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ł
Acerca da Garantia do Produto
Foram feitos todos os esforços, no sentido de garantir que a informação contida neste documento é
completa, precisa e actualizada. O fabricante não assume qualquer responsabilidade pelo resultado
dos erros fora do seu controlo. O fabricante também não pode garantir que as alterações a software
e equipamento realizadas por outros fabricantes e referidas no presente manual não afectarão a
aplicabilidade das informações nele contidas. A menção a produtos de software fabricados por outras
empresas não constitui, necessariamente, a adesão aos mesmos por parte do fabricante.
Embora tenham sido envidados todos os esforços para tornar este manual o mais preciso e útil
possível, não nos responsabilizamos, expressa ou implicitamente, pela exactidão ou integralidade da
informação nele contida.
Todos os direitos reservados pela Oki Data Corporation. Não pode copiar, transferir, traduzir, etc.,
o conteúdo deste documento sem autorização. Tem de obter a autorização por escrito da Oki Data
Corporation antes de efectuar qualquer uma das operações indicadas acima.
© 2013 Oki Data Corporation
A OKI é uma marca registada da OKI Electric Industry Co., Ltd.
Energy Star é uma marca comercial da United States Environmental Protection Agency.
Microsoft, Windows, Windows Server e Windows Vista são marcas registadas da Microsoft Corporation.
Apple, Macintosh, Rosetta, Mac e Mac OS são marcas registadas da Apple Inc.
Outros nomes de produtos e marcas são marcas comerciais registadas ou marcas comerciais dos
respectivos proprietários.
Este produto está em conformidade com os requisitos das Directivas do Conselho 2014/30/EU
(EMC), 2014/35/EU (LVD), 2014/53/EU (RED), 2009/125/EC (ErP) e 2011/65/EU (RoHS), conforme
emendado, onde aplicável, com vista à aproximação à legislação dos Estados-membros relativamente
à Compatibilidade electromagnética, Baixa tensão, Equipamento terminal de rádio e telecomunicações,
Produtos consumidores de energia e Restrição de utilização de determinadas substâncias perigosas
em equipamentos eléctricos e electrónicos.

Os cabos indicados a seguir foram utilizados para avaliar se o produto está em conformidade com a
directiva EMC 2014/30/EU e as configurações diferentes da existente podem afectar essa conformidade.
comprimento
(metros)

núcleo

blindagem

1,8

✘

✘

USB

5,0

✘

✔

LAN

15,0

✘

✘

2,0

✘

✔

tipo de cabo
Alimentação

Paralelo

iPad, iPhone, iPod e iPod touch são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos E.U.A e em outros
países. AirPrint e o logótipo AirPrint são marcas comerciais da Apple Inc.
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●●
ENERGY STAR
Os países destinatários do programa ENERGY STAR são os Estados Unidos, o Canadá e o Japão.
Este não é aplicável a outros países.
Este produto é compatível apenas com a norma ENERGY STAR v2.0.

●●
Primeiros socorros de emergência
Tenha cuidado com o pó do toner:
Caso seja ingerido, dê pequenas quantidades de água fria e procure ajuda
médica. NUNCA tente induzir o vómito.
Caso seja inalado, conduza a pessoa para uma área aberta bem arejada. Procure
ajuda médica.
Se entrar em contacto com os olhos, lave abundantemente com água durante,
pelo menos, 15 minutos, mantendo os olhos abertos. Procure ajuda médica.
Se entornar no corpo, lave com água fria e sabão para ajudar a reduzir o risco de
manchar a pele ou a roupa.
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●●
Informação ambiental
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●●
Para Sua Segurança
Para sua segurança, leia o Manual do utilizador antes de utilizar o produto.

Cuidados Relacionados com a Segurança
AVISO
ATENÇÃO

Um aviso fornece informação adicional que, se ignorada, pode provocar o risco de ferimentos.
Uma chamada de atenção fornece informação adicional que, se ignorada, pode danificar ou
provocar o mau funcionamento do equipamento.

Cuidados Gerais
AVISO
Não toque no interruptor
de segurança existente no
interior da impressora. Se
o fizer, pode provocar um
choque eléctrico no caso
de haver alta tensão. Além
disso, a engrenagem pode
rodar e provocar ferimentos.

Não utilize um spray
inflamável junto da
impressora. Fazê-lo pode
provocar incêndio uma vez
que há peças da impressora
que ficam quentes.

Desligue o cabo de
alimentação e contacte um
centro de assistência ao
cliente se entrar líquido como
água nas peças internas da
impressora.
Se não o fizer pode provocar
um incêndio.

