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Pentru utilizatorii cu deficienţe de vedere
Puteţi citi acest manual cu ajutorul programului de conversie a textului în 

limbaj oral Screen Reader.

Trebuie să configuraţi componentele hardware şi să instalaţi driverul pentru a putea utiliza aparatul.

Utilizaţi Ghid de instalare şi configurare rapidă pentru a configura aparatul. Veţi găsi un exemplar imprimat în cutie.

Vă rugăm citiţi întregul manual de utilizare înainte de a utiliza aparatul.

Vă rugăm vizitaţi-ne la adresa http://solutions.brother.com/ unde puteţi beneficia de asistenţă produs, de cele mai 
recente actualizări ale driverelor şi ale aplicaţiilor utilitare, precum şi de răspunsurile la întrebările frecvente (FAQ) şi cele 
tehnice.

Notă: nu toate modelele sunt disponibile în toate ţările.

Versiunea B
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Numere Brother

IMPORTANT
Pentru asistenţă tehnică şi de utilizare, sunaţi la numărul din ţara în care aţi cumpărat aparatul. Apelurile 
trebuie făcute din ţara respectivă.

 

Înregistrarea produsului dumneavoastră

Completaţi Buletinul de înscriere şi garanţie Brother sau, modul cel mai simplu şi eficient de a înscrie noul 
produs, efectuaţi această operaţiune online la adresa

 

http://www.brother.com/registration/
 

Întrebări frecvente (FAQ)

Brother Solutions Center rezolvă toate problemele legate de aparatul dumneavoastră. Puteţi să descărcaţi 
cele mai recente drivere, programe şi utilitare, să citiţi răspunsuri la întrebări frecvente şi ponturi de depanare 
pentru a afla cum să beneficiaţi de tot ceea ce vă poate oferi produsul Brother.

 

http://solutions.brother.com/
 

Puteţi afla aici despre actualizările driverelor Brother.

Serviciu clienţi

Vizitaţi http://www.brother.com/ pentru informaţii de contact privind reprezentanţa locală Brother.

Adresele centrelor de service

Pentru a afla care sunt centrele de service din Europa, contactaţi reprezentanţa locală Brother. Informaţiile 
de contact legate de adresele şi numerele de telefon ale reprezentanţelor europene pot fi găsite la 
http://www.brother.com/ selectând ţara dumneavoastră.

Adrese de internet

Site-ul web general Brother: http://www.brother.com/

Pentru a obţine răspunsuri la întrebările frecvente (FAQ), pentru asistenţă la produs şi în cazul problemelor tehnice, 
precum şi pentru actualizări ale driverelor şi utilitarelor: http://solutions.brother.com/

http://www.brother.com/registration/
http://solutions.brother.com/
http://www.brother.com/
http://www.brother.com/
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Unde găsim manualele de utilizare?

Care manual? Ce conţine?
Unde se află?

Utilizatori Windows Utilizatori Macintosh

Ghid de siguranţa 
produsului

Citiţi mai întâi acest ghid. 
Citiţi instrucţiunile privind 
siguranţa înainte de a 
configura acest aparat.  
Consultaţi acest ghid 
pentru mărci comerciale şi 
limitări legale.

 

http://solutions.brother.com/

Ghid de instalare şi 
configurare rapidă

Urmaţi instrucţiunile pentru 
configurarea aparatului şi 
instalarea driverelor şi a 
software-ului pentru 
sistemul de operare şi tipul 
de conectare utilizate.

 

http://solutions.brother.com/

Manual de utilizare Aflaţi despre operaţiunile 
de imprimare, modul de 
schimbare a 
consumabilelor şi 
efectuarea întreţinerii de 
rutină. Consultaţi sfaturile 
privind depanarea.

 

http://solutions.brother.com/

http://solutions.brother.com/
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Utilizarea documentaţiei

Vă mulţumim pentru achiziţionarea aparatului Brother! Citirea documentaţiei vă va ajuta să utilizaţi aparatul 
în mod optim.

Simboluri şi convenţii utilizate în documentaţie

Următoarele simboluri şi convenţii sunt utilizate în această documentaţie.

AVERTIZARE indică o situaţie periculoasă, care dacă nu este evitată, poate 
cauza deces sau suferirea de leziuni grave.

IMPORTANT IMPORTANT indică o situaţie periculoasă care, dacă nu este evitată, poate 
cauza deteriorarea sau stricarea produsului.

NOTĂ Notele vă indică modul de reacţie la o posibilă situaţie sau vă oferă sugestii 
privind funcţionarea cu alte caracteristici.

 

Pictogramele de interzicere indică acţiuni ce nu trebuie efectuate.

 

Pictogramele reprezentând pericol de electrocutare vă informează despre 
pericolul de electrocutare.

 

Pictogramele despre pericolul de incendiu vă informează despre posibilitatea 
unui incendiu.

 

Pictogramele Suprafaţă fierbinte vă avertizează să nu atingeţi piesele încinse 
ale imprimantei.

Caractere aldine Stilul aldin identifică taste de pe panoul de control al aparatului sau de pe 
ecranul calculatorului.

Caractere cursive Stilul cursiv evidenţiază un aspect important sau se referă la un subiect 
asociat.

AVERTIZARE
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Despre acest aparat 1

Prezentarea generală a aparatului 1

 

1 Capac superior

2 Panou de control

3 Clapetă suport pentru tava de ieşire a hârtiei cu faţa în jos (clapetă suport)

4 Tava pentru hârtie

5 Port USB

NOTĂ
Pentru informaţii detaliate despre modul în care LED-urile indică starea aparatului, vă rugăm vizualizaţi 
LED-uri (diode luminescente) uu pagina 40. Pentru informaţii despre funcţiile butonului „Pornit/Oprit” vă 
rugăm vizualizaţi Tasta „Pornire/Oprire” uu pagina 45.

 

Metode de imprimare 1

1
3

5
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1
Hârtie acceptată 1

Calitatea de imprimare poate varia în funcţie de tipul de hârtie pe care îl utilizaţi.

Pentru rezultate optime, respectaţi instrucţiunile de mai jos:

 NU puneţi tipuri de hârtie diferite în tava pentru hârtie în acelaşi timp, deoarece hârtia se poate bloca sau 
poate fi alimentată incorect.

 Pentru imprimare corectă, trebuie să alegeţi acelaşi format de hârtie din aplicaţia software ca cel aflat în 
tava de hârtie.

 Evitaţi să atingeţi suprafaţa imprimată a hârtiei imediat după imprimare.

 Înainte de a cumpăra un stoc de hârtie, testaţi o mică cantitate pentru a vă asigura că hârtia este adecvată.

Hârtie şi suporturi de imprimare recomandate 1

Capacitate hârtie pentru tava de hârtie 1

1 Size (Mărimea) Folio este de 215,9 mm x 330,2 mm.

Tip hârtie Piesă

Hârtie obişnuită Xerox Premier TCF 80 g/m2

Xerox Business 80 g/m2

Hârtie reciclată Xerox Recycled Supreme 80 g/m2

Dimensiune hârtie Tipuri hârtie Nr. de coli Densitate hârtie

A4, Letter, Legal, Folio 1 Hârtie simplă şi hârtie 
reciclată

Până la 150 coli (80 g/m2) 65 - 105 g/m2
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1
Imprimare duplex (faţă-verso) 1

Toate driverele de imprimantă furnizate permit imprimarea duplex (faţă-verso). Pentru mai multe informaţii 

despre setări, vă rugăm vizualizaţi Duplex / Broşură uu pagina 11 pentru Windows® şi Imprimarea faţă-verso 
uu pagina 36 pentru Macintosh.

Indicaţii privind imprimarea faţă-verso 1

 Dacă hârtia este subţire, se poate încreţi.

 Dacă hârtia este ondulată, îndreptaţi-o şi puneţi-o din nou în tava de hârtie. Dacă hârtia se ondulează în 
continuare, înlocuiţi-o.

 Dacă hârtia nu este alimentată corect, se poate ondula. Scoateţi hârtia şi îndreptaţi-o. Dacă hârtia se 
ondulează în continuare, înlocuiţi-o.

 Atunci când utilizaţi funcţia de imprimare manuală duplex (faţă-verso), pot apărea blocaje ale hârtiei sau 
imprimarea poate fi de slabă calitate. (Dacă se produce o blocare a hârtiei, consultaţi Blocaje de hârtie 
uu pagina 57. Dacă aveţi o problemă dumneavoastră imprimării, consultaţi Îmbunătăţirea calităţii de 
imprimare uu pagina 53.)



Metode de imprimare 

4

1
Imprimarea manuală duplex (faţă-verso) 1

Dacă folosiţi driverul de imprimantă pentru Macintosh, consultaţi Duplex manual uu pagina 36.

Imprimarea manuală duplex (faţă-verso) cu driverul de imprimantă pentru Windows®
1

a Alegeţi următoarele setări din fiecare listă derulantă din driverul de imprimantă.

 Dimensiune Hârtie

Puteţi utiliza toate formatele de hârtie specificate pentru tava pe care o utilizaţi.

 Suport Imprimare

Puteţi utiliza toate tipurile de media specificate pentru tava pe care o utilizaţi.

 Duplex / Broşură

Alegeţi Duplex (Manual).

 Tip duplex în  Setări duplex

Există patru opţiuni pentru fiecare orientare. (Consultaţi Duplex / Broşură uu pagina 11.)

 Deplasare margini în  Setări duplex

Puteţi specifica marginea necesară pentru îndosariere. (Consultaţi Duplex / Broşură uu pagina 11.)

Pentru orice alte setări, consultaţi Driver şi programe software în Capitolul 2.

b Trimiteţi datele de imprimare la aparat. Mai întâi, aparatul va imprima toate paginile pare pe o parte a 
colii. Apoi, driverul pentru Windows® vă anunţă (printr-un mesaj pop-up) să reintroduceţi hârtia pentru a 
imprima paginile impare.

NOTĂ
Înainte de a reintroduce hârtia, îndreptaţi-o corespunzător; în caz contrar, puteţi cauza un blocaj de hârtie. 
Nu se recomandă utilizarea hârtiei foarte subţiri sau foarte groase.
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2
Driver de imprimantă 2

Un driver de imprimantă este un program care transformă datele din formatul utilizat de calculator într-un 
format utilizat de un anumit tip de imprimantă. În general, acest format este un limbaj de descriere a paginii 
(PDL).

Driverele de imprimantă pentru versiunile Windows® se află pe CD-ROM-ul furnizat de noi; driverele pentru 
versiunile Macintosh pot fi descărcate din „Brother Solutions Center”, la adresa http://solutions.brother.com/. 
Instalaţi driverele respectând paşii din Ghid de instalare şi configurare rapidă. Cele mai recente drivere de 

imprimantă pentru Windows® şi Macintosh pot fi descărcate din „Brother Solutions Center” la adresa:
 

 http://solutions.brother.com/
 

Pentru Windows®
2

 Driver de imprimantă pentru Windows® (cel mai potrivit driver de imprimantă pentru acest produs) 

Pentru Macintosh 2

 Driverul de imprimantă pentru Macintosh (cel mai potrivit driver de imprimantă pentru acest produs) 

Pentru Linux® 1 2
2

 Driver de imprimantă LPR

 Driver de imprimantă CUPS
1 Pentru informaţii suplimentare şi pentru descărcarea driverului de imprimantă pentru Linux, vizitaţi pagina modelului la adresa 

http://solutions.brother.com/ sau utilizaţi linkul de pe CD-ROM-ul furnizat.
2 În funcţie de distribuţia Linux, este posibil ca driverul să nu fie disponibil sau poate fi lansat după lansarea iniţială a modelului.

