărea probleme la crearea profilurilor de calibrare. Pentru a le evita, 
asiguraţi-vă că documentele originale folosite pentru calibrare nu sunt deteriorate sau incomplete. 
Utilizarea unor şabloane de calibrare incorecte poate periclita imaginile color. 
 
Eroare “Color Calibration Processing Failure” 

• Asiguraţi-vă că documentul pe care îl introduceţi în scaner este într-adevăr un şablon de 
calibrare. Şabloanele sunt marcate cu un titlu pentru identificare. 

• Verificaţi dacă şablonul de calibrare este orientat corect (încărcat cu faţa în sus şi săgeţile 
înainte). 

• Asiguraţi-vă că imprimanta are cerneală color. 
• Asiguraţi-vă că şablonul de calibrare nu prezintă dungi sau pete de cerneală. 
• Asiguraţi-vă că toate culorile sunt disponibile. 

 
Mesajul “Mismatch session or wrong printer” va fi afişat în următoarele situaţii: 

• Dacă un şablon de calibrare aparţinând unei alte imprimante a fost introdus incorect. 
• Dacă un şablon de calibrare din cadrul unei alte sesiuni, decât cea curentă, a fost introdus.  

 
O soluţie posibilă constă în a verifica dacă eticheta aplicată pe şablonul de calibrare corespunde 
comenzii curente. Eticheta include informaţii despre identitatea şablonului de calibrare. 
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Scanare către o imprimantă la distanţă 
 
Funcţia [Scan to Remote Printer] permite utilizatorilor să trimită comenzi scanate la imprimantele din 
reţea, pentru a fi tipărite. De asemenea, puteţi salva comenzile folosite frecvent ca [Default Templates]. 
 
Imprimantele la distanţă sunt configurate ca destinaţii prin intermediul aplicaţiei Web Printer 
Management Tool. 
 
Pentru mai multe informaţii despre această funcţie, consultaţi administratorul sistemului. 
 
Consultaţi Ghidul aplicaţiei Web Printer Management Tool şi al sistemului  Xerox FreeFlow Accxes sau 
fişierele de asistenţă pentru instrucţiuni detailate despre configurare. 
 
Odată destinaţiile configurate în Web Printer Management Tool, aceste pot fi accesate în sistemul Xerox 
Wide Format 6604/6605, din ecranul [Scan to Remote Printer]. Continuaţi scanarea documentelor. 
 
Cum să scanaţi către o imprimantă la distanţă 
 

1. Selectaţi [Scan to Remote Printer] în meniul [Services]. 
 

 
 
Observaţie 
[Printer Quality Level] apare după [Calibrarea culorilor] în imprimanta la distanţă. 
 

2. Selectaţi butonul [Destination]. Este afişat ecranul [Select a Destination Remote Printer]. 
3. Selectaţi imprimanta color dorită. 
4. Selectaţi butonul [Close]. 
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Observaţie 
Numele imprimantei la distanţă apare acum în câmpul [Destination]. 
 

5. Selectaţi funcţiile [Scan to Remote Printer], [Image Quality] şi [Advanced Settings]. 
6. Încărcaţi documentul în scaner. 
7. Acum puteţi scoate documentul tipărit din imprimanta la distanţă, pe care aţi selectat-o anterior. 

De asemenea, puteţi localiza comenzile scanate recent în Web Printer Management Tool, 
secţiunea [Printer Queue]. 
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Această pagină a fost lăsată liberă intenţionat. 
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Informaţii despre comenzi 
 
Toate comenzile de copiere şi imprimare se află în coada de imprimare Job Information pe interfaţa cu 
utilizatorul. Comenzile de imprimare sunt comenzi trimise la Xerox 6604™/6605™ de la o staţie de lucru 
la distanţă prin intermediul aplicaţiei Web Printer Management Tool sau un driver de imprimare la 
distanţă. 
 
Comenzile de imprimare şi copiere finalizate pot fi re-imprimate dacă administratorul sistemului a 
activat funcţia de re-imprimare a comenzilor. Implicit, funcţia [Reprint Job] este [Disabled]. Opţiunea de 
activare/dezactivare poate fi controlată din [Machine Info > Administration > General Administration 
> Configure Job Reprint]. 
 
Re-imprimarea comenzilor este disponibilă şi din aplicaţia Web Printer Management Tool. 
 
Dacă administratorul sistemului dezactivează re-imprimarea comenzilor, secţiunea [Reprint] nu va mai fi 
disponibilă sau vizibilă în ecranul Job Information. 
 
Dacă doriţi să re-imprimaţi o comandă, editată sau nu, nu va mai fi creată o comandă nouă, iar 
comanda nu va mai apărea în coada de imprimare [Job Information]. 
 

Reimprimarea comenzilor  
 
Nu toate comenzile pot fi re-imprimate. Comenzile de copiere pot fi imprimate din nou. 
Comenzile [Check Plot] şi [Sample Copy] nu pot fi imprimate din nou.  
Comenzile [Scan-to-FTP], [Scan-to-Network] sau [Scan-to-Mailbox] nu pot fi imprimate din nou. 
Dacă opţiunea [Immediate Image Override] a fost [Enabled], comenzile nu pot fi imprimate din nou. 
Comenzile din secţiunea [All] sunt sortate în câmpul [Job ID], ultima comandă realizată fiind prima 
comandă afişată. 
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Reimprimarea comenzilor după editare  
 
Parcurgeţi etapele de mai jos pentru a re-imprima o comandă editată: 

1. Selectaţi [Job Information] din meniul [Services]. 
2. Selectaţi secţiunea [Reprint]. 
3. Selectaţi o singură comandă. 
4. Apăsaţi butonul [Edit Selected]. Este afişat ecranul [Edit Job Settings]. 
5. Selectaţi caseta [Override]. Procedând astfel, modificările aduse comenzii originale vor fi salvate 

în comanda ce urmează a fi re-imprimată. 
6. Editaţi setările comenzii. (Funcţiile sunt descrise mai jos.) 
7. Apăsaţi butonul [Print]. 
 

Observaţie 
Comanda editată trece din coada de imprimare Job Information în Active Queue. Odată tipărită, 
reapare în lista din coada de re-imprimare Job Information. 
 
Detaliile ecranului Edit Job Settings 
 
Reduce/Enlarge 
Funcţia [Reduction/Enlarge] are opţiuni variabile pentru scalarea imaginilor ce urmează a fi copiate. De 
asemenea, această funcţie permite personalizarea setărilor pre-definite de mărire/micşorare. Setarea 
implicită este [100%]. Funcţii de mărire şi micşorare disponibile sunt: 
 
Scale Factor 
Factorul de mărire/micşorare, de la 25% la 400%, este setat prin apăsarea săgeţilor sus / jos o singură 
dată. Puteţi modifica rapid procentajul introducând valoarea dorită prin intermediul tastaturii numerice. 
Atingeţi câmpul procentajului pentru afişarea tastaturii. 
 
Presets and More... 
Funcţia [Presets and More...] afişează ecranul [Scale Factor] pentru activarea procentajelor variabile 
sau pre-configurate. Puteţi personaliza o valoare procentuală, dacă este necesar. 
 
Auto 
Rata este configurată automat în funcţie de dimensiunea documentului original şi dimensiunea media 
folosite. Documentul este copiat în aşa fel încât să se încadreze în dimensiunea selectată. Consultaţi 
capitolul Setări media, şi verificaţi dacă setările au fost configurate corect. 
 
Tipuri de media 

• Hârtie 
• Calc 
• Folii transparente  
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Media Source 
[Media Source] vă permite să selectaţi sursa de alimentare pentru comanda de copiere. Setarea 
implicită este [Auto Select]. 
 
Observaţie 
Dacă preferaţi un alt tip de media (ARCH, ANSI, etc.), accesaţi [Machine Info > Media Status and 
Setup]. 
 
Output Format 
Alegeţi formatul pe care va fi imprimată lucrarea. 
 
Synchronized 
Hârtia în rolă are aceeaşi dimensiune ca documentul original. 
 
Preset 
Hârtia în rolă redimensiunea standard selectată. Dimensiunile standard vor fi afişate, dacă selectaţi 
opţiunea [Preset]. 
 
Manual 
Hârtia în rolă are dimensiunea personalizată pe care aţi specificat-o (coordonatele x şi y). Dacă selectaţi 
[Manual] va apărea un ecran cu câmpuri pentru introducerea datelor. 
 
Format de ieşire (comenzi de imprimare) 
Această funcţie enumeră dimensiunile pre-definite ale formatelor de ieşire pentru comenzile de 
imprimare. 
 
Format de ieşire (comenzi de copiere) 

1. Alegeţi formatul dorit din [Output Formats]. 
2. Selectaţi butonul [Save]. 
3. Asiguraţi-vă că dimensiunea media corespunzătoare formatului de ieşire este încărcată în 

dispozitivul de alimentare. 
 
Observaţie 
Dacă dimensiunea media selectată nu este prezentă în dispozitivul de alimentare, va fi afişată o eroare 
cauzată de nepotrivirea dimensiunilor media. 
 
Funcţia [Machine Information > Administration > Copy Options] permite configurarea setărilor 
[Configure Custom Output Format]. Consultaţi capitolul Administrarea sistemului, opţiuni de copiere, 
configurarea formatelor personalizate de ieşire, pentru mai multe detalii. 
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Colaţionare 
Copiile colaţionate pot fi produse pentru comenzi care implică documente originale multiple. 
Documentele originale din set pot fi amestecate (tipuri diferite, spre exemplu text, foto, etc.). Puteţi 
scana maxim 256 pagini în fiecare comandă colaţionată. Setarea implicită pentru colaţionare este 
[None]. 
 
Observaţie 
Pentru copiile necolaţionate, echipamentul imprimă un anumit număr de exemplare din fiecare pagină. 
Pentru copiile colaţionate, echipamentul sortează copiile în seturi. 
 

1. Selectaţi [Copy] în meniul [Services]. Este afişat ecranul [Copy]. 
2. Selectaţi opţiunile de colaţionare dorite. 

 
Colaţionare inversată 
Pagina (n) este prima din teancul de pagini tipărite.  
 
Colaţionare normală 
Pagina 1 este prima din teancul de pagini tipărite. 
 

3. Aşezaţi documentele originale în ordinea 1-(n) cu partea de imprimat în jos. 
4. Încărcaţi documentul original  (n) cu faţa în sus în dispozitivul de alimentare al scanerului. 

Continuaţi în această ordine până când comanda este finalizată. 
 
Observaţie 
Dacă aţi selectat colaţionarea comenzilor, mesajul Building Sets Insert Documents apare în partea 
dreaptă a ecranului. 
 
Finisare 
 
Dacă echipamentul este prevăzut cu un dispozitiv de finisare: 

1. Selectaţi caseta [Override] a dispozitivului de finisare. 
2. Selectaţi butonul [Bypass] pentru a suprapune setările dispozitivului de finisare. Este afişat 

ecranul dispozitivului de finisare. 
3. Selectaţi [Select Folder Program]. 
4. Selectaţi opţiunile [Bin]. 
5. Selectaţi [Title Block Location]. Această opţiune indică modul de pliere a documentului în aşa 

fel încât titlul acestuia să fie vizibil.  Titlurile sunt specifice desenelor tehnice. 
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Ştergerea comenzilor selectate 
 
Această funcţie elimină întreaga comandă din coada [Reprint]. Comanda este ştearsă definitiv. Pentru a 
avea acces la această funcţie, trebuie să aveţi drepturi de administrator de sistem. Dacă nu v-aţi 
autentificat ca administrator de sistem, butonul [Remove Selected] nu va fi disponibil. 
 
Parcurgeţi etapele de mai jos: 

1. Selectaţi [Job Information] în meniul [Services]. 
2. Selectaţi secţiunea [Reprint]. 
3. Selectaţi comenzile pe care doriţi să le ştergeţi. 
4. Selectaţi butonul [Remove Selected]. 

 
Observaţie 
Comenzile şterse din lista localizată în secţiunea [Reprint] vor apărea în continuare în secţiunea [Job 
Information > All]. Totuşi, comenzile şterse, nu mai pot fi imprimate din nou. 
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Reimprimarea comenzilor din aplicaţia  
Web Printer Management Tool 
 
Pentru a accesa Web Printer Management Tool, deschideţi un browser web şi introduceţi adresa IP a 
serverului alocat imprimantei dumneavoastră. 
 
Există mai multe moduri de a transfera comenzile într-o imprimantă la distanţă prin Web Printer 
Management Tool. Cel mai indicat este să vă conectaţi la staţi de lucru sau un driver de imprimare. 
Consultaţi Ghidul de instalare a instrumentelor clientului şi driverelor Xerox FreeFlow Accxes V14.0 pentru 
instrucţiuni detaliate. 
 
O a doua modalitate, descrisă mai jos, constă în accesarea online a fişierului. Poate fi mai uşor decât 
instalarea unui driver. Totuşi, trebuie să ajustaţi manual setările imprimantei (de ex. 5 copii vs. 1) înainte 
de a transmite comanda, apoi să le schimbaţi la loc. De asemenea, gama de formate de fişier suportată 
direct de FreeFlow Accxes este limitată. 
 
Pentru a activa re-imprimarea unei comenzi: 

1. Deschideţi un browser web şi introduceţi adresa IP a serverului sau a imprimantei: 
(http://xx.xxx.xx.xx) 

2. Selectaţi secţiunea [Configuration > Miscellaneous]. 
3. Asiguraţi-vă că [Thumbnail Creation] şi [Job Reprint Enable] sunt bifate. 
4. Parcurgeţi lista [Job Reprint Policy] şi selectaţi opţiunile dorite. 
5. Selectaţi [Update Printer] pentru activarea modificărilor. 

 
Pentru a re-imprima o comandă: 

1. În Web Printer Management Tool, selectaţi secţiunea [Utilities]. Secţiunea [Upload] este afişată 
implicit. 

2. Selectaţi butonul [Browse] şi accesaţi fişierul pe care doriţi să-l imprimaţi. 
3. Selectaţi butonul [Upload]. 
4. Selectaţi [Printer Queue]. 
5. Selectaţi [Reprint Queue], lista [Status] şi [Print]. 
6. Selectaţi butonul [Update Printer]. 
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Comenzile selectate dispar din Reprint Queue şi reapar în Active Queue.  
 
Aşa cum reiese din ecranul de mai sus, Web Printer Management Tool [Reprint Queue] are un buton 
[Edit] unde utilizatorul poate edita opţiunile lucrării trimiţând apoi lucrarea către imprimanta dorită.  
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Această pagină a fost lăsată liberă intenţionat. 
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Administrarea sistemului 
 
Acest capitol descrie funcţiile din secţiunea [Administration] a meniului [Machine Information]. 
 
Secţiunea [Administration] include: 

• Administrare generală 
• Panoul de comandă 
• Opţiunile de copiere 
• Configurarea reţelei  
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Administrarea sistemului  
 
Majoritatea funcţiilor disponibile cu echipamentul Xerox Wide Format 6604/6605 sunt accesibile tuturor 
utilizatorilor. Există totuşi anumite funcţii disponibile doar administratorului de sistem prin intermediul 
unei parole de acces.  
 
Observaţie 
Pentru a preveni accesul neautorizat la funcţiile de administrare a sistemului, trebuie introdusă o parolă 
imediat după instalarea echipamentului. 
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Accesarea modului de administrare  
 
Pentru a accesa modul System Administration: 
 

 
 
1. Apăsaţi butonul <Log In/Out> pe panoul de comandă şi accesaţi ecranul [System Administrator].  

Buton autentificare
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Opţiuni de autentificare  
 
Ecranul Log In/Out, din imaginea de mai jos, permite utilizatorilor sau administratorului să se autentifice 
la sistem în două moduri. 
 

 
 

• Administratorul de sistem 
Funcţia de autentificare ca administrator de sistem permite administratorului să acceseze contul 
de administrator prin intermediul unei parole. Dacă un utilizator s-a autentificat ca 
administrator, zona din colţul dreapta sus al ecranului afişează Administrator. În caz contrar în 
zona respectivă este afişat Guest. 

 
• Contorizare 

Funcţia Job Accounting fie nu este activată fie permite unui utilizator să introducă datele de 
autentificare. Un utilizator deja autentificat are posibilitatea de a părăsi modul de autentificare. 
Odată ce utilizatorul este autentificat, indicatorul din colţul dreapta sus afişează primele 16 
caractere ale ID-ului de utilizator şi contului 

 
Observaţie 
Puteţi accesa meniul Log In/Out apăsând indicatorul din colţul dreapta sus al ecranului. 
 
