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1 Întreţinere 
Capitolul cuprinde: 

• Curăţarea imprimantei  
• Înlocuirea unui cartuş de toner  
• Comandarea consumabilelor  
• Administrarea imprimantei  
• Mutarea imprimantei  
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Curăţarea imprimantei 
Această secţiune cuprinde: 

• Măsuri preventive generale  
• Curăţarea exteriorului  
• Curăţarea interiorului  

Măsuri preventive generale 

 
ATENŢIE: Nu folosiţi solvenţi chimici concentraţi sau organici ori detergenţi cu 
aerosol pentru a curăţa imprimanta. Nu turnaţi lichide direct pe nici una dintre 
suprafeţe. Folosiţi produsele de curăţare şi consumabilele conform instrucţiunilor din 
această documentaţie. 

 
AVERTISMENT: Nu lăsaţi produsele de curăţare la îndemâna copiilor. 

 
AVERTISMENT: Componentele interne ale imprimantei pot fi fierbinţi, în special 
cuptorul. Atenţie când uşile şi capacele sunt deschise. 

 
AVERTISMENT: Nu folosiţi sprayuri de curăţare cu aer presurizat pe sau în interiorul 
imprimantei. Astfel de produse conţin amestecuri explozibile, nefiind indicate pentru 
curăţarea dispozitivelor electrice. În caz contrar, există risc de explozie sau incendiu. 

 
AVERTISMENT: Nu îndepărtaţi capacele sau panourile fixate în şuruburi. În spatele 
lor nu există componente pe care le-aţi putea întreţine sau repara. Nu efectuaţi alte 
proceduri de întreţinere decât cele prezentate în documentaţia ce însoţeşte 
imprimanta. 

 

Pentru a evita deteriorarea imprimantei, respectaţi următoarele instrucţiuni: 

• Nu aşezaţi obiecte pe imprimantă. 
• Nu lăsaţi capacele şi uşile deschise timp îndelungat, în special în locuri bine luminate.  
• Nu deschideţi capacele şi uşile în timpul imprimării. 
• Nu înclinaţi imprimanta în timp ce funcţionează. 
• Nu atingeţi contactele electrice, mecanismele, cureaua de transfer, rola de transfer sau 

cuptorul. În caz contrar, imprimanta se poate defecta, iar calitatea imprimării va fi 
compromisă. 

• Asiguraţi-vă că toate componentele scoase în timpul procedurii de curăţare sunt 
reinstalate înainte de conectarea imprimantei. 
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Curăţarea exteriorului 

Curăţaţi exteriorul imprimantei lunar. Ştergeţi componentele mai întâi cu un prosop umed, apoi cu 
unul uscat. În cazul petelor rezistente, aplicaţi o cantitate mică de detergent neutru pe prosop şi 
ştergeţi cu grijă. 

 
ATENŢIE: Nu pulverizaţi detergentul direct pe imprimantă. Detergentul lichid poate 
pătrunde în imprimantă şi crea probleme. Nu folosiţi alţi agenţi de curăţare în afară 
de apă sau detergent neutru. 

Curăţarea interiorului 

După îndepărtarea blocajelor de hârtie sau înlocuirea unuia dintre cartuşele de toner, verificaţi 
interiorul imprimantei înainte de a-i închide capacele. 

Îndepărtaţi toate resturile de hârtie. Pentru mai multe informaţii, consultaţi secţiunea Blocaje de 
hârtie din Manualul de utilizare rapidă. 

Îndepărtaţi praful sau petele cu un prosop uscat. 

 
AVERTISMENT: Nu atingeţi zonele marcate din apropierea sau de pe cilindrul 
cuptorului. În caz contrar, veţi suferi arsuri. Dacă o coală de hârtie se blochează în 
jurul cilindrului, nu încercaţi să o scoateţi imediat. În caz contrar, vă veţi accidenta sau 
veţi suferi arsuri. Opriţi imprimanta imediat şi aşteptaţi aproximativ 40 de minute, 
timpul necesar pentru răcirea cuptorului. 
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Înlocuirea cartuşelor de toner 
Această secţiune cuprinde: 

• Măsuri preventive generale  
• Înlocuirea unui cartuş de toner  
• Reciclarea consumabilelor  

Măsuri preventive generale 

 
AVERTISMENT: La înlocuirea cartuşelor, evitaţi vărsarea tonerului. Dacă tonerul se 
varsă, evitaţi contactul cu hainele, pielea, zona ochilor sau a gurii. Nu inhalaţi 
particulele de toner. 

 
AVERTISMENT: Nu lăsaţi cartuşele de toner la îndemâna copiilor. Dacă, din greşeală, 
vreun copil înghite toner, acesta trebuie să-l scuipe, urmând a-şi clăti gura cu apă şi a 
bea apă. Consultaţi mediul imediat.  

 
AVERTISMENT: Curăţaţi tonerul vărsat cu un prosop umed. Nu folosiţi aspiratorul 
pentru a îndepărta tonerul vărsat. Acesta se poate aprinde de la scânteile electrice 
din interiorul aspiratorului şi exploda. Dacă vărsaţi o cantitate mare de toner, 
contactaţi reprezentatul Xerox® local. 

 
AVERTISMENT: Nu aruncaţi cartuşele de toner în foc. Tonerul rămas în cartuş se 
poate aprinde şi exploda, cauzând arsuri. Dacă aveţi un cartuş de toner gol, 
contactaţi reprezentatul Xerox® local pentru scoaterea din uz. 

 
AVERTISMENT: Nu îndepărtaţi capacele sau panourile fixate în şuruburi. În spatele 
lor nu există componente pe care le-aţi putea întreţine sau repara. Nu efectuaţi alte 
proceduri de întreţinere decât cele prezentate în documentaţia ce însoţeşte 
imprimanta. 

Pentru a evita deteriorarea imprimantei, respectaţi următoarele instrucţiuni: 

• Nu aşezaţi obiecte pe imprimantă. 
• Nu lăsaţi capacele şi uşile deschise timp îndelungat, în special în locuri bine luminate. 

Unităţile de imprimare se pot defecta din cauza expunerii la lumină. 
• Nu deschideţi capacele şi uşile în timpul imprimării. 
• Nu înclinaţi imprimanta în timp ce funcţionează. 
• Nu atingeţi contactele electrice, mecanismele, cureaua de transfer, rola de transfer sau 

cuptorul. În caz contrar, imprimanta se poate defecta, iar calitatea imprimării va fi 
compromisă. 

• Asiguraţi-vă că toate componentele scoase în timpul procedurii de curăţare sunt 
reinstalate înainte de conectarea imprimantei. 
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Înlocuirea unui cartuş de toner 

Imprimanta are patru cartuşe de toner: cyan (C), magenta (M), yellow (Y) şi black (B). 

Mesaj de eroare privind cartuşele de toner ale imprimantei Phaser 6010  

Când un cartuş de toner este aproape gol, pe ecranul panoului de comandă este afişat un mesaj: 

Mesaj Acţiune 

Replace XXXX Cartridge  Cartuşul de toner este gol. Înlocuiţi-l cu un cartuş de toner nou. 

 

Asiguraţi-vă că aveţi suficient toner de rezervă pentru a evita întreruperea imprimării. Pentru 
detalii, consultaţi secţiunea Când se comandă. 

Mesaj de eroare privind cartuşele de toner ale imprimantei Phaser 6000  

Când un cartuş de toner trebuie înlocuit, indicatorii panoului de comandă semnalează cartuşul în 
cauză. Indicatorul de eroare se aprinde, iar ledul clipeşte în dreptul tipului de toner (C, M, Y sau K) 
ce urmează a fi înlocuit. 

Asiguraţi-vă că aveţi suficient toner de rezervă pentru a evita întreruperea imprimării. Pentru 
detalii, consultaţi secţiunea Când se comandă. 

Înlocuirea unui cartuş de toner 

 
AVERTISMENT: Nu atingeţi zonele marcate din apropierea sau de pe cilindrul 
cuptorului. În caz contrar, veţi suferi arsuri. Dacă o coală de hârtie se blochează în 
jurul cilindrului, nu încercaţi să o scoateţi imediat. În caz contrar, vă veţi accidenta sau 
veţi suferi arsuri. Opriţi imprimanta imediat şi aşteptaţi aproximativ 40 de minute, 
timpul necesar pentru răcirea cuptorului. 

1. Asiguraţi-vă că imprimanta este oprită şi cablul de alimentare deconectat. 

2. Acoperiţi cu hârtie podeaua în partea dreaptă a imprimantei, în eventualitatea vărsării 
tonerului. 
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3. Deschideţi capacul de acces la cartuşele de toner. 

 

 

 

4. Ridicaţi piedica cartuşului de toner, aşa cum reiese din imagine. 
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5. Scoateţi cartuşul cu atenţie. 

 

 

 

Observaţii: 

• Aşezaţi cartuşul pe hârtie cu eticheta în jos. 

• Nu atingeţi tonerul de pe cartuş. 

• Aruncaţi cartuşul vechi împreună cu deşeurile de birou obişnuite sau reciclaţi-l. Pentru 
detalii, consultaţi secţiunea Reciclarea consumabilelor. 

6. Asiguraţi-vă că noul cartuş de toner corespunde culorii celui vechi. 

7. Scoateţi noul cartuş de toner din ambalaj. 

8. Îndepărtaţi banda de protecţie de pe cartuşul de toner. 

9. Agitaţi noul cartuş de cinci, şase ori pentru a distribui tonerul în mod egal. 
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10. Aşezaţi cartuşul de toner în dreptul fantei corespunzătoare. Introduceţi cartuşul apăsând 
cu putere în centrul etichetei până când se fixează în poziţie. 

 

 

 

11. Închideţi capacul de acces la cartuşele de toner. 

12. Conectaţi cablul de alimentare. 

13. Porniţi imprimanta. 

Reciclarea consumabilelor 

Pentru mai multe informaţii despre reciclarea consumabilelor, vizitaţi: 

• Imprimanta Phaser 6000: www.xerox.com/gwa  

• Imprimanta Phaser 6010: www.xerox.com/gwa  

Consultaţi şi: 

Reciclare şi scoatere din uz 
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Comandarea consumabilelor 
Această secţiune cuprinde: 

• Consumabile  

• Când se comandă  consumabilele 

• Reciclarea consumabilelor (pagina anterioară) 

Consumabile 

Consumabilele sunt produse care se termină în timpul operării imprimantei. În cazul acestei 
imprimante, produsele consumabile sunt cartuşele de toner Xerox® originale (Cyan, Magenta, 
Yellow şi Black). 