Driver şi programe software 2

http://solutions.brother.com/
http://solutions.brother.com/
http://solutions.brother.com/
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Imprimarea unui document 2

Când aparatul primeşte date de la calculator, acesta începe imprimarea preluând hârtie din tava de hârtie. 
Tava de hârtie poate alimenta aparatul cu hârtie simplă şi cu hârtie reciclată. (Consultaţi Capacitate hârtie 
pentru tava de hârtie uu pagina 2.)

a În aplicaţie, alegeţi comanda Imprimare.
Dacă s-au instalat alte drivere de imprimantă pe calculator, alegeţi Brother HL-XXXX series (Unde 
XXXX este numele modelului dvs.) ca driver de imprimantă în meniul Imprimare sau Setări imprimare 
din aplicaţia software şi apoi faceţi clic pe OK sau pe Imprimare pentru a porni imprimarea.

b Calculatorul trimite datele la aparat. Pregătit LED-ul ( ) va clipi.

c Când aparatul termină imprimarea tuturor datelor, Pregătit LED-ul ( ) va înceta să mai clipească.

NOTĂ
• Puteţi alege dimensiunea hârtiei şi orientarea în programul software de aplicaţie.

• Dacă programul software de aplicaţie nu acceptă dimensiunea personalizată a hârtiei, alegeţi următoarea 
cea mai mare dimensiune a hârtiei.

• Apoi reglaţi zona de imprimare modificând marginile din dreapta şi din stânga în programul software de 
aplicaţie.
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Setările driverului de imprimantă 2

Puteţi modifica următoarele setări ale imprimantei când imprimaţi de la calculatorul dumneavoastră:

 Dimensiune Hârtie

 Orientare

 Copii

 Suport Imprimare

 Calitate imprimare

 Setări de tipărire

 Pagină multiplă

 Duplex / Broşură

 Examinare înaintea imprimării

 Scalare

 Imprimare Inversă

 Utilizare filigran

 Imprimare Antet-Subsol

 Mod Economisire Toner

 Administrator

 Ajustare densitate

 Îmbunătăţirea calităţii imprimării

 Omitere pagină albă

 Imprimare text în negru

 Profiluri de imprimare
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Windows®
2

Accesarea setărilor driverului de imprimantă 2

a (Pentru Windows® XP şi Windows Server® 2003)
Faceţi clic pe Start şi apoi pe Imprimante şi faxuri.

(Pentru Windows Vista® şi Windows Server® 2008)

Faceţi clic pe butonul  (Start), Panou de control, Hardware şi sunete, şi apoi pe Imprimante.

(Pentru Windows® 7 şi Windows Server® 2008 R2)

Faceţi clic pe butonul  (Start), şi apoi pe Dispozitive şi imprimante.

(Pentru Windows® 8)
Mişcaţi mouse-ul dvs. în colţul dreapta inferior al suprafeţei de lucru. Când apare bara de meniuri faceţi 
clic pe Setări, apoi pe Panou de control. În grupul Hardware şi sunete faceţi clic pe Vizualizaţi 
dispozitive şi imprimante.

(Pentru Windows Server® 2012)
Mişcaţi mouse-ul dvs. în colţul dreapta inferior al suprafeţei de lucru. Când apare bara de meniuri faceţi 
clic pe Setări, apoi pe Panou de control. În grupul Hardware faceţi clic pe Vizualizaţi dispozitive şi 
imprimante.

b (Pentru Windows® XP, Windows Server® 2003, Windows Vista® şi Windows Server® 2008) 
Faceţi clic dreapta pe pictograma Brother HL-XXXX series (unde XXXX este numele modelului), apoi 
selectaţi opţiunea Proprietăţi.

(Pentru Windows® 7, Windows Server® 2008 R2, Windows® 8 şi Windows Server® 2012)
Faceţi clic dreapta pe pictograma Brother HL-XXXX series (unde XXXX este numele modelului), apoi 
selectaţi opţiunea Proprietăţi imprimantă.

c Alegeţi fila General şi apoi faceţi clic pe Preferinţe… (Preferinţe imprimare…).

Caracteristici în driverul de imprimantă Windows®
2

Pentru informaţii suplimentare, consultaţi textul Ajutor din driverul de imprimantă.

NOTĂ
• Capturile de ecran din această secţiune sunt din Windows® 7. Ecranele de pe PC-ul dvs. vor varia în 

funcţie de sistemul dvs. de operare.

• Pentru a accesa setările driverului de imprimantă, consultaţi Accesarea setărilor driverului de imprimantă 
uu pagina 8.

 



Driver şi programe software 

9

2

Fila De Bază 2

Puteţi de asemenea să schimbaţi setările Page Layout (Aspect pagină) făcând clic pe imaginea din stânga 
filei De Bază.
 

a Alegeţi Dimensiune Hârtie, Orientare, Copii, Suport Imprimare, Calitate imprimare şi 
Setări de tipărire (1).

b Alegeţi Pagină multiplă şi Duplex / Broşură (2).

c Confirmaţi setările curente în fereastra (3).

d Faceţi clic pe OK pentru a aplica setările alese.
Pentru a reveni la setările implicite, faceţi clic pe Implicit, apoi pe OK.

NOTĂ
Dacă doriţi să examinaţi documentul dvs. înainte de imprimare, marcaţi caseta de selectare „Examinare 
înaintea imprimării” (4).

 

Dimensiune hârtie 2

Din caseta derulantă selectaţi formatul hârtiei pe care îl utilizaţi.

Orientare 2

Orientarea selectează poziţia în care documentul va fi imprimat (Tip Portret sau Tip Peisaj).

4

1

2

3
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Copii 2

Opţiunea Copii stabileşte numărul de copii care vor fi imprimate.

 Colaţionare

Selectarea casetei de selectare „Colaţionare” duce la imprimarea unei copii întregi a documentului dvs. şi 
apoi la repetarea acesteia pentru numărul de copii selectat. În cazul în care caseta de selectare 
„Colaţionare” nu este bifată, va fi imprimată fiecare pagină pentru toate copiile selectate înainte de 
imprimarea următoarei pagini din document.

Suport Imprimare 2

Puteţi utiliza următoarele tipuri de suport în aparatul dumneavoastră. Pentru o calitate optimă de imprimare, 
selectaţi tipul de suport pe care doriţi să-l utilizaţi.

 Hârtie Obişnuită

 Hârtie Reciclată

Calitate imprimare 2

Puteţi selecta calitatea imprimării după cum urmează:

 Schiţă

 Normal

 Fin

Setări de tipărire 2

Puteţi schimba setările de imprimare după cum urmează:

 Grafice

Acesta este modul optim de imprimare a documentelor care conţin reprezentări grafice.

Tip Portret (Vertical) Tip Peisaj (Orizontal)
  

Colaţionare bifată
 

Colaţionare debifată
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 Text

Acesta este modul optim pentru imprimarea documentelor cu text.

 Manual

Puteţi modifica manual setările alegând Manual şi făcând clic pe butonul Setări manuale…. Puteţi seta 
luminozitatea, contrastul şi alte setări.

Pagină multiplă 2

Opţiunea Pag. Multiple poate reduce dimensiunea imaginii de pe o coală permiţând astfel imprimarea mai 
multor pagini pe o coală sau poate mări dimensiunea imaginii unei coli pentru a imprima o pagină pe mai 
multe coli.

 Ordinea paginilor

Când este selectată opţiunea N în 1, ordinea paginilor poate fi selectată din lista derulantă.

 Linie Chenar

La imprimarea paginilor multiple pe o coală cu funcţia Pagină multiplă puteţi alege ca fiecare pagină din 
coală să fie delimitată de o bordură plină, o bordură întreruptă sau de nicio bordură.

 Tipărire linie de tăiere

Când este selectată opţiunea 1 în NxN pagini este posibilă selectarea şi a opţiunii 
Tipărire linie de tăiere. Această opţiune vă permite să imprimaţi un decupaj şters în jurul zonei 
imprimabile.

Duplex / Broşură 2

Când doriţi să imprimaţi o broşură sau să realizaţi o imprimare faţă-verso, folosiţi această funcţie.

 Niciunul

Dezactivarea funcţiei de imprimare faţă-verso

 Duplex (Manual)

Când doriţi să folosiţi imprimarea faţă-verso, folosiţi această opţiune.

• Duplex (Manual)

Aparatul imprimă mai întâi toate paginile pare. Apoi driverul de imprimantă se va opri şi va afişa 
instrucţiunile necesare pentru re-aşezarea hârtiei. Când faceţi clic pe OK, vor fi imprimate paginile 
impare.

Atunci când alegeţi Duplex (Manual), veţi putea alege butonul Setări duplex… . Puteţi seta următoarele 
setări din caseta de dialog Setări duplex.

• Tip duplex

Există patru tipuri de direcţii de prindere faţă-verso disponibile pentru fiecare orientare.
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• Deplasare margini

Când bifaţi opţiunea Deplasare margini, puteţi de asemenea specifica marginea necesară pentru 
îndosariere în inchi sau în milimetri.

 Broşură (Manual)

Utilizaţi această opţiune pentru a imprima un document în format broşură, folosind imprimarea faţă-verso; 
documentul va fi aranjat în funcţie de numărul corect al paginii şi veţi putea îndoi documentul imprimat la 
centru, fără a fi nevoie să schimbaţi ordinea numerelor de pagină.

• Broşură (Manual)

Aparatul imprimă mai întâi toate paginile pare. Apoi, driverul de imprimantă se va opri şi va afişa 
instrucţiunile necesare pentru reaşezarea hârtiei. Când faceţi clic pe OK, vor fi imprimate paginile 
impare.

Atunci când alegeţi Broşură (Manual), veţi putea alege butonul Setări duplex… . Puteţi seta următoarele 
setări din caseta de dialog Setări duplex.

• Tip duplex

Există două tipuri de direcţii de prindere faţă-verso disponibile pentru fiecare orientare.

Tip Portret

Latura lungă (Stânga)
 

Latura lungă (Dreapta)
 

Latura scurtă (Sus)
 

Latura scurtă (Jos)
 

Tip Peisaj

Latura lungă (Sus)
 

Latura lungă (Jos)
 

Latura scurtă (Dreapta)
 

Latura scurtă (Stânga)
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• Metodă de tipărire broşură

Când se selectează Împărţite pe seturi: 

Această opţiune vă permite să imprimaţi întreaga broşură în seturi de broşuri individuale mai mici, să 
îndoiţi seturile de broşuri individuale mai mici la mijloc, fără a fi nevoie să schimbaţi ordinea numerelor 
de pagină. În cazul fiecărei broşuri mai mici setate puteţi defini numărul foilor de la 1 la 15. Această 
opţiune poate fi utilă atunci când îndoiţi o broşură imprimată cu multe pagini.