Vă puteţi autentifica simultan ca administrator şi ca utilizator Job Accounting. Când accesaţi aceste 
funcţii vi se va cere să introduceţi datele de autentificare. 
 
Pentru mai multe informaţii despre accesarea modului Job Accounting, consultaţi secţiunea Prezentarea 
sistemului de contorizare din acest capitol.  
 
Pentru a accesa modul System Administrator: 

1. Selectaţi [System Administrator Log In]. Este afişat ecranul [Enter SA Password]. 
2. Introduceţi parola administratorului de sistem cu ajutorul tastaturii numerice. 
3. Selectaţi [Enter]. 

 
Dacă v-aţi autentificat ca administrator, sistemul afişează pictograma Administrator în colţul dreapta 
sus al ecranului. 
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Dacă sistemul nu funcţionează pentru o anumită perioadă de timp, specificată în secţiunea Cronometre 
(scanarea documentelor, utilizarea ecranului tactil sau a tastelor), va fi afişat un ecran timp de patru 
secunde, iar utilizatorul părăseşte automat modul de autentificare. 
 
Pentru mai multe informaţii despre configurarea cronometrelor, consultaţi secţiunea Configurarea 
cronometrelor din acest capitol. 
 
Dacă v-aţi autentificat ca administrator, veţi putea vizualiza şi modifica secţiunea [Administration] din 
ecranul [Machine Information].  
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Închiderea modului de administrare  
 
Pentru a închide modul  System Administration: 

1. Apăsaţi butonul <Log In/Out> pentru a accesa ecranul System Administrator. 
2. Selectaţi [System Administrator Log Out]. 
3. Selectaţi [Yes] pentru confirmare. 

 
Sistemul închide modul System Administration şi afişează pictograma Guest în zona User Indicator 
Level din colţul dreapta sus al ecranului.  
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Setări generale  
 
Setările General Administration vă permit să afişaţi şi să setaţi ora, să schimbaţi parola de 
administrator, să opriţi şi să reporniţi sistemul, să realizaţi proceduri de contorizare. Dacă nu v-aţi 
autentificat ca administrator de sistem, vi se va cere să introduceţi parola de administrator înainte de a 
accesa setările generale. 
 
Secţiunea General Administration include următoarele funcţii: 

• Setarea datei şi orei 
• Schimbarea parolei de administrator  
• Configurarea evidenţei comenzilor 
• Configurarea reimprimării comenzilor 
• Oprirea şi repornirea sistemului 
• Activarea/dezactivarea opţiunii Image Recall 
• Activarea/dezactivarea opţiunii Immediate Image Overwrite 
• Setarea afişajelor de scanare 
• Setarea pictogramelor 

 
Navigare: butonul [Machine Information] > secţiunea [Administration] > [General Administration].  
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Setarea datei şi orei 
 
Administratorul setează data şi ora afişate pe ecranul tactil şi documentele tipărite, generate de server 
(coli tip banner, rapoarte, mesaje de eroare, etc.). Echipamentul foloseşte formatul cu 24 de ore (0 – 23). 
 

1. Selectaţi [Machine Info] în meniul [Services]. Este afişat ecranul Machine Information. 
2. Selectaţi secţiunea [Administration]. 

 

 
 

Pentru mai multe informaţii despre funcţiile din secţiunea Machine Information consultaţi 
capitolul 7. 
 

3. Selectaţi butonul [General Administration] în secţiunea [Administration]. Apare secţiunea 
[General Administration]. 

 
Observaţie 
Dacă nu v-aţi autentificat, sistemul vă cere să vă autentificaţi ca administrator. 
 

4. Selectaţi [Set the date and time...]. Apare meniul [Set the Date and Time]. 
5. Introduceţi următoarele informaţii: 

• Anul 
• Luna 
• Ziua 
• Ora 
• Minutul 

6. Selectaţi [Save]. 
7. Selectaţi [Close] în ecranul [General Administration] pentru a reveni la secţiunea 

[Administration].  
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Schimbarea parolei de administrator 
 
Această secţiune descrie procedura de schimbare a parolei administratorului de sistem. Este aceeaşi 
parolă de sistem necesară accesării echipamentului din aplicaţia Printer Management Tool. 
 
Dacă este cazul, creaţi o nouă parolă de sistem imediat după instalarea echipamentului, apoi la intervale 
regulate de timp. Înregistraţi parola într-un loc sigur. 
 
Observaţie 
Parola poate fi alcătuită din maxim cinci cifre, de la 0 la 99999. 
 

1. Selectaţi [Machine Info] în meniul [Services]. Este afişat ecranul [Machine Information]. 
2. Selectaţi secţiunea [Administration]. 
3. Selectaţi [General Administration]. Este afişat ecranul [General Administration]. 
4. Selectaţi [Change The Administrator Password...]. Este afişat ecranul [Enter SA Password]. 
5. Introduceţi parola sistemului folosind tastatura numerică. 
6. Selectaţi [Enter]. 
7. Selectaţi [Close] pentru a închide ecranul [General Administration].  
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Prezentarea sistemului de contorizare 
 
Sistemul de contorizare înregistrează utilizarea funcţiilor de copiere, scanare şi imprimare. Utilizarea lor 
este exprimată în suprafaţa şi lungimea hârtiei scanate sau folosite. 
 
Funcţia de contorizare este opţională şi este activată prin intermediul unei licenţe. În cazul în care 
opţiunea este achiziţionată, administratorul de sistem o poate activa oricând trimiţând fişierul licenţei 
către echipament. Contactaţi reprezentatul de vânzări Xerox pentru mai multe informaţii. 
 
Contorizarea poate fi activată atât de la interfaţa cu utilizatorul, cât şi din aplicaţia Web Printer 
Management Tool.  
 
Setarea implicită este Disabled. 
 
Aplicaţia Account Management Tool (AMT), sau orice altă aplicaţie terţă de contorizare, este folosită 
pentru a corela ID-urile utilizatorilor, conturilor şi echipamentelor. Apoi colectează şi stochează datele de 
la echipamentele din reţea. Când Account Management Tool este configurată, administratorul de sistem 
generează şi livrează ID-urile utilizatorilor. 
 
Dacă utilizaţi aplicaţia Account Management Tool pentru contorizare, consultaţi documentul Xerox 
FreeFlow Accxes Drivers and Client Software Installation Guide pentru detalii referitoare la instalare şi 
documentul Accxes Account Management Tool Administrator’s Guide pentru mai multe detalii 
referitoare la această aplicaţie.  
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Accesarea modului de evidenţă a comenzilor 
 
Pentru a activa Job Accounting: 

1. Selectaţi [Machine Info] în meniul [Services]. Este afişat ecranul [Machine Information]. 
2. Selectaţi secţiunea [Administration]. 
3. Selectaţi [General Administration]. 
4. Selectaţi [Configure Job Accounting...]. Este afişat ecranul [Set Job-based Accounting Mode]. 
5. Selectaţi butonul corespunzător opţiunii dorite: 

 
Enabled: autentificarea este necesară pentru toţi utilizatorii. Un utilizator ce se autentifică poate folosi 
funcţiile de imprimare, copiere şi scanare. În caz contrar, utilizatorul poate utiliza doar funcţia de 
imprimare. Odată activat, ecranul [Services] afişează o pictogramă cu un lacăt şi o cheie în dreptul 
funcţiilor ce necesită autentificare. 
 
Disabled: Contorizarea este dezactivată. Utilizatorii pot accesa toate funcţiile din ecranul [Services]. 
 
Optional: atunci când echipamentul le cere, utilizatorii pot alege să introducă datele de autentificare sau 
nu (în acest caz vor accesa echipamentul printr-un cont generic). 
Utilizatorul va putea folosi toate funcţiile din ecranul [Services]. 
 

6. Selectaţi [Save]. 
7. Selectaţi [Close] pentru a închide ecranul [General Administration].  
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Autentificarea ca utilizator 
 

1. Apăsaţi butonul <Log In/Out> pe panoul de comandă pentru a accesa ecranul System 
Administrator. Apare meniul [Log In/Out]. 

 

 
 

2. Selectaţi [Job Accounting Log In]. Este afişat ecranul [Enter User Name]. 
3. Introduceţi numele de utilizator şi datele de identificare ale contului. 
4. Selectaţi [Enter]. 

 
Pictograma Accounting este afişată în colţul dreapta sus al ecranului.  
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Configurarea funcţiei de re-imprimare a lucrărilor 
 
Această funcţie permite administratorului de sistem să activeze re-imprimarea lucrărilor. Acest lucru 
previne scăparea datelor confidenţiale de sub control, dar şi ştergerea din greşeală a lucrărilor.  
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Oprirea sistemului 
 
ATENŢIE 
Oprirea incorectă a sistemului poate cauza deteriorarea datelor şi necesitatea unei intervenţii de service. 
Procedura de mai jos permite oprirea corectă a sistemului. Este recomandat ca procedura de oprire să fie 

realizată prin intermediul Web Printer Management Tool sau funcţia [Shutdown]. Este recomandat ca 
echipamentul să fie oprit complet doar de persoane autorizate.  
 
Verificarea întrerupătorului 
 
Întrerupătorul este declanşat automat şi întrerupe alimentarea de la echipament în cazul unui scurt-
circuit sau a unei variaţii de tensiune. 
 

 
 
Când întrerupătorul se află în poziţia pornit [ | ], echipamentul este alimentat cu energie electrică. Dacă 
echipamentul nu este utilizat pentru o perioadă lungă de timp, imprimanta şi serverul de imprimare pot 
fi oprite.  
 
Consultaţi administratorul de sistem pentru a realiza această operaţiune. Verificaţi întrerupătorul o dată 
pe lună. Dacă observaţi probleme de orice fel contactaţi Centrul de Suport Clienţi Xerox Center. 
 

Întrerupător 
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Pentru a verifica întrerupătorul: 
1. Asiguraţi-vă că toate lucrările de imprimare au fost procesate. 
2. Selectaţi [Shutdown] de la interfaţă sau din Web Printer Management Tool. 
3. Apăsaţi butonul <Test> în timp ce întrerupătorul este în poziţia [ | ]. Dacă întrerupătorul este 

declanşat, acesta funcţionează corect. 
 

 
 

4. Repoziţionaţi întrerupătorul în poziţia pornit şi urmaţi procedura de pornire a echipamentului 
descrisă în capitolul Prezentarea produsului.  

Butonul Test 
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Oprirea sistemului de la interfaţa cu utilizatorul 
 
Această funcţie vă permite administratorului de sistem să oprească copiatorul/imprimanta şi serverul. 
 

1. Selectaţi [Machine Info] în meniul [Services]. Este afişat ecranul [Machine Information]. 
2. Selectaţi secţiunea [Administration]. 
3. Selectaţi [General Administration]. 
4. Selectaţi [Shutdown / Restart]. Apare meniul [Shutdown/Restart].  

 

 
 

5. Selectaţi [System Shutdown]. 
Sistemul se opreşte. 

 
Observaţie 
Nu selectaţi [System Shutdown and Restart]. Această opţiune este folosită pentru a reporni sistemul. 
Dacă veţi selecta [System Shutdown] serverul nu va fi oprit complet. 
 
Serverul se opreşte complet după 30 de secunde de la oprirea imprimantei. Indicatorul luminos al 
butonului de pornire se stinge atunci când serverul este oprit.  
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Oprirea sistemului din Web Printer Management Tool 
 
Puteţi opri sistemul şi din aplicaţia Web Printer Management Tool. 

1. Deschideţi Web Printer Management Tool introducând adresa IP a echipamentului în browserul 
web. 

2. Selectaţi [Utilities > Shutdown > Shutdown]. 
 
Observaţie 
Nu selectaţi butonul [Restart Controller]. Acest buton este folosit pentru a reporni sistemul atunci când 
comenzile din coada de imprimare nu sunt procesate corect. 
 

 
 

3. Apăsaţi întrerupătorul [Printer Power] în poziţia oprit. 
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4. Apăsaţi întrerupătorul [Printer Circuit Breaker] în poziţia oprit.  
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Funcţia Image Recall 
 
Pentru a modifica funcţia Image Recall trebuie să vă autentificaţi ca administrator de reţea. Când 
funcţia Image Recall este activată, utilizatorii pot imprima ultima comandă de copiere şi toate setările 
asociate. Imaginile acestei lucrări pot fi imprimate apoi, fără ca documentele originale să fie scanate din 
nou. 
 
Setarea implicită este [Enabled]. 
 
Dacă funcţia Image Recall este activată şi funcţia Immediate Image Overwrite dezactivată, puteţi 
imprima ultima comandă de copiere. Consultaţi secţiunea următoare pentru informaţii despre funcţia 
Immediate Image Overwrite. 
 

1. Selectaţi [Machine Info] în meniul [Services]. 
2. Selectaţi secţiunea [Administration]. 
3. Selectaţi [General Administration]. 
4. Selectaţi [Enable / Disable Image Recall...]. Este afişat ecranul [Enable/Disable]. 
5. Selectaţi butonul [Enabled] sau [Disabled]. 

 
Activat  
Utilizatorii pot reimprima comenzile de copiere. 
 
Dezactivat  
Utilizatorii nu pot reimprima comenzile de copiere.  



 142

Funcţia Immediate Image Overwrite  
 
În majoritatea cazurilor utilizatorii pot relua ultimele lucrări de copiere sau scanare şi setările asociate 
acestora. Imaginile pot fi apoi imprimate fără a scana din nou documentele originale. Acesta este cazul 
în care funcţia Image Recall este activată. 
 
Cerinţele de securizare a datelor din anumite medii de lucru necesită dezactivarea acestei funcţii pentru 
a şterge informaţiile confidenţiale de pe hard disk-ul serverului de imprimare. 
 
Odată ce funcţia Immediate Image Overwrite (IIO) este activată, imaginile scanate sunt şterse imediat 
de pe hard disk-ul serverului de imprimare. În plus, administratorul poate activa funcţia de ştergere a 
imaginilor la cerere (ODIO), funcţie ce reporneşte sistemul şi şterge fişierele deja scanate şi fişierele ce 
vor fi scanate pe viitor. 
 

1. Selectaţi [Machine Info] în meniul [Services]. Este afişat ecranul [Machine Information]. 
2. Selectaţi secţiunea [Administration]. 
3. Selectaţi [General Administration]. 
4. Selectaţi butonul [Enable / Disable Immediate Image Overwrite]. Este afişat ecranul [Set 

Immediate Image Overwrite Mode]. 
5. Selectaţi butonul [Enabled] or [Disabled]. 

 
Algoritm 
Algoritmul de suprascriere a imaginilor pentru ambele moduri este proiectat conform Directivei 
Departamentului de Apărare al SUA 5200.28-M (Secţiunea 7, Partea 2, paragraful 7-202), şi este acelaşi 
pentru toate echipamentele WorkCentre/WorkCentre Pro şi serverele de imprimare Accxes. 
 
Algoritmul funcţiei Image Overwrite: 

1. Secvenţa #1 este scrisă în sectoarele ce conţin fişiere temporare (IIO) sau pe întreaga zonă de 
procesare a lucrărilor de pe hard disk (ODIO). (valoare hexazecimală 0x35 (ASCII “5”)). 

2. Secvenţa #2 este scrisă în sectoarele ce conţin fişiere temporare (IIO) sau pe întreaga zonă de 
procesare a lucrărilor de pe hard disk (ODIO). (valoare hexazecimală 0xCA (ASCII 5)). 

3. Secvenţa #3 este scrisă în sectoarele ce conţin fişiere temporare (IIO) sau pe întreaga zonă de 
procesare a lucrărilor de pe hard disk (ODIO). (valoare hexazecimală 0x97 (ASCII “u”)). 

4. 10% din zona supra-scrisă este analizată aleatoriu pentru verificarea scrierii corecte a secvenţei 
#3. 

 
Consultaţi sistemul de asistenţă online din Web Printer Management Tool pentru mai multe detalii 
referitoare la utilizarea funcţiei Image Overwrite.  
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Configurarea pictogramelor 
 
Pictogramele reprezintă imagini în miniatură a documentelor scanate ce sunt afişate în ecranul [Job 
Information]. 
 
Pictogramele conţin prima pagină a lucrărilor cu pagini multiple şi sunt utile pentru a recunoaşte 
lucrările. 
 