Observaţii: 

• Fiecare cartuş de toner este însoţit de instrucţiuni de instalare. 

• Instalaţi doar cartuşe noi în imprimantă. În caz contrar, cantitatea de toner rămasă nu va 
fi afişată cu exactitate.  

 
ATENŢIE: Utilizarea altor mărci de toner, decât tonerul Xerox® original poate 
compromite calitatea imprimării şi fiabilitatea imprimantei. Tonerul Xerox® este 
singurul conceput şi fabricat de Xerox® pentru această imprimantă, fiind supus unor 
controale stricte ale calităţi. 

Pentru consumabile, contactaţi furnizorul sau reprezentatul Xerox® local ori vizitaţi pagina de 
internet Xerox®, secţiunea Consumabile la: 

• Imprimanta Phaser 6000: www.xerox.com/office/6000supplies  

• Imprimanta Phaser 6010: www.xerox.com/office/6010supplies  

De asemenea, puteţi contacta Xerox® România la numărul de telefon 021 30 33 500. 
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Când se comandă consumabilele 

Panoul de comandă al imprimantei afişează un mesaj de atenţionare atunci când un produs 
consumabil este pe punctul de a se termina. Verificaţi dacă aveţi produse de schimb la îndemână. 
Este important să comandaţi consumabilele imediat după afişarea primelor mesaje pentru a evita 
întreruperea imprimării. Panoul de comandă afişează un mesaj de eroare atunci când un produs 
consumabil trebuie înlocuit.  

 
ATENŢIE: Nu se recomandă folosirea consumabilelor non-Xerox®. Garanţia, 
contractele de service şi garanţia de satisfacţie totală Xerox® nu acoperă daunele, 
defecţiunile şi limitările de performanţă cauzate de utilizarea consumabilelor non-
Xerox® sau a consumabilelor Xerox® nespecificate pentru această imprimantă. 
Garanţia de satisfacţie totală este disponibilă în Statele Unite şi Canada. Acoperirea 
poate varia în afara acestor regiuni. Pentru detalii, contactaţi reprezentantul local. 
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Administrarea imprimantei 
Această secţiune cuprinde: 

• Administrarea imprimantei cu CentreWare Internet Services  

• Verificarea imprimantei cu Printer Setting Utility  

• Verificarea imprimantei prin e-mail  

Administrarea imprimantei cu CentreWare Internet Services 

Observaţie: Această secţiune se referă exclusiv la imprimanta Phaser 6010. 

Această secţiune cuprinde: 

• Accesarea CentreWare Internet Services  

• Verificarea stării imprimantei  

• Verificarea stării lucrărilor de imprimare  

• Utilizarea programului de asistenţă online  

CentreWare Internet Services este programul software de configurare şi administrare instalat în 
serverul web integrat în imprimantă. 

Pentru detalii, consultaţi secţiunea CentreWare Internet Services in Manualul de utilizare rapidă. 

Accesarea CentreWare Internet Services 

La computer personal, deschideţi un browser web, introduceţi adresa IP a imprimantei şi apăsaţi 
Enter sau Return. 

Verificarea stării imprimantei 

1. În CentreWare Internet Services, apăsaţi butonul sau secţiunea Status. 

Datele despre starea generală imprimantei se referă la: 

• Modul „ready-for-printing” afişat în panoul din stânga. 

• Tava folosită, cu cantitatea, dimensiunea şi tipul hârtiei. 

• Numărul total de pagini imprimate. 

• Frecvenţa actualizării informaţiilor despre imprimantă. 

2. Pentru a verifica starea consumabilelor imprimantei, în secţiunea Status apăsaţi butonul 
Supplies. 

Secţiunea Supplies Status a imprimantei afişează nivelul curent al fiecărui cartuş de toner. 
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Verificarea stării lucrărilor de imprimare 

CentreWare Internet Services înregistrează toate lucrările de imprimare curente, cu denumire, 
utilizator, stare, etc. De asemenea, puteţi obţine o listă cu toate lucrările imprimate. 

1. Pentru vizualizarea lucrărilor de imprimare din meniul principal în CentreWare Internet 
Services, apăsaţi butonul sau secţiunea Jobs. 

2. Pentru vizualizarea istoricului lucrărilor în secţiunea Jobs, măriţi directorul History List în 
panoul de navigare din stânga paginii. Apăsaţi Job History. 

Utilizarea programului de asistenţă online 

Pentru detalii despre setările din CentreWare Internet Services, apăsaţi butonul Help. Pentru alte 
informaţii, apăsaţi butonul sau secţiunea Support. 

Verificarea imprimantei cu Printer Setting Utility 

Observaţie: Printer Setting Utility funcţionează cu imprimantele Phaser 6000 şi Phaser 6010. 

Printer Setting Utility verifică automat starea imprimantei la trimiterea fiecărei lucrări. În plus, 
verifică dimensiunea hârtiei din tavă şi nivelul tonerului din cartuşe. 

Pentru a deschide Printer Setting Utility, procedaţi după cum urmează: 

• În bara de lucru Windows, apăsaţi pictograma Printer Setting Utility de două ori. 

• În meniul Start, selectaţi Programs > Xerox Office Printing > Printer Setting Utility. 

Datele despre starea imprimantei sunt afişate în fereastra General Status care se deschide. 

Pentru informaţii despre utilizarea Printer Setting Utility, consultaţi Printer Setting Utility Help. 
Pentru a adăuga pictograma Help în bara de lucru Windows, clic-dreapta pe pictograma Printer 
Setting Utility şi selectaţi Help. 

Pentru mai multe informaţii, consultaţi Manualul de utilizare rapidă al imprimantei Phaser 
6000/6010. 

Verificarea imprimantei prin e-mail 

Dacă imprimanta este disponibilă în reţea, o puteţi configura astfel încât să primiţi rapoarte prin 
email. Rapoartele conţin date despre: 

• Setările de reţea ale imprimantei. 

• Starea imprimantei. 

• Erorile imprimantei. 
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Configurarea notificărilor electronice 

În CentreWare Internet Services, configuraţi următoarele setări în funcţie de mediul email folosit. 
După ce aţi configurat setările în fiecare pagină, apăsaţi Save Changes. Pentru detalii, consultaţi 
secţiunea Help din CentreWare Internet Services. 

1. Deschideţi un browser web şi introduceţi adresa IP a imprimantei. 

2. În pagina CentreWare Internet Services a imprimantei, apăsaţi butonul Properties. 

3. În panoul de navigare din stânga paginii, apăsaţi link-ul Mail Alerts. 

4. În pagina Mail Alerts, bifaţi caseta Enable Mail Alerts. 

Observaţie: Funcţia Email Alert se foloseşte doar pentru monitorizare la distanţă. E-mail-urile 
trimise la imprimantă nu sunt tipărite. 

5. În câmpul SysAdmin Mail Address, introduceţi adresa e-mail sau adresa la care doriţi să fie 
trimisă notificarea electronică. 

6. În secţiunea Notification Items, selectaţi situaţiile despre care doriţi să fiţi notificat. 

7. În caseta Connection Setup, apăsaţi Email Settings. 

Se deschide pagina Email Settings. 

8. În secţiunea Email Server Setup (necesară pentru trimiterea e-mail-urilor), procedaţi după 
cum urmează: 

a. În câmpul Return Email Address, introduceţi adresa folosită de serverul e-mail. 

b. În câmpul SMTP Server (adresa IP sau denumirea DNS), introduceţi adresa IP sau 
denumirea DNS folosită de serverul SMTP pentru trimiterea e-mail-urilor. 

Observaţii: 

• Dacă nu cunoaşteţi adresa IP sau denumirea DNS, contactaţi furnizorul de servicii de 
internet. 

• Dacă folosiţi o denumire DNS pentru serverul SMTP sau POP3, trebuie să configuraţi 
serverul DNS. Folosiţi secţiunea DNS a setărilor TCP/IP din CentreWare Internet Services 
pentru configurarea serverului DNS. 

c. În câmpul SMTP Port, introduceţi numărul portului folosit de serverul SMPT. 
Valoarea implicită este 25. 

9. În secţiunea Email Send Authentication, procedaţi după cum urmează: 

• Dacă autentificarea nu este necesară, selectaţi No Authentication în câmpul 
Authentication Type. 

• Dacă autentificarea este necesară, completaţi câmpul cu informaţiile cerute. 

10. Apăsaţi butonul Save Changes. 
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11. În panoul de navigare din partea stângă a paginii, apăsaţi Port Enabling şi bifaţi casetele 
corespunzătoare porturilor ce vor fi activate. Trebuie să activaţi cel puţin portul Enable 
Mail Alerts. 

12. Apăsaţi butonul Save Changes. 
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Mutarea imprimantei 
Pentru mutarea imprimantei, respectaţi instrucţiunile de mai jos. 

Greutatea imprimantei cu consumabile este de 11.3 Kg (24.9 lb.). 

Înainte de a muta imprimanta, procedaţi astfel: 

1. Opriţi imprimanta şi deconectaţi toate cablurile. 

 
AVERTISMENT: Pentru evitarea electroşocurilor, nu atingeţi prizele electrice cu 
mâinile ude. Pentru deconectarea cablului de alimentare, trageţi mufa, nu cablul. În 
caz contrar, cablul se poate deteriora, fapt ce poate avea drept consecinţă 
producerea unui şoc electric sau izbucnirea unui incendiu. 

2. Aşteptaţi să se răcească imprimanta timp de aproximativ 40 de minute. 

3. Scoateţi hârtia sau alte materiale de imprimare din tăvile de intrare şi ieşire. 

4. Scoateţi tava manuală, apoi împingeţi ghidajul central până când se opreşte. 

5. Împingeţi ghidajele laterale până când se opresc. 

6. Introduceţi tava manuală în imprimantă, deasupra tăvii principale. 

7. Pliaţi extensia tăvii principale pentru a acoperi fanta de alimentare. 

Observaţie: Dacă imprimanta este transportată pe o distanţă lungă, scoateţi cartuşele de toner 
pentru a evita vărsarea acestora. Pentru a preveni deteriorarea imprimantei, ambalaţi imprimanta 
şi tonerul în cutii separate. 

