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Ao enviar um trabalho para a impressora, você pode especificar no driver que a impressora 
deve reter o trabalho na memória e não imprimi-lo imediatamente. Quando você desejar 
imprimir o trabalho, vá até a impressora e utilize os menus do painel do operador para 
identificar qual trabalho retido deseja imprimir. 

Utilize essa função para:

• Solicitar cópias extras de um trabalho após ele ser impresso.
• Adiar a impressão de um trabalho.
• Verificar uma cópia antes de imprimir cópias adicionais.
• Imprimir um trabalho confidencial quando puder estar perto da impressora para 

recolhê-lo.

Para obter mais informações, clique em uma das opções a seguir:

• Imprimindo e excluindo trabalhos retidos 
• Repetir impressão
• Reservar impressão
• Verificar impressão
• Trabalhos confidenciais
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Imprimindo e excluindo trabalhos retidos
Quando os trabalhos retidos estiverem armazenados na memória da impressora, utilize o 
painel do operador da impressora para especificar o que deseja fazer com um ou mais dos 
trabalhos. No Menu Trabalho, selecione Trabalho confidencial ou Trabalhos retidos 
(Repetir impressão, Reservar impressão e Verificar trabalho de impressão). Se selecionar 
Trabalho confidencial, será necessário digitar o número de identificação pessoal (PIN) 
especificado no driver quando o trabalho for enviado. Consulte Trabalhos confidenciais 
para obter mais informações.

Nos itens de menu Trabalho confidencial ou Trabalhos retidos, você tem cinco opções. 

• Imp. todos trabs.
• Imprimir um trabalho
• Excl. todos trabs
• Excluir um trabalho
• Imprimir cópias

Aviso: Se você selecionar Excluir todos os trabalhos no item de menu 
Trabalhos retidos, serão excluídos Repetir impressão, Reservar 
impressão e Verificar trabalhos de impressão armazenados na memória 
da impressora. Isso inclui os trabalhos enviados para a impressora por 
você ou por outras pessoas da rede. Cuidado ao selecionar essa opção.

http://www.lexmark.com
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Acessando trabalhos retidos no painel do operador

1 Para acessar trabalhos retidos no painel do operador:

– Se a impressora estiver Ocupada, pressione Menu> para exibir o Menu Trabalho.
– Se a impressora estiver Pronta, continue com a etapa 2.

2 Pressione Menu> ou <Menu até aparecer TRABALHOS RETIDOS ou TRABALHO 
CONFIDENCIAL  no painel do operador, dependendo do tipo de trabalho que você 
deseja acessar.

3 Pressione Selecionar.

Nota: Se você estiver procurando um trabalho confidencial, o PIN será 
solicitado. Consulte Trabalhos confidenciais para obter mais 
informações.

4 Pressione Menu> ou <Menu até que a ação que você deseja executar apareça na 
segunda linha do painel do operador (imprimir um trabalho, excluir um trabalho, etc.).

5 Pressione Selecionar.

– Se você estiver procurando um trabalho específico, pressione Menu> e <Menu 
para rolar pela lista de trabalhos disponíveis e pressione Selecionar quando 
aparecer o trabalho correto. Aparecerá um asterisco (*) ao lado do nome do 
trabalho, indicando que você optou por imprimir ou excluir o trabalho.

http://www.lexmark.com
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– Se for solicitado que você digite o número de cópias que deseja imprimir, utilize os 
botões Menu> e <Menu para aumentar ou diminuir o número no painel do operador 
e pressione Selecionar.

6 Pressione Ir para imprimir ou excluir trabalhos específicos marcados.

A impressora exibe rapidamente mensagens indicando quais funções de impressão e 
de retenção está executando e depois volta para o estado Pronta.

Reconhecendo erros de formatação

Se aparecer o símbolo no painel do operador, significa que a impressora teve problemas 
para formatar um ou mais dos trabalhos retidos. Esses problemas na formatação são 
normalmente o resultado de memória insuficiente na impressora ou dados inválidos, que 
podem fazer com que a impressora descarte o trabalho.

Quando aparecer o símbolo ao lado de um trabalho retido, será possível:

• Imprimir o trabalho. Entretanto, lembre-se de que somente uma parte do trabalho 
poderá ser impressa.

• Excluir o trabalho. Você pode optar por liberar memória adicional da impressora, 
rolando pela lista de trabalhos retidos e excluindo outros trabalhos enviados para a 
impressora. 

Se sempre ocorrerem erros de formatação com trabalhos retidos, a impressora precisa de 
mais memória (consulte Memória da impressora).

http://www.lexmark.com
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Repetir impressão
Se você enviar um comando Repetir trabalho de impressão, serão impressas todas as 
cópias solicitadas do trabalho e a impressora armazenará o trabalho na memória para que, 
posteriormente, seja possível imprimir mais cópias. É possível imprimir cópias adicionais, 
desde que o trabalho permaneça na memória. 

Nota: O comando Repetir trabalhos de impressão é excluído automaticamente 
da memória quando a impressora precisa de memória extra para 
processar outros trabalhos retidos.

Reservar impressão
Se você enviar um comando Reservar trabalho de impressão, a impressora armazenará o 
trabalho na memória para que você possa imprimi-lo posteriormente. O trabalho é retido na 
memória até que você o exclua do menu Trabalhos retidos. O comando Reservar trabalhos 
de impressão poderá ser excluído (consulte 37 Memória insuficiente) se a impressora 
precisar de memória extra para processar trabalhos retidos adicionais. 

Consulte Imprimindo e excluindo trabalhos retidos para obter mais informações sobre 
como imprimir e excluir o comando Reservar trabalhos de impressão.

http://www.lexmark.com
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Verificar impressão
Se você enviar um comando Verificar trabalho de impressão, uma cópia será impressa e as 
cópias restantes solicitadas a partir do driver serão retidas na memória da impressora. Utilize 
o comando Verificar impressão para verificar se a primeira cópia é satisfatória, antes de 
imprimir as cópias restantes. 

Consulte Imprimindo e excluindo trabalhos retidos se você precisar de ajuda para 
imprimir as cópias adicionais armazenadas na memória.

Nota: Quando todas as cópias forem impressas, o comando Verificar trabalho 
de impressão será excluído da memória.
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Trabalhos confidenciais
Quando você envia um trabalho para a impressora, pode digitar um número de identificação 
pessoal (PIN) no driver. O PIN deve ter quatro dígitos, com números de 1 a 6. O trabalho fica 
retido na memória da impressora até que você digite o mesmo PIN de quatro dígitos no 
painel do operador da impressora e opte por imprimir ou excluir o trabalho. Isso garante que 
o trabalho não seja impresso antes que você esteja próximo para recolhê-lo e que mais 
ninguém possa imprimir o trabalho.

Quando você seleciona Trabalho confidencial no Menu Trabalho, aparece o seguinte prompt:

Digite o PIN atribuído e pressione Ir para imprimir o trabalho confidencial.

1 Menu 2 Selecionar 3

Continuar 5

Retornar 4

Parar 6

Digite o PIN:

=______
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