• Deplasare margini

Când bifaţi opţiunea Deplasare margini, puteţi de asemenea specifica marginea necesară pentru 
îndosariere în inchi sau în milimetri.

Examinare înaintea imprimării 2

Puteţi examina un document înainte de imprimare. Dacă bifaţi caseta de selectare Examinare înaintea 
imprimării sistemul va afişa fereastra „Examinare înaintea imprimării” premergător iniţializării imprimării.
 

Tip Portret Tip Peisaj

Legare stânga
 

Legare dreapta
 

Legare sus
 

Legare jos
 

2

1
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1 Zona „Listă de pagini”
Zona „Listă de pagini” afişează numerele de pagină pentru paginile care urmează a fi imprimate. Dacă 
selectaţi o pagină din această listă sistemul va afişa în „Zona de examinare” rezultatele de imprimare 
pentru pagina respectivă. 
Dacă nu doriţi să efectuaţi imprimarea unei pagini, debifaţi caseta de selectare.

2 Zona de examinare
„Zona de examinare” afişează examinarea rezultatelor de imprimare pentru paginile selectate în zona 
„Listă de pagini”.

NOTĂ
Dacă aţi selectat Duplex (Manual) sau Broşură (Manual) în „Setări driver de imprimantă”, utilizarea 
funcţiei „Examinarea înaintea imprimării” nu este posibilă.
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Fila Avansat 2

 

Modificaţi setările din această filă făcând clic pe una din următoarele selecţii:

 Scalare (1)

 Imprimare Inversă (2)

 Utilizare filigran (3)

 Imprimare Antet-Subsol (4)

 Mod Economisire Toner (5)

 Administrator (6)

 Alte opţiuni de tipărire… (7)

Scalare 2

Puteţi schimba scalarea imaginii imprimate.

Imprimare Inversă 2

Bifaţi Imprimare Inversă pentru a inversa datele de sus în jos.

Utilizare filigran 2

Puteţi pune o siglă sau un text în document sub formă de filigran. Puteţi alege unul din filigranele presetate 
sau puteţi folosi un fişier bitmap sau text creat de dumneavoastră. Bifaţi Utilizare filigran şi apoi faceţi clic 
pe butonul Setări….

1

2

3

4

5
6
7
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Setări filigran 2

 

 Selectare Filigran

Selectaţi un filigran pentru utilizare.

Pentru a crea un filigran original faceţi clic pe butonul Adaugă… pentru a adăuga setările filigranului, şi 
apoi alegeţi Utilizare text sau Utilizare fişier bitmap în Stil Filigran.
 

• Titlu

Introduceţi în câmp un titlu adecvat.
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• Text

Introduceţi textul filigranului în caseta Text şi apoi alegeţi Caracter, Stil, Dimensiun şi Întunecat.

• Bitmap

Introduceţi numele de fişier şi locaţia imaginii bitmap în caseta Fişier sau faceţi clic pe Caută… pentru 
a căuta fişierul. Mai puteţi seta dimensiunea de scalare a imaginii.

• Poziţie

Utilizaţi această setare dacă doriţi să controlaţi poziţia filigranului în pagină.

 Aducere în faţă

Această opţiune este folosită pentru suprapunerea pe documentul dvs. imprimat a caracterelor sau 
imaginilor selectate.

 Text de contur

Bifaţi Text de contur dacă doriţi să imprimaţi numai conturul unui filigran. Este disponibilă când alegeţi un 
filigran cu text.

 Setări particularizate

Puteţi alege filigranul care se imprimă pe prima pagină sau pe celelalte pagini.

Imprimare Antet-Subsol 2

Când această funcţie este activată, pe document vor fi imprimate data şi ora de la ceasul de sistem al 
calculatorului, precum şi numele de login sau textul introdus. Făcând clic pe Setări…, puteţi personaliza 
informaţiile.

 Imprimare nume (ID)

Dacă selectaţi Nume Utilizator, numele de utilizator pentru conectarea PC-ului dumneavoastră va fi 
imprimat. Dacă selectaţi Personalizat şi introduceţi textul în caseta de editare Personalizat, textul pe 
care l-aţi introdus se va imprima.

Mod Economisire Toner 2

Puteţi economisi toner folosind această funcţie. Când setaţi la Mod Economisire Toner „Activat”, 
imprimarea este mai simplă. Setarea implicită este dezactivată.

NOTĂ
• Nu recomandăm Mod Economisire Toner pentru imprimarea fotografiilor sau a imaginilor în nuanţe de 

gri.

• Mod Economisire Toner este disponibil dacă Fin este selectat pentru Calitate imprimare.
 

Administrator 2

Administratorii au dreptul să limiteze accesul la funcţii precum Scalare şi filigran.
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 Parolă

Introduceţi parola în această casetă.

NOTĂ
Faceţi clic pe Setare parolă… pentru a schimba parola.
 

 Blocare Copii

Blochează opţiunea de copiere a paginilor pentru a preveni imprimarea mai multor exemplare.

 Blocare Pagină multiplă şi Scalare

Blochează setarea de scalare şi setarea pentru pagină multiplă.

 Blocarea Filigranului

Blochează setările curente pentru opţiunea Filigran pentru a împiedica efectuarea de modificări.

 Blocare imprimare antet-subsol

Blochează setările curente pentru opţiunea Imprimare Header-Footer pentru a împiedica efectuarea de 
modificări.
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Alte opţiuni de tipărire 2

 

Puteţi seta următoarele opţiuni în Funcţie imprimantă:

 Ajustare densitate

 Îmbunătăţirea calităţii imprimării

 Omitere pagină albă

 Imprimare text în negru

Ajustare densitate 2

Creşte sau scade densitatea imprimării.

NOTĂ
Ajustare densitate este disponibil dacă Fin este selectat pentru Calitate imprimare.

 

Îmbunătăţirea calităţii imprimării 2

Această funcţie vă permite să rezolvaţi o problemă de calitate a imprimării.

 Reducerea curbării hârtiei

Dacă alegeţi această setare, ondularea hârtiei poate fi redusă.

Dacă imprimaţi numai câteva pagini, nu trebuie să alegeţi această setare.

NOTĂ
Această operaţiune scade temperatura procesului de uscare a aparatului.
 

 Îmbunătăţirea fixării tonerului

Dacă alegeţi această setare, capacitatea de fixare a tonerului poate fi îmbunătăţită.
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NOTĂ
Această operaţiune creşte temperatura procesului de uscare a aparatului.
 

Omitere pagină albă 2

Dacă bifaţi Omitere pagină albă, driverul de imprimantă detectează automat paginile albe şi le exclude de 
la imprimare.

NOTĂ
Această opţiune nu funcţionează când alegeţi următoarele opţiuni:

• Utilizare filigran

• Imprimare Antet-Subsol

• N în 1 şi 1 în NxN pagini din Pagină multiplă

• Duplex (Manual), Broşură (Manual) în Duplex / Broşură

• Examinare înaintea imprimării
 

Imprimare text în negru 2

Această funcţie permite imprimarea întregului text cu negru în loc de nuanţe de gri.

NOTĂ
Este posibil să nu funcţioneze la anumite caractere.
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Fila „Profiluri de imprimare” 2

Profiluri de imprimare sunt presetări editabile concepute pentru a vă oferi acces rapid la configurările de 
imprimare utilizate frecvent.
 

 Caseta cu lista profilurilor de imprimare (1)

 Ştergere profil... (2)

 Afişează întotdeauna fila Profiluri de imprimare. (3)

 Adăugare profil… (4)

 Vizualizare profil de imprimare curent (5)

a Alegeţi profilul din caseta cu lista profilurilor de imprimare.

b Dacă doriţi să afişaţi fila Profiluri de imprimare în partea din faţă a ferestrei la următoarea imprimare, 
selectaţi Afişează întotdeauna fila Profiluri de imprimare..

c Faceţi clic pe OK pentru a aplica profilul ales.

Adăugare profil 2

Apare caseta de dialog Adăugare profi dacă faceţi clic pe Adăugare profil…. Puteţi adăuga 20 de profiluri 
noi la setările preferate.

a Introduceţi titlul dorit în Nume.

b Alegeţi o pictogramă pe care doriţi să o utilizaţi din lista Pictograme, apoi faceţi clic pe OK.

c Se vor salva setările curente afişate în partea stângă a ferestrei driverului de imprimantă.

1

2
34

5
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Ştergere profil 2

Apare caseta de dialog Ştergere profil dacă faceţi clic pe Ştergere profil.... Puteţi şterge oricare dintre 
profilurile adăugate.

a Alegeţi profilul din caseta cu lista profilurilor de imprimare.

b Faceţi clic pe Ştergere.

c Faceţi clic pe Da.

d Profilul selectat se va şterge.
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Fila „Setări dispozitiv” 2

NOTĂ
Pentru a accesa fila Setări dispozitiv, consultaţi Accesarea setărilor driverului de imprimantă 
uu pagina 8.

 

Puteţi detecta numărul de serie în fila Setări dispozitiv după cum urmează.
 

 Nr. Serie (1)

Dacă faceţi clic pe Detectare Automată (2), driverul de imprimantă va verifica aparatul şi va afişa numărul 
de serie al acestuia. Dacă această informaţie nu poate fi accesată, pe ecran se va afişa „---------------”. 

 Detectare Automată (2)

Funcţia Detectare Automată afişează setările disponibile în driverul de imprimantă.

NOTĂ
Funcţia Detectare Automată (2) nu este disponibilă în următoarele setări ale aparatului:

• Aparatul este oprit.

• Aparatul se află într-o stare de eroare.

• Aparatul este conectat la serverul de imprimare printr-un cablu USB dintr-o reţea partajată.

• Cablul nu este conectat corect la aparat.
 

1

2
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Asistenţă 2

Faceţi clic pe Suport... în caseta de dialog Preferinţe imprimare.
 

 

 Brother Solutions Center... (1)

Brother Solutions Center (http://solutions.brother.com/) este un site web, care oferă informaţii despre 
produsul dvs. Brother, inclusiv răspunsurile la întrebările frecvente (FAQ), manuale de utilizare, actualizări 
de drivere şi sfaturi pentru utilizarea aparatului.

1

2

3

4

5
6

http://solutions.brother.com/
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Website Consumabile Originale… (2)

Puteţi vizita site-ul nostru web pentru consumabile Brother originale, făcând clic pe acest buton.

 Brother CreativeCenter... (3)

Puteţi vizita site-ul nostru web pentru soluţii online gratuite şi simple, pentru utilizare profesională şi 
personală, făcând clic pe acest buton.

 Setări Imprimare (4)

Cu acest buton se vor imprima paginile care indică modul în care au fost configurate setările interne ale 
aparatului.