8. Ridicaţi şi transportaţi imprimanta, aşa cum reiese din imaginea de mai jos. 
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• Nu înclinaţi imprimanta mai multe de 10 grade faţă-spate, stânga-dreapta. În caz contrar, 
tonerul se poate vărsa. 

 

 

 

 
ATENŢIE: Imprimanta se poate defecta din cauza re-ambalării incorecte. Garanţia, 
contractele de service sau garanţia de satisfacţie totală Xerox® nu acoperă 
defecţiunile astfel rezultate. 

După mutarea imprimantei: 

1. Reconectaţi imprimanta şi cablurile. 

2. Porniţi imprimanta. 

3. Ajustaţi registraţia colorilor înainte de a folosi imprimanta. Pentru detalii, consultaţi 
secţiunea Registraţia culorilor. 
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2 Depanare 
Capitolul cuprinde: 

• Prezentarea procedurilor de depanare  

• Evitarea blocajelor  

• Mesajele afişate pe panoul de comandă  

• Probleme cu imprimanta 

• Probleme de calitate a imprimării  

• Curăţarea ferestrelor LED 

• Curăţarea senzorilor de densitate pentru toner color  

• Registraţia culorilor  

• Reglarea rolei de transfer  

• Reglarea cuptorului  

• Ajustarea altitudinii  
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Prezentarea procedurilor de depanare 
Această secţiune cuprinde: 

• Mesaje de stare şi eroare  

• Notificări generate de Printer Setting Utility  

• Program de asistenţă online  

• Pagini informative  

• Informaţii suplimentare  

Imprimanta este livrată împreună cu o serie de aplicaţii şi resurse utile pentru soluţionarea 
problemelor de imprimare. 

Mesaje de stare şi eroare 

Observaţie: Mesajele panoului de comandă sunt disponibile numai cu imprimanta Phaser 6010. 

Panoul de comandă este o importantă sursă de informaţii şi proceduri de depanare. Când apar 
probleme la nivelul imprimantei, panoul de comandă afişează un mesaj în acest sens. 

Pentru detalii, consultaţi secţiunea Mesajele afişate pe panoul de comandă. 

Notificări generate de Printer Setting Utility 

Printer Setting Utility verifică automat starea imprimantei la trimiterea unei lucrări. Dacă 
imprimanta nu funcţionează corect, Printer Setting Utility afişează un mesaj de atenţionare. 
Instalaţi Printer Setting Utility folosind discul cu software şi documentaţie din pachetul cu 
documentaţie livrat împreună cu imprimanta. Pentru detalii, consultaţi Manualul de utilizare 
rapidă inclus în pachetul cu documentaţie. 

Program de asistenţă online 

Programul de asistenţă online funcţionează ca o bază de instrucţiuni şi proceduri de depanare utile 
pentru soluţionarea problemelor imprimantei. Include, de asemenea, soluţii pentru problemele de 
calitate a imprimării, blocajele de hârtie, instalarea programelor software, etc. 

Pentru a accesa programul de asistenţă online, vizitaţi: 

• Imprimanta Phaser 6000: www.xerox.com/office/6000support  

• Imprimanta Phaser 6010: www.xerox.com/office/6010support  
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Pagini informative 

Cele două pagini informative disponibile, pagina Demo şi raportul Error History, pot fi folosite la 
depanarea anumitor probleme. Pagina Demo tipăreşte o imagine folosind toate culorile 
imprimantei pentru a demonstra capacitatea de imprimare a acesteia la un anumit moment dat. 
Raportul Error History tipăreşte informaţii despre cele mai recente erori apărute la nivelul 
imprimantei. 

Pentru a imprima paginile informative: 

1. Pe panoul de comandă, apăsaţi butonul Menu. 

2. În secţiunea Information Pages, apăsaţi butonul OK. 

3. Apăsaţi butonul Down Arrow pentru a accesa pagina dorită, apoi apăsaţi OK. 

Informaţii suplimentare 

Următoarele surse de informaţii sunt disponibile pentru imprimanta dumneavoastră: 

Imprimanta Phaser 6000  

Sursa  Link 

Informaţiile privind suportul tehnic pentru imprimanta 
dumneavoastră includ suport tehnic online, lista materialelor de 
imprimare recomandate, programul de asistenţă online, drivere, 
documentaţie, tutoriale video, etc. 

www.xerox.com/office/6000support  

 

Toner şi consumabile pentru imprimanta dumneavoastră. www.xerox.com/office/6000supplies 

O sursă de instrumente şi informaţii, precum tutoriale interactive, 
şabloane de imprimare, sfaturi utile şi funcţii personalizate în funcţie 
de nevoile dumneavoastră specifice. 

www.xerox.com/office/businessresourcecenter  

 

Înregistrarea imprimantei  www.xerox.com/office/register 

Fişele tehnice de securitate identifică materialele şi oferă informaţii 
despre manevrarea şi depozitarea în siguranţă a materialelor 
periculoase. 

www.xerox.com/msds  

(SUA şi Canada) 

www.xerox.com/environment_europe  

(Uniunea Europeană) 

Informaţii despre reciclarea consumabilelor www.xerox.com/gwa  
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Imprimanta Phaser 6010  

Sursa  Link 

Informaţiile privind suportul tehnic pentru imprimanta dumneavoastră 
includ suport tehnic online, lista materialelor de imprimare 
recomandate, programul de asistenţă online, drivere, documentaţie, 
tutoriale video, etc. 

www.xerox.com/office/6010support 

Toner şi consumabile pentru imprimanta dumneavoastră. www.xerox.com/office/6010supplies 

O sursă de instrumente şi informaţii, precum tutoriale interactive, 
şabloane de imprimare, sfaturi utile şi funcţii personalizate în funcţie 
de nevoile dumneavoastră specifice. 

www.xerox.com/office/businessresourcecenter 

 

Înregistrarea imprimantei  www.xerox.com/office/register  

Fişele tehnice de securitate identifică materialele şi oferă informaţii 
despre manevrarea şi depozitarea în siguranţă a materialelor 
periculoase. 

www.xerox.com/msds  

(SUA şi Canada) 

www.xerox.com/environment_europe  

(Uniunea Europeană) 

Informaţii despre reciclarea consumabilelor www.xerox.com/gwa  
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Evitarea blocajelor 
Pentru îndepărtarea blocajelor de hârtie, consultaţi Manualul de utilizare rapidă inclus în pachetul 
cu documentaţie al imprimantei. 

Imprimanta a fost concepută să funcţioneze în condiţii optime cu hârtie Xerox® şi un număr 
minim de blocaje. Alte tipuri de hârtie pot cauza blocaje. Dacă hârtia recomandată se blochează 
frecvent în aceeaşi zonă, curăţaţi acea zonă a traseului hârtiei sau solicitaţi repararea imprimantei. 

Hârtia se poate bloca din următoarele cauze: 

• Selectarea incorectă a tipului de hârtie în driverul de imprimare. 

• Utilizarea unui tip de hârtie deteriorat. 

• Utilizarea unui tip de hârtie nerecomandat. 

• Încărcarea incorectă a hârtiei. 

• Supraîncărcarea tăvii. 

• Reglarea incorectă a ghidajelor. 

Majoritatea blocajelor pot fi prevenite prin respectarea unei serii de reguli simple: 

• Folosiţi doar hârtie recomandată. Pentru detalii, consultaţi secţiunea Tipuri de hârtie 
recomandate din Manualul de utilizare rapidă. 

• Aplicaţi tehnicile corecte de manevrare şi încărcare a hârtiei. 

• Folosiţi întotdeauna hârtie curată, fără defecte. 

• Evitaţi hârtia ondulată, ruptă, umedă, încreţită sau îndoită. 

• Răsfoiţi hârtia pentru a separa colile înainte de a o încărca în tavă. 

• Respectaţi limita maximă de umplere a tăvii. Nu supraîncărcaţi tava. 

• Reglaţi ghidajele după încărcarea hârtiei. Un ghidaj incorect reglat poate compromite 
calitatea imprimării, alimentarea şi poziţia hârtiei, cauzând chiar şi defectarea 
imprimantei. 

• Folosiţi doar dimensiunile de hârtie recomandate. 

• Selectaţi corect tipul şi dimensiunea hârtiei în driverul de imprimare. 

• Depozitaţi hârtia într-un spaţiu uscat. 

• Folosiţi doar hârtia Xerox® special produsă pentru această imprimantă. 

 

A se evita: 
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• Hârtia cu înveliş din poliester, special concepută pentru imprimantele inkjet. 

• Hârtia îndoită, mototolită sau foarte ondulată. 

• Încărcarea mai multor tipuri de hârtie de dimensiuni şi greutăţi diferite în aceeaşi tavă. 

• Supraîncărcarea tăvilor. 

• Supraîncărcarea tăvii de ieşire. 
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Mesajele afişate pe panoul de comandă 
Această secţiune cuprinde: 

• Mesaje privind starea consumabilelor la imprimanta Phaser 6010  

• Mesaje de eroare la imprimanta Phaser 6010  

• Indicatori de eroare, atenţionare şi stare la imprimanta Phaser 6000  

• Coduri de eroare la imprimanta Phaser 6000  

• Coduri de eroare suplimentare la imprimanta Phaser 6000  

Imprimanta foloseşte mesajele panoul de comandă pentru a afişa informaţii tehnice, erori şi 
instrucţiuni. 

Mesaje privind starea consumabilelor la imprimanta Phaser 6010 

Acest tip de mesaje conţin informaţii despre starea imprimantei şi consumabilelor sale. 

Observaţie: Xxx indică: toner Yellow (Y), toner Cyan (C), toner Magenta (M), toner Black (K), o tavă 
sau cuptorul. NNN indică o valoarea numerică. 

Cod/Mesaj Condiţie/Cauză/Soluţie 

Insert Xxx Cartridge Cartuşul de toner Xxx nu a fost instalat corect sau nu a fost instalat deloc. Instalaţi 
cartuşul de toner. 

Replace Xxx Cartridge Cartuşul de toner s-a terminat. 

Înlocuiţi cartuşul de toner vechi cu unul nou. 

