
Referência Rápida

Painel do operador

Pressione Menu para:

• Entrar nos menus do estado Pronta.

• Rolar pelos menus ou valores.

• Aumentar ou diminuir um valor numérico.

• Exibir o Menu trabalho enquanto a impressora está ocupada.

Pressione Selecionar para:

• Selecionar o item na segunda linha do display.

• Salvar a seleção como uma nova configuração padrão.

Pressione Retornar para voltar ao nível de menu anterior.

Pressione Continuar para:

• Sair dos menus da impressora e retornar ao estado Pronta.

• Eliminar mensagens.

Pressione Parar para interromper temporariamente toda a atividade de impressão 
sem perder dados.

Impressão destas informações de 
referência rápida
Estas informações de referência rápida também estão incluídas, em um formato 
imprimível, no CD de publicações que acompanha a sua impressora.

Impressão de trabalhos confidenciais
Se desejar imprimir um trabalho pessoal ou confidencial e não quiser que mais 
ninguém o veja, a impressora poderá manter o trabalho na memória até que você 
chegue na impressora.

Nota: Isso funciona apenas com os drivers de impressora personalizados. Esses 
drivers estão localizados no CD de drivers que acompanha a sua impressora.

Para imprimir um trabalho confidencial:

 1 Em seu processador de textos, planilha, navegador ou outro aplicativo, 
selecione
Arquivo  Imprimir.

 2 Clique em Propriedades (ou Opções, Impressora ou Configuração, 
dependendo do aplicativo) para exibir as configurações do driver da impressora. 

 3 Clique em Ajuda e consulte o tópico “Impressão confidencial” ou “Imprimir e 
reter”. Siga as instruções. 

Nota: Se você enviar um arquivo grande para uma impressora de rede compartilhada, 
ele permanecerá na memória da impressora até que você o imprima. Isso pode 
impedir que outras pessoas imprimam. Recupere seus trabalhos de impressão 
assim que possível. Para verificar a quantidade de memória em sua impressora, 
consulte Impressão de uma página de configurações de menu.

 4 Vá até a impressora e utilize o painel do operador para acessar seu trabalho de 
impressão confidencial:

a Pressione Menu até ver o Menu trabalho e, então, pressione Selecionar.

b Pressione Menu até aparecer Trabalho confidencial e, então, pressione 
Selecionar. 

c Pressione Menu até aparecer seu nome de usuário e, então, pressione 
Selecionar.

d Digite o número de identificação pessoal (PIN) de quatro dígitos utilizando 
os botões numerados no painel do operador. Ao digitar seu PIN, asteriscos 
aparecerão no display.

e Pressione Menu até aparecer o Imprimir 1 trab. e, então, pressione 
Selecionar. (Imp todos trabs envia todos os trabalhos com o mesmo 
nome de usuário e PIN imediatamente para a impressora.)

f Pressione Menu até aparecer o trabalho que você deseja imprimir e, 
então, pressione Selecionar. 

g Pressione Continuar para enviar o trabalho para a impressora.

Depois que o trabalho for impresso, ele será excluído da memória da impressora e 
a impressora retornará ao estado Pronta.

Eliminação de atolamentos
Esta seção mostra como eliminar atolamentos com base nas mensagens de 
atolamento do painel do operador. Para eliminar atolamentos, segure a mídia atolada 
com as duas mãos e puxe-a cuidadosamente para fora da impressora para removê-la.

Aviso: Não tente eliminar um atolamento usando ferramentas ou 
instrumentos. Isso pode causar danos permanentes à 
impressora.

Atolamentos por trás da porta traseira

CUIDADO: O interior da impressora, próximo ao fusor, é quente.

Para acessar os atolamentos por trás da porta traseira, abra a porta traseira e puxe 
para abrir ambas as alavancas de liberação do fusor. Lembre-se de reposicionar as 
alavancas de liberação do fusor depois de remover o atolamento.

Display do painel do operador: 201 Atolamento de papel

Display do painel do operador: 202 Atolamento de papel

Atolamentos na unidade duplex opcional

Display do painel do operador: 230 Atolamento de papel

Display do painel do operador: 231 Atolamento de papel

Atolamentos nas bandejas

Display do painel do operador: 241 Atolamento de papel 
(bandeja padrão)

Display do painel do operador: 242 Atolamento de papel 
(bandeja para 530 folhas opcional)

 

Nota: Para um atolamento na bandeja para 530 folhas opcional, você pode não 
precisar remover totalmente a bandeja de sua gaveta.
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Continuar 5 Parar 6
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Carregamento de uma bandeja

Carregue a mídia em qualquer uma das bandejas padrão ou opcionais. Todas as 
bandejas são carregadas da mesma forma.

 1 Remova a bandeja.
 2 Se estiver carregando uma bandeja Ofício opcional, abra a tampa.
 3 Aperte as guias de comprimento juntas, como mostrado, e deslize a guia para 

a posição correta correspondente ao tamanho da mídia que você está 
carregando.

 4 Aperte as guias de largura juntas, como mostrado, e deslize a guia para a 
posição correta correspondente ao tamanho da mídia que você está carregando.

 5 Coloque a mídia na bandeja com a face de impressão recomendada voltada 
para cima para impressão de um lado e voltada para baixo para impressão 
dos dois lados. Não carregue mídia acima da linha de carga.

 6 Se estiver carregando uma bandeja Ofício opcional, feche a tampa.
 7 Insira novamente a bandeja.

Carregamento de papel timbrado
O papel timbrado deve ser carregado de maneira diferente, dependendo das opções 
instaladas.