Pictogramele sunt afişate doar dacă această funcţie a fost activată în ecranul [General Administration] 
şi pot fi dezactivate când administratorul de sistem blochează prin parolă accesul la această funcţie. 
Protejarea prin parolă este o funcţie de securizare pentru a evita dezvăluirea informaţiilor confidenţiale. 
 
Urmaţi procedura de mai jos pentru activarea/dezactivarea acestei opţiuni: 

1. Selectaţi [Machine Info] în meniul [Services]. Este afişat ecranul [Machine Information]. 
2. Selectaţi secţiunea [Administration]. 
3. Selectaţi [General Administration]. 
4. Selectaţi [Set Thumbnail Creation...]. Este afişat ecranul [Thumbnail Creation]. 
5. Selectaţi butonul [Enabled] or [Disabled].  
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Setările panoului de comandă 
 
Opţiunile panoului de comandă permit controlul volumului sunetului, configurarea cronometrelor şi 
calibrarea ecranului tactil. Dacă nu sunteţi autentificat ca administrator de sistem, vi se va cere acest 
lucru pentru a accesa această secţiune. 
 
Opţiunile panoului de comandă sunt: 

• Sound Settings 
• Configure Timers 
• Set Scan Start mode 
• Calibrate Touch Screen 

 
Configurarea sunetelor 
 
Această opţiune determină dacă echipamentul va emite tonuri audio atunci când utilizatorul apasă 
butoanele panoului de comandă, face o selecţie invalidă pe panoul de comandă sau ecranul tactil, sau 
apare o eroare. 
 
Setarea implicită pentru toate sunetele este [On]. 

1. Selectaţi [Machine Info] în meniul [Services]. 
2. Selectaţi secţiunea [Administration]. 
3. Selectaţi [Control Panel]. Apare meniul [Control Panel]. 
4. Selectaţi [Sound Settings]. Este afişat ecranul [Sound Settings...]. 
5. Mutaţi cursorul în dreptul valorii dorite. 
6. Selectaţi [Save] şi [Close].  
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Configurarea cronometrelor 
 
Această opţiune a panoului de comandă permite configurarea valorilor pentru funcţiile cu cronometru. 
Aceste funcţii sunt descrie în paginile următoare. 

• Opţiunea Low Power Timeout 
• Opţiunea Sleep Timeout 
• Opţiunea Features Timeout 
• Opţiunea File Deletion Timeout 
• Opţiunea Print Interrupt Timeout 
 

Opţiunea Low Power Timeout 
 
Această opţiune reprezintă intervalul de timp de la ultima acţiune a utilizatorului după care 
echipamentul intră în modul economic. Intervalul de valori este cuprins între 5 şi 240 minute. Valoarea 
implicită este 15 minute. 
 

1. Selectaţi [Machine Info] în meniul [Services]. 
2. Selectaţi secţiunea [Administration]. 
3. Selectaţi [Control Panel] în secţiunea [Administration]. 
4. Selectaţi [Configure Timers...]. Este afişat ecranul [Set Timeout Durations]  
5. Selectaţi [Low Power Timeout].  

 

 
 

Apare al doilea ecran [Set Timeout Duration]. 
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6. Folosind tastatura numerică sau butoanele + -, selectaţi valoarea dorită şi apăsaţi [Save]. 
 
 
Opţiunea Sleep Timeout 
 
Procedura pentru configurarea acestei opţiuni este descrisă mai jos. Intervalul de valori este cuprins între 
5 şi 240 minute. Valoarea implicită este 55 minute. 
 

1. Selectaţi [Machine Info] în meniul [Services]. 
2. Selectaţi secţiunea [Administration]. 
3. Selectaţi [Control Panel] în secţiunea [Administration]. 
4. Selectaţi [Configure Timers...]. Este afişat ecranul [Set Timeout Duration]. 
5. Selectaţi [Sleep Timeout].  

 

 
 



 147

Apare al doilea ecran [Sleep Timeout Duration]. 
 

 
 

6. Folosind tastatura numerică sau butoanele + -, selectaţi valoarea dorită şi apăsaţi [Save]. 
7. Selectaţi [Save] pentru a reveni la ecranul [Control Panel]. 

 
Observaţie 
Valoarea Sleep Mode nu poate fi mai mică decât cea Low Power Mode. În Europa, directiva EMC este 
de a păstra valoarea Sleep Mode sub 1 oră (60 minute). 
 
Opţiunea Feature Timeout 
 
Această opţiune controlează intervalul de timp de la ultima acţiune a utilizatorului în care opţiunile 
curente rămân configurate. Intervalul de valori este cuprins între 10 şi 300 secunde. Valoarea implicită 
este 5 minute. 
 
Observaţie 
Dacă funcţia de contorizare este activată şi intervalul Feature Timeout a expirat, utilizatorii trebuie să 
introducă datele de autentificare. 
 

1. Selectaţi [Machine Info] în meniul [Services]. 
Selectaţi secţiunea [Administration]. 

2. Selectaţi [Control Panel] în secţiunea [Administration]. 
3. Selectaţi [Configure Timers...].  

Este afişat ecranul [Set Timeout Durations]. 
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4. Selectaţi [Feature Timeout]. 
 

 
 

Este afişat ecranul [Set Timeout Durations Feature Timeout]. 
 

 
 

5. Folosind tastatura numerică sau butoanele + -, selectaţi valoarea dorită şi apăsaţi [Save]. 
6. Selectaţi [Save] pentru a reveni la ecranul [Control Panel]. 
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Opţiunea File Deletion Timeout 
 
Această opţiune specifică intervalul de timp în care un fişier scanat este păstrat pe serverul de imprimare 
FreeFlow Accxes înainte de a fi ştearsă. 
 
Această valoare poate fi configurată între 1 şi 24 ore în intervale de 1 oră. Când un fişier este scanat, 
acestuia îi este asociată o dată şi oră. Atunci când de la crearea fişierului a trecut un interval de timp mai 
mare de valoarea opţiunii File Deletion, fişierul este şters. Dacă într-un director nu mai există fişiere 
scanate, acesta va fi şters. Valoarea implicită a acestei opţiuni este 24 ore. 
 

1. Selectaţi [Machine Info] în meniul [Services]. 
2. Selectaţi secţiunea [Administration]. 
3. Selectaţi [Control Panel] în secţiunea [Administration]. 
4. Selectaţi [Configure Timers...]. 

Este afişat ecranul [Set Timeout Durations]. 
5. Selectaţi [File Deletion Timeout]. 

 

 
 

Apare al doilea ecran [Set Timeout Duration]. 
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6. Utilizând butoanele + - sau tastatura numerică introduceţi valoarea dorită şi selectaţi [Save]. 
7. Selectaţi [Save] pentru a reveni la ecranul [Control Panel].  

 
Print Interrupt Timeout 
 
Această funcţie este activată atunci când un utilizator doreşte să întrerupă imprimarea pentru perioadă 
nu mai lungă de un minut. 
 

1. Selectaţi [Machine Info] în meniul [Services]. 
2. Selectaţi secţiunea [Administration]. 
3. Selectaţi [Control Panel] în secţiunea [Administration]. 
4. Selectaţi [Configure Timers . . .]. Este afişat ecranul [Set Timeout Duration]. 
5. Selectaţi [Print Interrupt Timeout]. 

Este afişat ecranul [Print Interrupt Timeout]. 
 

 
 

6. Folosind tastatura numerică sau butoanele + -, selectaţi valoarea dorită şi apăsaţi [Save]. 
7. Selectaţi [Save] pentru a reveni la ecranul [Control Panel].  
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Configurarea modului de pornire a scanării 
 
Puteţi configura echipamentul să pornească automat scanarea documentului odată ce este documentul 
este detectat de scanner sau după apăsarea butonului <Start> pe panoul de comandă. 
 
Setarea implicită este Automatic. Când inseraţi documentul şi este activată pornirea manuală, 
echipamentul NU va afişa un mesaj pentru a vă atenţiona să apăsaţi butonul <Start>. 
 
Pentru configurarea modului de pornire a scanării: 

1. Selectaţi [Machine Info] în meniul [Services]. 
2. Selectaţi secţiunea [Administration]. 
3. Selectaţi [Control Panel]. Este afişat ecranul [Control Panel]. 
4. Selectaţi [Set scan start mode...]. Este afişat ecranul [Set Scan Start Mode]. 
5. Selectaţi butonul [Automatic] sau [Use Start key]. 

 
Automatic 
Scanarea porneşte automat după ce un document original este introdus în scaner. 
 
Use Start Key 
Este necesar să apăsaţi butonul <Start> pentru a porni scanarea. 
 

6. Selectaţi [Save]. 
7. Selectaţi [Close] în ecranul [Control Panel] pentru a reveni la ecranul [Machine Info]. 
8. Selectaţi butonul <Services> pe panoul de comandă, apoi [Copy] dacă intenţionaţi să scanaţi 

documentul. 
 
Observaţie 
Odată ce această funcţie este activată, utilizatorii ce selectează opţiuni din meniul [Services] vor observa 
mesajul Press Start.  
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Calibrarea ecranului tactil  
 
Ecranul tactil este calibrat la instalare. Calibrarea aliniază cursorul în acelaşi loc cu cel în care atingeţi 
ecranul. În mod normal interfaţa nu trebuie recalibrată decât dacă aceasta nu funcţionează corect sau 
reinstalaţi serverul de imprimare. 
 

1. Selectaţi [Machine Info] în meniul [Services]. 
2. Selectaţi secţiunea [Administration]. 
3. Selectaţi [Control Panel]. 
4. Selectaţi [Calibrate Touch Screen]. 
5. Apăsaţi şi menţineţi degetul pe simbolul de calibrare din fiecare colţ al ecranului până când 

acesta se mută în următorul colţ. 
6. Odată ce simbolul s-a mutat în cele patru colţuri ale ecranului, interfaţa vă va cere să atingeţi 

ecranul pentru a salva datele de calibrare. 
7. Interfaţa cu utilizatorul salvează datele despre calibrare şi afişează ecranul [Control Panel].  
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Configurarea reţelei  
 
Înainte de a putea comunica cu scanerul şi imprimanta, serverul FreeFlow Accxes trebuie să fie 
configurat în reţea. 
 
Configurarea în reţea permite administratorului de sistem să configureze următoarele setări: 

• Adresa IP  
• Gateway 
• Submask 
 

Dacă nu cunoaşteţi aceste setări, consultaţi configuraţia imprimantei. 
 
În loc de a introduce adresa IP, Subnet Mask şi Gateway puteţi activa Dynamic Host Configuration 
Protocol (DHCP) în ecranul [Network Setup]. 
 
Pentru mai multe informaţii referitoare la DHCP, consultaţi Configurarea DHCP. 
 
Dacă nu sunteţi deja autentificat ca administrator de sistem, vi se va cere parola de administrare atunci 
când accesaţi [Network Setup]. Dacă este necesar contactaţi administratorul de sistem pentru a obţine 
parola. 
 
Observaţie 
Puteţi introduce setările de reţea fie de la Web Printer Management Tool fie de la interfaţa cu 
utilizatorul. 
 

1. Selectaţi [Machine Info] din meniul [Services]. 
2. Selectaţi secţiunea [Administration] tab. 
3. Selectaţi [Network Setup]. 

Este afişat ecranul [Network Setup].  
 

 
 
Observaţie 
Setările de reţea pot fi configurate şi prin Web Printer Management Tool. Consultaţi documentele Xerox 
FreeFlow Accxes System and Web Printer Management Tool Setup Guide sau Web Printer Management 
Tool Online Help pentru mai multe detalii. 
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Configurarea unei adrese IP statice 
 

1. Selectaţi [Machine Info] în meniul [Services]. 
2. Selectaţi secţiunea [Administration]. 
3. Selectaţi [Network Setup]. 

 
Observaţie 
Asiguraţi-vă că [DHCP] nu este bifat. Altfel, setările IP Address, Gateway şi Netmask nu pot fi selectate. 
 

4. Selectaţi [IP Address] în ecranul [Network Setup]. 
Apare fereastra [IP Address]. 

 

 
 

5. Folosiţi tastatura numerică pentru a introduce adresa IP în formatul XX.XXX.XX.XX. 
6. Selectaţi [Enter].  
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Configurarea adresei Gateway 
 

1. Selectaţi [Machine Info] în meniul [Services]. 
2. Selectaţi secţiunea [Administration]. 
3. Selectaţi [Network Setup]. 

 
Observaţie 
Asiguraţi-vă că [DHCP] nu este bifat. Altfel, setările IP Address, Gateway şi Netmask nu pot fi selectate. 
 

4. Selectaţi [Gateway] în ecranul [Network Setup]. 
Este afişat ecranul [IP Gateway]. 

 

 
 

5. Introduceţi [Gateway] în formatul XXX.XXX.XXX.XXX. 
6. Selectaţi [Enter].  
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Configurarea adresei Netmask 
 

1. Selectaţi [Machine Info] în meniul [Services]. 
Selectaţi secţiunea [Administration]. 

2. Selectaţi [Network Setup]. 
 
Observaţie 
Asiguraţi-vă că [DHCP] nu este bifat. Altfel, setările IP Address, Gateway şi Netmask nu pot fi selectate. 
 

3. Selectaţi [Netmask] în ecranul [Network Setup]. 
Este afişat ecranul [IP Netmask]. 

 

 
 

4. Introduceţi [Subnet Mask] în formatul XXX.XXX.XXX.XXX. 
5. Selectaţi [Enter]. Este afişat ecranul Network Setup. 
6. Selectaţi [Save].  
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Configurarea DHCP 
 
Dacă nu cunoaşteţi valorile adresei IP, Gateway sau Subnet Mask, puteţi utiliza Dynamic Host 
Configuration Protocol (DHCP). 
 
Când această căsuţă este bifată, interfaţa de reţea utilizează protocolul DHCP pentru a obţine o adresă  
IP temporară. Este necesar ca reţeaua să suporte DHCP ca această opţiune să funcţioneze. Având in 
vedere că modificarea adresei IP poate cauza probleme pentru utilizatorii imprimantelor, această 
opţiune este dezactivată implicit. 
 

1. Selectaţi [Machine Info] în meniul [Services]. 
2. Selectaţi secţiunea [Administration Tab]. 
3. Selectaţi [Network Setup]. 

 

 
 

4. Selectaţi caseta [DHCP]. Opţiunile IP Address, Gateway şi Netmask vor fi dezactivate. 
5. Selectaţi [Save] pentru a reveni la secţiunea [Administration]. 

 
Observaţie 
Este recomandat să reporniţi serverul de imprimare după modificarea opţiunii DHCP. 
 
Dacă alegeţi să configuraţi setările de reţea folosind Web Printer Management Tool, consultaţi FreeFlow 
Accxes System and Web Printer Management Tool Setup Guide sau Web Printer Management Tool 
Online Help pentru mai multe informaţii. 
 
Observaţie 
Când configuraţi o conexiune în reţea prin DHCP, câmpul Host Name din pagina de reţea a Web Printer 
Management Tool este activat. Acest lucru permite administratorului să introducă denumirea serverului 
Accxes pentru a-l asocia cu adresa DHCP prin Dynamic DNS. Această funcţie a fost proiectată să 
funcţioneze cu serverele BIND DNS (versiunea 9.0 sau mai nou) dar funcţionează şi cu alte configuraţii 
ale serverelor Windows™ DHCP. Este necesar un interval de câteva minute pentru propagarea noii 
denumiri în serverele DNS odată ce modificările au fost făcute. După configurarea corectă a serverului 
Accxes şi a serverelor DHCP/DDNS, serverul Accxes poate fi accesat folosind denumirea configurată.  
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Opţiuni de copiere  
 
Meniul [Copy Options] permite configurarea setărilor aplicate tuturor documentelor. Dacă nu sunteţi 
deja autentificat ca administratorul de sistem, vi se va cere să introduceţi parola de administrare. Dacă 
este necesar contactaţi administratorul de sistem pentru a obţine parola. 
 
Meniul Copy Options permite selectarea următoarelor opţiuni: 

• Configurarea formatelor de media 
• Configurarea setărilor de micşorare şi mărire 
• Activarea modului Line Preservation pentru micşorare 
• Configurarea formatelor speciale 
• Activarea şi dezactivarea rotirii automate 
• Configurarea scanerului 

 
Configurarea formatelor de media 
 
Această setare determină ce dimensiuni de media apar în opţiunile Output Format Presets şi Reduction 
and Enlargement Presets. Valoarea opţiunii trebuie să se potrivească documentelor originale pe care le 
copiaţi de obicei. Setarea implicită este ANSI. 
 