Cartridge Error A fost instalat un cartuş de toner greşit sau cartuşul de toner nu a fost aşezat corect. 
Repoziţionaţi cartuşul de toner sau înlocuiţi cartuşul cu unul care corespunde 
specificaţiilor imprimantei. 

Empty Xxx Cartridge Cartuşul de toner a expirat. Cumpăraţi un cartuş nou pentru a-l înlocui. Pentru detalii, 
consultaţi secţiunea Comandarea consumabilelor. 

Low Density 

Xxx Cartridge 

Tonerul nu este distribuit în mod egal în cartuşul specificat. Scoateţi şi agitaţi cartuşul, 
apoi reinstalaţi-l. 

Xxx Low Nivelul de toner din cartuşul specificat este scăzut. Cumpăraţi un cartuş nou pentru a-l 
înlocui. Pentru detalii, consultaţi secţiunea Comandarea consumabilelor. 

Load paper Tava este goala sau dimensiunea hârtiei încărcate este incorectă. Încărcaţi tava cu 
hârtie de dimensiunea corectă. 
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Mesaje de eroare la imprimanta Phaser 6010 

Imprimanta descoperă erorile şi le semnalează prin intermediul indicatorului luminos portocaliu 
Ready. Atunci când este activat indicatorul luminos Error, panoul de comandă afişează un mesaj 
de eroare cu informaţii detaliate despre problema apărută. Atunci când indicatorul luminos 
portocaliu Ready clipeşte, înseamnă că imprimanta nu este funcţională. Imprimanta trebuie 
repornită sau reparată. Atunci când indicatorul luminos portocaliu Ready este aprins continuu, 
problema apărută poate fi soluţionată prin parcurgerea instrucţiunilor afişate pe panoul de 
comandă.  

Indicatori de eroare, atenţionare şi stare la imprimanta Phaser 6000 

Imprimanta foloseşte simbolul luminos de pe panoul de comandă pentru a indica starea curentă, 
erori sau alte probleme, ce necesită atenţie. 

 

 

 

Denumire Pictogramă Descriere 

Load Paper 

 

• Semnalează că imprimanta nu are hârtie sau că hârtia s-a blocat în 
tavă. 

• Clipeşte pentru a indica neconcordanţa dimensiunilor hârtie în 
imprimantă. 

Ready/Data 

 

• Lumina verde arată că imprimanta este funcţională. 

• Lumina verde clipind arată că imprimanta imprimă o lucrare sau 
aşteaptă intervenţia operatorului. 

• Lumina verde clipind concomitent cu indicatorul Power Saver arată că 
imprimanta anulează o lucrare. 

OK 

 

Atenţionează operatorul să apese butonul OK pentru reluarea 
imprimării după o întrerupere. Apăsaţi OK pentru a relua imprimare 
după încărcarea hârtiei în timpul unei lucrări. Apăsaţi OK pentru a 
imprima partea a doua dintr-o lucrare faţă-verso manuală  după 
încărcarea hârtiei. 
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Cyan Toner 

 

• Arată că nivelul de toner cyan este scăzut. 

• Clipeşte atunci când tonerul s-a terminat sau pentru a indica o situaţie 
ce necesită atenţia operatorului. 

• Clipeşte dacă tonerul instalat nu este toner original Xerox®. 

Magenta Toner 

 

• Arată că nivelul de toner magenta este scăzut. 

• Clipeşte atunci când tonerul s-a terminat sau pentru a indica o situaţie 
ce necesită atenţia operatorului. 

• Clipeşte dacă tonerul instalat nu este toner original Xerox®. 

Yellow Toner 

 

• Arată că nivelul de toner yellow este scăzut. 

• Clipeşte atunci când tonerul s-a terminat sau pentru a indica o situaţie 
ce necesită atenţia operatorului. 

• Clipeşte dacă tonerul instalat nu este toner original Xerox®. 

Black Toner 

 

• Arată că nivelul de toner black este scăzut. 

• Clipeşte atunci când tonerul s-a terminat sau pentru a indica o situaţie 
ce necesită atenţia operatorului. 

• Clipeşte dacă tonerul instalat nu este toner original Xerox®. 

Power Saver 

 

• Arată că imprimanta este în modul Low Power sau Sleep. 

• Clipeşte atunci când imprimanta anulează lucrarea curentă. 

• Clipeşte concomitent cu indicatorul luminos Ready pentru a indica 
anularea unei lucrări de către imprimantă. 

Jam 

 

Clipeşte pentru a indica blocarea hârtiei în imprimantă. 

Error 

 

• Semnalează existenţa unei erori. 

• Semnalează existenţa unei erori grave, ce nu poate fi rezolvată decât 
prin repornirea imprimantei sau prin contactarea unui tehnician de 
service. 

 

Coduri de eroare la imprimanta Phaser 6000 

Atunci când imprimanta identifică o eroare, o semnalează prin intermediul indicatorului luminos 
Error, care este aprins continuu sau clipeşte, după caz.  Atunci când este activat indicatorul luminos 
Error, unul sau mai multe simboluri se aprind concomitent pentru a semnala eroarea. Atunci când 
simbolul Error clipeşte, imprimanta nu este funcţională.  Imprimanta trebuie repornită sau 
reparată.  Atunci când indicatorul luminos Error este aprins continuu, sau unul ori mai mulţi 
indicatori s-au aprins sau clipesc, imprimanta necesită intervenţia operatorului. Folosiţi indicatorii 
şi informaţiile din tabelul de mai jos pentru a decodifica eroarea şi a determina soluţia potrivită. 
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Dacă simbolul din tabel este îngroşat, înseamnă că indicatorul este aprins continuu. 

 

Dacă simbolul din tabel este mai mic şi radiază, înseamnă că indicatorul clipeşte. 

 

Eroare/Acţiune Cod de eroare 

Nivelul tonerului color este scăzut (C, M, Y sau K). Comandaţi 
mai mult toner în funcţie de culoarea indicată. Imprimanta este 
în continuare funcţională. 

 

  

Atenţionare cu privire la toner. Înlocuiţi cartuşul de toner, dacă 
este necesar. Tonerul color s-a terminat sau a apărut o eroare la 
nivelul cartuşului. 

  

 

Nu există toner sau a apărut o eroare CRUM cu privire la toner. 
Repoziţionaţi cartuşul de toner. Asiguraţi-vă că tonerul 
îndeplineşte specificaţiile imprimantei. 

  

 

Închideţi capacul din spate. Dacă este deja închis, consultaţi 
Coduri de eroare suplimentare la imprimanta Phaser 6000. 

 

  

Imprimanta aşteaptă să imprime partea a doua a unei lucrări 
faţă-verso manuale. Fără a schimba orientarea colilor, mutaţi 
hârtia din tava de ieşire în tava de alimentare, apoi apăsaţi OK.   

 

• Tava de hârtie este goală. Încărcaţi hârtie. 

• Dimensiunea hârtiei nu corespunde. Hârtia din tavă nu are 
dimensiunea corectă. Încărcaţi hârtie cu dimensiunea corectă. 

• Hârtia a fost alimentată incorect. Scoateţi hârtia alimentată 
incorect din tavă. 

   

Blocaj de hârtie. Deschideţi capacul din spate şi îndepărtaţi 
hârtia blocată. Verificaţi tava pentru a determina dacă hârtia a 
fost alimentată corect sau nu. 
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Coduri de eroare suplimentare la imprimanta Phaser 6000  

Imprimanta semnalează existenţa unei erori prin aprinderea indicatorului luminos Error. Atunci 
când se activează acest indicator, un al doilea indicator se aprinde sau clipeşte pentru a arăta tipul 
erorii. Dacă se aprinde doar indicatorul Error, închideţi capacul din spate. Dacă acesta este deja 
închis, apăsaţi butonul OK timp de 3 secunde până când se activează un indicator luminos 
suplimentar. Acest semnal este activ timp de aproximativ 3 secunde pentru ca ulterior să se 
aprindă indicatorul luminos Error. Apăsaţi butonul OK de câte ori este necesar pentru a citi 
secvenţa indicatoarelor luminoase. Folosiţi tabelul de mai jos pentru a decodifica secvenţa 
luminoasă aferentă codului de eroare. 

  

Curăţaţi senzorul de densitate pentru toner color. 

   

Spaţiul de memorie a fost depăşit. Împărţiţi lucrarea de 
imprimare în mai multe fişiere mai mici. 

   

Eroare PDL. Asiguraţi-vă că folosiţi driverul de imprimare Phaser 
6000/6010. 
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Probleme cu imprimanta 
Dacă aveţi probleme cu imprimanta, folosiţi informaţiile din tabelul de mai jos pentru depanarea, 
respectiv rezolvarea acestora. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi secţiunea Prezentarea 
procedurilor de depanare. 

 
AVERTISMENT: Nu deschideţi şi nu îndepărtaţi capacele fixate în şuruburi, dacă 
acest lucru nu este specificat explicit în manualul de utilizare. O componentă cu voltaj 
ridicat poate cauza un şoc electric. Nu încercaţi să modificaţi configuraţia sau 
componentele imprimantei. Orice modificare neautorizată poate avea drept 
consecinţă izbucnirea unui incendiu. 

 
ATENŢIE: Setarea incorectă a imprimantei, computerului, serverului sau altor 
componente hardware pentru mediul de reţea folosit poate fi una dintre cauzele 
problemelor întâmpinate. 

 

Simptom Cauză/Soluţie  

Sursa de alimentare a imprimantei a fost oprită? 

Apăsaţi butonul Power în poziţia On pentru a porni sursa de alimentare. 

 

Cablul de alimentare este deconectat sau conectat incorect? 

Opriţi sursa de alimentare şi reconectaţi cablul la priza electrică. Porniţi sursa 
de alimentare a imprimantei. 

 

Cablul de alimentare este conectat la o priză electrică ce corespunde 
specificaţiilor tehnice? 

Conectaţi imprimanta doar la o priză electrică ce respectă cerinţele în materie 
de voltaj şi frecvenţă. Pentru detalii, consultaţi secţiunea Specificaţii electrice. 

Imprimanta este conectată la o sursă de alimentare continuă? 

Opriţi sursa de alimentare  şi conectaţi cablul de alimentare la o priză 
electrică ce corespunde specificaţiilor tehnice. 

 

Nu primeşte curent electric. 