Mensagens comuns da impressora

Cancelamento de um trabalho de 
impressão
Para cancelar um trabalho de impressão depois de ter iniciado a impressão:

 1 Pressione Menu até ver o Menu trabalho e, então, pressione Selecionar.
 2 Pressione Menu até aparecer Cancelar trab. e, então, pressione Selecionar.

Impressão de uma página de configurações 
de menu
Para verificar as configurações de Tamanho do Papel e Tipo de Papel, e para verificar 
as opções instaladas e a memória, imprima uma página de configurações de menu:

 1 Pressione Menu até aparecer Menu utilitários e, então, pressione 
Selecionar.

 2 Pressione Menu até aparecer Imprimir menus e, então, pressione Selecionar. 
A página de configurações de menu é impressa.

Menus do painel do operador

Impressão 
de um lado

(qualquer 
bandeja)

Impressão 
dos dois 
lados

(qualquer 
bandeja)

Linhas de 
carga

Guia de 
comprimento

Indicadores 
de tamanho 
do papel

Guia de 
largura Mensagem Ações

Mudar Bandeja x

A impressora está 
solicitando um tamanho 
ou tipo de mídia 
diferente da mídia que 
está carregada.

• Remova a mídia carregada atualmente da 
bandeja especificada e, então, carregue a 
mídia solicitada.

• Pressione Selecionar para eliminar a 
mensagem e imprimir na mídia carregada 
atualmente na bandeja.

• Cancele o trabalho atual.

Esperando

A impressora recebeu 
dados para imprimir 
mas está aguardando 
por um comando ou 
dados adicionais. 

• Pressione Continuar para imprimir o 
conteúdo do buffer.

• Cancele o trabalho atual.

Não pronta

A impressora não está 
pronta para processar 
dados.

Pressione Continuar para deixar a 
impressora pronta para receber trabalhos.

Esvaziando buffer

A impressora está 
descartando o trabalho 
de impressão atual.

• Aguarde a mensagem desaparecer.

• Às vezes, esta mensagem significa que 
os dados do driver não correspondem ao 
que a impressora esperava. Se a situação 
ocorrer novamente, tente imprimir a partir 
de outro driver da impressora.
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MENU PAPEL
Origem do papel
Tamanho de papel
Tipo de papel
Tipos 
personalizados
Configuração 
Universal
Tamanho substituto
Peso do papel
Carregamento de 
papel

MENU ACABAM.
Frente e verso
Encad – Frt/Vrs
Cópias
Pág. Em Branco
Agrupar
Folhas Separad
Origem Separador
Impres. múlt. pág.
Ordem Multipág
Visão Multipág
Borda Múltipág

MENU 
UTILITÁRIOS
Imprimir Menus
Imp config rede
Imp config rede <x>
Imprimir Fontes
Imprim Diretório
Padrões Fábrica
Remover trabs 
retidos
Formatar Flash
Desfragmentar 
Flash
Formatar Disco
Estat Cont Trab
Rastreio Hex
Est. cobertura

MENU 
TRABALHO
Cancelar trab.
Trabalho 
confidencial
Trabs retidos
Redefinir Impres
Imprimir Buffer
Abortar 
restauração

MENU 
CONFIGUR
Linguagem 
Impres
Economia energia
Salvar Recursos
Alvo p/ Download
Timeout Impress
Timeout Espera
Continuar Autom
Recup Atolamento
Proteger Página
Idioma Exibição
Controle Alarme
Alarme do Toner
Cont. Trabalho

MENU SERIAL
Comutação p/ PCL
Comutação p/ PS
Modo NPA
Buffer Serial
Buffer Trabalhos
RS-232/ RS-422
Polaridade RS422
Protocolo Serial
XON Robusto
Baud
Bits de Dados
Paridade
DSR Privileg

MENU REDE
Comutação p/ PCL
Comutação p/ PS
Modo NPA
Buffer de Rede
Buffer Trabalhos
MAC Binary PS
CONFIG REDE 
PADR
Configuração de 
Rede <x>

MENU USB
Comutação p/ PCL
Comutação p/ PS
Modo NPA
Buffer de USB
Buffer Trabalhos
MAC Binary PS

MENU DE EMUL 
PCL
Origem Fontes
Nome da Fonte
Tamanho do Ponto
Pitch
Conj Símbolos
Orientação
Linhas Página
Largura A4
Renum Bandeja
RC Autom após AL
AL Autom após RC

MENU 
POSTSCRIPT
Imprimir erro PS
Prioridad Fonte
Suavizar Imagem
MENU PDF

Menu Paralela
Comutação p/ PCL
Comutação p/ PS
Modo NPA
Buffer Paralelo
Buffer Trabalhos
Status Avançado
Protocolo
Honor Init
Modo Paralelo 1
Modo Paralelo 2
MAC Binary PS

MENU AJUDA
Imprimir tudo
Guia de ajuda
Imprimindo guia
Guia suprimentos
Qualid impressão
Qualidade cor
Guia de mídias
Guia de conexão
Guia transporte
Impr. defeitos
Limpeza atolam.

MENU 
SUPRIMENTOS
Toner <cor>
Recipiente coletor
Fotorrevelador
Fusor
Vida útil dos 
suprimentos
Substituir 
suprimentos

MENU DE CORES
Modo de 
impressão
Correção de cor
Escurec. toner
Economiz. cor
Equilíbrio de cores
Exemp. de cores
Cor manual