 Verifică Setarea… (5)

Puteţi verifica setările curente ale driverului.

 Despre… (6)

Cu acest buton se vor afişa lista fişierelor cu drivere de imprimantă şi informaţiile despre versiune.



Driver şi programe software 

26

2

Dezinstalarea driverului de imprimantă 2

Puteţi dezinstala driverul de imprimantă pe care l-aţi instalat parcurgând paşii următori.

NOTĂ
• Această opţiune nu este disponibilă dacă aţi instalat driiverul de imprimantă cu ajutorul funcţiei 

Adăugare imprimantă din Windows®.

• După dezinstalare, vă recomandăm să reporniţi calculatorul pentru a şterge fişierele care au fost în uz în 
timpul dezinstalării.

 

(Pentru Windows® XP, Windows Vista® şi Windows® 7)

a Faceţi clic pe butonul Start, indicaţi Toate programele, Brother, apoi indicaţi numele aparatului.

b Faceţi clic pe Dezinstalare.

c Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

(pentru Windows® 8) 

a Faceţi clic pe  (Brother Utilities).

b Faceţi clic pe lista derulantă şi selectaţi numele modelului dvs. (dacă nu este deja selectat).

c Faceţi clic pe Instrumente din bara de navigare din stânga.

d Faceţi clic pe Dezinstalare.

e Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
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Status Monitor 2

Utilitarul Status Monitor este un instrument de software configurabil pentru monitorizarea stării unuia sau 
mai multor dispozitive şi vă permite să obţineţi imediat notificări privind mesajele de eroare.
 

Puteţi verifica oricând starea dispozitivului făcând clic-dublu pe pictograma din bara de activităţi sau alegând 
Status Monitor din Start/Toate programele/Brother/HL-XXXX de pe PC.

(Windows® 7)

Pentru a afişa pictograma Status Monitor în bara de activităţi, faceţi clic pe butonul . Pictograma 

Status Monitor se va afişa în fereastra mică. Apoi glisaţi pictograma  în bara de activităţi.
 

(Windows® 8) 

Faceţi clic pe  (Brother Utilities), apoi pe lista derulantă şi selectaţi numele modelului dvs. (dacă nu 

este deja selectat). Faceţi clic pe Instrumente din bara de navigare din stânga, apoi faceţi clic pe 
Status Monitor.

NOTĂ
• Pentru mai multe informaţii despre utilizarea software-ului „Status Monitor”, faceţi clic-dreapta pe 

pictograma Status Monitor şi alegeţi Ajutor.

• Caracteristica de actualizare automată a software-ului este activă atunci când este activă caracteristica 
de monitorizare a stării.
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Monitorizarea stării aparatului 2

Pictograma „Status Monitor” îşi va schimba culoarea în funcţie de starea aparatului.

 O pictogramă de culoare verde indică starea normală de repaus.
 

 O pictogramă de culoare galbenă indică o avertizare.
 

 O pictogramă de culoare roşie indică faptul că a apărut o eroare la imprimare.
 

Există două locuri în care puteţi afişa Status Monitor pe PC - în bara de activităţi sau pe suprafaţa de lucru.
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Macintosh 2

Funcţii în driverul de imprimantă (Macintosh) 2

Acest aparat acceptă Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x.

NOTĂ
• Capturile de ecran din această secţiune sunt din OS X v10.7. Ecranele de pe Macintosh-ul dvs. vor varia 

în funcţie de versiunea sistemului dvs. de operare.

• Driverul de imprimantă pentru Macintosh este disponibil pentru descărcare pe pagina de descărcare a 
modelului dvs. din Brother Solutions Center (http://solutions.brother.com/).

 

Alegerea opţiunilor de configurare a paginii 2

Puteţi seta Paper Size (Dimensiune hârtie), Orientation (Orientare) şi Scale (Scară).

a Dintr-o aplicaţie de tip TextEdit, faceţi clic pe File (Fişier), apoi pe Page Setup (Configurare pagină). 
Asiguraţi-vă aţi ales Brother HL-XXXX (unde XXXX este numele modelului dvs.) în meniul popup 
Format For (Format pentru). Puteţi schimba setările Paper Size (Dimensiune hârtie), Orientation 
(Orientare) şi Scale (Scară), apoi faceţi clic pe OK.
 

http://solutions.brother.com/
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b Dintr-o aplicaţie de tipul TextEdit, faceţi clic pe File (Fişier), apoi pe Print (Tipăreşte) pentru a începe 
imprimarea.

 (Pentru Mac OS X v10.6.8) 
Pentru mai multe opţiuni de configurare a paginii, faceţi clic pe triunghiul de dezvăluire de lângă 
meniul pop-up „Imprimanta”.
 

 

NOTĂ
Puteţi salva setările curente ca presetate alegând Save As (Salvare ca) din meniul pop-up Presets 
(Presetări) .
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 (Pentru OS X v10.7.x şi v10.8.x) 
Pentru mai multe opţiuni de configurare a paginii, faceţi clic pe butonul Show Details 
(Afişează detalii) .
 

 

NOTĂ
Puteţi salva setările curente ca presetate alegând Save Current Settings as Preset... (Salvează 
configurările curente ca preconfigurări...) din meniul pop-up Presets (Presetări) .
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Alegerea opţiunilor de imprimare 2

Pentru a controla funcţiile speciale de imprimare, selectaţi Print Settings (Setări de imprimare) din caseta 
de dialog Imprimare. Pentru detalii despre opţiunile disponibile, citiţi următoarele descrieri ale fiecărei opţiuni.
 

Pagină copertă 2

Puteţi alege următoarele setări pentru prima pagină:
 

 Print Cover Page (Tipăreşte pagină de gardă)

Dacă doriţi să adăugaţi o pagină de titlu la documentul dumneavoastră, utilizaţi această funcţie.

 Cover Page Type (Tip pagniă de gardă)

Alegeţi un model pentru pagina de titlu.

 Billing Info (Informaţii facturare)

Dacă doriţi să adăugaţi informaţii privind facturarea la pagina de titlu, introduceţi textul în caseta 
Billing Info (Informaţii facturare).
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Dispunere 2

 

 Pages per Sheet (Pagini per coală)

Selecţia Pages per Sheet (Pagini per coală) poate reduce dimensiunea imaginii unei pagini, permiţând 
imprimarea mai multor pagini pe o singură coală.

 Layout Direction (Direcţie aranjament)

Atunci când specificaţi numărul de pagini pe coală, puteţi specifica de asemenea direcţia de dispunere.

 Border (Bordură)

Când doriţi să adăugaţi o bordură, utilizaţi această funcţie.

 Reverse page orientation (Inversează orientarea paginii)

Bifaţi Reverse page orientation (Inversează orientarea paginii) pentru a inversa datele de sus în jos.

 Flip horizontally (Întoarce pe orizontală)

Bifaţi Flip horizontally (Întoarce pe orizontală) pentru a imprima ca reflecţie de la stânga la dreapta.
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Setări de imprimare 2

Puteţi modifica setările alegând alte setări din lista Print Settings (Setări de imprimare):
 

 Media Type (Suport Imprimare)

Puteţi schimba tipul de suport cu unul dintre următoarele:

• Plain Paper (Hârtie Obişnuită)

• Recycled Paper (Hârtie Reciclată)

 Print Quality (Calitate Imprimare)

Puteţi schimba calitatea imprimării după cum urmează:

• Draft (Schiţă)

• Normal

• Fine (Fin)



Driver şi programe software 

35

2

Setări de imprimare Advanced (Avansat)

Când faceţi clic pe marcajul triunghiului (c) lângă Advanced (Avansat), se afişează setările de imprimare 
avansate.
 

 Toner Save Mode (Mod Economisire Toner)

Puteţi economisi toner folosind această funcţie. Când setaţi la Toner Save Mode (Mod Economisire 
Toner) „Activat”, imprimarea este mai simplă. Setarea implicită este dezactivată.

NOTĂ
• Nu recomandăm Toner Save Mode (Mod Economisire Toner) pentru imprimarea fotografiilor sau a 

imaginilor în nuanţe de gri.

• Toner Save Mode (Mod Economisire Toner) este disponibil dacă Fine (Fin) este selectat pentru 
Print Quality (Calitate Imprimare).
 

 Graphics Quality (Calitatea Graficelor)

Puteţi schimba calitatea imprimării după cum urmează:

• Graphics (Grafice)

Acesta este un mod grafic (prioritate contrast). Alegeţi această setare pentru imprimarea textului şi 
imaginilor, cum ar fi documente ale companiei şi prezentări. Puteţi reprezenta contraste clare între 
zonele umbrite.

• Text

Acesta este modul optim pentru imprimarea documentelor cu text.

 Improve Print Output (Îmbunătăţirea calităţii imprimării)

Această funcţie vă permite să rezolvaţi o problemă de calitate a imprimării.

• Reduce Paper Curl (Reducerea curbării hârtiei)

Dacă alegeţi această setare, ondularea hârtiei poate fi redusă.

Dacă imprimaţi numai câteva pagini, nu trebuie să alegeţi această setare.
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NOTĂ
Această operaţiune scade temperatura procesului de uscare a aparatului.

 

• Improve Toner Fixing (Îmbunătăţirea fixării tonerului)

Dacă alegeţi această setare, capacitatea de fixare a tonerului poate fi îmbunătăţită.

NOTĂ
Această operaţiune creşte temperatura procesului de uscare a aparatului.

 

 Density Adjustment (Ajustare densitate)

Creşte sau scade densitatea imprimării.

 Other Print Options (Alte opţiuni de tipărire)

• Skip Blank Page (Omitere pagină albă)

Dacă bifaţi Skip Blank Page (Omitere pagină albă), driverul de imprimantă detectează automat 
paginile albe şi le exclude de la imprimare.

Imprimarea faţă-verso 2

 Duplex manual

Selectaţi Paper Handling (Manipulare hârtie).