Imprimanta a fost conectată printr-un cablu prelungitor cu mai multe căi, 
împreună cu alte echipamente? 

Conectaţi imprimanta separat. 

Opriţi şi reporniţi imprimanta. Nu imprimă. 

Doar imprimanta Phaser 6010: pe panoul de comandă e afişat vreun mesaj? 

Citiţi mesajul şi urmaţi instrucţiunile pentru a rezolva problema. 
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Doar imprimanta Phaser 6010: Cablul de interfaţă Ethernet sau USB este 
deconectat? 

Opriţi alimentarea şi verificaţi conexiunea cablului de interfaţă. 

Doar imprimanta Phaser 6010. Protocolul a fost configurat? 

Verificaţi portul interfeţei. Asiguraţi-vă că setările protocolului sunt 
configurate corect în CentreWare Internet Services. Pentru detalii, consultaţi 
secţiunea Help din CentreWare Internet Services. 

Lucrarea de imprimare a fost trimisă, 
dar indicatorul Ready nu s-a aprins sau 
nu clipeşte. 

Mediul computerului este configurat corect? 

Verificaţi mediul computerului, spre exemplu driverul de imprimare. 

Indicatorul Error este pornit. Imprimanta Phaser 6000: Verificaţi codul de eroare în secţiunea Coduri de 
eroare la imprimanta Phaser 6000. 

Imprimanta Phaser 6010: Pe panoul de comandă a fost afişat vreun mesaj de 
eroare? 

Verificaţi mesajul afişat şi corectaţi eroarea. 

Indicatorul Error clipeşte. A apărut o eroare pe care pe care nu o puteţi rezolva. 

Înregistraţi mesajul de eroare afişat sau codul erorii, opriţi alimentarea şi 
scoateţi cablul de alimentare din priză. Vizitaţi pagina de internet Xerox®, 
secţiunea Suport, la: 

• Phaser 6000: www.xerox.com/office/6000support  

• Phaser 6010: www.xerox.com/office/6010support 

Indicatorul Ready este aprins şi clipeşte, 
dar lucrarea nu se imprimă. 

 

Au rămas lucrări în imprimantă. 

Anulaţi lucrarea curentă şi forţaţi imprimarea datelor rămase. 

Pentru aceasta, apăsaţi butonul OK. Pentru a anula lucrarea, apăsaţi butonul 
Cancel. 

Ghidajele tăvii au fost aşezate corect? 

Aşezaţi ghidajele de lungime şi lăţime în poziţia corectă. Pentru detalii, 
consultaţi Manualul de utilizare rapidă. 

Partea de sus a documentului imprimat 
lipseşte. Marginea de sus şi laturile sunt 
incorecte. 

Verificaţi dacă dimensiunea hârtiei a fost setată corect în driverul de 
imprimare sau pe panoul de comandă. Pentru detalii despre driverul de 
imprimare, consultaţi programul de asistenţă online. 

În imprimantă s-a format condens. Lăsaţi imprimanta pornită timp de cel puţin o oră pentru eliminarea 
condensului. Dacă problema persistă, vizitaţi pagina de internet Xerox®, 
secţiunea Suport, la: 

• Phaser 6000: www.xerox.com/office/6000support  

• Phaser 6010: www.xerox.com/office/6010support 
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Hârtia a fost încărcată corect? 

Încărcaţi hârtia corect. Răsfoiţi colile cu etichete sau plicurile pentru a le 
separa înainte de încărcare.  

Hârtia este umedă? 

Înlocuiţi hârtia cu hârtie dintr-un pachet nou. 

Nu folosiţi hârtia potrivită. 

Încărcaţi tipul corect de hârtie. Pentru detalii, consultaţi secţiunea Manualul 
de utilizare rapidă. 

Tava manuală este aşezată corect? 

Verificaţi dacă tava manuală este bine poziţionată deasupra tăvii de hârtie. 

Imprimantă este aşezată pe o suprafaţă netedă? 

Aşezaţi imprimanta pe o suprafaţă netedă şi stabilă. 

Ghidajele tăvii sunt poziţionate corect? 

Aşezaţi ghidajele în poziţia corectă. Pentru detalii, consultaţi secţiunea 
Încărcarea hârtiei din Manualul de utilizare rapidă. 

Hârtia nu este alimentată. 

Hârtia se blochează. 

Mai multe pagini sunt alimentate 
simultan. 

Hârtia este alimentată în poziţie 
înclinată. 

Hârtia este mototolită.  

 

Mai multe coli de hârtie sunt alimentate simultan. 

Alimentarea simultană a mai multor coli de hârtie poate apărea înainte ca 
hârtia din tavă să se termine. Scoateţi hârtia, răsfoiţi-o şi încărcaţi-o din nou. 
Adăugaţi hârtie numai în momentul în care colile încărcate s-au terminat.  

Imprimanta nu aşezată pe o suprafaţă dreaptă. 

Aşezaţi imprimanta pe o suprafaţă dreaptă şi stabilă. 

Zgomote neobişnuite. 

În interiorul imprimantei este un obiect străin. 

Opriţi imprimanta şi scoateţi obiectul străin. Vizitaţi pagina de internet 
Xerox®, secţiunea Suport, la: 

• Phaser 6000: www.xerox.com/office/6000support  

• Phaser 6010: www.xerox.com/office/6010support 
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Probleme de calitate a imprimării 
Atunci când calitatea imprimării nu corespunde aşteptărilor, consultaţi informaţiile din tabelul de 
mai jos şi alegeţi soluţia potrivită pentru remedierea situaţiei. De asemenea, aveţi posibilitatea să 
imprimaţi o pagină Demo pentru a determina cu exactitate despre ce problemă este vorba. Pentru 
detalii, consultaţi secţiunea Pagini informative. 

În cazul în care calitatea imprimării nu se îmbunătăţeşte după aplicarea soluţiei recomandate, 
contactaţi Centrul de Suport Clienţi Xerox® sau distribuitorul de la care aţi achiziţionat 
imprimanta. 

Observaţii: 

• Pentru o calitate cât mai bună a materialelor de imprimare, cartuşele de toner au fost 
special concepute pentru a nu mai funcţiona după o anumită perioadă de timp. 

• Imaginile alb-negru tipărite cu setarea Composite Black sunt considerate pagini color, 
deoarece pentru imprimarea acestora echipamentul foloseşte consumabile color. 
Composite Black este setarea implicită la majoritatea imprimantelor. 

Simptom Cauză Soluţie 

Cartuşele de toner nu sunt cartuşe 
originale Xerox®. 

Verificaţi dacă cartuşele de toner 
corespund specificaţiilor şi înlocuiţi-le, dacă 
este necesar. 

Cartuşele de toner sunt pe 
terminate şi trebuie înlocuite. 

Folosiţi Printer Setting Utility pentru 
verificarea nivelului de toner din fiecare 
cartuş. 

Modul Draft este activat. Dezactivaţi modul Draft în secţiunea 
Advanced a ferestrei Printing Preferences 
din driverul de imprimare. 

Hârtia folosită nu corespunde 
dimensiunilor specificate. 

Înlocuiţi hârtia cu tipul şi dimensiunea 
recomandate. Pentru detalii, consultaţi 
secţiunea Tipuri de hârtie recomandate din 
Manualul de utilizare rapidă. 

Hârtia este umedă. Înlocuiţi hârtia. 

Tensiunea rolei de transfer este 
prea mică pentru tipul de hârtie 
folosit. 

Măriţi tensiunea rolei de transfer. Pentru 
detalii, consultaţi secţiunea Reglarea rolei 
de transfer. 

Hârtia selectată în driverul de 
imprimare nu corespunde cu hârtia 
încărcată în tavă. 

În driverul de imprimare, verificaţi tipul 
hârtiei setat în secţiunea Paper/Output a 
ferestrei Printing Preferences. 

Imagini tipărite cu aspect şters / 
mai multe culori cu aspect şters. 

 

Unitatea de marcare este veche 
sau defectă.  

Pentru asistenţă, vizitaţi pagina de internet 
Xerox®, secţiunea Suport, la 

• Phaser 6000: 

www.xerox.com/office/6000support  
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• Phaser 6010: 

www.xerox.com/office/6010support 

Sursa de alimentare cu voltaj 
ridicat este defectă. 

Pentru asistenţă, vizitaţi pagina de internet 
Xerox®, secţiunea Suport, la: 

• Phaser 6000: 

www.xerox.com/office/6000support  

• Phaser 6010: 

www.xerox.com/office/6010support  

O singură culoare are aspect şters. 

 

Cartuşul de toner este gol sau 
defect. 

Verificaţi starea cartuşului de toner şi 
înlocuiţi-l, dacă este necesar. 

Hârtia nu corespunde 
specificaţiilor. 

Înlocuiţi hârtia cu tipul şi dimensiunea 
recomandate, apoi confirmaţi setările în 
driverul de imprimare / panoul de 
comandă. Pentru detalii, consultaţi 
secţiunea Tipuri de hârtie recomandate din 
Manualul de utilizare rapidă. 

Puncte negre izolate sau zone albe 
(întreruperi). 

 

Cartuşele de toner nu sunt cartuşe 
originale Xerox®. 

Verificaţi dacă cartuşele de toner 
corespund specificaţiilor şi înlocuiţi-le, dacă 
este necesar. 
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Sursa de alimentare cu voltaj 
ridicat este defectă. 

Verificaţi dacă cartuşele de toner 
corespund specificaţiilor şi înlocuiţi-le, dacă 
este necesar. 

• Dungi verticale colorate sau negre 
/ mai multe linii sau dungi colorate. 

• Dungi de aceeaşi culoare. 

 

Cartuşul aferent acelei culori de 
toner este defect. 

Verificaţi starea cartuşului de toner şi 
înlocuiţi-l, dacă este necesar. 

Traseul hârtiei este murdar. Imprimaţi mai multe coli albe până când 
dispar petele. 

Hârtia nu corespunde 
specificaţiilor. 

Înlocuiţi hârtia cu tipul şi dimensiunea 
recomandate, apoi confirmaţi setările în 
driverul de imprimare / panoul de 
comandă. Pentru detalii, consultaţi 
secţiunea Tipuri de hârtie recomandate din 
Manualul de utilizare rapidă. 

Porţiuni repetate pe care tonerul s-a 
întins. 

