
Mapa de menus

Lista de menus
Dispositivo Imprimir Configuração do marcador Papel

Preferências

Notificações

Listas de grupos

Tipos de alerta

Descrição lógica de anti-spam

Supressão de alertas duplicados

Gerenciamento de energia

Informações enviadas à Lexmark

Acessibilidade

Restaurar padrões de fábrica

Manutenção

Ícones visíveis da tela inicial.

Atualizar firmware

Sobre esta impressora

Layout

Concluindo

Configuração

Qualidade

Cont. de trabalhos

Imagem

XPS

PDF

HTML

PostScript

PCL

PPDS

Adicionar marcador

Adicionar pasta

Excluir

Config. de bandeja

Configuração de
mídia

Configuração das
bandejas

Copiar Fax E-mail FTP

Copiar padrões Configurações gerais do fax

Configuração de servidor de fax

Definições de T.38

Definições de VoIP

Definições de SIP

Definições de H.323

Folha de rosto do fax

Configurações de envio de fax

Configurações de recebimento de fax

Configurações de log de fax

Configurações de alto-falante

Padrões de e-mail

Configuração de e-mail

Configuração de link da Web

Padrões de FTP
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Rede/portas Unidade USB Segurança Relatórios

Visão geral sobre rede

Sem fio

AirPrint

Impressão direta por Wi-Fi

Ethernet

TCP/IP

IPv6

SNMP

IPSec

Configuração LPD

HTTP/FTP

ThinPrint

USB

Paralela [x]

Serial

Impressão da unidade flash Métodos de login

Gerenciamento de certificados

Acesso à porta TCP/IP

Programar dispositivos USB

Log de auditoria de segurança

Restrições de login

Impressão confidencial

Criptografia de disco

Apagar arquivos de dados tempo-
rários

Diversos

Página de definições
de menu

Dispositivo

Imprimir

Atalhos

Rede

Resumo do log de
eventos

Uso do painel de controle

Utilize Para

1 Exibir • Exibir mensagens e status da impressora.

• Configurar e operar a impressora.

2 Botão Início Ir para a tela inicial.

3 Botão Liga/desliga Ligar ou desligar a impressora.

• Ligar ou desligar a impressora.

• Tirar a impressora do modo de Suspensão ou Hibernação.

4 Teclado Inserir números ou símbolos na impressora.

5 Botão Pausar Inserir uma pausa de dois segundos na discagem em um número de fax.

6 Botão Iniciar Inicie um trabalho, dependendo do modo selecionado.
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Utilize Para

7 Botão Limpar tudo ou Redefinir Redefine as configurações padrão de uma função, como cópia, envio de fax ou digitali-
zação.

8 Botão Parar ou Cancelar Parar o trabalho atual.

9 Botão Voltar Retornar à tela anterior.

10 Luz do indicador Verificar o status da impressora. Para obter mais informações, consulte o tópico "Para
entender as cores da luz do indicador".

11 Botões de volume Ajustar o volume do fone de ouvido ou alto-falante.

12 Porta para fone de ouvido ou
alto-falante

Conectar um fone de ouvido ou alto-falante.

Compreendendo as cores da luz do indicador
Luz do indicador Status da impressora

Desativar A impressora está desligada ou no modo Hibernação.

Azul A impressora está pronta ou processando dados.

Vermelho A impressora exigir intervenção do usuário.

Uso da tela inicial
Quando a impressora é ligada, o visor mostra a tela inicial. Use os ícones e os botões da tela inicial para iniciar uma
ação.

Nota: Sua tela inicial pode variar dependendo de suas configurações personalizadas, de sua configuração
administrativa e das soluções incorporadas ativas.

Toque em Para

1 Alterar idioma Alterar o idioma no visor da impressora.

2 Copiar Fazer cópias

3 Gerenciador de
documentos

Acessar trabalhos suspensos, marcadores e aplicativos.
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Toque em Para

4 Fax Enviar fax.

5 USB Exibe, seleciona ou imprime fotografias e documentos de uma unidade flash.

6 E-mail Enviar e-mails.

7 Perfis de digitalização Digitalizar documentos e salvá-los diretamente no computador.

8 FTP Digitalizar documentos e salvá-los diretamente no servidor FTP.

9 Perfis do aplicativo Acesse perfis e aplicativos.

10 Bloquear disp Impedir que os usuários acessem funções da impressora na tela inicial.

11 Fila de trabalhos Exibir todos os trabalhos de impressão atuais.

Nota: Você também pode acessar essa definição tocando na parte superior da tela inicial.

12 Fax retidos Exibir todos os trabalhos de fax suspensos no momento.

13 Definições Acessar os menus da impressora.

Nota: Ative os menus da impressora. No Embedded Web Server, clique em Configurações >
Dispositivo > Manutenção > menu Configuração > menus de Painel > Ativado.

14 Status/suprimentos • Exibir um aviso ou mensagem de erro da impressora sempre que ela exigir intervenção para
continuar o processo.

• Veja mais informações sobre avisos ou mensagens da impressora e como limpá-los.

Nota: Você também pode acessar essa definição tocando na parte superior da tela inicial.

15 Atalhos Organizar todos os atalhos.

Recursos

Recurso Descrição

Caminho do menu

Exemplo:

Definições > Copiar > Copiar padrões >
Número de cópias

O caminho do menu fica localizado na parte superior de cada tela de menu. Esse recurso
mostra o caminho tomado para chegar ao menu atual.

Toque em qualquer uma das palavras sublinhadas para retornar ao menu anterior.

Salve as alterações de uma configuração antes de retornar ao menu anterior.

A tela atual em um caminho do menu não é sublinhada.

Nota: Esse recurso é exibido apenas na tela do menu Configurações.

Aviso Se ocorrer uma condição de erro, esse ícone será exibido. Toque na parte superior da tela
inicial para mostrar a mensagem de erro.

Barras de notificações Exibe o status atual da impressora, mensagens e trabalhos.

Endereço IP da impressora

Exemplo: 123.123.123.123

O endereço IP da impressora fica no canto superior da tela inicial. Use o endereço IP para
acessar o Embedded Web Server e configurar remotamente as definições da impressora.
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