1. Selectaţi [Machine Info] în meniul [Services]. 
2. Selectaţi secţiunea [Administration]. 
3. Selectaţi [Copy Options]. Este afişat ecranul [Copy Options]. 
4. Selectaţi [Select Output Media Series...]. Este afişat ecranul [Enable Output Media Series]. 
5. Selectaţi tipul de media dorit. 
6. Selectaţi [Save] pentru a reveni la meniul [Copy Options]. 
7. Selectaţi [Close] pentru a reveni la ecranul [Machine Information].  
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Configurarea setărilor de micşorare şi mărire 
 
Această opţiune din secţiunea [System Administration] controlează ce rate de micşorare sau mărire 
sunt afişate după selectarea butonului [Preset & More...] în ecranul [Basic Copy]. 
 
Valorile implicite sunt 25%, 33.3%, 35.3%, 66.6%, 70.7%, 133.3% şi 141.4%. 
 

1. Selectaţi [Machine Info]. Este afişat ecranul Machine Information. 
2. Selectaţi the [Administration Tab]. 
3. Selectaţi butonul [Copy Options]. Apare meniul [Copy Options]. 
4. Selectaţi [Select Custom Reduce / Enlarge Size Presets...]. 

Este afişat ecranul [Specify Custom R/E Presets]. 
 

 
 

5. Selectaţi una dintre cele 6 opţiuni [Custom Reduction/Enlargement]. 
6. Selectaţi una dintre valorile din zona Targeted R/E sau câmpul numeric şi introduceţi valoarea 

dorită folosind tastatura numerică sau butoanele + -. 
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Tastatura numerică este afişată după selectarea câmpului [Custom Reduction/Enlargement Percent]. 
Aici puteţi introduce noua valoare. 
 
Observaţie 
Valoarea introdusă poate fi cuprinsă între 25% şi 400%, în intervale de 0.1. 
 

7. Selectaţi [Enter] and [Save]. 
8. Repetaţi paşii 4 şi 5 pentru a configura celelalte valori. 
9. Selectaţi [Save] pentru a reveni la ecranul [Copy Options]. 
10. Selectaţi [Close] pentru a reveni la secţiunea [Administration]. 

 
Activarea modului Line Preservation pentru micşorare 
 
Folosiţi această opţiune pentru a păstra integritatea liniilor atunci când micşoraţi documente. 
 
Setarea implicită este [Enabled]. 
 

1. Selectaţi [Machine Info]. 
2. Selectaţi the [Administration Tab]. 
3. Selectaţi [Copy Options]. 
4. Selectaţi [Set Line Preservation Mode for Reductions]. 
5. Selectaţi butonul [Disabled] sau [Enabled]. 

• Dacă selectaţi [Disabled], imaginea este micşorată fără a lua în considerare conţinutul. 
• Dacă selectaţi [Enabled], integritatea liniilor este păstrată. 

6. Selectaţi [Save] pentru a reveni la ecranul [Copy Options]. 
7. Selectaţi [Close] pentru a reveni la secţiunea [Administration]. 
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Configurarea formatelor speciale 
 
Folosiţi această opţiune pentru a defini formatele speciale pe care le veţi imprima des. Puteţi defini până 
la 6 dimensiuni speciale. Acestea vor apărea în lista de dimensiuni pre-configurate din ecranul [Copy]. 
 

1. Selectaţi [Machine Info]. 
2. Selectaţi secţiunea [Administration]. 
3. Selectaţi [Copy Options]. 
4. Selectaţi butonul [Configure Custom Output Formats]. 

Este afişat ecranul [Custom Formats]. 
5. Selectaţi [Customize] dacă doriţi să definiţi o dimensiune specială. 

 
Observaţie 
Intervalul de dimensiuni ce pot fi configurate apare între paranteze.   
Folosind butoanele introduceţi dimensiunile formatului special şi apăsaţi [Save]. 
sau 
Folosind tastatura numerică introduceţi dimensiunile formatului special şi apăsaţi [Enter] şi apoi [Save]. 
 

6. Repetaţi paşii 4 şi 5 pentru configurarea celorlalte opţiuni. 
7. Selectaţi [Save] pentru a reveni la ecranul [Copy Options]. 
8. Selectaţi [Close] pentru a reveni la secţiunea [Administration]. 
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Rotire automată 
 
Dacă această funcţie este activată imaginea scanată este rotită automat la 90 grade pentru a se potrivi 
dimensiunilor paginii, pentru a preveni ieşirea in afara suprafeţei de imprimare sau pentru a corecta 
orientarea în cazul finisării. 
 
Setarea implicită este [Enabled]. 
 

1. Selectaţi [Machine Info]. 
2. Selectaţi secţiunea [Administration]. 
3. Selectaţi [Copy Options]. 
4. Selectaţi [Enable/Disable Auto Rotate]. Este afişat ecranul [Set Auto Rotation]. 
5. Selectaţi butonul [Disabled] sau [Enabled]. 

• Dacă selectaţi [Disabled], imaginea nu va fi rotită. 
• Dacă selectaţi [Enabled] imaginea va fi rotită la 90 grade. 

6. Selectaţi [Save] pentru a reveni la meniul [Copy Options]. 
7. Selectaţi [Close] pentru a reveni la meniul [Administration].  
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Configurarea scanerului 
 
Procesul Normalization este necesar pentru a asigura calibrarea punctelor de alb şi negru pentru 
imaginile scanate şi pentru a menţine constantă calitatea imaginii. Procesul trebuie realizat dacă nu 
sunteţi mulţumit de calitatea imaginii. Stitch Alignment este necesar atunci când intersectarea celor 5 
senzori de contact devine vizibilă pe documentul imprimat. Imaginea imprimată conţine linii decalate. 
 
Observaţie 
Consultaţi capitolul Întreţinere pentru procedurile de curăţare a scanerului înainte de a selecta opţiunile 
Normalization şi Stitch Alignment. Curăţarea senzorilor de contact, rola de alimentare şi rolele de 
prindere asigură îmbunătăţirea calităţii imaginii. Asiguraţi-vă că aceste zone sunt uscate înainte de a 
scana documentele originale. 
 
Observaţie 
Dacă scanaţi documente groase sau subţiri, va trebui să folosiţi Media Thickness Control. Acest lucru 
poate fi diagnosticat incorect ca problemă de aliniere. Alinierea este calculată folosind hârtie normală, 
deoarece precizia procesului de aliniere depinde de grosimea hârtiei. 
 
Normalization 
Această funcţie permite controlul luminozităţii şi culorilor imaginii şi asigură că pixelii imaginii şi 
luminozitatea sunt sincronizate. 
 
Stitch Alignment 
Folosiţi funcţia Stitch Alignment când liniile din imaginile scanate nu sunt continue. Când intersectarea 
celor 5 senzori de contact devine vizibilă imaginea imprimată conţine linii decalate. 
 
În figurile de mai jos imaginea din stânga prezintă starea ideală, iar celelalte două imagini prezintă 
probleme de aliniere. 
 
În mod normal procedura Stitch Alignment trebuie rulată doar după mutarea scanerului sau dacă există 
probleme cu linii întrerupte.  
 
Figura 6-1: Aliniere orizontală 
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Liniile întrerupte pot fi observate şi în cazul liniilor verticale. 
Figura 6-2: Aliniere verticală 
 

 
 
Observaţie 
Dacă parola administratorului de sistem este activată, configurarea scanerului va fi realizată exclusiv de 
administratorul de sistem  
 
Realizarea procedurilor [Scanner SetUp]: 

1. Selectaţi [Machine Info]. 
2. Selectaţi secţiunea [Administration]. 
3. Selectaţi [Copy Options]. 
4. Selectaţi [Scanner SetUp]. 

 

 
 

5. Selectaţi butonul [Normalization]. 
 
Observaţie 
Procedura Normalization ar trebui realizată înainte de Stitch Alignment. 
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Coala destinată procedurii Normalization a fost livrată odată cu echipamentul şi este ilustrată mai jos. 
Această coală va calibra echipamentul pentru alb-negru, monocrom şi color.  
 

 
 

6. Introduceţi coala de calibrare cu faţa în sus, alimentând-o cu marginea neagră către scaner. 
 

 
 

7. Dacă este necesară procedura Stitch Alignment, selectaţi butonul [Stitch Alignment]. 
Mai jos este ilustrată coala destinată acestei proceduri. 
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8. Introduceţi coala de calibrare cu faţa în sus şi cu zona etichetată către scaner. 
 

 
 

9. Pentru rezultate optime, copiaţi coala de calibrare şi verificaţi dacă toate liniile sunt perfect 
aliniate.  
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Informaţii despre echipament 
 
Acest capitol descrie funcţiile disponibile în meniul Machine Info Services. Fiecare dintre meniurile 
Machine Info este însoţit de o scurtă prezentare, precum şi de procedurile ce trebuie parcurse pentru 
accesarea şi modificarea setărilor în funcţie de cerinţele dumneavoastră specifice: 
 
Secţiunea [Machine Info] din meniul [Services] include la rândul său următoarele secţiuni: 

• Informaţii despre echipament 
• Rapoarte de imprimare  
• Configuraţia echipamentului  
• Administrare (Consultaţi şi capitolul Administrarea sistemului) 

 
De asemenea, capitolul conţine informaţii şi despre: 

• Configurarea şi starea media 
• Rapoarte de diagnosticare şi rapoarte de configurare a imprimării  
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Informaţii despre echipament 
 
Meniul [Machine Info] permite utilizatorilor să acceseze o serie de informaţii despre sistem, fără a 
introduce parola administratorului de sistem. 
 
Secţiunea [Machine Info] include adresa IP a imprimantei necesară conexiunilor de reţea. 
 
În [Machine Info], administratorul sistemului controlează disponibilitatea anumitor funcţii şi opţiuni, 
fiind responsabil de personalizarea imprimantei pentru întregul mediu de lucru. 
 
Consultaţi capitolul Administrarea sistemului, pentru informaţii complete despre funcţiile secţiunii 
[Administration].  
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1. Selectaţi [Machine Info] în meniul [Services]. 
 

 
 

Este afişat ecranul [Machine Information] cu următoarele câmpuri de informaţii. 
 

 
 
Linear Usage – Cantitatea de media care a trecut prin echipament. 
 
Area Usage – Cantitatea de media folosită, exprimată în m2. 
 
Control SW (Software Version) – Versiunea curentă a serverului de imprimare FreeFlow Accxes. 
 
IP Address – Adresa IP este afişat cu IPv4, fiind urmată de adresele IPv6. adresele IPv6 sunt enumerate 
alături de raza de acţiune (global sau local). 
 
IOT Serial No. – Seria imprimantei. Image Output Terminal (IOT) este parte integrantă a imprimantei şi 
marchează hârtia. 
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Printer Status – În timpul funcţionării normale, această casetă este bifată (activată). Debifând-o 
temporar, imprimanta se opreşte. Dacă sistemul nu imprimă, verificaţi dacă această casetă este bifată 
sau nu. 
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Configuraţia şi starea media 
 
Funcţia [Media Status and Setup] afişează informaţii despre media, precum cantitatea rămasă, 
dimensiunile şi tipurile de media. Configuraţia diferitelor tipuri de media poate fi schimbată aici. 
 
Orice modificare are loc înainte de scanarea comenzii, în cazul în care setările din ecranul [Copy > Media 
Source] nu corespund cerinţelor. 
 
Consultaţi capitolul Prezentarea produsului, sursa de media, pentru detalii suplimentare. 
 

1. Selectaţi [Media Source] în secţiunea [Basic Copy], dacă este afişată. În caz contrar, treceţi la 
etapa 2. 

2. Selectaţi butonul <Machine Info> pe panoul de comandă. 
 

 
 

3. Selectaţi [Media Status and Setup]. Imediat ce aţi selectat [Media Status and Setup], va părea 
ecranul următor.  
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4. Selectaţi acelaşi tip de media încărcat. 

 
 
Observaţie 
Dacă schimbaţi tipul de media (de exemplu de la ARCH-1 la ANSI), trebuie să specificaţi noul tipă de 
media în ecranul [Media Status and Setup]. 
 
Nu va trebui să modificaţi setările din ecranul [Media Status and Setup] dacă încărcaţi în echipament 
acelaşi tip de media ca cel specificat în ecranul anterior. 
 
Accesarea setărilor media 
 

1. Selectaţi [Machine Info] în meniul [Services]. Este afişat ecranul [Machine Info]. 
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2. Selectaţi [Media Status and Setup].  
 

 
 

Meniul [Media Status and Setup] include următoarele informaţii: 
• Sursa de media (în rolă / alimentare manuală) 
• Seria (ANSI, ARCH, ISO, etc.) 
• Tipul/Grosimea (Tp = hârtie, Vellum, folii transparente) (Grosime = subţire, normal, gros) 
• Dimensiunea (încărcată la momentul respectiv) 
• Starea (cantitatea rămasă = plin, scăzut, gol) 

3. Selectaţi [Media Series] corespunzătoare [Media Source] pe care o veţi folosi. Apare următorul 
ecran. 

 

 
 

4. Selectaţi valoarea cea mai potrivită conţinutului încărcat. 
5. Selectaţi [Close] pentru a reveni la meniul [Media Status and Setup...]. 
6. Selectaţi butonul [Type/Thickness] pentru a accesa opţiunile [Media Type and Thickness]. 
7. Selectaţi [Close].  
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Observaţie 
Pentru ca imprimanta să finalizeze cu succes o comandă de imprimare, setările comenzii, precum tipul şi 
dimensiunea media, trebuie să fie suportate de imprimantă. Pentru a funcţiona în condiţii optime, 
imprimanta trebuie să dispună de media de imprimare în dimensiunile suportate. Dacă setările comenzii 
nu sunt suportate de imprimantă, se va produce o eroare, iar imprimanta nu va mai tipări comanda 
respectivă şi nici alte comenzi cu media diferite. 
 
Dacă apare eroarea Media Mismatch, ca imaginea de mai jos, urmaţi instrucţiunile pentru rezolvarea 
problemei. 
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Rapoarte de imprimare  
 
Secţiunea [Print Reports] permite utilizatorului să imprime un raport cu informaţii despre configuraţiile 
software şi hardware ale soluţiei Xerox Wide Format 6604/6605. 

• Configuration Test Print (conţine configuraţia imprimantei) 
• Setup Test Print (conţine setările imprimantei) 
• Pen Palettes Report (toate paletele sau una singură) 
• PostScript Test Print (conţine configuraţia PostScript) 
• All Test Prints (toate rapoartele de mai sus imprimate într-o singură lucrare) 

 
Secţiunea [Print Reports] permite utilizatorilor să imprime rapoarte de diagnosticare. Utilizarea 
şabloanelor standard de probă contribuie la determinarea cauzei majore a problemelor de calitate a 
imaginii. Opţiunile de diagnosticare includ: 

• Diagnostic Test Print 
• Image Quality Test Print 
• Scanner Test Print 

 
Rapoarte de imprimare 
 
Procedura următoare explică modul de imprimare a unui raport de configurare cu informaţii despre 
configuraţia software şi hardware, setările parametrilor (porturilor) de comunicare şi setările parametrilor 
de sistem ale imprimantei. Această listă poate fi imprimată atât de la interfaţa cu utilizatorul a 
sistemului Xerox Wide Format 6604/6605, cât şi din aplicaţia Web Printer Management Tool de la 
computerul dumneavoastră.  
 
De la interfaţa cu utilizatorul: 
 

1. Selectaţi [Machine Info] în meniul [Services]. 
2. Selectaţi secţiunea [Print Reports]. 

 

 
 

3. Selectaţi opţiunile Configuration Reports dorite: 
• Printer Configuration – Se imprimă un raport cu informaţii despre configuraţii. 
• Printer Settings – Se imprimă un raport cu informaţii despre setările imprimantei. 
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• Pen Palette – Se imprimă un raport cu informaţii despre setările paletelor. 
• PostScript® – Se imprimă un raport cu informaţii despre PostScript, dacă există. 
• All – Prezintă toate rapoartele sub forma unei singure comenzi. 

4. Selectaţi opţiunile Diagnostic Prints dorite: 
• Diagnostic Test Print 
• Image Quality Test Print 
• Scanner Test Print – Disponibil la imprimante cu scaner. 