• Alegeţi Even Only (Doar pare) şi Print (Tipăreşte). Reîncărcaţi hârtia imprimată în tavă (cu partea 
albă în jos). Alegeţi Odd Only (Doar impare) şi Print (Tipăreşte).
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Eliminarea driverului de imprimantă 2

a Deschideţi sesiunea de lucru ca „Administrator”.

b Din meniul Apple, alegeţi System Preferences (Preferinţe sistem). Faceţi clic pe Print & Scan 
(Tipărire şi scanare) 1, apoi alegeţi imprimanta pe care doriţi să o ştergeţi şi ştergeţi-o făcând clic pe 
butonul - .

c Faceţi clic pe Delete Printer (Şterge imprimanta). 
1 Print & Fax (Imprimare şi fax) pentru utilizatorii Mac OS X v10.6.8 

Status Monitor (Monitor de stare) 2

Utilitarul Status Monitor este un instrument software configurabil pentru monitorizarea stării aparatului şi vă 
permite vizualizarea mesajelor de eroare la intervale de actualizare pre-setate. 
Puteţi verifica starea dispozitivului lansând Brother Status Monitor şi urmând aceşti paşi:

a Executaţi System Preferences (Preferinţe sistem), selectaţi Print & Scan (Tipărire şi scanare) 1, şi 
selectaţi dispozitivul.

b Faceţi clic pe Options & Supplies... (Opţiuni şi consumabile...). Selectaţi fila Utility (Utilitar) şi apoi 
faceţi clic pe Open Printer Utility (Deschidere utilitar imprimantă). Va porni Status Monitor.
1 Print & Fax (Imprimare şi fax) pentru utilizatorii Mac OS X v10.6.8 

Actualizarea stării aparatului 2

Dacă doriţi să vizualizaţi cea mai recentă stare a aparatului în timp ce este deschisă fereastra Status 

Monitor, faceţi clic pe pictograma Reîmprospătare . Puteţi seta intervalul la care software-ul va 

actualiza informaţiile despre starea aparatului. Mergeţi la bare de meniu, Brother Status Monitor şi alegeţi 
Preferences (Preferinţe).
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Ascunderea sau afişarea ferestrei 2

După ce porneşte Status Monitor, puteţi ascunde sau afişa fereastra. Pentru a ascunde fereastra, mergeţi 
la bara de meniu, Brother Status Monitor şi alegeţi Hide Status Monitor (Ascundere monitor stare). 
Pentru a afişa fereastra, faceţi clic pe pictograma Brother Status Monitor din doc.
 

Ieşirea din fereastră 2

Faceţi clic pe Brother Status Monitor în bara de meniu şi apoi alegeţi Quit Status Monitor 
(Ieşire monitor stare) în meniul pop-up.
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Software 2

Remote Printer Console (Consolă de imprimantă la distanţă) (numai pentru 
Windows®) 2

Remote Printer Console este un software care modifică multe dintre setările imprimantei indiferent de 
aplicaţie. De exemplu, puteţi modifica setările pentru marginile imprimantei, etc. Aparatul reţine şi utilizează 
apoi aceste setări. Setările aplicaţiei şi ale driverului de imprimantă vor avea prioritate faţă de setările Remote 
Printer Console.

NOTĂ
Această funcţie nu este disponibilă în cazul ţărilor care se supun regulamentelor de exportare.

 

Modul de utilizare şi instalare a software-ului Remote Printer Console 2

Pentru a utiliza software-ul Remote Printer Console, urmaţi paşii de mai jos.

a Introduceţi CD-ROM-ul de instalare furnizat în unitatea CD-ROM şi închideţi ecranul de întâmpinare 
când acesta se afişează.

b Deschideţi Windows® Explorer şi alegeţi unitatea CD-ROM.

c Faceţi clic-dublu pe folderul tools.

d Faceţi clic-dublu pe folderul rpc.

e Consultaţi RPC_User’s_Guide.pdf pentru modul de instalare şi utilizare a software-ului Remote Printer 
Console.



40

3

3

Panoul de control 3

LED-uri (diode luminescente) 3

Această secţiune se referă la cele două LED-uri şi la tasta de pe panoul de control.
 

1 Pornire/Oprire

Este folosit pentru pornirea şi oprirea aparatului.

Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul  pentru a porni aparatul.

Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul  pentru a opri aparatul. Activarea modului „Oprire” implică stingerea 

tuturor LED-urilor.
De asemenea, puteţi folosi şi următoarele funcţii:
Anulare 1 comandă/Anulare toate comenzile
Recuperare după eroare/Alimentare hârtie
Pentru detalii, vezi Tasta „Pornire/Oprire” uu pagina 45.

2 LED-ul Eroare ( )

LED-ul Eroare ( ) indică faptul că aparatul are o eroare.

De asemenea, LED-ul Eroare ( ) indică tipul de eroare în combinaţie cu alte LED-uri.

3 LED-ulPregătit ( )

LED-ul Pregătit ( ) va clipi în funcţie de starea aparatului.

Indicaţiile LED-ului prezentate în tabelul de mai jos se utilizează în ilustraţiile din acest capitol.

Informaţii generale 3

 LED-ul este stins.

 sau LED-ul este aprins.
 LED-ul este estompat.

 sau LED-ul clipeşte.

1

2

3
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LED-uri Starea aparatului
 Hibernare

Aparatul este în modul Sleep (modul Funcţionare economică). Cât timp aparatul este în modul „Sleep”, 
LED-ul Pregătit ( ) este estompat, dar aparatul poate primi date. Primirea unei acţiuni de imprimare va 
scoate aparatul din starea de aşteptare pentru a începe imprimarea.

Pentru mai multe informaţii, consultaţi Timpul de intrare în repaus uu pagina 47.

Deep Sleep

Aparatul este în modul Deep Sleep, reducând şi mai mult consumul de energie decât modul Sleep.  Cât 
timp aparatul este în modul „Deep Sleep”, LED-ul Pregătit ( ) este estompat, dara aparatul poate primi 
date. Primirea unei acţiuni de imprimare va scoate aparatul din starea de aşteptare pentru a începe 
imprimarea.

Pentru mai multe informaţii, consultaţi Modul „Deep Sleep” uu pagina 47.
 Pregatit

Aparatul este pregătit pentru imprimare.

Imprimare

Aparatul imprimă.

 Asteptati

Aparatul se încălzeşte.

LED-ul Pregătit ( ) va clipi la intervale de 1 secundă.

Racire

Interiorul aparatului este extrem de fierbinte. Aparatul va opri acţiunea curentă de imprimare şi va intra 
în Modul de răcire. Aşteptaţi până când aparatul revine în modul Gata de operare.

LED-ul Pregătit ( ) va clipi la intervale de 1 secundă.

Primirea datelor

Aparatul primeşte date de la calculator sau procesează date în memorie.

LED-ul Pregătit ( ) va clipi la intervale de 0,5 secundă.

Date rămase

Există date de imprimare rămase în memoria aparatului. Dacă LED-ul Pregătit ( ) clipeşte îndelungat 

şi nu se imprimă nimic, apăsaţi pe  pentru a imprima datele rămase în memorie.

LED-ul Pregătit ( ) va clipi la intervale de 0,5 secundă.
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 Prea puţin toner

Cartuşul de toner va trebui înlocuit curând. Cumpăraţi un cartuş de toner nou şi pregătiţi-l pentru când se 
indică Înlocuire toner.

LED-ul Eroare ( ) va clipi la intervale de 1,5 secunde.

Dacă documentul imprimat este şters, ţineţi la acelaşi nivel ansamblul unităţii cilindrului şi cartuşul de 
toner cu ambele mâini şi scuturaţi uşor dintr-o parte în alta de mai multe ori pentru a împrăştia tonerul în 
mod egal în interiorul cartuşului.

Înlocuire toner (Modul „Continuare”)

Aparatul continuă imprimarea cât timp LED-ul indică Toner consumat.

LED-ul Eroare ( ) va clipi la intervale de 1,5 secunde.

Pentru detalii privind modul „Continuare”, consultaţi Setare toner uu pagina 50.
 Înlocuire toner (Modul „Stop”)

Înlocuiţi cartuşul de toner cu unul nou.

LED-ul Eroare ( ) va clipi la intervale de 1,5 secunde.

Pentru detalii privind modul „Stop”, consultaţi Setare toner uu pagina 50.

(Consultaţi instrucţiunile furnizate împreună cu noul cartuş de toner.)

Fără toner

Scoateţi ansamblul unităţii cilindrului şi cartuşului de toner, scoateţi cartuşul de toner din unitatea 
cilindrului şi reinstalaţi cartuşul de toner în unitatea cilindrului. Reinstalaţi ansamblul unităţii cilindrului şi 
cartuşului de toner în aparat. Dacă problema persistă, înlocuiţi cartuşul de toner.

LED-ul Eroare ( ) va clipi la intervale de 1,5 secunde.

(Consultaţi instrucţiunile furnizate împreună cu noul cartuş de toner.)

Toner consumat

Înlocuiţi cartuşul de toner cu unul nou.

LED-ul Eroare ( ) va clipi la intervale de 1,5 secunde.

(Consultaţi instrucţiunile furnizate împreună cu noul cartuş de toner.)
 Eroare cartus

Ansamblul unităţii cilindrului şi cartuşului de toner nu s-a instalat corect. Îndepărtaţi şi montaţi înapoi la 
loc ansamblul alcătuit din unitatea de cilindru şi din cartuşul de toner. Folosiţi o unitate de cilindru 
originală, şi cartuşe de toner originale de la Brother.

LED-ul Eroare ( ) va clipi de 4 ori şi se va stinge pentru 1 secundă.
 Cilin pe termin / Înloc. Cilindru

Înlocuiţi cilindrul cu unul nou. Resetaţi contorul cilindrului. (Consultaţi instrucţiunile incluse în pachetul de 
livrare a unităţii de cilindru.) 

Vă recomandăm să aveţi la dispoziţie o unitate de cilindru Brother originală şi pregătită pentru instalare.

LED-ul Eroare ( ) va clipi de 3 ori şi se va stinge pentru 1 secundă.

LED-uri Starea aparatului
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 Cilindru !

Firul corona trebuie curăţat. Consultaţi secţiunea Curăţarea firului corona pe Îmbunătăţirea calităţii de 
imprimare.

LED-ul Eroare ( ) va clipi de 3 ori şi se va stinge pentru 1 secundă.

Fără cilindru

În cazul în care cartuşul de toner se introduce în aparat fără unitatea cilindrului, introduceţi cartuşul de 
toner în unitatea cilindrului şi apoi reinstalaţi ansamblul unităţii cilindrului şi cartuşului de toner în aparat.

LED-ul Eroare ( ) va clipi de 3 ori şi se va stinge pentru 1 secundă.
 Blocaj tava / Blocaj intern 1 / Blocaj intern 2 / Blocaj intern 3

Eliminaţi blocajul hârtiei.

Consultaţi Blocaje de hârtie uu pagina 57. 

Dacă aparatul nu începe să imprime, apăsaţi pe .

LED-ul Eroare ( ) va clipi de două ori, apoi se va opri pentru 1 secundă.

Tip greşit hârt.

Lăţimea sau lungimea hârtiei din tava de hârtie este prea mică. Puneţi hârtie ce poate fi utilizată în tava 

de hârtie şi apoi apăsaţi .

Dimesiunile de hârtie ce pot fi utilizate sunt A4, Letter, Legal şi Folio. (Consultaţi Hârtie acceptată 
uu pagina 2)

LED-ul Eroare ( ) va clipi de două ori, apoi se va opri pentru 1 secundă.

Fără hârtie

Puneţi hârtie în tava de hârtie pe care o utilizaţi.

LED-ul Eroare ( ) va clipi de două ori, apoi se va opri pentru 1 secundă.
 Capac deschis

Închideţi capacul superior al aparatului.

LED-ul Eroare ( ) va clipi de 4 ori şi se va stinge pentru 1 secundă.

Memorie Plina

Apăsaţi şi ţineţi apăsat  timp de aproximativ 2 secunde, până când se aprind LED-urile. Apoi eliberaţi 

butonul. Aparatul va anula acţiunea de imprimare şi o va elimina din memorie.