 

Unitatea de marcare este defectă. Pentru asistenţă, vizitaţi pagina de internet 
Xerox®, secţiunea Suport, la: 

• Phaser 6000: 

www.xerox.com/office/6000support  

• Phaser 6010: 

www.xerox.com/office/6010support 

Hârtia este umedă.  Înlocuiţi hârtia. 

Hârtia nu corespunde 
specificaţiilor sau tipul hârtiei nu a 
fost setat corect. 

Înlocuiţi hârtia cu tipul şi dimensiunea 
recomandate, apoi confirmaţi setările în 
driverul de imprimare / panoul de 
comandă. Pentru detalii, consultaţi 
secţiunea Tipuri de hârtie recomandate din 
Manualul de utilizare rapidă. 

Cartuşele de toner nu sunt cartuşe 
originale Xerox®. 

Verificaţi dacă cartuşele de toner 
corespund specificaţiilor şi înlocuiţi-le, dacă 
este necesar. 

Tonerul se întinde dacă este frecat. 

 Temperatura cuptorului nu a fost 
ajustată corectă pentru hârtia 
folosită. 

Folosiţi Printer Setting Utility pentru 
ajustarea temperaturii cuptorului. Pentru 
detalii, consultaţi secţiunea Reglarea 
cuptorului. 
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Două sau mai multe coli sunt 
alimentate simultan. 

Scoateţi teancul de hârtie din tavă, răsfoiţi-
l şi încărcaţi-l la loc. 

Paginile imprimate sunt goale. 

Imprimanta nu funcţionează. Pentru asistenţă, vizitaţi pagina de internet 
Xerox®, secţiunea Suport, la: 

• Phaser 6000: 

www.xerox.com/office/6000support  

• Phaser 6010: 

www.xerox.com/office/6010support  

Imprimanta a fost depozitată mult 
timp fără ambalaj într-un mediu 
umed. 

Înlocuiţi hârtia. Pentru detalii, consultaţi 
secţiunea Supported Paper din Manualul 
de utilizare rapidă. 

Hârtia nu corespunde 
specificaţiilor. 

Înlocuiţi hârtia cu tipul şi dimensiunea 
recomandate, apoi confirmaţi setările în 
driverul de imprimare / panoul de 
comandă. Pentru detalii, consultaţi 
secţiunea Tipuri de hârtie recomandate din 
Manualul de utilizare rapidă. 

Linii subţiri apar pe sau în jurul 
porţiunilor imprimate alb-negru. 
Umbre apar în jurul porţiunilor 
imprimate negru uniform. 

Unitatea de marcare este defectă. Pentru asistenţă, vizitaţi pagina de internet 
Xerox®, secţiunea Suport, la: 

• Phaser 6000: 

www.xerox.com/office/6000support  

• Phaser 6010: 

www.xerox.com/office/6010support  

Culoarea din dreptul marginilor 
imaginii nu este corectă. 

Registraţia culorilor nu este 
corectă. 

Ajustaţi registraţia culorilor. Pentru detalii, 
consultaţi secţiunea Registraţia culorilor. 

Puncte colorate sunt imprimate la 
distanţă egală unele de altele. 

Unitatea de imprimare este 
murdară. 

Pentru asistenţă, vizitaţi pagina de internet 
Xerox®, secţiunea Suport, la: 

• Phaser 6000: 

www.xerox.com/office/6000support  

• Phaser 6010: 

www.xerox.com/office/6010support 
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Hârtia este umedă. Înlocuiţi hârtia. 

Hârtia nu corespunde 
specificaţiilor. 

Înlocuiţi hârtia cu tipul şi dimensiunea 
recomandate. Pentru detalii, consultaţi 
secţiunea Tipuri de hârtie recomandate din 
Manualul de utilizare rapidă. 

Unitatea de marcare sau cuptorul 
nu au fost instalate corect. 

Pentru asistenţă, vizitaţi pagina de internet 
Xerox®, secţiunea Suport, la: 

• Phaser 6000: 

www.xerox.com/office/6000support  

• Phaser 6010: 

www.xerox.com/office/6010support 

Cartuşele de toner nu sunt cartuşe 
originale Xerox®. 

Verificaţi dacă cartuşele de toner 
corespund specificaţiilor şi înlocuiţi-le, dacă 
este necesar. 

Porţiuni albe, hârtie mototolită sau 
imprimare pătată. 

 

Condensul format în interiorul 
imprimantei se află la originea 
porţiunilor albe sau a hârtiei 
încreţite. 

Lăsaţi imprimanta pornită timp de cel 
puţin o oră pentru eliminarea condensului. 
Dacă problema persistă, vizitaţi pagina de 
internet Xerox®, secţiunea Suport, la: 

• Phaser 6000: 

www.xerox.com/office/6000support  

• Phaser 6010: 

www.xerox.com/office/6010support  

Fereastra LED este murdară. Curăţaţi ferestrele LED. Pentru detalii, 
consultaţi secţiunea Curăţarea ferestrelor 
LED 

Linii albe verticale. 

 

Cartuşele de toner nu sunt cartuşe 
originale Xerox®. 

Verificaţi dacă cartuşele de toner 
corespund specificaţiilor şi înlocuiţi-le, dacă 
este necesar. 
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Imprimare ondulată. 

 

Ghidajele tăvii nu sunt poziţionate 
corect. 

Repoziţionaţi ghidajele tăvii. Pentru detalii, 
consultaţi Manualul de utilizare rapidă. 

Benzi orizontale la distanţă etală 
unele de altele. 

Imprimanta este deteriorată sau 
defectă. 

Pentru asistenţă, vizitaţi pagina de internet 
Xerox®, secţiunea Suport, la: 

• Phaser 6000: 

www.xerox.com/office/6000support  

• Phaser 6010: 

www.xerox.com/office/6010support 

Culorile sunt neclare sau în jurul 
obiectelor apare o zonă albă. 

Registraţia culorilor nu este 
corectă. 

Efectuaţi procedura de ajustare automată 
a registraţiei culorilor. Pentru detalii, 
consultaţi secţiunea Registraţia culorilor. 
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Curăţarea ferestrelor LED 
Dacă imaginile imprimate prezintă defecte de culoare, urmaţi instrucţiunile de mai jos pentru a 
curăţa ferestrele LED. 

Observaţie: Nu folosiţi apă caldă sau solvenţi pentru îndepărtarea tonerului de pe piele sau haine. 
Apa caldă fixează tonerul, petele devenind mai greu de scos. Dacă vă pătaţi pielea sau hainele, 
suflaţi sau îndepărtaţi tonerul cu apă rece şi detergent neutru. 

 
ATENŢIE: Nu expuneţi componentele interne ale imprimantei la lumină puternică. 
Limitaţi expunerea la lumină la cinci minute sau mai puţin, dacă este posibil. 

1. Asiguraţi-vă că imprimanta este oprită şi cablul de alimentare deconectat. 

2. Acoperiţi cu hârtie podeaua în partea dreaptă a imprimantei, în eventualitatea vărsării 
tonerului. 

3. Deschideţi capacul de acces la cartuşele de toner. 
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4. Ridicaţi piedica cartuşului de toner, aşa cum reiese din imagine. 

 

 

 

5. Scoateţi cartuşul de toner şi aşezaţi-l pe hârtie cu eticheta în jos pentru a evita vărsarea 
tonerului. 

 

 

 

6. Procedaţi în acelaşi mod pentru a scoate şi celelalte trei cartuşe. 
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7. Scoateţi bagheta de curăţare din imprimantă. 

 

 

 

8. Introduceţi bagheta de curăţare în fanta primului cartuş de toner, în direcţia indicată de 
săgeată. 
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9. Introduceţi şi scoateţi bagheta de curăţare în/din imprimantă, de mai multe ori. 

 

 

 

10. Repetaţi procedura pentru fiecare dintre celelalte trei fante. 

11. Aşezaţi la loc bagheta de curăţare. 
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12. Aşezaţi cartuşul de toner în dreptul fantei corespunzătoare. Introduceţi cartuşul apăsând 
cu putere în centrul etichetei până când se fixează în poziţie. 

 

 

 

13. Introduceţi la loc celelalte trei cartuşe de toner. 

14. Închideţi capacul de acces la cartuşele de toner. 
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Curăţarea senzorilor de densitate pentru 
toner color (CTD) 
Senzorii CTD măsoară densitatea optică a tonerului depus pe unitatea de marcare în timpul 
ciclurilor de calibrare ale procesului de imprimare. De fiecare parte a unităţii de marcare este 
prevăzut câte un senzor, astfel încât densitatea tonerului să fie constantă de-a lungul curelei. 
Pentru menţinerea unui nivel optim de calitate, imprimanta verifică funcţionarea senzorilor CTD la 
începutul fiecărui ciclu de calibrare. Dacă imprimanta semnalează o eroare la nivelul senzorilor 
CTD sau afişează un mesaj de eroare pe panoul de comandă sau în Printer Setting Utility, senzorii 
CTD trebuie curăţaţi. 

Observaţie: Nu folosiţi apă caldă sau solvenţi pentru îndepărtarea tonerului de pe piele sau haine. 
Apa caldă fixează tonerul, petele devenind mai greu de scos. Dacă vă pătaţi pielea sau hainele, 
suflaţi sau îndepărtaţi tonerul cu apă rece şi detergent neutru. 

 
AVERTISMENT: Nu atingeţi zonele marcate din apropierea sau de pe cilindrul 
cuptorului. În caz contrar, veţi suferi arsuri.  

Pentru a curăţa senzorii CTD: 

1. Opriţi imprimanta şi deconectaţi-o de la sursa de alimentare. 

2. Împingeţi piedica şi deschideţi capacul din spate. 

3. Curăţaţi senzorii CTD ştergând interiorul fantelor de acces cu un prosop curat şi uscat. 

 

 

 

4. Închideţi capacul din spate. 
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Registraţia culorilor  
Această secţiune cuprinde: 

• Registraţia culorilor cu Printer Setting Utility 

• Registraţia manuală a culorilor cu Printer Setting Utility 

• Registraţia culorilor la imprimanta Phaser 6010 

• Registraţia manuală a culorilor la imprimanta Phaser 6010  

Imprimanta ajustează automat registraţia culorilor, dacă opţiunea de ajustare automată este 
activată. De asemenea, puteţi ajusta manual registraţia culorilor de fiecare dată când imprimanta 
nu este folosită. Registraţia culorilor trebuie să fie ajustată după fiecare mutare a imprimantei. 
Dacă aveţi probleme de imprimare, ajustaţi registraţia color. Pentru detalii, consultaţi secţiunea 
Probleme de calitate a imprimării. 