5. Selectaţi [Print]. Raportul dorit se imprimă.  
 
Din aplicaţia Web Printer Management Tool 
 

1. Introduceţi adresa URL folosind browser-ul web pentru a accesa aplicaţia Web Printer 
Management Tool (FreeFlow Accxes). 

2. Selectaţi secţiunea [Utilities]. 
 

 
 

3. Selectaţi sub-secţiunea [Test Print]. 
4. În funcţie de informaţiile dorite, selectaţi butoanele [Minimal], [Normal], [Full] sau [PostScript] 

pentru imprimări de probă. 
• Minimal – Imprimă datele referitoare la configuraţie. 
• Normal – Imprimă datele referitoare la configuraţie şi informaţii despre setări. 
• Full – Imprimă datele referitoare la configuraţie, informaţii despre setări şi informaţii despre 

palete. 
• PostScript – Necesită o licenţă şi imprimă o pagină de test PostScript.  
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Configuration Test Sample Report (imprimantă) 
 
Imaginea de mai jos ilustrează o mostră a acestui raport.  
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Setup Test Print Sample Report (setările imprimantei) 
 
Imaginea de mai jos ilustrează o mostră a acestui raport.  
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Pen Settings 
 
Imaginea de mai jos ilustrează o mostră a acestui raport.  
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PostScript Test Sample Report 
 
Imaginea de mai jos ilustrează o mostră a acestui raport.  
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Configuraţia echipamentului  
 
Secţiunea [Machine Configuration] afişează configuraţiile, versiunile software şi disponibilitatea 
opţiunilor. 
 
Accesarea configuraţiei echipamentului  
 

1. Selectaţi [Machine Info] în meniul [Services]. 
2. Selectaţi secţiunea [Machine Configuration].  
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Administrare  
 
Secţiunea [Administration] este accesată şi întreţinută de administratorul de sistem. Administratorul de 
sistem poate modifica anumite funcţii în aşa fel încât acestea să poată fi accesate numai prin 
intermediul unei parole de protecţie. Dată parola configurată, meniul [Services] afişează o pictograma 
reprezentând un lacăt şi o cheie, în dreptul funcţiilor accesibile doar pe bază de parolă.  
 

 
 
Contactaţi administratorul sistemului pentru informaţii despre funcţiile prezentate în continuare, dacă 
este cazul. 
 
Această funcţie include multe setări avansate, cum ar fi setările de reţea necesare conectării la o 
imprimantă la distanţă şi modificării panoului de comandă. 
 

• General Administration – schimbă setările referitoare la dată şi oră, evidenţa comenzilor, 
pornirea şi oprirea echipamentului, precum şi parola de acces. 

• Network Setup – Conexiunile necesare unei imprimante la distanţă. 
• Control Panel – Sunet, cronometre şi ecranul implicit. 
• Copy Options – tipuri de media, rată personalizată de mărire/micşorare, păstrarea liniilor, 

formate personalizate, imagini rotite automat la 90 grade. 
 
Accesarea secţiunii de administrare  
 

1. Selectaţi [Machine Info] în meniul [Services]. 
2. Selectaţi secţiunea [Administration]. 
3. Introduceţi parola de administrator. 

 
Pentru informaţii detaliate despre secţiunea [Administration], consultaţi capitolul Administrarea 
sistemului.  
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Întreţinere 
 
Acest capitol despre procedurile normale de întreţinere pentru soluţia Xerox Wide Format 6604/6605. 
 

• Înlocuirea consumabilelor 
• Curăţarea echipamentului  
• Configurarea scanerului 
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Înlocuirea consumabilelor  
 
Echipamentul este livrat cu următoarele consumabile. Vă recomandăm să folosiţi aceste consumabile, 
deoarece au fost fabricate conform unor standarde ce respectă specificaţiile acestui echipament. 
 
Observaţie 
Utilizarea unor consumabile, nerecomandate de Xerox, poate afecta calitatea imaginilor şi performanţa 
echipamentului. Folosiţi doar consumabilele recomandate de Xerox pentru acest echipament. 
 
Produs Cod Cantitate / cutie 

Cartuş de toner 6R1238 1 bucată / 1 cutie 

Recipient pentru toner rezidual 8R13014 1 bucată / 1 cutie  

 
Observaţie 
Vă recomandăm să aveţi un cartuş de toner de schimb. Modalitatea de comandare a unei noi sticle de 
toner variază în funcţie de clauzele contractuale. 
 
Manevrarea consumabilelor 
 

• Urmaţi instrucţiunile de pe ambalaj pentru depozitarea consumabilelor în condiţii optime. 
• Depozitaţi cartuşele de toner în poziţie orizontală. 
• Nu scoateţi consumabilele din ambalaj înainte de a le folosi. Nu depozitaţi consumabilele în: 

o Spaţii cu valori extreme de temperatură şi umiditate 
o Apropierea focului 
o Spaţii expuse direct luminii soarelui 
o Spaţii murdare 

• Înainte de a folosi consumabilele, citiţi cu atenţie instrucţiunile şi specificaţiile de siguranţă de pe 
ambalaj. 

• Verificaţi codul produsului şi contactaţi Centrul de Suport Clienţi Xerox pentru a comanda noi 
consumabile. 

• Urmaţi instrucţiunile privind eliminarea şi reciclarea sticlelor de toner şi a recipientelor de toner 
rezidual.  
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Încărcarea tonerului  
 
Atunci când cantitatea de toner rămasă este insuficientă, pe ecranul tactil va apărea un mesaj care vă 
avertizează că în curând va trebui să încărcaţi toner. Din acest moment, mai puteţi imprima în jur de 500 
de pagini, format A4. Numărul de pagini pe care le puteţi copia sau imprima este estimativ şi variază în 
funcţie de anumiţi factori, precum conţinutul, dimensiunea hârtiei şi rata de acoperire. 
 
Rezolvaţi probleme urmând instrucţiunile indicate în mesajul afişat şi respectaţi toate măsurile de 
precauţie indicate pe ambalajul tonerului. 
 
Observaţie 
Dacă în cartuşul de toner a rămas o cantitate foarte mică de toner, echipamentul se va opri şi va afişa 
un mesaj. În astfel de situaţii, încărcaţi tonerul şi continuaţi procesul de copiere sau imprimare. 
 
Când încărcaţi toner, acesta se poate vărsa şi murdări podeaua, motiv pentru care vă recomandăm să 
aşezaţi coli de hârtie în jurul echipamentului.  

1. Deschideţi capacul din spate când se opreşte echipamentul.  
 

 
 

2. Agitaţi cartuşul de toner bine, astfel încât tonerul să se încarce uşor. 
 
Observaţie 
Ar trebui să agitaţi cartuşul de toner aproximativ 20 de minute. 
 

 
 

Gura de alimentare 
pentru toner 
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3. Fixaţi cartuşul de toner la gura de alimentare, aşa cum reiese din imagine. 
a. Aliniaţi fanta cartuşului de toner în partea dreaptă a gurii de alimentare. 
b. Coborâţi partea stângă a cartuşului de toner şi împingeţi-l în gura de alimentare până 

când se fixează.  
 

 
 

4. Mutaţi maneta la stânga şi aliniaţi-o în dreptul simbolului triunghiular. 
 

 
 

5. Loviţi cartuşul de toner de mai multe ori, până când se scurge tot tonerul. 
 

 

Fantă 
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6. Mutaţi maneta la dreapta, aliniaţi-o în dreptul simbolului triunghiular şi scoateţi cartuşul de 

toner. 
 

 
 
Observaţie 
Tonerul se poate scurge pe suprafaţa cartuşului de toner. Atenţie să nu vă murdăriţi mâinile şi hainele.  
 
Urmaţi instrucţiunile de eliminare şi reciclare indicate. 
 

7. Închideţi capacul din spate.  
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Înlocuirea recipientului de toner rezidual. 
 
Atunci când recipientul de toner rezidual este plin, pe ecranul tactil apare un mesaj care vă avertizează 
că în curând va trebui să schimbaţi recipientul.  Din acest moment, mai puteţi imprima în jur de 500 de 
pagini, format A4. Numărul de pagini pe care le puteţi copia sau imprima este estimativ şi variază în 
funcţie de anumiţi factori, precum conţinutul, dimensiunea hârtiei, tipul hârtiei şi sistemul de operare al 
computerului.  

 
AVERTIZARE 
Citiţi cu atenţie avertismentele şi instrucţiunile speciale indicate pe ambalajul sticlei de toner, cu privire la 
manevrarea corectă şi eliminarea produsului. Când înlocuiţi recipientul de toner rezidual, tonerul se 

poate vărsa pe podea, murdărind-o. De aceea, vă recomandăm să aşezaţi coli de hârtie în jurul imprimantei.  
 
Pentru a înlocui recipientul de toner rezidual 
 

1. Asiguraţi-vă că echipamentul s-a oprit şi deschideţi unitatea superioară folosind maneta de 
deblocare. 

 

 
 
Observaţie 
Asiguraţi-vă că nu deterioraţi dispozitivele de susţinere ale scanerului.  
 

2. Scoateţi cu atenţie recipientul de toner rezidual. 
 

 
 

Maneta de 
deblocare 
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3. Acoperiţi compartimentul din care aţi scos recipientul de toner rezidual cu capacul special. 
 
Observaţie 
Urmaţi instrucţiunile indicate pentru eliminarea şi reciclarea recipientului de toner rezidual.  
 

 
 

4. Instalaţi un nou recipient de toner rezidual. 
 
Observaţie 
Dacă nu veţi fixa corect recipientul de toner rezidual, pe ecranul tactil va apărea un mesaj în momentul 
în care închideţi unitatea superioară, iar echipamentul nu va intra în modul de funcţionare normală. 
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5. Închideţi unitatea superioară. 
 

 
 
Observaţie 
Asiguraţi-vă că nu deterioraţi dispozitivele de susţinere ale scanerului.  
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Curăţarea echipamentului  
 
Dacă cei cinci senzori de contact ai scanerului se murdăresc, copiile vor prezenta defecte de calitate sub 
forma unor linii sau pete negre.  

 
AVERTIZARE 
Pentru a reduce riscul producerii unui şoc electric, opriţi echipamentul înainte de a-l curăţa, urmând 
instrucţiunile din Capitolul 2, secţiunea Pornirea/oprirea echipamentului.  

 
ATENŢIE 
Nu folosiţi benzen, diluant sau alte lichide volatile, ori insecticide pentru curăţarea echipamentului. În caz 
contrar capacele echipamentului se pot decolora, deforma sau crăpa.  

 
ATENŢIE 
Curăţarea echipamentului cu o cantitate foarte mare de apă poate cauza defectarea acestuia.  
 

 
Curăţarea scanerului Xerox Wide Format 6604/6605  
 
Scanerul şi componentele acestuia trebuie să fie curăţate regulat pentru asigurarea unei performanţe 
optime. Deschideţi capacul şi accesaţi rola principală şi cei cinci senzori de contact. 
 

1. Apăsaţi întrerupătorul On/Off localizat în partea din spate a scanerului în poziţia Off. 
2. Opriţi alimentarea scanerului deconectând cablul de alimentare aflat sub întrerupătorul 

On/Off.  
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3. Apăsaţi cele două butoane dintr-o parte şi alta a capacului scanerului. 
 

 
 

4. Cu ambele mâini, ridicaţi şi împingeţi capacul în spate. Capacul se susţine singur când este 
complet deschis. 

 

 
 

5. Aplicaţi detergent Xerox sau izopropanol pe rola principală cu o bucată de pânză curată, rotind 
rola pe măsură ce o curăţaţi.  

6. Aplicaţi detergent Xerox pentru oglinzi şi lentile pe cei cinci senzori de contact cu o bucată de 
pânză curată. Apoi, ştergeţi din nou cu o bucată de pânză uscată. 

 

Role de 
prindere 

Senzori de 
contact 

Rola 
principală 
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7. Ştergeţi rolele de prindere cu o bucată de pânză uscată. 
8. Cu ambele mâni trageţi capacul şi lăsaţi-l să se închidă sub propria-i greutate. Asiguraţi-vă că 

fiecare parte se fixează în poziţia corectă, apăsând cu putere. 
 

 
 

9. Ştergeţi carcasa scanerului cu o bucată de pânză umedă. Dacă murdăria persistă, ştergeţi 
suprafaţa cu o bucată de pânză umedă şi o cantitate mică de detergent neutru. 

 
Observaţie 
Nu folosiţi alţi detergenţi decât cei indicaţi, respectiv apă, detergent neutru, izopropanol, detergent 
Xerox pentru oglinzi şi lentile.  
 

10. Conectaţi cablul de alimentare la scanner. 
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11. Apăsaţi întrerupătorul On/Off din partea din spate a scanerului în poziţia On. 
 

 
 
Observaţie 
Asiguraţi-vă că toate zonele sunt perfect uscate înainte de a începe să scanaţi documente. 
 
Curăţarea interfeţei echipamentului Xerox 6604/6605  
 
Ecranul tactil al interfeţei cu utilizatorul se murdăreşte din cauza amprentelor şi trebuie să fie curăţat în 
mod regulat. Aplicaţi detergent Xerox pentru oglinzi şi lentile sau detergent Xerox pentru folii 
transparente cu o bucată de pânză uscată. 
 
Curăţarea echipamentului Xerox 6604/6605  
 
Ştergeţi echipamentul cu o bucată de pânză umedă. Dacă murdăria persistă, ştergeţi carcasa cu o 
bucată pe pânză îmbibată uşor într-o cantitate mică de detergent neutru.  
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Configurarea scanerului  
 
Funcţia Normalization 
 
Senzorii de contact sunt sensibili la variaţiile de temperatură. Pentru rezultate optime, este recomandat 
să rulaţi procedura Normalization în mod regulat. Aceasta trebuie efectuată ori de câte ori 
uniformitatea imaginilor se schimbă vizibil dincolo de limitele senzorilor de contact. Acest lucru se 
întâmplă în momentul instalării iniţiale a scanerului sau când scanerul este expus unor fluctuaţii bruşte 
de temperatură 
 
În acest sens, se foloseşte coala de calibrare livrată împreună cu sistemul. Pentru instrucţiuni detaliate, 
consultaţi Administrarea sistemului. Această activitate este de competenţa exclusivă a administratorului 
de sistem. 
 
Funcţia Stitch Alignment 
 
Această funcţie este necesară atunci când discontinuităţile liniilor sunt vizibile în imaginile scanate la sau 
aproape de limita celor cinci senzori. Atunci când intersectarea senzorilor devine vizibilă în imagine, 
imaginea tipărită prezintă o decalare a liniilor, motiv pentru care trebuie rulată procedura Stitch 
Alignment.  
 
În acest sens, se foloseşte coala de calibrare livrată împreună cu sistemul. Consultaţi Administrarea 
sistemului, pentru instrucţiuni detaliate.  
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Această pagină a fost lăsată liberă intenţionat. 
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Rezolvarea problemelor 
 
Acest capitol descrie problemele ce pot apărea în timpul utilizării echipamentului Xerox Wide Format 
6604/ 6605 şi soluţiile propuse. 
 

• Depanare 
• Probleme generale 
• Probleme în timpul copierii 
• Probleme în timpul scanării 
• Probleme în timpul imprimării 
• Mesaje de eroare 
• Blocarea documentelor 
• Blocarea media  
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Această secţiune descrie problemele ce ar putea apărea la nivelul echipamentului şi soluţiile 
recomandate. 
 
Consultaţi următoarele proceduri de depanare.  
 

 
 
Dacă echipamentul nu funcţionează corect după aplicarea procedurii recomandate de depanare, 
contactaţi Centrul de Suport Clienţi Xerox.  
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Probleme generale 
 
 Dacă echipamentul are probleme, verificaţi din nou starea acestuia.  

 
AVERTIZARE 
Echipamentul este prevăzut cu dispozitive de măsură de precizie şi sursă de alimentare cu voltaj ridicat. Nu 
deschideţi sau îndepărtaţi capacele echipamentului fixate în şuruburi, decât dacă manualul de utilizare 

conţine instrucţiuni clare în acest sens. În caz contrar, există riscul producerii unui şoc electric. Respectaţi 
întotdeauna specificaţiile manualului de utilizare atunci când deschideţi capacele sau panourile fixate în şuruburi 
pentru instalarea/reinstalarea opţiunilor. Nu încercaţi să modificaţi echipamentul şi componentele acestuia. În caz 
contrar, există riscul producerii unui incendiu.  
 