Aparatul anulează şi după un minut şterge din memorie în mod automat acţiunea de imprimare după 
introducerea stării Memorie Plina .

Reduceţi complexitatea documentului sau reduceţi calitatea de imprimare.

LED-ul Eroare ( ) va clipi de 4 ori şi se va stinge pentru 1 secundă.
 Anulare Sarcină

Aparatul anulează comanda.

LED-urile Eroare ( ) şi Pregătit ( ) se vor aprinde alternativ.

LED-uri Starea aparatului
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Indicaţii de apelare service 3

Dacă există o eroare care nu poate fi eliminată de către utilizator, aparatul va indica faptul că trebuie să 
apelaţi departamentul de service prin aprinderea tuturor LED-urilor prezentate mai jos.
 

Dacă vedeţi indicaţia de apelare a departamentului de service prezentată mai sus, opriţi aparatul, apoi 
reporniţi-l şi încercaţi din nou imprimarea.

În cazul în care eroarea persistă şi după oprirea şi repornirea aparatului, apăsaţi . LED-urile se vor 

aprinde ca în prezentarea din tabelul următor pentru a identifica eroarea. Numărul de sub pictograma LED 
arată clipirile LED-ului.

1 Dacă apare această eroare, opriţi aparatul, aşteptaţi câteva secunde, apoi reporniţi-l. Lăsaţi aparatul în funcţiune timp de aproximativ 15 minute. 
Dacă problema persistă apelaţi serviciul de relaţii pentru clienţi Brother, sau contactaţi distribuitorul dvs.Brother.

De exemplu, indicaţia LED-ului de mai jos arată o eroare a unităţii de fuziune.
 

Notaţi indicaţia consultând Indicaţie eroare LED-uri uu pagina 44, şi raportaţi starea de eroare 
departamentului de servicii pentru relaţii cu clienţii Brother, sau contactaţi distribuitorul dvs. Brother.

NOTĂ
Asiguraţi-vă că s-a închis complet capacul superior înainte de a raporta apelarea departamentului de 
service.

 

Indicaţie eroare LED-uri

LED-uri Eroare PCB 
principal

Eroare unitate 

de fuziune 1
Eroare unitate 

laser
Eroare motor 

principal
Eroare înaltă 

tensiune
Eroare 

valoare zero

Eroare       

Pregătit  

(7)/(4)

 

(3)

 

(5)

 

(6)

 

(2)

 

(1)

0,5 sec. 0,5 sec. 0,5 sec. 1 sec.
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Tasta „Pornire/Oprire” 3

Funcţiile tastei „Pornire/Oprire” sunt:

 Oprire

Asiguraţi-vă că aparatul este comutat în modul Pregătit , apoi apăsaţi şi ţineţi apăsat  timp de 

aproximativ 2 secunde. Activarea modului „Oprire” implică stingerea tuturor LED-urilor. Pentru informaţii 
detaliate despre modul „Oprire”, consultaţi Modul „Oprire” uu pagina 48.

 Anulare imprimare

Anulaţi comanda în curs de imprimare: Apăsaţi şi menţineţi apăsat  timp de aproximativ 2 secunde. 

Apoi eliberaţi butonul. Aparatul va scoate hârtia. LED-urile Eroare ( ) şi Pregătit ( ) se vor aprinde 

alternativ. Apoi eliberaţi tasta .

Anularea tuturor activităţilor primite: pentru a şterge toate activităţile, anulaţi activitatea curentă, apoi 

urmaţi procedura menţionată mai sus. Apăsaţi din nou  în timp ce toate LED-urile se aprind succesiv. 

Toate LED-urile vor continua să se aprindă succesiv în timp ce comanda (comenzile) este (sunt) anulată 
(anulate).

 Recuperare după eroare

Dacă apare o eroare, aparatul îşi va reveni automat după unele erori. Dacă o eroare nu este eliminată în 

mod automat, apăsaţi pe  pentru a elimina eroarea şi apoi utilizaţi aparatul în continuare.

 Alimentare hârtie

Dacă LED-ul Pregătit ( ) clipeşte timp îndelungat, apăsaţi . Aparatul va imprima toate datele rămase 

în memorie.
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Imprimarea paginii cu setările imprimantei 3

Puteţi imprima setările curente utilizând butonul panoului de control sau driverul de imprimantă.

Utilizarea tastei „Pornire/Oprire” 3

a Asiguraţi-vă că este închis capacul superior şi că este conectat cablul de alimentare.

b Porniţi aparatul şi aşteptaţi până când aparatul este în modul „Ready” (Gata de operare).

c Apăsaţi de trei ori pe . Aparatul va imprima pagina cu setările curente ale imprimantei.

Utilizarea driverului de imprimantă 3

Dacă utilizaţi driverul de imprimantă Windows®, puteţi imprima pagina cu setările curente ale imprimantei 
făcând clic pe butonul Setări Imprimare din caseta de dialog Suport .
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Caracteristici ecologice 3

Economisire toner 3

Puteţi economisi toner utilizând această funcţie. Când opţiunea „Economisire toner” este activă, imprimările 
sunt mai deschise la culoare. Setarea implicită este dezactivată.

Puteţi modifica setarea modului de economisire a tonerului în driverul de imprimantă.

Pentru a modifica setarea modului de economisire a tonerului, consultaţi următoarele:

 Fila Avansat uu pagina 15 (driver de imprimantă Windows®)

 Setări de imprimare uu pagina 34 (driver de imprimantă Macintosh)

Timpul de intrare în repaus 3

Setarea modului Sleep poate reduce consumul de energie. Când aparatul se află în modul Sleep (modul 
Funcţionare economică) aparatul se comportă ca şi cum ar fi fost oprit. Aparatul va ieşi din starea de 
aşteptare şi va începe imprimarea când primeşte o acţiune de imprimare.

După o inactivitate de 1 minut aparatul va comuta în modul „Sleep”. Când aparatul primeşte un fişier sau 
document de imprimat, temporizatorul se va reseta. Când aparatul este în modul „Sleep” LED-ul Pregătit ( ) 
iluminează estompat.

Modul „Deep Sleep” 3

Dacă aparatul este în modul „Sleep” şi nu primeşte nicio comandă pentru o anumită durată, aparatul va intra 
automat în modul „Deep Sleep” şi LED-ul Pregătit ( ) va ilumina estompat. Modul „Deep Sleep” utilizează 
mai puţină energie, decât modul „Sleep”. Aparatul va ieşi din starea de aşteptare când va primi o acţiune de 
imprimare.
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Modul „Oprire” 3

Dacă aparatul este în modul „Deep Sleep” tip de 1 oră, va trece automat în modul „Oprire”. Modul „Oprire” 
este modul cu cel mai mic consum de energie, mai mic de 0,28 W. Pentru iniţializarea imprimării apăsaţi şi 

ţineţi apăsat butonul  de pe panoul de control, până când toate LED-urile se aprind. Apoi trimiteţi datele 

de imprimare.

Puteţi activa manual modul „Oprire”, urmând aceşti paşi:

a Asiguraţi-vă că este închis capacul superior şi că este conectat cablul de alimentare.

b Porniţi aparatul şi aşteptaţi până când aparatul este în modul Ready (Gata de operare).

c Ţineţi apăsată tasta  timp de aproximativ 2 secunde.

Activarea modului „Oprire” implică stingerea tuturor LED-urilor.

NOTĂ
Mai puteţi modifica setările modului „Oprire” prin modul prin software-ul „Remote Printer Console”. Pentru 
detalii privind „Remote Printer Console”, consultaţi Remote Printer Console (Consolă de imprimantă la 

distanţă) (numai pentru Windows®) uu pagina 39.
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Articole consumabile A

Unitatea cilindrului şi cartuşul de toner sunt două consumabile separate. Asiguraţi-vă că ambele sunt 
instalate ca ansamblu. Pentru mai multe informaţii despre schimbarea elementelor consumabile vă rugăm 
consultaţi instrucţiunile incluse în pachetul de livrare a unităţii de cilindru şi referitoare la schimbarea acestuia 
şi pentru schimbarea cartuşelor cu toner citiţi instrucţiunile de pe cutia acestora.

IMPORTANT
• Imprimantele Brother sunt concepute pentru a funcţiona cu toner cu anumite caracteristici şi vor lucra cu 

performanţe optime atunci când se utilizează cartuşe de toner originale Brother. Brother nu poate garanta 
obţinerea celor mai bune performanţe dacă se utilizează toner sau cartuşe de toner având alte 
caracteristici tehnice. Este posibil ca aparatul să nu detecteze corect tonerul sau cartuşul de toner cu alte 
specificaţii dar, în schimb, poate detecta aceste elemente drept cartuşe de toner de capacitate standard. 
Prin urmare, Brother nu recomandă utilizarea altor cartuşe în afară de cartuşele originale Brother pentru 
acest aparat sau reumplerea cartuşelor goale cu toner obţinut din alte surse. Dacă unitatea cilindrului sau 
alte componente ale aparatului se deteriorează din cauza utilizării altui toner sau a altor cartuşe de toner 
în locul celor originale Brother ca urmare incompatibilităţii sau a utilizării neadecvate a produselor 
respective pe acest aparat, este posibil ca reparaţiile necesare care decurg de aici să nu fie acoperite de 
garanţie.

• Pentru performanţă superioară, utilizaţi o unitate de cilindru Brother originală şi unităţi de toner Brother 
originale.

Imprimarea cu o altă marcă de unitate de cilindru sau de toner poate reduce nu numai calitatea imprimării, 
ci şi calitatea şi durata de viaţă a aparatului în sine. Garanţia nu acoperă problemele provocate de 
utilizarea unei unităţi de cilindru sau de toner produse de un terţ fabricant.

 

NOTĂ
Accesaţi http://www.brother.com/original/index.html pentru instrucţiuni privind modul de returnare a 
cartuşului de toner uzat în cadrul programului de colectare Brother. Dacă optaţi pentru a nu returna 
cartuşul de toner uzat, vă rugăm să vă debarasaţi de acesta în conformitate cu reglementările locale, 
separându-l de deşeurile menajere. Dacă aveţi întrebări, sunaţi la centrul local de colectare a deşeurilor. 
(uu Ghid de siguranţa produsului: Informaţii privind reciclarea în conformitate cu Directivele WEEE şi 
bateriile şi acumulatorii)

 

Depanarea şi alte informaţii A

Cartuş de toner Unitatea cilindru

Nume model: TN-1030 Nume model: DR-1030

 

 

http://www.brother.com/original/index.html
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Setare toner A

Funcţionarea imprimării variază în funcţie de setarea aparatului:

 Setare implicită (modul „Stop”)

Aparatul nu va mai imprima până când veţi înlocui cartuşul de toner cu unul nou, atunci când LED-urile 
indică Înlocuire toner.

 Modul „Continuare”

Pentru a forţa aparatul să imprime în continuare, chiar şi după ce LED-urile indică Înlocuire toner, apăsaţi 

 de şapte ori, pentru a intra în modul „Continuare” (toate LED-urile vor clipi de două ori, apoi se va 

aprinde LED-ul Pregătit ( ). Aparatul va imprima în continuare până când LED-urile vor indica Toner 
consumat. 

