
dor

Menu de Emul. 
de PCL
Origem Fontes
Nome da Fonte
Tamanho do Ponto
Pitch
Conj. Símbolos
Orientação
Linhas Página
Largura A4
Renum. Bandeja
CR automático 
após LF
AL Autom. após RC

Menu Qualidade
Resolução da 
impressão
Tonalidade do 
toner
PQET
Apropriado para 
imagens

Menu Trabalho
Trabalho 
confidencial
Trabalhos Retidos
Cancelar trab.
Redefinir Impres.
Buffer de 
impressão
Gramp. inicial
Redef. band. ativa

Menu Utilitários
Imprimir Menus
Imp. config. rede 
<x>
Imprimir Fontes
Imprim. Diretório
Padrões Fábrica
Formatar Flash
Desfragmentar 
Flash
Formatar Disco
Estat. Cont. Trab.
Rastreamento hex

Menu Configur.
Linguagem 
Impres.
Economizador de 
energia
Salvar Recursos
Destino 
carregamento
Tempo de espera 
de impressão
Tempo de espera
Continuar Autom.
Recuperação de 
atolamento
Proteção de 
página
Idioma Exibição
Controle Alarme
Alarme do toner
Alarme de 
grampos
Contabilização de 
trabalhos

Menu PostScript
Imprimir Erro PS
Prioridade de 
Fontes

Menu Serial
Comutação p/ PCL
Comutação p/ PS
Modo NPA
Buffer Serial
Buffer Trabalhos
RS-232/RS-422
Polaridade RS-422
Protocolo Serial
Robust XON
Baud
Bits de Dados
Paridade
Aceitar DSR

Menu Rede
Comutação p/ PCL
Comutação p/ PS
Modo NPA
Buffer de Rede
Buffer Trabalhos
Configuração de 
Rede<x>
Mac Binary PS

Menu Paralela
Comutação p/ PCL
Comutação p/ PS
Modo NPA
Buffer Paralelo
Buffer Trabalhos
Status avançado
Protocolo
Aceitar Init.
Modo paralelo 1
Modo paralelo 2

Menu de IV
Porta de IV
Comutação p/ 
PCL
Comutação p/ PS
Modo NPA
Buffer 
infravermelho
Buffer Trabalhos
Tamanho Janela
Atraso de 
transmissão
Taxa trans. máx.

Acessando áreas de atolamento de papel

Abra as portas e tampas, remova as bandejas de papel e as opções de acesso 
às áreas de atolamento de papel. Se sua impressora tiver um alimentador 
multiuso, é possível ver quando a porta frontal inferior estará aberta. A figura 
mostra o local das origens do papel e as possíveis áreas de atolamento. 

Aviso: Não tente limpar nenhum atolamento de papel usando 
ferramentas ou instrumentos. Isso pode danificar a 
impressora permanentemente.

27x Atolamento de papel
28x Atolamento de papel
Porta traseira de:

Caixa de correio com 5 
bandejas
Expansor de saída
(Alta capacidade
de alta capacidade
e StapleSmart
não mostrado)

202 Atolamento de papel
Porta traseira da 
impressora

230 Atolamento de papel
Porta traseira duplex

200 Atolamento de papel
201 Atolamento de papel
Porta frontal superior

250 Atolamento de papel
Porta frontal inferior
(para baixo quando o 
alimentador de envelopes 
está instalado)

24x Atolamento de papel
Bandeja de entrada 
integrada

230 Atolamento de papel
frontal duplex
 tampa de acesso

24x Atolamento de papel
Bandejas de papel

260 Atolamento de papel
Alimentador de envelopes
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Referência Rápida
Lexmark T620 e T622
Impressora a laser

Painel do operador

Pressione Menu para:

• Abrir os menus no estado Pronta
• Rolar pelos menus ou valores
• Aumentar ou diminuir um valor numérico
• Exibir o Menu Trabalho ou o Menu Suprimentos 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 Returnar para:

• Retornar ao nível de menu anterior

Pressione Continuar para:

• Sair dos menus da impressora e retornar ao estado Pronta
• Limpar mensagens

Pressione Parar para:

• Interromper temporariamente todas as atividades sem 
perder os dados

Pronta

1 Menu 2 Selecionar 3 Retornar 4

Continuar 5 Parar 6

Menus do painel do opera

Menu Papel
Origem do papel
Tamanho Papel
Tipo de Papel
Tipos 
personalizados
Configuração 
Universal
Bandeja de saída
Configurar 
bandejas
Band. de estouro
Atribuir Tipo/Bandeja
Tamanho 
Substituto
Configurar MP
Melhorar Envelop.
Textura do papel
Peso do Papel
Carreg. de Papel

Menu 
Encadernação
Frente e Verso
Encad. - Frt/Vrs
Cópias
Pág. em Branco
Intercalação
Folhas Separad.
Origem Separador
Impressão de 
múltiplas páginas
Ordem Multipág.
Visão Multipág.
Borda Multipág.
Trab. p/ grampear
Org. inicial grmp.
Deslocar págs.