Simptom Descriere Soluţie  

Întrerupătorul este apăsat în poziţia Off? 
 

Apăsaţi întrerupătorul în poziţia On. 
Consultaţi secţiunea Pornirea/Oprirea sistemului. 

Cablul de alimentare este conectat la priza 
electrică? 
 

Cablul de alimentare este deconectat de la 
echipament? 

Apăsaţi întrerupătorul în poziţia Off şi conectaţi 
cablul de alimentare. 
Apăsaţi întrerupătorul în poziţia On. 
Consultaţi secţiunea Pornirea/Oprirea sistemului. 

Întrerupătorul este apăsat 
în poziţia On. 

Voltajul sursei de alimentare este corect? 
 

Echipamentul trebuie să fie conectat la o sursă de 
alimentare de 120 V (volţi), 15 A (amperi) în 
Statele Unite şi o sursă de alimentare de 220-240 
V în Europa. 
Consultaţi secţiunea Conectarea echipamentului 
la sursa de alimentare. 

Butonul <Power Saver> este aprins? Echipamentul este în modul economic. 
Apăsaţi butonul <Power Saver> pe panoul de 
comandă pentru a dezactiva modul economic.  
Consultaţi secţiunea Utilizarea modului economic.

Ecranul tactil este negru. 

Luminozitatea este prea mică? 
 

Ajustaţi luminozitatea folosind butonul aferent. 

Hârtia s-a blcoat în echipament?  
 

Consultaţi secţiunea Blocarea media de 
imprimare din acest capitol. 

Documentul s-a blocat în echipament? Consultaţi secţiunea Blocarea documentelor din 
acest capitol. 
 

Un mesaj este afişat. 

Mesajul "Initializing" a fost afişat? 
 

Dacă mesajul este afişat pentru mai mult de trei 
minute, contactaţi Centrul de Suport Clienţi Xerox.
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Probleme în timpul copierii 
 
Acest tabel conţine informaţii utile pentru rezolvarea problemelor ce pot apărea în timpul copierii 
documentelor. 
 
Simptom Verificare  Soluţie  

Aţi selectat dimensiunea corectă de media? 
 

Selectaţi seria media ce corespunde dimensiunii 
media. Consultaţi secţiunea Setări media. 

Documentul a fost introdus corect în scaner? Încărcaţi documentul corect. 
Consultaţi secţiunea Scanarea documentului. 

Documentul este îndoit? Îndreptaţi şi introduceţi documentul corect. 
Consultaţi secţiunea Scanarea documentului. 

Copia nu este imprimată la 
dimensiunea dorită. 
 

Lăţimea imaginii este o problemă? 
 

Aplicaţi procedura de normalizare pentru a 
corecta problemele de detectare automată a 
lăţimii. 

Documentul nu este 
alimentat în scaner. 
 

Documentul este prea mic? Dimensiunea minimă suportată a unui document 
este: 114 mm/4.5 inci în lăţime, 200 mm/7.8 inci 
în lungime. 
Consultaţi secţiunea Încărcarea documentelor. 

Echipamentul nu poate 
copia din dispozitivul de 
alimentare manuală. 

Documentul a fost încărcat corect în 
dispozitivul de alimentare manuală? 
 

Încărcaţi corect documentul. 
Consultaţi secţiunea Utilizarea dispozitivul de 
alimentare manuală. 

Documentul este în condiţie bună? 
 

Introduceţi un document nedeteriorat. 
Consultaţi secţiunea Încărcarea documentelor şi 
Scanarea Documentelor. 

Documentul se blochează 
des. 
 

Documentul este prea mic sau prea gros? 
 

Dimensiunea minimă suportată este: 114 mm 
/4.5 inci în lăţime, 200 mm/7.8 inci în lungime. 
Anumite documente groase necesită 
dezinstalarea ghidajelor. 
Consultaţi secţiunea Încărcarea documentelor. 

Documentul este îndoit 
într-un colţ. 

Documentul este ondulat? Neteziţi documentul şi introduceţi-l din nou în 
echipament. 

Tipul de media folosit este corect? Încărcaţi tipul corect de media. 
Consultaţi secţiunea Tipuri de media. 

Hârtia este încărcată corect? Încărcaţi hârtia corect. 
Consultaţi secţiunea Încărcarea media. 

Tava a fost configurată corect? 
 

Împingeţi tava în echipament până când se 
opreşte. 
Consultaţi secţiunea Încărcarea media. 

Hârtia este umedă? Înlocuiţi hârtia. 
Consultaţi secţiunea Încărcarea media. 

Hârtia este încărcată corect şi setările sunt 
corecte? 
 

Configuraţi corect tipul şi dimensiune media 
astfel încât să corespundă hârtiei încărcate în 
echipament. 
Consultaţi secţiunea Setări media. 

Hârtia se blochează des 
sau este încreţită. 

În echipament există bucăţi de hârtie sau 
obiecte străine? 
 

Deschideţi uşile frontale sau scoateţi tăvile pentru 
a îndepărta hârtia ruptă sau eventualele obiecte 
străine. 
Consultaţi secţiunea Încărcarea media. 
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Zona de scanare este contaminată? Curăţaţi senzorii de contact şi rola principală. 

Consultaţi secţiunea Curăţarea echipamentului. 

Ajustaţi densitatea, calitatea imaginii sau 
suprimarea fundalului. 
Consultaţi secţiunile Tipul documentului original, 
Densitatea copierii şi Suprimarea fundalului. 

Copia este murdară.  
 

Documentul este imprimat pe hârtie colorată? 
 

Rotiţi documentul la 90 de grade. 

Copia prezintă linii negre. 
 

Zona de scanare este contaminată? 
 

Curăţaţi senzorii de contact şi rola principală. 
Consultaţi secţiunea Curăţarea echipamentului. 

Ajustaţi densitatea copierii. 
Consultaţi secţiunea Densitatea copierii. 

Copia este prea 
întunecată. 

Densitatea copiei este prea întunecată? 

Rotiţi documentul la 90 de grade. 

Densitatea documentului este prea luminoasă?

Densitatea copiei este prea luminoasă? 

Ajustaţi densitatea copierii. 
Consultaţi secţiunea Densitatea copierii. 
 

Tipul de document original a fost setat corect? Selectaţi tipul corect de document original. 
Consultaţi secţiunea Tipul documentului original. 

A fost afişat mesajul referitor la încărcarea 
tonerului? 

Încărcaţi toner. 
Consultaţi secţiunea Încărcarea tonerului. 

Ajustaţi densitatea torului folosind aplicaţia Web 
Printer Management Tool. 

Copia este prea luminoasă. 

Densitatea tonerului este corectă? 
 

Rotiţi documentul la 90 de grade. 

Documentul a fost introdus corect în scaner? Introduceţi corect documentul. 
Consultaţi secţiunea Scanarea documentului. 

Hârtia este încărcată corect? Încărcaţi corect hârtia. 
Consultaţi secţiunea Încărcarea media. 

Imaginea este înclinată. 

Tava a fost configurată corect? Introduceţi tava în echipament. 
Consultaţi secţiunea Încărcarea media. 

Dacă hârtia este umedă, anumite părţi ale 
imaginii copiate nu vor imprimate, imaginea 
copiată va fi pătată sau neclară. 
Consultaţi secţiunea Încărcarea media. 

Hârtia este umedă? 

Rotiţi documentul la 90 de grade. 

Anumite porţiuni ale 
imaginii copiate lipsesc, 
imaginea este neclară sau 
pătată. 
 

 
 

Hârtia încărcată este îndoită sau încreţită? 
 

Îndepărtaţi hârtia deteriorată şi înlocuiţi-o. 
Consultaţi secţiunea Încărcarea media. 
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Traseul de alimentare este murdar? Copiaţi câteva pagini. 

 
Imaginea este murdară la 
intervale egale. 
 

 
 

Componentele interne sunt murdare. Contactaţi Centrul de Suport Clienţi Xerox. 

Imaginea este imprimată 
cu puncte negre. 
 

 
 

Componentele interne sunt murdare. Contactaţi Centrul de Suport Clienţi Xerox. 

Zona de scanare este murdară? Curăţaţi senzorii de contact şi rola principală. 
Consultaţi secţiunea Curăţarea echipamentului. 

Imaginea este imprimată 
cu linii negre. 
 

 
 

Componentele interne sunt murdare. Contactaţi Centrul de Suport Clienţi Xerox. 

Tipul de media folosit este corect? 
 

Încărcaţi corect media de imprimare. 
Consultaţi secţiunea Încărcarea media. 

În zonele negre apar 
puncte albe. 
 

 
 
 

Componentele interne sunt murdare. Contactaţi Centrul de Suport Clienţi Xerox. 
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Hârtia este umedă? Reîncărcaţi hârtie nouă. 

Consultaţi secţiunea Încărcarea media. 

Tipul de media folosit este corect? 
 

Încărcaţi corect media de imprimare. 
Consultaţi secţiunea Încărcarea media. 

Tonerul se întinde dacă 
este frecat. Tonerul nu s-a 
fixat pe coala de media. 
 

 
 

Setările media sunt corecte? Selectaţi corect setările media. 
Consultaţi secţiunea Setări media. 

Întreaga pagină este 
neagră. 
 

 
 

O posibilă cauză este o eroare internă a 
echipamentului. 

Contactaţi Centrul de Suport Clienţi Xerox. 

Documentul a fost scanat cu faţa în jos? Aşezaţi documentul cu faţa în sus în scaner. 
 

Pagina este goală. 
 

 
 

O posibilă cauză este o eroare internă a 
echipamentului. 

Contactaţi Centrul de Suport Clienţi Xerox. 

Documentul a fost aşezat corect în scaner? Introduceţi corect documentul. 
Consultaţi secţiunea Scanarea documentului. 

Hârtia este încărcată corect? Încărcaţi corect hârtia. 
Consultaţi secţiunea Încărcarea media. 

Configuraţi corect setările. 
 

Anumite porţiunii ale 
imaginii au fost pierdute. 
 

Densitatea, sursa de media, marginile şi 
decalarea imaginilor scanate sunt setate 
corect? 

Rotiţi documentul la 90 de grade. 

Documentul este format din mai multe bucăţi 
lipite sau pliat? 

Imaginea copiată are 
umbre. 
 

Documentul este tipărit pe material 
transparent? 

Ajustaţi densitatea copierii şi setările tipului de 
document original. 
Consultaţi secţiunea Densitatea copierii şi Tipul 
documentului original. 
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Probleme în timpul scanării 
 
Acest tabel conţine informaţii utile pentru rezolvarea problemelor ce pot apărea în timpul scanării 
documentelor. 
 
Pentru mai multe informaţii despre funcţiile de scanare, apăsaţi butonul [Help] pe ecranul driverului de 
scanare şi consultaţi programul de asistenţă online. 
 
Simptome Verificare Soluţie 

Documentul nu este 
alimentat în scanner 
 

Documentul este prea mic? Dimensiunea minimă suportată este: 114 mm 
/4.5 inci în lăţime, 200 mm/4.5 inci în lungime  
Consultaţi secţiunea Încărcarea documentelor. 

Documentul se blochează 
des. 
 

Tipul de document folosit este corect? 
 

Scanaţi tipul corect de document. 
Consultaţi secţiunea Încărcarea documentelor şi 
Scanarea documentelor. 

Documentul este îndoit 
într-un colţ. 
 

Documentul este ondulat? Neteziţi documentul şi scanaţi-l din nou. 

Documentul a fost introdus în poziţia corectă? Încărcaţi corect documentul. 
Consultaţi secţiunea Scanarea documentului 

Documentul este îndoit? Îndreptaţi documentul şi scanaţi-l din nou. 
Consultaţi secţiunea Scanarea documentului. 

Documentul nu este 
scanat la dimensiunea 
dorită. 
 

Lăţimea imaginii este o problemă? 
 

Aplicaţi procedura de normalizare pentru a 
corecta problemele de detectare automată a 
lăţimii. 

Zona de scanare este contaminată? 
 

Curăţaţi zona de scanare. 
Consultaţi secţiunea Curăţarea echipamentului. 

Imaginea scanată este 
murdară. 
 

Documentul este imprimat pe hârtie colorată? 
 

Ajustaţi densitatea scanării, calitatea imaginii sau 
suprimarea fundalului. 
Consultaţi secţiunea Tipul documentului original 
şi Suprimarea fundalului. 

Imaginea scanată prezintă 
linii negre. 
 

Zona de scanare este contaminată? 
 

Curăţaţi zona de scanare. 
Consultaţi secţiunea Curăţarea echipamentului. 

Imaginea scanată prezintă 
dungi gri ce depăşesc 
dimensiunea 
documentului. 

Rola principală este murdară? Curăţaţi rola principală. Consultaţi secţiunea 
Curăţarea echipamentului. 

Imaginea scanată prezintă 
semne gri sub formă de 
dungi. 
 

Rola principală prezintă semne datorate rolelor 
de prindere? 
 

Curăţaţi rola principală.  
Consultaţi secţiunea Curăţarea echipamentului. 

Ajustaţi densitatea scanării. Imaginea scanată este 
prea întunecată. 

Densitatea de scanare este prea întunecată? 

Rotiţi documentul la 90 de grade. 

Densitatea documentului este prea luminoasă?

Densitatea de scanare este prea luminoasă? 

Ajustaţi densitatea scanării. 
 

Selectaţi tipul corect de document original. 
Consultaţi secţiunea Tipul documentului original. 

Imaginea scanată este 
prea luminoasă. 
 

Tipul de document original a fost setat corect? 
 

Rotiţi documentul la 90 de grade. 
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Imaginile scanate sunt 
înclinate. 

Documentul a fost încărcat corect în scaner? Încărcaţi documentul corect. 
Consultaţi secţiunea Scanarea documentului. 

Documentul a fost încărcat corect în scaner? Încărcaţi documentul corect. 
Consultaţi secţiunea Scanarea documentului. 

Configuraţi corect setările. 
 

O parte din document nu 
se regăseşte în imaginea 
scanată. 

Densitatea, sursa de media, marginile şi 
decalarea imaginilor scanate au fost setate 
corect? 

Rotiţi documentul la 90 de grade. 

Documentul este format din mai multe bucăţi 
lipite sau pliat? 
 

Ajustaţi densitatea scanării şi setările tipului de 
document original. 
Consultaţi secţiunea Tipul documentului original. 

Imaginea scanată prezintă 
umbre. 
 

Documentul este tipărit pe material 
transparent? 

 

Rezoluţia de scanare este prea mică? 
 

Selectaţi o rezoluţie mai mare. 
Consultaţi secţiunea Rezoluţia de scanare. 

Imaginea scanată este 
nefinisată. 
 

Aţi selectat setarea de reprezentare corectă? Selectaţi setarea corectă de reprezentare. 
Consultaţi secţiunea Reprezentare. 

Este afişat mesajul de 
eroare Color Calibration 
Processing Failure 
 

Aţi încărcat şablonul de calibrare cu faţa în jos?
Aţi încărcat un alt document în locul şablonului 
de calibrare? 
Imprimanta ar rămas fără cerneală color? 
Şablonul de calibrare este deteriorat? 
 
 

Alimentaţi şablonul de calibrare cu faţa în sus. 
Consultaţi secţiunea Calibrarea culorilor. 
Asiguraţi-vă că aţi alimentat şablonul de calibrare 
corect.  
Consultaţi secţiunea Calibrarea culorilor. 
Încărcaţi cerneală color în imprimantă.  
Consultaţi secţiunea Calibrarea culorilor. 
Asiguraţi-vă că şablonul de calibrare nu este 
deteriorat. Consultaţi secţiunea Calibrarea 
culorilor. 

Este afişat mesajul de 
eroare Mismatch Session 
sau  Wrong Printer  
 

Aţi introdus un şablon de calibrare dintr-o altă 
sesiune decât cea curentă? 
Aţi introdus un şablon de calibrare de la o altă 
imprimantă? 

Asiguraţi-vă că eticheta aplicată pe şablonul de 
calibrare corespunde comenzii curente.  
Consultaţi secţiunea Calibrarea culorilor. 
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Probleme în timpul imprimării 
 
Acest tabel conţine informaţii utile pentru rezolvarea problemelor ce pot apărea în timpul imprimării. 
 
Simptome Verificare Soluţie  

Întrerupătorul echipamentului este în poziţia 
Off? 
 

Apăsaţi întrerupătorul în poziţia On. 
Consultaţi secţiunea Pornirea/Oprirea sistemului. 