Pentru a reveni la setarea implicită (modul „Stop”), apăsaţi  de şapte ori (toate LED-urile clipesc o 

dată).

NOTĂ
• Asiguraţi-vă că este închis capacul superior înainte de a schimba modul.

• Când LED-urile indică un mod eroare, nu puteţi schimba modul.

• În cazul în care continuaţi să imprimaţi în modul „Continuare”, nu vă putem garanta calitatea imprimării.

• Când utilizaţi modul „Continuare”, imprimarea poate rezulta estompată.
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Identificarea problemei A

Mai întâi, verificaţi următoarele.

 Cablul de alimentare a aparatului este conectat corect şi aparatul este pornit.

 Toate materialele de protecţie au fost îndepărtate.

 Hârtia este introdusă corect în tava pentru hârtie.

 Cablul de interfaţă este conectat în siguranţă la aparat şi la calculator.

Dacă problema nu se rezolvă după efectuarea verificărilor de mai sus, identificaţi problema şi apoi accesaţi 
pagina sugerată mai jos:

Dacă aveţi dificultăţi cu aparatul uu pagina 61

Îmbunătăţirea calităţii de imprimare uu pagina 53

Dacă aparatul este conectat la PC, este posibil ca în funcţie de tipul erorii survenite, pe ecranul PC-ului să 
apară o aplicaţie pop-up.

Pentru remedierea erorii urmăriţi instrucţiunile de pe ecran.
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Mesaje de eroare în Status Monitor A

Cele mai comune mesaje de eroare şi întreţinere sunt prezentate mai jos.

Dacă aveţi nevoie de asistenţă suplimentară, Brother Solutions Center oferă cele mai recente răspunsuri la 
întrebările frecvente (FAQ) şi sfaturi pentru depanare:
Vizitaţi-ne la http://solutions.brother.com/.

Mesaj de eroare Cauză Remediu

Capac deschis Capacul superior nu este complet 
închis.

Închideţi capacul superior al aparatului.

Cilin pe termin Unitatea cilindrului se apropie de 
sfârşitul duratei de funcţionare.

Comandaţi acum o nouă unitate de cilindrul pentru a 
avea la dispoziţie o astfel de unitate atunci când 
Status Monitor indică Înloc. Cilindru. (v. Cilindrul 
aproape uzat/Schimbare cilindru pe LED-uri (diode 
luminescente).)

Eroare cartus Cartuşul de toner nu este instalat 
corect.

Scoateţi ansamblul unităţii cilindrului şi cartuşului de 
toner, scoateţi cartuşul de toner şi puneţi-l înapoi în 
unitatea cilindrului. Reintroduceţi ansamblul unităţii 
cilindrului şi cartuşului de toner în aparat. Dacă 
problema persistă apelaţi serviciul de relaţii pentru 
clienţi, sau contactaţi distribuitorul dvs.Brother.

Asiguraţi-vă de faptul că folosiţi un 
cartuş de toner Brother original.

Utilizaţi doar unităţi de cilindru şi cartuşe de toner 
Brother originale.

Înloc. Cilindru E momentul să înlocuiţi unitatea 
cilindrului.

Înlocuiţi unitatea cilindrului. 

(Consultaţi instrucţiunile furnizate împreună cu noua 
unitate de cilindru.)

Contorul unităţii cilindrului nu s-a 
resetat când s-a instalat un cilindru 
nou.

Resetaţi contorul unităţii cilindrului. 

(Consultaţi instrucţiunile furnizate împreună cu noua 
unitate de cilindru.)

Înlocuire toner Cartuşul de toner se apropie de 
sfârşitul duratei de funcţionare. 
Aparatul va opri toate operaţiunile 
de imprimare.

Înlocuiţi cartuşul de toner. 

(Consultaţi instrucţiunile furnizate împreună cu noul 
cartuş de toner.)

Prea puţin toner Dacă Status Monitor afişează 
Prea puţin toner puteţi continua 
imprimarea, însă aparatul vă anunţă 
că durata de viaţă a cartuşului de 
toner se apropie de sfârşit.

Comandaţi acum un nou cartuş de toner, pentru a 
avea o rezervă atunci când Status Monitor afişează 
Înlocuire toner.

http://solutions.brother.com/
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Îmbunătăţirea calităţii de imprimare A

NOTĂ
Brother nu recomandă utilizarea altor cartuşe în afară de cartuşele originale Brother sau reumplerea 
cartuşelor utilizate cu toner şi obţinute din alte surse.

 

În cazul în care rezultatele de imprimare nu sunt corespunzătoare, verificaţi următoarele:

1 Mediul ambiant al aparatului.

Alegeţi o locaţie în care temperatura se situează între 10C - 32,5C, şi umiditatea între 20% - 80% (fără 
condensare).

2 Pe tava de hârtie este încărcat tipul de hârtie acceptat.

Consultaţi Hârtie acceptată uu pagina 2.

3 Hârtia este încărcată corect în aparat.

  

Întoarcerea hârtiei poate facilita încărcarea acesteia.
 

Ajustarea ghidajului poate facilita încărcarea hârtiei.
 

2

3

5

4

6
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4 Schimbaţi un cartuş de toner sau o unitate de cilindru.

Pentru mai multe informaţii despre schimbarea elementelor consumabile vă rugăm consultaţi instrucţiunile 
incluse în pachetul de livrare a unităţii de cilindru şi referitoare la schimbarea acestuia şi pentru 
schimbarea cartuşelor cu toner citiţi instrucţiunile de pe cutia acestora.

5 Curăţarea aparatului în interior

 Curăţarea firului corona.

Glisaţi de mai multe ori fila verde de la stânga la dreapta, şi de la dreapta la stânga.
 

NOTĂ
Aveţi grijă să reaşezaţi siguranţa în poziţia iniţială (a) (1). Dacă nu procedaţi astfel, paginile imprimate pot 
prezenta o dungă verticală.

 

 Curăţaţi unitatea de cilindru dacă pe paginile imprimate apar puncte negre sau albe.

Apăsaţi în jos pe maneta de blocare şi scoateţi cartuşul de toner din unitatea cilindrului.
 

(1)
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Învârtiţi manual rotiţa unităţii de cilindru şi observaţi între timp suprafaţa rolei cilindrului (1).
 

Ştergeţi cu grijă suprafaţa cilindrului cu un tampon de vată uscat până când îndepărtaţi praful sau cleiul 
de pe suprafaţă.
 

(1)
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6 Verificaţi setările driverului de imprimantă.

Încercaţi să schimbaţi Setări de tipărire din fila  De Bază .
 

Dacă hârtia este ondulată sau tonerul nu se fixează bine pe hârtie, puteţi regla aceste setări 
Îmbunătăţirea calităţii imprimării. Faceţi clic pe Alte opţiuni de tipărire… din fila Avansat.
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Blocaje de hârtie A

Dacă hârtia se blochează în aparat sau pe tava de hârtie, LED-ul Eroare ( ) va clipi de două ori.
 

a Lăsaţi aparatul pornit timp de 15 minute pentru a permite răcirea acestuia înainte de a atinge 
componentele interioare.

b Folosiţi ambele mâini pentru a scoate uşor hârtia blocată.
 

c Deschideţi capacul superior.
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d Scoateţi cu grijă ansamblul unităţii cilindrului şi cartuşului de toner. Hârtia blocată se poate scoate 
împreună cu ansamblul unităţii cilindrului şi cartuşului de toner sau acesta poate elibera hârtia pentru a 
o trage din interiorul aparatului.

AVERTIZARE
 

SUPRAFAŢĂ FIERBINTE
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e Apăsaţi în jos pe maneta de blocare şi scoateţi cartuşul de toner din unitatea cilindrului. Scoateţi hârtia 
blocată, dacă există, din interiorul unităţii cilindrului.
 

f Reintroduceţi cartuşul de toner în unitatea cilindrului până când auziţi că s-a fixat. Dacă introduceţi 
cartuşul corect, maneta de blocare de pe unitatea cilindrului se va ridica automat.
 

g Reintroduceţi ansamblul unităţii cilindrului şi cartuşului de toner în aparat.
 

h Închideţi capacul superior al aparatului.
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i Asiguraţi-vă de faptul că hârtia se află sub partea de ieşire a ghidajului din spate. Glisaţi ghidajele pentru 
hârtie astfel, încât să corespundă cu formatul hârtiei. Asiguraţi-vă că ghidajele sunt bine fixate în 
locaşele lor.

NOTĂ
Dacă opriţi aparatul în timpul blocajului de hârtie, aparatul va imprima date incomplete de pe calculator. 
Înainte de a porni aparatul, ştergeţi activitatea de gestionare a imprimării de pe calculator.

 

j Asiguraţi-vă de faptul că LED-ul Eroare ( ) este stins şi că LED-ul Pregătit ( ) iluminează cu lumină 
verde.
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Dacă aveţi dificultăţi cu aparatul A

IMPORTANT
• Pentru asistenţă tehnică, sunaţi la numărul din ţara în care aţi cumpărat aparatul. Apelurile trebuie făcute 

din ţara respectivă.

• Dacă credeţi că există o problemă cu aparatul, verificaţi tabelul de mai jos şi urmaţi sfaturile de depanare. 
Majoritatea problemelor pot fi rezolvate cu uşurinţă de dvs.

• Dacă aveţi nevoie de asistenţă suplimentară, Brother Solutions Center oferă cele mai recente răspunsuri 
la întrebările frecvente (FAQs) şi sfaturi tehnice. 
Vizitaţi-ne la http://solutions.brother.com/.

 

http://solutions.brother.com/
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Dificultăţi la imprimare

Dificultăţi Sugestii

Niciun document imprimat. Verificaţi dacă s-a instalat şi s-a selectat driverul de imprimantă corect.

Verificaţi dacă LED-urile indică o eroare. 
(Consultaţi LED-uri (diode luminescente) uu pagina 40 şi Mesaje de eroare în 
Status Monitor uu pagina 52.)

Verificaţi dacă aparatul este online:

(Pentru Windows® 8)
Mişcaţi mouse-ul dvs. în colţul dreapta inferior al suprafeţei de lucru. Când apare 
bara de meniuri faceţi clic pe Setări, apoi pe Panou de control. În grupul Hardware 
şi sunete faceţi clic pe Vizualizaţi dispozitive şi imprimante. Faceţi clic dreapta pe 
Brother HL-XXXX series şi pe Vizualizare imprimare. Faceţi clic pe Imprimantă şi 
asiguraţi-vă că Utilizare imprimantă offline este debifat.

(Pentru Windows Server® 2012)
Mişcaţi mouse-ul dvs. în colţul dreapta inferior al suprafeţei de lucru. Când apare 
bara de meniuri faceţi clic pe Setări, apoi pe Panou de control. În grupul Hardware 
faceţi clic pe Vizualizaţi dispozitive şi imprimante. Faceţi clic dreapta pe 
Brother HL-XXXX series şi pe Vizualizare imprimare. Faceţi clic pe Imprimantă şi 
asiguraţi-vă că Utilizare imprimantă offline este debifat.