Registraţia culorilor cu Printer Setting Utility 

Observaţie: Procedurile de registraţie pentru Printer Setting Utility sunt disponibile cu 
imprimantele Phaser 6000 şi Phaser 6010 conectate prin USB sau reţea. 

Activarea/Dezactivarea registraţiei automate a culorilor 

Parcurgeţi procedura de mai jos pentru a activa sau dezactiva funcţia de ajustare automată a 
registraţiei color. 

1. La computerul personal, apăsaţi Start > All Programs > Xerox Office Printing > Phaser 
6000/6010 > Printer Setting Utility. 

2. Apăsaţi secţiunea Printer Maintenance, apoi selectaţi Color Registration Adjustment din 
lista afişată. 

3. Procedaţi după cum urmează: 

• Pentru activarea funcţiei, selectaţi On for Automatic Registration Adjustment. 

• Pentru dezactivarea funcţiei, debifaţi Automatic Registration Adjustment. 

4. Apăsaţi butonul Apply New Settings pentru a salva modificarea. 

Ajustarea automată a registraţiei culorilor 

Parcurgeţi procedura de mai jos pentru ajustarea automată a registraţiei culorilor. 

Observaţie: Registraţia culorilor este ajustată automată după instalarea fiecărui cartuş de toner 
nou. 

1. La computerul personal, apăsaţi Start > All Programs > Xerox Office Printing > Phaser 
6000/6010 > Printer Setting Utility. 
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2. Apăsaţi secţiunea Printer Maintenance, apoi selectaţi Color Registration Adjustment din 
lista afişată. 

3. Apăsaţi butonul Start alături de Auto Correct. Se parcurge procedura Automatic Color 
Registration. 

Registraţia manuală a culorilor cu Printer Setting Utility 

Puteţi regla registraţia culorilor printr-o ajustare manuală. Ajustarea manuală a registraţiei 
culorilor este un proces în trei etape: 

1. Imprimarea diagramei de registraţie a culorilor cu Printer Setting Utility. 

2. Determinarea valorilor de registraţie a culorilor. 

3. Introducerea valorilor de registraţie a culorilor cu Printer Setting Utility. 

Imprimarea diagramei de registraţie a culorilor cu Printer Setting Utility 

1. La computerul personal, apăsaţi Start > All Programs > Xerox Office Printing > Phaser 
6000/6010 > Printer Setting Utility. 

2. Apăsaţi secţiunea Printer Maintenance, apoi selectaţi Color Registration Adjustment din 
lista afişată. 

3. Apăsaţi butonul Start alături de Print Color Regi Chart. Se imprimă Color Registration 
Chart. 

4. Continuaţi să determinaţi valorile de registraţie a culorilor pentru a identifica eventualele 
ajustări necesare. 

Determinarea valorilor de registraţie a culorilor 

Diagrama de registraţie arată valorile pe orizontală şi verticală pentru fiecare culoare în parte. 
Simbolurile de registraţie sunt grupate pe diagramă după cum urmează: 

Valorile de registraţie pe verticală se află în partea de sus a paginii: 

• Y = Direcţie alimentare hârtie yellow 

• M = Direcţie alimentare hârtie magenta 

• C = Direcţie alimentare hârtie cyan 

Valorile de registraţie pe latura stângă se află în partea stângă a paginii: 

• LY = Left yellow (stânga yellow) 

• LM = Left magenta (stânga magenta) 

• LC = Left cyan (stânga cyan) 

Valorile de registraţie pe latura dreaptă se află în partea dreaptă a paginii: 
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• RY = Right yellow (dreapta yellow) 

• RM = Right magenta (dreapta magenta) 

• RC = Right cyan (dreapta cyan) 

Pentru determinarea valorilor verticale: 

1. În partea superioară a diagramei de registraţie, liniile verticale color sunt imprimate 
decalat între liniile verticale negre. Liniile sunt grupate pe culori: Y, M sau C. Fiecărui grup 
de linii îi corespunde numărul imprimat deasupra. În fiecare grup, identificaţi liniile color 
aliniate perfect între liniile negre corespunzătoare. Consultaţi diagrama mărită pentru 
determinarea celui mai apropiat număr. 

2. Pentru fiecare culoare, procedaţi după cum urmează: 

• Dacă cea mai apropiată valoare din grup este zero (0), nu trebuie să ajustaţi culoarea 
respectivă. 

• Dacă cea mai apropiată valoare din grup nu este zero (0), încercuiţi numărul imediat 
următor. 

Pentru determinarea valorilor orizontale: 

1. În partea dreaptă şi partea stângă ale diagramei de registraţie, liniile orizontale color sunt 
imprimate decalat între liniile orizontale negre. Liniile sunt grupate astfel: LY, LM, LC, RY, 
RM şi RC. Fiecărui grup de linii îi corespunde numărul imprimat în dreapta sa. În fiecare 
grup de culori, identificaţi liniile color aliniate cât mai bine între liniile negre 
corespunzătoare. Consultaţi diagrama mărită pentru determinarea celui mai apropiat 
număr. 

2. Pentru determinarea valorilor orizontale, parcurgeţi procedura de mai jos: 

• Dacă cea mai apropiată valoare din grup este zero (0), nu trebuie să ajustaţi culoarea 
respectivă. 

• Dacă cea mai apropiată valoare din grup nu este zero (0), încercuiţi numărul imediat 
următor. 

3. Valorile de registraţie pe verticală şi orizontală pot fi ajustate folosind Printer Setting 
Utility. 

Introducerea valorilor de registraţie a culorilor cu Printer Setting Utility 

De la panoul de comandă, introduceţi valorile de ajustare identificate în diagrama de registraţie. 

1. La computerul personal, apăsaţi Start > All Programs > Xerox Office Printing > Phaser 
6000/6010 > Printer Setting Utility. 

2. Apăsaţi secţiunea Printer Maintenance, apoi selectaţi Color Registration Adjustment din 
lista afişată. 

3. Folosiţi săgeata din dreapta fiecărei culori pentru a selecta valoarea registraţiei offset. 
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4. Repetaţi etapa anterioară pentru fiecare culoare în parte. 

5. După introducerea tuturor valorilor de registraţie, apăsaţi Apply New Settings. 

Registraţia culorilor la imprimanta Phaser 6010 

Activarea/Dezactivarea registraţiei automate a culorilor 

Parcurgeţi procedura de mai jos pentru activarea sau dezactivarea funcţiei de ajustare automată a 
registraţiei culorilor. 

1. Pe panoul de comandă, apăsaţi butonul Menu. 

2. Apăsaţi butonul Down Arrow pentru a accesa Admin Menu, apoi apăsaţi OK. 

3. Apăsaţi butonul Down Arrow pentru a accesa Maintenance Mode, apoi apăsaţi OK. 

4. Apăsaţi butonul Down Arrow pentru a accesa Auto Regi Adjust, apoi apăsaţi OK. 

5. Apăsaţi butoanele Down sau Up Arrow pentru a selecta On sau Off. 

6. Procedaţi după cum urmează: 

• Pentru activarea funcţiei, apăsaţi OK în dreptul opţiunii On. 

• Pentru dezactivarea funcţiei, apăsaţi OK în dreptul opţiunii Off. 

7. Apăsaţi butonul Return pentru a reveni la meniul principal. 

Ajustarea automată a registraţiei culorilor 

Parcurgeţi procedura de mai jos pentru ajustarea automată a registraţiei culorilor. 

Observaţie: Registraţia culorilor este ajustată automat la instalarea fiecărui cartuş de toner nou. 

1. Pe panoul de comandă, apăsaţi butonul Menu. 

2. Apăsaţi butonul Down Arrow pentru a accesa Admin Menu, apoi apăsaţi OK. 

3. Apăsaţi butonul Down Arrow pentru a accesa Maintenance Mode, apoi apăsaţi OK. 

4. Apăsaţi butonul Down Arrow pentru a accesa Adjust Color Regi, apoi apăsaţi OK. 

5. În Auto Adjust, apăsaţi OK. 

6. Când apare mesajul Are you sure?, apăsaţi OK pentru a începe calibrarea. 

Odată ajustarea efectuată, pe panoul de comandă apare mesajul Ready. 

Registraţia manuală a culorilor la imprimanta Phaser 6010 

Puteţi regla registraţia culorilor printr-o ajustare manuală. Ajustarea manuală a registraţiei 
culorilor este un proces în trei etape: 
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1. Imprimarea diagramei de registraţie a culorilor. 

2. Determinarea valorilor de registraţie a culorilor. 

3. Introducerea valorilor de registraţie de la panoul de comandă. 

Imprimarea diagramei de registraţie a culorilor 

Observaţie: Procedura următoare poate fi efectuată şi din Printer Setting Utility. Pentru detalii, 
consultaţi secţiunea Imprimarea diagramei de registraţie a culorilor folosind Printer Setting Utility. 

1. Pe panoul de comandă, apăsaţi butonul Menu. 

2. Apăsaţi butonul Down Arrow pentru a accesa Admin Menu, apoi apăsaţi OK. 

3. Apăsaţi butonul Down Arrow pentru a accesa Maintenance Mode, apoi apăsaţi OK. 

4. Apăsaţi butonul Down Arrow pentru a accesa Adjust Color Regi, apoi apăsaţi OK. 

5. Apăsaţi butonul Down Arrow pentru a accesa Color Regi Chart, apoi apăsaţi OK. 

Se imprimă Color Registration Chart. 