Cablul de reţea este deconectat? Conectaţi cablul de reţea. 

S-a produs o eroare la nivelul echipamentului? 
 

Verificaţi mesajul de eroare şi urmaţi instrucţiunile 
pentru rezolvarea problemei. 

Adresa IP a fost configurată corect? Setaţi corect adresa IP. 

Echipamentul nu imprimă. 

A fost activată funcţia de întrerupere? Anulaţi funcţia de întrerupere. 
 

Echipamentul nu imprimă 
din dispozitivul de 
alimentare manuală. 
 

Hârtia de dimensiunea specificată a fost 
încărcată corect? 
 

Încărcaţi dimensiunea corectă conform 
instrucţiunilor din mesajul afişat, apoi imprimaţi 
lucrarea din nou. 
Consultaţi secţiunea Utilizarea dispozitivul de 
alimentare manuală. 
 

Folosiţi tipul corect de media? Încărcaţi tipul corect de media. 
Consultaţi secţiunea Tipuri de media. 

Hârtia este încărcată corect?  
 

Încărcaţi corect media de imprimare. Consultaţi 
secţiunea Încărcarea media. 

Tava de alimentare a fost configurată corect? Împingeţi tava în echipament până când se 
opreşte. 
Consultaţi secţiunea Încărcarea media. 

Hârtia este umedă? Reîncărcaţi hârtie nouă. 
Consultaţi secţiunea Încărcarea media. 

Dimensiunea şi tipul media corespund hârtiei 
încărcate în echipament? 
 

Selectaţi dimensiunea şi tipul media în aşa fel 
încât să corespundă hârtiei încărcate în 
echipament. 
Consultaţi secţiunea Setări media. 

Hârtia se blochează des 
sau este încreţită. 
 

În echipament există bucăţi de media sau 
obiecte străine? 
 

Deschideţi uşa echipamentului sau scoateţi tava 
pentru a îndepărta bucăţile rupte sau eventualele 
obiecte străine. 
Consultaţi secţiunea Încărcarea media. 

Mesajul referitor la încărcarea tonerului este 
afişat? 
 

Încărcaţi toner. 
Consultaţi secţiunea Încărcarea tonerului. 

Imaginea imprimată este 
prea luminoasă. 
 

Densitatea tonerului este corectă? 
 

Ajustaţi densitatea torului folosind aplicaţia Web 
Printer Management Tool. 

Hârtia este încărcată corect?  
 

Încărcaţi corect media de imprimare. Consultaţi 
secţiunea Încărcarea media. 

Imaginile imprimate sunt 
înclinate. 
 

Tava de alimentare a fost configurată corect? Împingeţi tava în echipament până când se 
opreşte. 
Consultaţi secţiunea Încărcarea media. 

Anumite porţiuni lipsesc 
din imaginea imprimată, 
imaginea este neclară sau 
pătată. 

Hârtia este umedă? Dacă hârtia este umedă, anumite porţiuni ale 
imaginii nu vor fi imprimate, imaginea imprimată 
va fi murdară sau neclară. Înlocuiţi hârtia. 
Consultaţi secţiunea Încărcarea media. 
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Hârtia încărcată este îndoită sau încreţită? 
 

Îndepărtaţi hârtia deteriorată şi înlocuiţi-o cu 
hârtie nouă. 
Consultaţi secţiunea Încărcarea media. 
 

Traseul de alimentare este murdar? Imprimaţi câteva pagini. Imaginea este murdară la 
intervale egale. 
 

 
 

Componentele interne sunt murdare. Contactaţi Centrul de Suport Clienţi Xerox. 

Imaginea imprimată 
prezintă puncte negre. 
 

 
 

Componentele interne sunt murdare. Contactaţi Centrul de Suport Clienţi Xerox. 

Imaginea imprimată 
prezintă dungi negre. 
 

 
 

Componentele interne sunt murdare. 
 

Contactaţi Centrul de Suport Clienţi Xerox. 



 208

 
Folosiţi tipul corect de media? Încărcaţi tipul corect de media. 

Consultaţi secţiunea Încărcarea media. 
Pe porţiunile negre apar 
pete albe. 
 

 
 

Componentele interne sunt murdare. Contactaţi Centrul de Suport Clienţi Xerox. 

Hârtia este umedă? Reîncărcaţi hârtie nouă. 
Consultaţi secţiunea Încărcarea media. 

Tipul de media folosit este corect? 
 

Încărcaţi tipul corect de media. 
Consultaţi secţiunea Încărcarea media. 

Tonerul se întinde dacă 
este frecat. Tonerul nu este 
fixat pe coală. 
 

 
 

Setările media sunt corecte? Selectaţi setările media corecte. 
Consultaţi secţiunea Setări media. 

Întreaga pagină este 
neagră. 
 

 
 

O posibilă cauză este o eroare internă a 
echipamentului. 

Contactaţi Centrul de Suport Clienţi Xerox. 

Pagina este goală. 
 

 
 

O posibilă cauză este o eroare internă a 
echipamentului. 

Contactaţi Centrul de Suport Clienţi Xerox. 

Anumite părţi din imagine 
depăşesc marginea media 
şi sunt pierdute. 

Aţi folosit dimensiunea corectă de media? 
Imaginea depăşeşte zona imprimabilă? 

Micşoraţi zona de imprimare a documentului. 
Consultaţi Specificaţiile. 
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Mesaje de eroare 
 
Această secţiune conţine informaţii utile pentru rezolvarea problemelor semnalate de mesajele de 
eroare. Acestea din urmă variază de la o situaţie la alta şi sunt afişate pe tot ecranul. Ecranul de eroare 
include diagrama şi descrierea problemei, precum şi instrucţiunile de urmat. Consultaţi exemplul de mai 
jos. 
 

 
 
Observaţie 
Majoritatea erorilor rămân afişate pe ecran până la rezolvarea problemei, altele însă pot fi închise. 
Ecranele de eroare de culoare galbenă sunt întotdeauna prioritare.  Ecranele de eroare de culoare roz, ca 
cel din exemplul anterior, au prioritate scăzută. 
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Mesaj referitor la blocarea scanerului 
 
Butoanele înainte şi înapoi  
 
Panoul scanerului este prevăzut cu două butoane Forward şi Reverse pentru deblocarea documentelor 
alimentate incorect.  Acesta este cel mai bun mod de a îndepărta documentele din scanner, dacă 
documentul scanat nu s-a blocat, ci doar s-a oprit. Dacă scanerul doar s-a oprit şi mesajul referitor la 
blocarea scanerului apare, procedaţi astfel: 
 

1. Apăsaţi butonul [Stop] pe panoul scanerului. 
2. Apăsaţi butonul [Forward] sau [Reverse] pentru a îndepărta documentul din scanner. 

 
Blocarea documentelor 
 
Dacă documentul se blochează în scanner, echipamentul se opreşte şi mesajul de eroare este afişat pe 
ecranul tactil. Îndepărtaţi documentul blocat urmând instrucţiunile afişate, apoi încărcaţi documentul la 
loc. 
 

 
 
Observaţie 
Dacă mesajul referitor la blocarea scanerului persistă după ce aţi îndepărtat documentul, verificaţi tava 
de ieşire a scanerului. Mesajul va rămâne afişat pe ecran până când veţi scoate documentul din 
scanner. 
 
Scanerul are un singur capac, care se deschide spre partea din spate a echipamentului. Deschideţi 
capacul scanerului pentru a localiza documentul blocat. 
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1. Apăsaţi cele două butoane dispuse într-o parte şi alta a capacului scanerului. 
 

 
 

2. Cu ambele mâini, împingeţi capacul în sus şi în spate. Deschis la maximum, capacul îşi suportă 
propria greutate. 

 
Observaţie 
Deschideţi capacul scanerului pentru avea acces la rola principală şi cei cinci senzori de contact optici. 
Consultaţi Capitolul 8, Întreţinere, pentru detalii despre curăţarea rolei şi a senzorilor de contact. 
 

3. Scoateţi documentul blocat. 
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4. Cu ambele mâini, apucaţi capacul şi coborâţi-l. acesta se va închide sub propria greutate. 
Asiguraţi-vă că s-a închis corect, apăsând în ambele capete.  

 

 
 

5. Asiguraţi-vă că documentul nu este rupt, îndoit sau încreţit, apoi reîncărcaţi-l conform 
instrucţiunilor din mesajul afişat pe ecranul tactil. 

 

 
 
Observaţie 
Dacă mesajul referitor la blocarea scanerului persistă după ce aţi scos documentul, verificaţi tava de 
ieşire a scanerului. Mesajul va rămâne afişat pe ecran până când veţi îndepărta documentul blocat. 
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Blocarea media 
 
Dacă hârtia se blochează, echipamentul se opreşte, se declanşează alarma şi este afişat un mesaj de 
eroare pe ecranul tactil. Scoateţi hârtia blocată conform instrucţiunilor indicate în mesajul afişat. 
Blocajele pot fi îndepărtate fără ca echipamentul să fie oprit. Dacă veţi opri echipamentul toate 
informaţiile stocate în memoria acestuia sunt şterse. 
 
Observaţie 
Verificaţi întotdeauna mesajul afişat pe ecranul tactil pentru a localiza blocajul înainte de remedierea 
propriu-zisă a problemei. Hârtia se poate rupe dacă veţi deschide vreo tavă înainte de a cunoaşte locaţia 
blocajului. Astfel de probleme pot cauza defectarea echipamentului. 
 
Scoateţi cu atenţie hârtia blocată pentru a nu o rupe. Dacă totuşi hârtia se rupe în timp ce este 
îndepărtată din echipament, scoateţi toate bucăţile rupte. Asiguraţi-vă că în interiorul echipamentului nu 
au rămas resturi de media. 
 
Observaţie 
Dacă în interiorul echipamentului rămân resturi de hârtie ruptă, mesajul referitor la blocaj nu va dispărea 
de pe ecranul tactil. 
 
Dacă mesajul referitor la blocajul media este afişat din nou după îndepărtarea hârtiei blocate, înseamnă 
că hârtia este blocată într-un alt loc. Rezolvaţi problema urmând instrucţiunile din mesajul afişat. La 
final, imprimarea se reia automat din punctul în care se afla în momentul blocării media. 

 
AVERTIZARE 
Când îndepărtaţi hârtia blocată, asiguraţi-vă că nu au rămas resturi hârtie în echipament. În caz contrar, 
există riscul producerii unui incendiu. 
 
AVERTIZARE 
Dacă o coală de hârtie s-a înfăşurat în jurul rolei termice sau hârtia blocată este greu sau imposibil de 
văzut, nu încercaţi să o scoateţi singur. În caz contrar, vă puteţi accidenta. Opriţi echipamentul imediat şi 

contactaţi Centrul de Suport Clienţi Xerox. 
 
ATENŢIE 
Nu atingeţi componentele din interiorul echipamentului. În caz contrar, documentele tipărite vor prezenta 
defecte de imprimare. 
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Când media se blochează  
la nivelul rolei 1 sau rolei 2 
 
Această secţiune descrie procedura aplicabilă atunci când media se blochează la nivelul rolei 1 sau rolei 
2. 
 

 
 
Observaţie 
Rola 2 este opţională. 
 

1. Deschideţi uşile frontale. 
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2. Scoateţi rola 1 sau rola 2, conform instrucţiunilor afişate pe ecranul tactil. 
 

 
 

3. Verificaţi starea hârtiei blocate şi remediaţi problema conform instrucţiunilor indicate. 
 

AVERTIZARE 
Nu deschideţi capacul dispozitivului de tăiere al rolei 1 sau al rolei 2, decât dacă aveţi instrucţiuni clare în 
aceste sens. 

 
 
Hârtia blocată este deja tăiată. 
 
Îndepărtaţi hârtia blocată. 
 
Important: 

• Scoateţi hârtia cu atenţie pentru a nu o rupe. 
• Dacă hârtia s-a rupt, îndepărtaţi toate bucăţile din echipament. 
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Hârtia blocată nu este tăiată 
 
Rulaţi rola de media. Apoi, instalaţi media în rolă din nou. 
 
Important: 

• Scoateţi hârtia cu atenţie pentru a nu o rupe. 
• Dacă hârtia s-a rupt, îndepărtaţi toate bucăţile din echipament. 
• Dacă este necesar, folosiţi dispozitivul de tăiere. Nu încercaţi să rulaţi media pe rolă.  
• Pentru informaţii despre încărcarea media în rolă, consultaţi secţiunea Încărcarea media. 

 

 
 

Când hârtia blocată nu este vizibilă la nivelul rolei 
 
Dacă hârtia blocată nu este vizibilă la nivelul rolei, deşi rola este blocată, trageţi sertarul rolei şi scoateţi 
hârtia blocată. 
 
Important: 

• Scoateţi hârtia cu atenţie pentru a nu o rupe. 
• Dacă hârtia s-a rupt, îndepărtaţi toate bucăţile din echipament. 
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4. Mişcaţi cu atenţie rola 1 sau rola 2 până când se fixează. 
 

 
 

5. Închideţi uşile frontale. 
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Când media se blochează în  
dispozitivul de alimentare manuală 
 
Această secţiune descrie procedura aplicabilă atunci când media se blochează în dispozitivul de 
alimentare manuală. 
 

 
 

1. Trageţi hârtia cu atenţie pentru a nu o rupe. 
 
Observaţie 
Atenţie să nu rupeţi coala. 
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Când media se blochează  
în unitatea superioară 
 
Această secţiune descrie procedura aplicabilă atunci când media se blochează în unitatea superioară. 
 

 
 

1. Ridicaţi maneta de deblocare pentru a deschide unitatea superioară. 
 

 
 

2. Verificaţi starea hârtiei blocate şi rezolvaţi problema conform instrucţiunilor indicate. 
 
AVERTIZARE 
Nu atingeţi zonele marcate ale componentelor ascuţite sau fierbinţi. În caz contrar, vă puteţi accidenta. 
 

3. Scoateţi hârtia blocată. 
• Scoateţi hârtia cu atenţie pentru a nu o rupe. 
• Dacă hârtia s-a rupt, îndepărtaţi toate bucăţile din echipament. 

 

Maneta de deblocare
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Dacă hârtia s-a blocat pe traseul de alimentare: 
 
4. Ridicaţi maneta A verde şi scoateţi hârtia blocată pe traseul de alimentare. 
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5. Coborâţi maneta A în poziţia iniţială. 
 

 
 

6. Închideţi unitatea superioară. 
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Când media se blochează în cuptor 
 
Această secţiune descrie procedura aplicabilă atunci când media se blochează în cuptor. 
 

 
 

1. Ridicaţi maneta de deblocare pentru a deschide Unitatea superioară. 
 

 
 
AVERTIZARE 
Nu atingeţi zonele marcate ale componentelor ascuţite sau fierbinţi. În caz contrar, vă puteţi accidenta. 
 

Maneta de deblocare
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2. Scoateţi hârtia blocată. 
• Scoateţi hârtia cu atenţie pentru a nu o rupe. 
• Dacă hârtia s-a rupt, îndepărtaţi toate bucăţile din echipament. 

 

 
 

3. Dacă hârtia blocată nu este vizibilă, deschideţi dispozitivul de alimentare manuală şi capacul 
cuptorului. 

 

 
 
AVERTIZARE 
Nu atingeţi zonele marcate ale componentelor ascuţite sau fierbinţi. În caz contrar, vă puteţi accidenta. 
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4. Ridicaţi maneta verde pentru a susţine pragul şi scoateţi hârtia blocată prin portul de ieşire. 
• Scoateţi hârtia cu atenţie pentru a nu o rupe. 
• Dacă hârtia s-a rupt, îndepărtaţi toate bucăţile din echipament. 

 

 
 

5. Coborâţi pragul. 
 

 
 

6. Închideţi capacul cuptorului şi dispozitivul de alimentare manuală. 
 