Desligue o cabo de
alimentação e retire os
materiais estranhos, como
clipes, quando caírem dentro
da impressora. Se não o
fizer poderá causa choque
eléctrico e/ou incêndio
resultando em lesões
pessoais.
Desligue o cabo de
alimentação periodicamente
para limpar as lâminas da
ficha e a zona de base entre
as mesmas.
Se deixar o cabo de
alimentação ligado durante
muito tempo, a secção entre
as lâminas fica suja e a ficha
provocar um curto-circuito e
causar um incêndio.
Não coloque uma chávena
com líquido, por exemplo,
água em cima da impressora.
Se o fizer pode provocar
um choque eléctrico e/
ou um incêndio bem como
ferimentos.
Não utilize um cabo de
alimentação, cabo ou fio de
terra diferente do indicado no
Manual do utilizador.
Se o fizer, pode provocar um
incêndio.

Desligue o cabo de
alimentação e contacte o
centro de apoio ao cliente se
deixar cair a impressora ou a
tampa estiver danificada.
Se não o fizer poderá
causa choque eléctrico e/
ou incêndio resultando em
lesões pessoais.

Não insira materiais
estranhos na ranhura de
ventilação.
Se o fizer pode provocar
um choque eléctrico e/
ou um incêndio bem como
ferimentos.
Não queime os cartuchos
de toner nem o tambor de
imagem. Se o fizer pode
fazer com as partículas de
toner ardam e provoquem
queimaduras.
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Desligue o cabo de
alimentação e contacte um
centro de assistência ao
cliente se a tampa estiver
anormalmente quente, se
houver fumo, se se sentir um
odor não habitual ou se se
ouvirem ruídos estranhos. Se
não o fizer pode provocar um
incêndio.
Não utilize nem desmonte a
impressora de uma maneira
diferente da indicada no
Manual do utilizador. Se
o fizer pode provocar
um choque eléctrico e/
ou um incêndio bem como
ferimentos.
Não limpe o toner entornado
com um aspirador.
Se aspirar o toner entornado,
este pode incendiar-se
devido às faíscas contactos
eléctricos.
Deve limpar o toner
entornado no chão com um
pano molhado.

Não toque na unidade de
fusor nem nas outras peças
quando abrir a tampa da
impressora.
Se o fizer, corre o risco de
sofrer queimaduras.
O funcionamento utilizando
uma UPS (fonte de
alimentação ininterrupta) ou
inversores não é garantido.
Não utilize uma UPS (Unidade
de alimentação ininterrupta)
nem um inversor.
Se o fizer, pode provocar um
incêndio.

ATENÇÃO
Não se aproxime da área de saída de papel com
a impressora ligada e durante a impressão.
Se o fizer pode provocar ferimentos.
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Não toque num visor de cristais líquidos
danificado.
Se houver uma fuga do líquido (cristais líquidos)
do visor e este lhe entrar para os olhos ou boca,
lave-os abundantemente com água. Siga as
instruções do médico, se necessário.

●●
Composição do Manual
Este produto inclui os manuais indicados a seguir.
●● Manual do Utilizador (Configuração) ---- Este documento
Descreve as operações básicas para ajudar a conhecer a impressora. As descrições da configuração
inicial incluindo a instalação da impressora e a definição inicial da rede estão mencionadas em
conjunto com os procedimentos de manutenção e resolução de problemas.
●● Manual do Utilizador (Avançado)
O Manual avançado descreve as operações avançadas de cada função. Também inclui as informações
sobre a definição da rede e utilitários.

●●
Acerca deste manual
Termos utilizados neste documento
Neste manual são utilizados os termos abaixo.
Nota

●● Indica uma informação importante sobre as operações. Leia as secções com esta marca.
Memo

●● Indica uma informação adicional sobre as operações. Deve ler as secções com esta marca.
Referência

●● Indica onde procurar se desejar obter informações mais detalhadas ou informações relacionadas.

AVISO
●● Um aviso fornece informação adicional que, se ignorada, pode provocar o risco de ferimentos.

ATENÇÃO
●● Uma chamada de atenção fornece informação adicional que, se ignorada, pode danificar ou provocar
o mau funcionamento do equipamento.

