
Referência rápida

Carregando uma bandeja
 1 Remova a bandeja totalmente.

Na bandeja opcional para 500 folhas, abra a tampa.

 2 Pressione a chapa metálica para baixo.

 3 Pressione a guia de largura de guia e a guia de largura 
simultaneamente e deslize-a para a direita.

 4 Pressione a guia de comprimento de guia e a guia de 
comprimento simultaneamente; depois, deslize completamente a 
guia, até o fim de sua extensão.

 5 Flexione as folhas para trás e para frente para separá-las e 
ventile-as. Não dobre e nem amasse a mídia de impressão. 
Endireite as bordas da pilha em uma superfície plana.

 6 Coloque a mídia de impressão no lado esquerdo da bandeja e 
insira-a abaixo da parada metálica, com a face de impressão para 
baixo e na parte da frente da bandeja. Não dobre nem amasse as 
folhas.

Nota: Não exceda a altura máxima da pilha. O excesso de papel 
na bandeja pode causar atolamento.

 7 Pressione a guia de largura de guia e a guia de largura 
simultaneamente e deslize-a até a borda da mídia de impressão.

 8 Pressione a guia de comprimento de guia e a guia de 
comprimento simultaneamente e deslize-a até a borda da mídia 
de impressão.

Na bandeja opcional para 500 folhas, feche a tampa.

 9 Reinstale a bandeja.

Carregando o alimentador 
multiuso
O alimentador multiuso aceita papel comum, envelopes, 
transparências, cartões e etiquetas.

 1 Abra a porta do alimentador multiuso e puxe a extensão para fora.

 2 Desdobre a extensão.

 3 Deslize a guia de largura totalmente para a direita.

 4 Coloque o papel com o lado da impressão para cima ou os 
envelopes com a aba para baixo no alimentador. Empurre a mídia 
de impressão para frente, sem forçá-la.

Nota: Oriente a mídia de impressão corretamente para o 
tamanho, o tipo e o método de impressão que será 
utilizado. Consulte o CD de publicações para obter 
informações detalhadas sobre a orientação da mídia de 
impressão. Não sobrecarregue o alimentador.

 5 Deslize a guia de largura até que ela toque levemente a lateral da 
pilha.

 6 No processador de texto, na planilha, no navegador ou em outro 
aplicativo, selecione Arquivo  Imprimir.

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

 8 Selecione Alimentador MP na caixa de listagem Origem do 
formulário.

 9 Selecione o tipo de mídia de impressão (envelopes, 
transparências e assim por diante) na caixa de listagem Tipo de 
mídia.

 10 Clique em OK e, a seguir, envie o trabalho de impressão como 
sempre.

Cancelando um trabalho de 
impressão
Se o trabalho que você deseja cancelar estiver sendo impresso e a luz 
Pronta/Dados estiver piscando, pressione o botão Cancelar. Todas as 
luzes indicarão que o trabalho de impressão está cancelado.

Imprimindo uma página de 
configurações de menu
Para imprimir uma página de configurações de menu, pressione o botão 
Continuar enquanto somente a luz Pronta/Dados estiver acesa.

Condições do painel do operador
O painel do operador pode ser utilizado para obter funções mais 
detalhadas do que o que está descrito aqui. Consulte o CD de 
publicações para obter mais informações.

Parada 
metálica

Indicador de altura máxima da pilha

Seqüência de luzes Status da impressora

A luz Pronta/Dados está 
acesa.

A impressora está pronta para receber e 
processar dados.

A luz Pronta/Dados 
pisca.

A impressora está ocupada recebendo ou 
processando dados.

• A luz Pronta/Dados 
está acesa.

• A luz Pressione 
Continuar está acesa.

A impressora está esperando dados 
adicionais.

A luz Erro está acesa. A tampa superior da impressora está 
aberta ou o cartucho de impressão não foi 
instalado.

• A luz Erro está acesa.

• A luz Pressione 
Continuar está acesa.

Ocorreu um erro secundário.

• Pressione rapidamente o botão 
Continuar duas vezes para exibir a 
seqüência de luzes de erro secundária.

• Consulte o CD de publicações para 
resolver o problema.

• A luz Carregar/
Remover papel está 
acesa.

• A luz Pressione 
Continuar está acesa.

A impressora está sem mídia de impressão 
ou a mídia não foi carregada corretamente.

• A luz Carregar/
Remover papel pisca.

• A luz Pressione 
Continuar está acesa.

• A impressora está solicitando o 
carregamento de uma folha de mídia no 
alimentador multiuso.

• Pressione Continuar para imprimir a 
página.