6. Determinaţi în continuare valorile de registraţie pentru a afla dacă ajustarea este într-
adevăr necesară. 

Determinarea valorilor de registraţie a culorilor 

Diagrama de registraţie arată valorile pe orizontală şi verticală pentru fiecare culoare în parte. 
Simbolurile de registraţie sunt grupate pe diagramă după cum urmează: 

Valorile de registraţie pe verticală se află în partea de sus a paginii: 

• Y = Direcţie alimentare hârtie yellow 

• M = Direcţie alimentare hârtie magenta 

• C = Direcţie alimentare hârtie cyan 

Valorile de registraţie pe latura stângă se află în partea stângă a paginii: 

• LY = Left yellow (stânga yellow) 

• LM = Left magenta (stânga magenta) 

• LC = Left cyan (stânga cyan) 

Valorile de registraţie pe latura dreaptă se află în partea dreaptă a paginii: 

• RY = Right yellow (dreapta yellow) 

• RM = Right magenta (dreapta magenta) 

• RC = Right cyan (dreapta cyan) 
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Pentru determinarea valorilor verticale: 

1. În partea superioară a diagramei de registraţie, liniile verticale color sunt imprimate 
decalat între liniile verticale negre. Liniile sunt grupate pe culori: Y, M sau C. Fiecărui grup 
de linii îi corespunde numărul imprimat deasupra. În fiecare grup, identificaţi liniile color 
aliniate perfect între liniile negre corespunzătoare. Consultaţi diagrama mărită pentru 
determinarea celui mai apropiat număr. 

2. Pentru fiecare culoare, procedaţi după cum urmează: 

• Dacă cea mai apropiată valoare din grup este zero (0), nu trebuie să ajustaţi culoarea 
respectivă. 

• Dacă cea mai apropiată valoare din grup nu este zero (0), încercuiţi numărul imediat 
următor. 

Pentru determinarea valorilor orizontale: 

1. În partea dreaptă şi partea stângă ale diagramei de registraţie, liniile orizontale color sunt 
imprimate decalat între liniile orizontale negre. Liniile sunt grupate astfel: LY, LM, LC, RY, 
RM şi RC. Fiecărui grup de linii îi corespunde numărul imprimat în dreapta sa. În fiecare 
grup de culori, identificaţi liniile color aliniate cât mai bine între liniile negre 
corespunzătoare. Consultaţi diagrama mărită pentru determinarea celui mai apropiat 
număr. 

2. Pentru determinarea valorilor orizontale, parcurgeţi procedura de mai jos: 

• Dacă cea mai apropiată valoare din grup este zero (0), nu trebuie să ajustaţi culoarea 
respectivă. 

• Dacă cea mai apropiată valoare din grup nu este zero (0), încercuiţi numărul imediat 
următor. 

3. Pentru ajustarea valorilor pe orizontală sau verticală, introduceţi valorile de registraţie a 
culorilor de la panoul de comandă. 

Introducerea valorilor de registraţie a culorilor de la panoul de comandă. 

Observaţie: Procedura următoare poate fi efectuată şi din Printer Setting Utility. Pentru detalii, 
consultaţi secţiunea Introducerea valorilor de registraţie a culorilor cu Printer Setting Utility. 

De la panoul de comandă, introduceţi valorile de ajustare identificate în diagrama de registraţie. 

1. Pe panoul de comandă, apăsaţi butonul Menu. 

2. Apăsaţi butonul Up Arrow sau butonul Down Arrow pentru a selecta Admin Menu, apoi 
apăsaţi OK. 

3. Apăsaţi butonul Up Arrow sau butonul Down Arrow pentru a selecta Maintenance, apoi 
apăsaţi OK. 
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4. Apăsaţi butonul Up Arrow sau butonul Down Arrow pentru a selecta Adjust Color Regi, 
apoi apăsaţi OK. 

5. Apăsaţi butonul Up Arrow sau butonul Down Arrow pentru a selecta Enter Number, apoi 
apăsaţi OK. 

6. Ajustaţi valorile registraţiei verticale: 

a. Apăsaţi butonul Up Arrow sau butonul Down Arrow pentru a selecta valoarea Y din 
diagrama de registraţie a culorilor. Apăsaţi butonul Forward pentru a trece la următoarea 
valoare. 

b. Apăsaţi butonul Up Arrow sau butonul Down Arrow pentru a selecta valoarea M din 
diagrama de registraţie a culorilor. Apăsaţi butonul Forward pentru a trece la următoarea 
valoare. 

c. Apăsaţi butonul Up Arrow sau butonul Down Arrow pentru a selecta valoarea C din 
diagrama de registraţie a culorilor. 

d. Apăsaţi OK pentru a salva modificările şi a trece la următoarea ajustare. 

7. Ajustaţi valorile de registraţie pe orizontală şi latura stângă: 

a. Apăsaţi butonul Up Arrow sau butonul Down Arrow pentru a selecta valoarea LY din 
diagrama de registraţie a culorilor. Apăsaţi butonul Forward pentru a trece la următoarea 
valoare. 

b. Apăsaţi butonul Up Arrow sau butonul Down Arrow pentru a selecta valoarea LM din 
diagrama de registraţie a culorilor. Apăsaţi butonul Forward pentru a trece la următoarea 
valoare. 

c. Apăsaţi butonul Up Arrow sau butonul Down Arrow pentru a selecta valoarea LC din 
diagrama de registraţie a culorilor. Apăsaţi OK pentru a trece la ecranul următor. 

d. Apăsaţi OK pentru a salva modificările şi a trece la următoarea ajustare. 

8. Ajustaţi valorile de registraţie pe orizontală şi dreaptă stângă: 

a. Apăsaţi butonul Up Arrow sau butonul Down Arrow pentru a selecta valoarea RY din 
diagrama de registraţie a culorilor. Apăsaţi butonul Forward pentru a trece la următoarea 
valoare. 

b. Apăsaţi butonul Up Arrow sau butonul Down Arrow pentru a selecta valoarea RM din 
diagrama de registraţie a culorilor. Apăsaţi butonul Forward pentru a trece la următoarea 
valoare. 

c. Apăsaţi butonul Up Arrow sau butonul Down Arrow pentru a selecta valoarea RC din 
diagrama de registraţie a culorilor. Apăsaţi OK pentru a trece la ecranul următor. 

9. După ajustarea valorilor de registraţie, apăsaţi OK. Imprimanta revine la modul Ready. 

10. Imprimaţi diagrama din nou pentru a verifica valorile: 
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Pentru detalii, consultaţi secţiunea Imprimarea diagramei de registraţie a culorilor. 

11. Repetaţi etapele până când veţi obţine registraţia perfectă a culorilor. 

12. Apăsaţi butonul Return pentru a reveni la modul Ready. 
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Reglarea rolei de transfer 
Rola de transfer controlează modul în care imaginea este transferată de unitatea de marcare pe 
hârtie. Tensiunea trebuie să fie stabilită pentru fiecare tip de hârtie selectat şi folosit în 
imprimantă. Dacă tensiunea este prea mică, tonerul nu va fi transferat corect, imaginile având un 
aspect şters, cu pete albe. Dacă tensiunea este prea mare, culorile transferate vor avea un aspect 
marmorat. 

Pentru a regla rola de transfer: 

1. Identificaţi tipul hârtiei din tavă. 

2. Asiguraţi-vă că aţi selectat corect tipul hârtiei în secţiunea Printing Preferences a driverului 
de imprimare. 

3. La computerul personal, apăsaţi Start > All Programs > Xerox Office Printing > Phaser 
6000/6010 > Printer Setting Utility. 

4. Apăsaţi secţiunea Printer Maintenance, apoi selectaţi Adjust BTR din lista afişată. 

5. Apăsaţi săgeata aferentă listei din dreapta tipului de hârtie. 

6. Selectaţi bias offset pentru a regla rola de transfer pentru un anumit tip de hârtie. 

Selectaţi o valoare pozitivă pentru a mări tensiunea. 

Selectaţi o valoare negativă pentru a micşora tensiunea. 

7. Apăsaţi Apply New Settings pentru a schimba setarea. 

8. Continuaţi imprimarea. 
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Reglarea cuptorului 
Cuptorul foloseşte căldură şi presiune pentru a fixa imaginea pe hârtie. Pentru a asigura calitatea 
optimă a imprimării, imprimanta reglează automat temperatura cuptorului la schimbarea tipului 
de hârtie. Din cauza diferenţelor de structură şi grosime, ajustarea făcută de imprimantă nu va fi 
suficientă pentru toate tipurile de hârtie. Dacă temperatura cuptorului este prea scăzută, tonerul 
nu se va fixa cum trebuie pe hârtie. Dacă temperatura cuptorului este prea ridicată, hârtia se 
poate ondula. 

Pentru a regla cuptorul: 

1. Identificaţi tipul hârtiei din tavă. 

2. Asiguraţi-vă că aţi selectat corect tipul hârtiei în secţiunea Printing Preferences a driverului 
de imprimare. 

3. La computerul personal, apăsaţi Start > All Programs > Xerox Office Printing > Phaser 
6000/6010 > Printer Setting Utility. 

4. Apăsaţi secţiunea Printer Maintenance, apoi selectaţi Adjust Fuser din lista afişată. 

5. Apăsaţi săgeata aferentă listei din dreapta tipului de hârtie şi faceţi ajustările necesare. 

6. Selectaţi valoarea offset pentru a ajusta cuptorul în funcţie de tipul de hârtie selectat. 

• Selectaţi o valoare pozitivă pentru a creşte temperatura cuptorului. 

• Selectaţi o valoare negativă pentru a scădea temperatura cuptorului. 

7. Apăsaţi Apply New Settings pentru a schimba setarea. 

8. Continuaţi imprimarea. 
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Ajustarea altitudinii 
Calitatea imprimării variază în funcţie de presiunea barometrică. Având în vedere că presiunea 
barometrică scade pe măsură ce altitudinea creşte, aceasta din urmă poate afecta la rândul ei 
calitatea imprimării. Pentru a optimiza calitatea imprimării pentru locaţia în care vă aflaţi, 
altitudinea setată în imprimantă trebuie să corespundă cu altitudinea reală. 

Pentru a ajusta altitudinea: 

1. La computerul personal, apăsaţi Start > All Programs > Xerox Office Printing > Phaser 
6000/6010 > Printer Setting Utility. 

2. Apăsaţi secţiunea Printer Maintenance, apoi selectaţi Adjust Altitude din lista afişată. 

3. Apăsaţi săgeata aferentă listei din dreapta secţiunii Adjust Altitude. 

4. Selectaţi valoarea cea mai apropiată de altitudinea reală. 

5. Apăsaţi Apply New Settings pentru a schimba setarea. 

6. Închideţi Printer Setting Utility. 

 