Termos utilizados neste documento
Neste manual são utilizados os símbolos abaixo.
Símbolos
[

]

"

"

Botão/tecla <

Descrição

>

>
A sua Im pressora

●● Indica nomes de menus do visor.
●● Indica nomes de menus, janelas e caixas de diálogo do computador.
●● Indica mensagens e texto introduzido no ecrã.
●● Indica nomes de ficheiros do computador.
●● Indica títulos de referência.
Indica um botão do equipamento no painel de controlo ou uma tecla do teclado do
computador.
Indica como obter o item desejado no menu da impressora ou no computador.
Indica uma impressora que deseja utilizar ou seleccionar.
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Notações utilizadas neste manual
Se não existir uma descrição especial, o Windows 7 é utilizado como Windows, Mac OS X 10.8 é utilizado como
Mac OS X e B731 é utilizada como impressora, nos exemplos deste documento.
Dependendo do modelo ou do SO, a descrição neste documento pode ser diferente.
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1. Configuração

1

Esta secção apresenta uma descrição geral da impressora.

Verificar o conteúdo da
embalagem

●● DVD-ROM de software

Verifique se tem todos os elementos mostrados
abaixo.

ATENÇÃO

Pode provocar
ferimentos!

●● São necessárias pelo menos duas pessoas para
levantar a impressora com segurança, pois pesa
cerca de 27 kg.
Referência

●● Para mais informações sobre o modo de abrir a
embalagem, consulte "Desembalar" P.18.

●● Cabo CA
Nota

●● Os cabos ligados à interface não são fornecidos com a sua
impressora. Obtenha-os separadamente.
●● As embalagens e material de enchimento são necessários
para transportar a impressora. Não os deite fora.

●● Impressora

●● Cartucho de toner
Nota

●● O cartucho de toner é instalado na impressora antes
do envio.
●● O cartucho de toner para os modelos ES7131/
MPS5501b está dividido num tambor de imagem e
num cartucho de toner.
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Configuração

●●
Verificar os produtos

Nomes dos Componentes

Nomes dos Componentes
1 ●●
Configuração

5

2

3

8
13

6
8
7

4

Nº.
1
2
3
4
5
6
7
8

12

1

Nº.

Nome
Tampa frontal
Alavanca de abertura da tampa frontal
Painel do operador
Interruptor de corrente
Tampa superior
Tabuleiros Multi-usos (Multipurpose tray)
Tabuleiro 1
Ranhuras de ventilação

12
13

Nome
Tabuleiros Multi-usos (Multipurpose tray)
Tampa colocação papel

14

17
18
16
15

10

Nº.
14
15
16
17
18

11

Nome
Empilhador com frente para cima
Tomada de alimentação de CA
Interface
Tampa de acesso
Interface paralela (apenas em modelos
instalados em paralelo)

9

Nº.
9

10
11

Nome
Cartucho de impressão
(B721/B731)/
tambor de imagem e cartucho de toner
(ES7131/MPS5501b)
Unidade de fusor
Unidade duplex

19
20

Nº.
19
20
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Nome
Tampa traseira
Guia traseiro

Nomes dos Componentes

●● Interface

1
21

Configuração

22

Nº.
21
22

Nome
Ligação de interface de rede
Ligação de interface USB
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Nomes dos Componentes

1

Painel do Operador

Configuração

Esta secção explica os nomes e funções dos componentes no painel do operador e como introduzir
texto.
12

1

5

2
9

8
11
13

Nº.

6

7

Nome

1

Visor

2
3
4
5

<ON LINE (ONLINE)> botão
<CANCEL (CANCELAR)> botão
<ENTER (INTRODUZIR)> botão

6
7

<BACK (ANTERIOR)> botão
<HELP (AJUDA)> botão

8

<POWER SAVE (POUPANÇA
ENERGIA)> botão

9

Teclado de dez teclas

10

Tecla <Fn>

11

Tecla <CLEAR (LIMPAR)>

12
13

Indicador <READY (PRONTA)>
Indicador <ATTENTION
(ATENÇÃO)>

Botão < / >

Utilizar para inserir números e caracteres.
Sempre que premir uma tecla numérica,
os números e caracteres inseridos mudam
ciclicamente pela ordem seguinte:
1
a➞b➞c➞2➞a
d➞e➞f➞3➞d
g➞h➞i➞4➞g
j➞k➞l➞5➞j
m➞n➞o➞6➞m
p➞q➞r➞s➞7➞p
t➞u➞v➞8➞t