(Windows® 7 şi Windows Server® 2008 R2) 

Faceţi clic pe butonul  (Start) şi pe Dispozitive şi imprimante. Faceţi clic 

dreapta pe Brother HL-XXXX series şi pe Vizualizare imprimare. Faceţi clic pe 
Imprimantă şi asiguraţi-vă că Utilizare imprimantă offline este debifat.

(Windows Vista® şi Windows Server® 2008) 

Faceţi clic pe butonul  (Start) , Panou de control, Hardware şi sunete, apoi 

pe Imprimante. Faceţi clic dreapta pe Brother HL-XXXX series. Asiguraţi-vă că 
Utilizare imprimantă offline este deselectat.

(Windows® XP şi Windows Server® 2003) 
Faceţi clic pe butonul Start şi alegeţi Imprimante şi faxuri. Faceţi clic-dreapta pe 
Brother HL-XXXX series. Asiguraţi-vă că Utilizare imprimantă offline este 
deselectat.

Aparatul nu imprimă sau a 
oprit imprimarea în mod 
neaşteptat.

Apăsaţi şi ţineţi apăsat  timp de aproximativ 2 secunde, până când se aprind 

LED-urile. Apoi eliberaţi butonul.

Aparatul va anula acţiunea de imprimare şi o va elimina din memorie. Documentul 
imprimat poate fi incomplet.
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Curăţarea şi verificarea aparatului A

Curăţaţi periodic exteriorul şi interiorul aparatului cu o lavetă uscată, care nu lasă scame. Atunci când înlocuiţi 
cartuşul de toner sau unitatea cilindru, aveţi grijă să curăţaţi interiorul aparatului. Dacă paginile imprimate 
prezintă pete de toner, curăţaţi interiorul aparatului cu o lavetă uscată, care nu lasă scame.

AVERTIZARE
 

NU folosiţi substanţe inflamabile, orice tip de spray, sau solvenţi/lichide organici/organice, care conţin alcool 
sau amoniac pentru a curăţa interiorul sau exteriorul aparatului. Pericol de incendiu sau de şoc electric. 
Folosiţi în schimb numai o lavetă uscată, fără scame.

(uu Ghid de siguranţa produsului: Precauţii generale)
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Informaţii despre aparat A

Setări implicite A

Aparatul are două niveluri de setări implicite; setările implicite au fost configurate în fabrică, înainte de livrare. 

 Setări Init.

 Resetarea setărilor

NOTĂ
• Setările din fabrică nu pot fi modificate.

• Contorul de pagini nu poate fi niciodată schimbat.
 

Setări Init. A

Puteţi reseta parţial aparatul la setările implicite ale imprimantei:

a Opriţi aparatul.

b Asiguraţi-vă că este închis capacul superior şi că este conectat cablul de alimentare.

c În timp ce ţineţi apăsat butonul , deschideţi şi închideţi capacul superior o dată.

d Eliberaţi tasta . Asiguraţi-vă că s-au stins toate LED-urile.

e Apăsaţi de opt ori pe . Asiguraţi-vă că se aprind toate LED-urile, pentru a indica faptul că aparatul 

este resetat la valorile implicite. Aparatul va reporni.

Resetarea setărilor A

Această operaţie va reseta toate setările aparatului la setările iniţiale din fabrică:

a Opriţi aparatul.

b Asiguraţi-vă că este închis capacul superior şi că este conectat cablul de alimentare.

c În timp ce ţineţi apăsat butonul , deschideţi şi închideţi capacul superior o dată.

d Eliberaţi tasta . Asiguraţi-vă că s-au stins toate LED-urile.

e Apăsaţi de zece ori pe . Aparatul va reporni automat.
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B

Generalităţi B

Specificaţii B

Model HL-1110 HL-1112

Tipul imprimantei Laser

Metoda de imprimare Imprimantă laser electrofotografică

Capacitatea memoriei Standard 1 MB

Sursa de alimentare 220 - 240 V c.a., 50/60 Hz

Consum de putere 1 
(general)

Maxim Aprox. 1.056 W

Imprimare Aprox. 380 W la 25C

Ready (Gata 
de operare)

Aprox. 40 W la 25C

Deep Sleep Aprox. 0,5 W

Oprire 2 3 Aprox. 0,28 W

Dimensiuni  

Greutate (cu consumabile) 4,5 kg

Nivelul de 
zgomot

Presiune 
sonoră

Imprimare LPAm = 51 dB (A)

Putere 

fonică 4 5
Imprimare LWAd = 6,60 B (A)

Temperatura Funcţionare 10 - 32.5 C

Depozitare 0 - 40 C

Umiditatea Funcţionare 20 - 80% (fără condensare)

Depozitare 10 - 90% (fără condensare)

Interfaţa USB USB 2.0 de viteză maximă 6 7

Vă recomandăm să utilizaţi un cablu USB 2.0 (tip A/B) de maximum 
2,0 metri lungime.

Funcţionează cu sistemele 
de operare

Windows® Windows® XP Home Edition, Windows® XP Professional, Windows® 

XP Professional x64 Edition, Windows Vista®, Windows® 7, 

Windows® 8, Windows Server® 2003, Windows Server® 2003 x64 

Edition, Windows Server® 2008, Windows Server® 2008 R2,  

Windows Server® 2012

Mac OS Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x

340 mm 238 mm

189 mm
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1 Măsurat când aparatul este conectat la interfaţa USB. 
2 Consumul de curent variază uşor în funcţie de mediul de utilizare sau de gradul de uzură al componentelor.
3 Măsurat în conformitate cu IEC 62301 Ediţia 2.0.
4 Măsurată în conformitate cu metoda descrisă în RAL-UZ171.
5 Echipamentul de birou cu LWAd>6.30 B (A) nu este adecvat pentru a fi utilizat în încăperi în care angajaţii trebuie să se concentreze foarte tare. 

Un astfel de echipament trebuie aşezat în camere separate din cauza emisiilor sonore.
6 De asemenea, aparatul se poate conecta la un calculator care are o interfaţă USB 1.1.
7 Porturile USB fabricate de terţi producători nu sunt compatibile.
8 Randamentul aproximativ al cartuşului este declarat în conformitate cu ISO/IEC 19752.
9 Durata de viaţă a cilindrului este aproximativă şi poate varia în funcţie de tipul de utilizare.

Consumabile Cartuş de toner (Inbox) Aprox. 1.000 de pagini A4 sau 

Letter 8
Aprox. 700 de pagini A4 sau 

Letter 8

Cartuş de toner (Standard) Aprox. 1.000 de pagini A4 sau Letter 8

Nume model TN-1030

Unitate de cilindru Approx. 10.000 de pagini A4 sau Letter (1 pagină/activitate) 9

Nume model DR-1030

Model HL-1110 HL-1112
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Suport de imprimare B

Model HL-1110 HL-1112

Introducer
ea hârtiei

Tava 
pentru 
hârtie

Tip hârtie Hârtie simplă, hârtie reciclată

Paper Size 
(Dimensiune 
hârtie)

A4, Letter, Legal, Folio

Densitate 
hârtie

65 - 105 g/m2

Capacitate 
maximă a tăvii 
cu hârtie

Până la 150 coli de 80 g/m2 Hârtie simplă

Ieşirea 
hârtiei

Tava de ieşire a hârtiei cu 
faţa în jos

Până la 50 coli de 80 g/m2 Hârtie simplă (preluare cu faţa în jos pentru 
tava de ieşire a hârtiei cu faţa în jos)
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Informaţii importante privind alegerea hârtiei B

Informaţiile din această secţiune vă ajută la alegerea hârtiei de utilizat pentru acest aparat.

NOTĂ
Dacă utilizaţi hârtie care nu este recomandată, hârtia se poate bloca sau se poate produce o alimentare 
incorectă.

 

Înainte de a cumpăra o cantitate mare de hârtie B

Asiguraţi-vă că hârtia este indicată pentru aparat.

Hârtie pentru copierea pe hârtie obişnuită B

Hârtia se clasifică, în funcţie de destinaţie, în hârtie pentru imprimare şi hârtie pentru copiere. Destinaţia 
hârtiei este de obicei menţionată pe ambalajul acesteia. Verificaţi ambalajul pentru a vedea dacă este 
adecvată pentru imprimantele laser. Utilizaţi hârtie adecvată pentru imprimantele laser.

Greutatea de bază B

Greutatea de bază a hârtiei diferă, în general, de la ţară la ţară. Vă recomandăm să utilizaţi hârtie cu densitate 

de 70 - 90 g/m2, deşi acest aparat poate lucra şi cu hârtie mai groasă sau mai subţire.

Fibră lungă şi fibră scurtă B

Fibra de celuloză a hârtiei este aliniată în timpul fabricării hârtiei. Hârtia poate fi clasificată în două categorii, 
cu fibră lungă şi cu fibră scurtă. 

Fibrele hârtiei cu fibră lungă sunt în aceeaşi direcţie ca latura lungă a hârtiei. Fibrele hârtiei cu fibră scurte 
sunt perpendiculare pe latura lungă a hârtiei. Deşi majoritatea hârtiei simple de copiere este cu fibra lungă, 
există şi hârtie cu fibră scurtă. Vă recomandăm să utilizaţi hârtie cu fibră lungă pentru acest aparat. Hârtia cu 
fibra scurtă este prea moale pentru sistemul de transport de hârtie al aparatului.

Hârtie acidă şi neutră B

Hârtia se poate împărţi în hârtie acidă şi hârtie neutră.

Deşi la început metodele moderne de fabricare a hârtiei foloseau hârtie acidă, hârtia neutră câştigă tot mai 
mult teren faţă de hârtia acidă, datorită aspectelor legate de protecţia mediului.

Totuşi, în hârtia reciclată se regăsesc multe forme de hârtie acidă. Vă recomandăm să utilizaţi hârtie neutră 
pentru acest aparat.

Pentru a deosebi hârtia acidă de cea neutră puteţi folosi un stilou de verificare a hârtiei acide.

Suprafaţa de imprimare B

Caracteristicile prezentate de faţa şi verso-ul unei coli de hârtie pot fi uşor diferite.

De obicei, latura de deschidere a topului de hârtie este latura de imprimare. Urmaţi instrucţiunile de pe 
ambalajul hârtiei. În general, partea de imprimare este indicată de o săgeată.
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Imprimantă B

1 Viteza de imprimare se poate modifica în funcţie de documentul pe care îl imprimaţi.
2 Din modul „Ready” (Gata de operare)

Model HL-1110 HL-1112

Resolution (Rezoluţie) Până la 600  600 dpi (2400  600 dpi cu funcţie de controlare a 
rezoluţiei)

Viteză de imprimare 1 Imprimare pe o 
singură parte

Până la 20 ppm (dimensiune A4)

Până la 21 ppm (dimensiune Letter)

Durata la prima imprimare 2 Mai puţin de 10 secunde la 23C / 230 V
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