• A luz Atolamento de 
papel está acesa.

• A luz Pressione 
Continuar está acesa.

A impressora detecta um atolamento.

• Pressione rapidamente o botão 
Continuar duas vezes para exibir a 
seqüência de luzes de atolamento.

• Consulte “Eliminando atolamentos” neste 
cartão ou no CD de publicações.

• A luz Pronta/Dados 
está acesa.

• A luz Pouco toner está 
acesa.

A impressora está emitindo um alerta de 
que o nível de toner está baixo. Remova o 
cartucho e movimente-o para que seja 
possível imprimir mais algumas páginas 
antes de substituí-lo.

Seqüência de luzes Status da impressora
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Eliminando atolamentos
Para apagar a luz de erro de Atolamento de papel e continuar a 
impressão, é preciso remover todos os atolamentos e pressionar 
Continuar.

A tabela a seguir pode ajudar a localizar o atolamento com base na 
seqüência de luzes de atolamento. No entanto, ainda é preciso 
verificar cada área possível de atolamento para localizar todos os 
atolamentos.

Seqüências de luzes de atolamento

Atolamentos sob o cartucho de impressão 
ou no fusor

 1 Abra a porta frontal superior utilizando as garras prendedoras.

 2 Remova o cartucho de impressão.

CUIDADO! A parte interna traseira da impressora pode estar 
quente.

Aviso! Não toque no cilindro fotocondutor embaixo do 
cartucho de impressão.

 3 Remova quaisquer atolamentos.

 4 Reinstale o cartucho de impressão.
 5 Feche a porta frontal superior.

Atolamentos atrás da porta da bandeja de 
saída traseira

 1 Abra a porta da bandeja de saída traseira.

 2 Remova quaisquer atolamentos.

Para eliminar um atolamento nessa área, é preciso remover o 
cartucho de impressão.

 3 Feche a porta da bandeja de saída traseira.

Atolamentos na bandeja
 1 Abra cuidadosamente a bandeja até que você possa ver o 

atolamento.
 2 Remova quaisquer atolamentos.

Se você vir uma mídia de impressão sobre a parada metálica, 
remova completamente a bandeja. Pressione a mídia de 
impressão para baixo para travar a chapa metálica em sua 
posição. Reposicione a mídia de impressão sob a parada 
metálica.

 3 Reinstale a bandeja.

Atolamentos sob a impressora
A mídia de impressão pode atolar sob a impressora e acima da 
bandeja 1 quando a função de frente e verso estiver em uso. Para 
eliminar esse tipo de atolamento:

 1 Remova completamente a bandeja 1.

 2 Pressione a alavanca verde abaixo da impressora para a 
esquerda.

 3 Remova quaisquer atolamentos.
 4 Segure a guia na porta traseira e puxe para abrir a porta.

 5 Pressione a alavanca verde abaixo da impressora para a direita.

 6 Remova quaisquer atolamentos.
 7 Feche a porta traseira e reinstale a bandeja.

Atolamentos na bandeja de saída padrão ou 
no alimentador multiuso
Remova quaisquer atolamentos dessas áreas.

Se precisar de mais informações
• Consulte o Guia de instalação ou o CD de publicações para obter 

informações sobre o uso e a manutenção de sua impressora.

• Entre em contato com seu administrador ou com o Help desk se 
você possui perguntas sobre a impressão na rede.

Seqüência de luzes Significado

• A luz Pronta/Dados 
está acesa.

• A luz Atolamento de 
papel está acesa.

• A luz Pressione 
Continuar está acesa.

Atolamento na entrada — consulte:

• “Atolamentos sob o cartucho de 
impressão ou no fusor”

• “Atolamentos na bandeja”

• A luz Pouco toner está 
acesa.

• A luz Atolamento de 
papel está acesa.

• A luz Pressione 
Continuar está acesa.

Atolamento na saída — consulte:

• “Atolamentos sob o cartucho de 
impressão ou no fusor”

• “Atolamentos atrás da porta da bandeja 
de saída traseira”

• A luz Pouco toner 
pisca.

• A luz Atolamento de 
papel está acesa.

• A luz Pressione 
Continuar está acesa.

Atolamento na unidade de frente e verso — 
consulte:

“Atolamentos sob a impressora”

• A luz Pronta/Dados 
pisca.

• A luz Atolamento de 
papel está acesa.

• A luz Pressione 
Continuar está acesa.

Atolamento no alimentador multiuso:

• Remova quaisquer atolamentos do 
alimentador multiuso.

• Certifique-se de que a mídia de 
impressão no alimentador multiuso esteja 
carregada corretamente.

Garras prendedoras