Menu LocalTalk
Porta LocalTalk
Comutação p/ 
PCL
Comutação p/ PS
Modo NPA
Buffer LocalTalk
Buffer Trabalhos
Hosts NPA
Nome LocalTalk
Ender. LocalTalk
Zona LocalTalk

Menu USB
Comutação p/ 
PCL
Comutação p/ PS
Modo NPA
Buffer USB
Buffer Trabalhos
Mac Binary PS



Carregando o alimentador multiuso
1 Empurre a lingüeta de liberação inferior.

2 Puxe a barra metálica para fora o suficiente para suportar 
o tamanho do papel.

3 Deslize a guia da borda do papel totalmente à direita.

Tamanhos e tipos de material de impressão

Esta impressora os seguintes:

Tipos

 Tamanhos:

 Papel e transparências            Envelopes

Papel Comum Etiquetas Pré-impresso Envelope
Cartões Encorpado Papel Colorido
Transparência Timbrado Person. 

Tipo <x>

Carta A3 B4 Fólio* Envelope 9
Ofício A4 B5 Declaração* Envelope DL
Executivo A5 11x17 Envelope B5

Envelope C5
Envelope 7 3/4
Envelope 10

*Este tamanho não fica disponível até que Detecção de 
tamanho esteja desativada. Para obter mais detalhes, 
consulte as informações on-line.

Guia de 
largura 
do papel

rma diferente, dependendo das opções que 

ndeja de papel No alimentador multiuso

Problemas de qualidade de impressão

Problema Ação

A impressão está muito clara. • O toner pode estar baixo. Para utilizar o restante do toner, 
remova o cartucho segurando nas alças com ambas as mãos. 
Com as setas do cartucho apontando para baixo, agite o 
cartucho de impressão para frente e para trás. Reinstale o 
cartucho e pressione Continuar.

• Altere a configuração Tonalidade do toner, no Menu Qualidade.

• Se estiver imprimindo em uma superfície de impressão 
irregular, altere as configurações de Peso do papel e Textura do 
papel no Menu Papel.

Verifique se o material de impressão correto está sendo utilizado.

Aparecem sombras no fundo ou névoa 
de toner nas páginas impressas.

• Verifique se o cartucho de impressão está corretamente 
instalado.

• Troque o cartucho de impressão.

• Se o problema continuar, troque o rolo carregador.

Aparecem listras na página. • O toner pode estar baixo. Para utilizar o restante do toner, 
remova o cartucho segurando nas alças com ambas as mãos 
e, em seguida, agite o cartucho de impressão com força. 
Reinstale o mesmo cartucho de impressão. 

• Se você estiver usando formulários pré-impressos, certifique-se 
de que a tinta possa suportar temperaturas de 212ºC (414ºF).

O trabalho é impresso, mas as margens 
esquerda e superior estão incorretas. 

• Verifique se a configuração de Tamanho do Papel, no Menu 
Papel está correta.

• Verifique se as margens estão definidas corretamente no 
aplicativo.
Carregando uma bandeja de papel

Conclua essas instruções para carregar materiais de 
impressão em qualquer uma das bandejas padrão ou 
opcionais. Todas as bandejas de papel são carregadas 
da mesma forma.

1 Remova a bandeja para papel.

2 Puxe a guia de largura e deslize-a para a direita 
da bandeja.

3 Pressione a alavanca da guia de comprimento e 
deslize-a até a posição correta para o tamanho do 
papel que você está carregando.

4 Coloque o papel na bandeja com a face 
recomendada para baixo para a impressão de um 
lado e com a face para cima para a impressão de 
frente e verso. Não coloque papel além da marca 
da capacidade de papel (linha de preenchimento).

5 Puxe a guia de largura e deslize-a para a 
esquerda até que toque suavemente a borda da 
pilha de papel.

Puxe aquiComprimento
guia

Indicadores do 
tamanho do papel

Largura
guia

Alavanca da guia 
de comprimento

Carregando papel timbrado

O papel timbrado deve ser carregado de fo
você instalou na sua impressora.

Em uma ba

Sem encadernador,
impressão de um único lado

Sem encadernador,
impressão nos dois lados

Sem encadernador,
impressão de um único lado

Sem encadernador,
impressão nos dois lados
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