 
 



 225

7. Închideţi unitatea superioară. 
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Această pagină a fost lăsată liberă intenţionat. 
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Anexă 
 
Capitolul include: 

• Cerinţe referitoare la spaţiul necesar amplasării echipamentului 
• Dimensiunile echipamentului  
• Greutatea echipamentului  
• Cerinţe de mediu  
• Cerinţe electrice  
• Emisia de căldură şi zgomotul produs 
• Opţiuni 
• Materiale de imprimare  
• Specificaţii de ieşire 
• Manevrarea documentelor 
• Vitezele de imprimare  
• Informaţii suplimentare despre viteză 
• Specificaţiile serverului de imprimare 
• Instrumentele clientului  
• Măsuri de precauţie şi restricţii 
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Cerinţe referitoare la spaţiul necesar amplasării 
echipamentului  
 
Soluţia Xerox Wide Format 6604/6605 cu server de imprimare FreeFlow Accxes ocupă o suprafaţă 
minimă de 4.89m2. Schema de mai jos ilustrează spaţiul minim necesar pentru operarea normală, 
înlocuirea consumabilelor şi întreţinere. Reprezentatul Xerox vă va asista la instalarea corectă a 
echipamentului. 
 
Observaţie 
Pentru o mutare cât mai uşoară, soluţia Xerox Wide Format 6604/6605 este prevăzută cu roţi. În 
momentul instalării, roţile trebuie să fie blocate pentru evitarea oricăror mişcări neprevăzute. 
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Cerinţe referitoare la spaţiul necesar 
desfăşurării activităţilor de service 
 
Tabelul 10.1 – Cerinţe referitoare la spaţiul necesar desfăşurării activităţilor de service 
 

Tabelul 10.1 - Cerinţe referitoare la spaţiul necesar desfăşurării activităţilor de service 

Lăţime 107.8” (2740 mm) 

Adâncime 81.6 (2072 mm) 

Înălţime 84” (2135 mm) – distanţa dintre podea şi cel mai apropiat obstacol. 
 

Dimensiunile echipamentului 
 
Tabelul 10-2 – Dimensiunile echipamentului 
 
Dimensiunile echipamentului 

Lăţime 59.8” (1520 mm) 

Adâncime 27.6” (701 mm) 

Înălţime 61” (1550 mm) 

 

Greutatea echipamentului 
 
Tabelul 10.3 - Greutatea echipamentului 
 
Tabelul 10.3 - Greutatea echipamentului 

Soluţia Xerox Wide Format 6604/ 6605  578 lb. (262 kg) 

Soluţia Xerox Wide Format 6604/ 6605 opţional  Cu încă o rolă 53 lb. (24 kg) 

 

Cerinţe de mediu  
 
Tabelul 10.4 - Cerinţe de mediu 
 
Tabelul 10.4 - Cerinţe de mediu 

Temperatură 50 - 89 °Farenheit (10 - 32 °Celsius) 

Umiditate 15 - 85 % umiditate relativă 
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Cerinţe electrice 
 
Tabelul 10.5 - Cerinţe electrice 
 
Imprimanta  Server Scaner  Interfaţa  

Voltaj America de Nord 
120 VAC ( } 10%) 
Europa 
220 / 240 VAC (-10% to +6%) 
 

115 / 230 VAC 100 / 240 VAC 100 / 240 VAC 

Curent America de Nord  
Maxim 12A  
Europa 
Maxim 10.0A  
 

4.0 / 2.0A 1.5A 1.5A 

Frecvenţa 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz 

Consum Conform cerinţelor Energy Star 

Mod economic  10W (sau mai puţin @120 VAC) 

Mod de operare normală 1440W (sau mai puţin @120 VAC) 

   

America de nord  NEMA 5 - 15R priză electrică      

 

Emisia de căldură şi zgomotul produs 
 
Tabelul 10.6 - Emisia de căldură şi zgomotul produs 
 
Emisia de căldură  1440 BTU/h (mod economic) 

5330 BTU/h (mod de operare normală) 
Zgomot produs Max. 57 db (mod economic) 

Max. 68 db (mod de operare normală) 
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Opţiuni 
 
Următorul tabel conţine principalele opţiuni disponibile. Pentru a le achiziţiona, contactaţi Centrul de 
Suport Clienţi Xerox. 
 
Tabelul 10.7 – Opţiuni  
 
Denumirea produsului  Observaţii  

Tava de preluare a documentelor Preia documentele originale, trimise din partea frontală a echipamentului. 
 

Al doilea kit cu role Adaugă o a doua tavă cu role la echipament. 
 

Soluţia Xerox Wide Format 6604  
 

Imprimă cu o viteză de 4 formate D pe minut 
 

Soluţia Xerox Wide Format 6605  
 

Imprimă cu o viteză de 5 formate D pe minut 
 

Adobe PostScript  
PostScript 3/PDF v1.7 interpreter 
 

Tastă funcţională, ce activează imprimarea PostScript. 
 

Scan-to-Net Tastă funcţională, ce activează scanarea documentelor către căsuţe poştale, servere FTP 
sau imprimante la distanţă, şi recuperarea fişierelor din căsuţele poştale în staţiile de 
lucru ale utilizatorilor. 
 

Auto CAD Dacă este activat de o tastă funcţională, permite imprimarea in format DWF. 
 

Disk Image Overwrite Funcţia are două moduri, Immediate Image Overwrite (IIO) şi On–Demand Image 
Overwrite (ODIO). 
 

Scan to Print Permite imprimarea automată a imaginilor scanate cu funcţia Scan-to-Net la acelaşi 
echipament, după ce imaginea scanată a fost creată. 
 

Other CAD Fişiere DGN Micro station  
 

Raster JEPG 2000, MBMP, PNG, GIF  
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Materiale de imprimare  
 
Tabelul 10.8 – Materiale de imprimare  
 
Tabelul 10.8 - Materiale de imprimare 

Hârtie Utilizare nelimitată în condiţii optime de fiabilitate:  
 
Europa 
75 g/m2 Premium Bond 
75 g/m2 Performance Bond 
110 g/m2 Presentation Bond 
 

Calc Până la 10%din volumul de imprimare lunar, în condiţii optime de fiabilitate: 
 
Europa 
Premium Tracing 90 g/m2 
Premium Tracing 112 g/m2 
 

Folii transparente  Până la 10%din volumul de imprimare lunar, în condiţii optime de fiabilitate: 
 
Europa 
Premium Translucent 75 micron 
Premium Translucent 100 micron 
Premium Opaque 100 micron 
 

Dimensiunea rolelor  11” – 36” în lăţime, 3” mijloc, diametru exterior până la 6.9” 
(Media în rolă pentru schimbarea automată a rolelor) 
 

Coli cu alimentare manuală 8.27” (210 mm) – 36” (914.4 mm) în lăţime, de acelaşi tip şi grosime ca media în rolă. 
Lungime minimă 11” (279.4mm) 
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Specificaţii de ieşire  
 
Tabelul 10.9 - Specificaţii de ieşire 
 
Tabelul 10.9 - Specificaţii de ieşire 

Minim 
Rolă  
Alimentare manuală  
 

11 x 8.5” (A4 297 x 210mm) Landscape 
8.5 x 11” (A4 210 x 297mm) Portrait 
 

Maxim Bond - 36” x 49.2’ (914mm x 15m) 
Film - 36” x 8.2’ (914mm x 2.5m) 
 

Rata de mărire  
(fiecare dimensiune în parte) 
 

100%  ±0.35% 
 

Precizia la tăiere pe lungime  ±2mm (0.08”) pentru lungimi de până la 24” (610mm) 
 ±3mm (0.12”) pentru lungimi de peste 24” (610mm) 
 

Margini ce nu pot fi imprimate pe 
direcţia de alimentare 
 

<1mm (0.12”) 
 

Margini ce nu pot fi imprimate pe 
direcţia perpendiculară pe cea de 
alimentare 
 

<3mm (0.12”) 
 

 

Manevrarea documentelor 
 
Tabelul 10.10 - Manevrarea documentelor 
 
Tabelul 10.10 - Manevrarea documentelor 

Document original - minim 4.5” (114mm) Lăţime 
7.9” (200mm) Lungime 
 

Document original – maxim  41.3” (1050 mm) Lăţime 
49.2’ (15m) Lungimi de copiere, limitată de imprimantă 
 

Lăţime maximă de scanare 40” (1016mm) 
 

Grosimea documentului original 0.01” (0.3mm) doar media flexibile  
 

Media Bond, Vellum, Tracing Paper, Sepia, Diazo, Mylar, Film 
 

Registraţie  Latura stângă sau la centru 
 

Detectarea lăţimii Se detectează automat sau utilizatorul poate introduce manual lăţimea 
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Viteze de imprimare 
 
Tabelul de mai jos cuprinde vitezele de imprimare la 4D / minut. 
 
Tabelul 10.11 - Viteze de imprimare 
 
Tabelul 10.11 - Viteze de imprimare 

Viteză de imprimare / copiere continuă 
 

Statele Unite 
ARCH: 
E: 2.1 pagini/minut 
D LEF: 4.0 pagini/minut  
D SEF: 2.6 pagini/minut 
C LEF: 4.8 pagini/minut 
C SEF: 4.0 pagini/minut 
B LEF: 6.8 pagini/minut 
B SEF: 4.8 pagini/minut 
A LEF: 8.4 pagini/minut 
 
ANSI: 
E: 2.2 pagini/minut 
D LEF: 4.2 pagini/minut 
D SEF: 2.7 pagini/minut 
C LEF: 5.0 pagini/minut 
C SEF: 4.2 pagini/minut 
B LEF: 7.2 pagini/minut 
B SEF: 5.0 pagini/minut 
A LEF: 8.6 pagini/minut 
 
Europa: 
A0: 2.1 pagini/minut 
A1 LEF: 4.1 pagini/minut 
A1 SEF: 2.8 pagini/minut 
A2 LEF: 5.1 pagini/minut 
A2 SEF: 4.1 pagini/minut 
A3 LEF: 6.9 pagini/minut 
A3 SEF: 5.1 pagini/minut 
A4 LEF: 8.8 pagini/minut 
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Tabelul de mai jos cuprinde vitezele de imprimare la 5D / minut. 
 
Tabelul 10.12 - Viteze de imprimare 
 
Tabelul 10.12 - Viteze de imprimare 

Viteză de imprimare / copiere continuă 
 

Statele Unite: 
ARCH: 
E: 2.7 pagini/minut 
D LEF: 4.9 pagini/minut 
D SEF: 3.4 pagini/minut 
C LEF: 6.3 pagini/minut 
C SEF: 4.9 pagini/minut 
B LEF: 8.7 pagini/minut 
B SEF: 6.3 pagini/minut 
A LEF: 10.4 pagini/minut 
 
ANSI: 
E: 2.9 pagini/minut 
D LEF: 5.3 pagini/minut 
D SEF: 3.6 pagini/minut 
C LEF: 6.6 pagini/minut 
C SEF: 5.3 pagini/minut 
B LEF: 9.2 pagini/minut 
B SEF: 6.6 pagini/minut 
A LEF: 11.0 pagini/minut 
 
Europa: 
A0: 2.7 pagini/minut 
A1 LEF: 5.0 pagini/minut 
A1 SEF: 3.7 pagini/minut 
A2 LEF: 6.7 pagini/minut 
A2 SEF: 5.0 pagini/minut 
A3 LEF: 8.7 pagini/minut 
A3 SEF: 6.7 pagini/minut 
A4 LEF: 11.0 pagini/minut  
 

 
Informaţii suplimentare despre viteză 
 
Tabelul 10.13 - Informaţii suplimentare despre viteză 
 
Tabelul 10.13 - Informaţii suplimentare despre viteză 

Timpul de copiere a primei pagini  44 secunde (rola 1, dimensiune D/A1) în funcţie de modul de scanare selectat 
 

Timp de încălzire 2.75 minute (120V) 
2.25 minute (220V) 
 

Viteză de scanare Variază în funcţie de rezoluţie şi lăţime 
Maxim 10 ips alb-negru şi 3 ips color 
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Specificaţiile serverului de imprimare 
 
Tabelul 10.14 - Specificaţiile serverului de imprimare FreeFlow Accxes 
 
Tabelul 10.14 - Specificaţiile serverului de imprimare FreeFlow Accxes 

Intern Memorie 2 GB 
Unitate hard disk 160 GB 
Unitate hard disk mobilă 80 GB opţională  
 

Porturi Ethernet 10/100/1000 Base T, IEEE1394 (nu este disponibil), Serial RS232 (exclusiv 
service) şi USB 2.0 (exclusiv interfaţa echipamentului) 
 

Protocoale de reţea TCP/IP; LPR 
 

Formate  
 

Standard 
HP-GL HP-GL/2 HP-RTL (emulare HP 750C), TIFF 6.0 (inclusiv LZW), JPEG, C4, CALS 
1&2, CalComp 906/907/951/PCI, CGM (Level 1 cu ATA ext.), FileNET®, NIRS/NIFF, 
VCGL, VRF, Versatec Data Standards  (Ordered Vector, Blocked Raster, Compact Raster)
Opţional 
Adobe® Postscript® 3™, PDF (v1.7), DWF (v6.0), BMP, JPEG 2000, PNG, GIF, DGN 
 

Evidenţa comenzilor  (opţional) Evidenţa comenzilor de imprimare şi scanare/copiere 
 

Suprascrierea imaginilor (opţional) 
 

Şterge datele, pentru un plus de siguranţă 
 

Aplicaţii FreeFlow® Accxes® Document Submit 
FreeFlow® Accxes® Document Retrieve 
Web Printer Management Tool 
Account Management Tool 
 

Funcţii Imprimare, copiere şi scanare simultane (cu opţiunile selectate) 
InstantAccxes (directoare speciale) 
TotalAccxes (scanare către o imprimantă la distanţă) 
Scanare în format PDF, TIFF (cu opţiunile selectate) 
Pre-vizualizarea imaginii scanate 
Re-imprimarea comenzii 
 

Driverele imprimantei  Ambele versiuni 32 bit şi 64 bit (x64) ale Windows® XP, Windows Vista®, Windows 
Server® 2003, Windows Server® 2008 
 

Drivere de imprimare opţionale  Adobe® PostScript® 3™ pentru ambele versiuni 32 bit şi 64 bit (x64) ale Windows® 
XP, Windows Vista®, Windows Server® 2003, Windows Server® 2008. 
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Instrumentele clientului 
 
Tabelul de mai jos cuprinde principalele instrumente disponibile clienţilor cu acest echipament. 
 
Tabelul 10.15 - Instrumentele clientului 
 
Tabelul 10.15 - Instrumentele clientului 

Xerox Wide Format   
FreeFlow Accxes 
Web Printer Management Tool 
 

Acest instrument permite utilizatorilor să acceseze imprimanta de la o staţie de lucru 
client introducând adresa URL a serverului imprimantei. Opţiunile includ vizualizarea 
stării imprimantei, a cozii de imprimare şi a dimensiunilor media, precum şi optimizarea 
anumitor funcţii. 
 

Instant Accxes Această aplicaţie permite utilizatorilor să definească maximum 10 directoare în 
unitatea hard disk a serverului şi să specifice opţiunile de imprimare pentru fiecare 
dintre ele. Directoarele apar în reţea ca unităţi partajate, pe care utilizatorii le pot copia 
în computer. Orice fişier introdus în director va fi imprimat cu opţiunile de imprimare 
alocate. 
 

Xerox Wide Format  
FreeFlow  Accxes  
Client Tools (ACT) 
 

Acest instrument permite utilizatorilor să trimită seturi de documente la o imprimantă 
FreeFlow Accxes şi să recupereze imaginile scanate cu un scaner FreeFlow Accxes. 
 

Xerox Wide Format   
FreeFlow Accxes 
Account Management Tool (AMT) 
 

Aplicaţia centrală de administrare a conturilor şi utilizatorilor, de monitorizare a 
funcţiilor de imprimare, copiere şi scanare pentru mai multe imprimante FreeFlow 
Accxes. 
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Măsuri de precauţie şi restricţii 
 
Această secţiune cuprinde observaţii suplimentare utile pentru utilizarea echipamentului. Majoritatea 
acestor informaţii se regăseşte în Ghidul de certificare şi siguranţă al soluţiei Xerox Wide Format 
6604/6605. 
 
Observaţii privind utilizarea echipamentului 
 
Instalarea şi mutarea echipamentului 

• Contactaţi Centrul de Suport Clienţi Xerox pentru relocarea echipamentului. 
• Nu blocaţi gurile de ventilaţie ale echipamentului. 

 
Măsuri de precauţie privind utilizarea echipamentului 

• Respectaţi întotdeauna procedura corectă de pornire sau oprire a echipamentului. În caz contrar, 
echipamentul şi placa de memorie a acestuia se pot defecta. 

• Nu lăsaţi unitatea superioară deschisă pentru mai mult de 10 minute. Procedând astfel, calitatea 
imaginii poate fi afectată. 
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