4

3

10

Função
Apresenta as instruções de funcionamento e o estado da
impressora.
Alterna entre os modos online e offline.
Cancela a impressão actual imediatamente.
Confirma o item realçado.
●● Exibe o ecrã de menu.
●● Selecciona o menu ou desloca o ecrã.
Retorna ao ecrã anterior.
Exibe o ecrã de ajuda. Para fechar, prima o botão <HELP
(AJUDA)>, o botão <BACK (ANTERIOR)> ou o botão <CANCEL
(CANCELAR)>.
●● Entra ou sai do modo de poupança de energia.
●● Sai do modo de adormecimento.
Acende-se verde no modo poupança de energia e pisca verde no
modo de adormecimento.
●● Insere números.
●● Insere caracteres alfabéticos e símbolos.
Uma palavra-passe pode ser introduzida apenas com o teclado de
dez teclas.
Exibe o ecrã do menu de definições do equipamento com uma
função de atalho.
●● Elimina um carácter quando introduz caracteres.
●● Não disponível quando inserir um endereço IP. Recupera as
definições anteriores noutros casos.
Acende a verde no modo online e desliga no modo offline.
Acende ou pisca a laranja quando ocorre um erro no dispositivo.

Como usar o teclado de dez teclas

<1>
<2>
<3>
<4>
<5>
<6>
<7>
<8>

5

<9> w ➞ x ➞ y ➞ z ➞ 9 ➞ w
<0> 0
As funções das teclas <Fn> e <CLEAR
(LIMPAR)> são as seguintes:
Tecla <Fn>
Exibe o ecrã do menu de definições do
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Nomes dos Componentes

equipamento com uma função de atalho. (Só
disponível quando se visualiza o ecrã de espera.)

Memo

●● Para introduxir "abc", por exemplo, prima o botão <2>
➞ <ENTER (INTRODUZIR)> ➞ <2> ➞ <2> ➞ botão
<ENTER (INTRODUZIR)> ➞ <2> ➞ <2> ➞ <2> ➞ botão
<ENTER (INTRODUZIR)>.

Prima as teclas numéricas depois de premir
a tecla <Fn> quando aparecer a mensagem
"Pronta a Imprimir" no ecrã do visor. Aparece o
menu da função correspondente ao número que
inseriu.

1

Prima a tecla <Fn>.

2

Prima as teclas numéricas (0–9)
para visualizar o item da função
pretendida e prima o botão <ENTER
(INTRODUZIR)>.

䣈䣷䣰䣥䣶䣫䣱䣰䢢䣐䣷䣯䣤䣧䣴

䣇䣰䣶䣧䣴䢢䢳䢯䢵䣦䣫䣩䣫䣶䢢䣐䣷䣯䣤䣧䣴

3

Aparece o ecrã de definição da função
seleccionada. Verifique ou altere as
definições.
䣒䣣䣲䣧䣴䢢䣕䣫䣼䣧䢢䢢䢢䢢䢳䢱䢸
䣃䢶
䢬 䢢䣃䢷
䣃䢸
䣄䢷

Para os itens do menu aos quais não está
atribuído um N.º de Função, consulte "Lista de
Menus" P.154.

Lista do Menu de Funções
N.º da
função
1
2
10
11
12
13
14
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Menu da função
Imp. Trf. Seg. (Tarefa Encriptada)
Imp. Trf. Seg. (Tarefa guardada)
Formato de papel (Tabuleiro 1)
Dimensão X (Tabuleiro 1)
Dimensão Y (Tabuleiro 1)
Tipo de suporte (Tabuleiro 1)
Peso do Suporte (Tabuleiro 1)

1
Configuração

Tecla <CLEAR (LIMPAR)>
Elimina um carácter quando introduz uma
palavra-passe.

Como utilizar a tecla <Fn>

Nomes dos Componentes

1

N.º da
função

Configuração

15
16
20
21
22
23
24
25
26
30
31
32
33
34
35
36
40
41
42
43
44
45
46
80
90
91
92
93
94
95
100
101
102
103
200
201
202
210
220
221
222
223
224
230
231
232
233

N.º da
função

Menu da função
Papel Legal (Tabuleiro 1)
Outro tamanho (Tabuleiro 1)
Formato de papel (Tabuleiro 2)
Dimensão X (Tabuleiro 2)
Dimensão Y (Tabuleiro 2)
Tipo de suporte (Tabuleiro 2)
Peso do Suporte (Tabuleiro 2)
Papel Legal (Tabuleiro 2)
Outro tamanho (Tabuleiro 2)
Formato de papel (Tabuleiro 3)
Dimensão X (Tabuleiro 3)
Dimensão Y (Tabuleiro 3)
Tipo de suporte (Tabuleiro 3)
Peso do Suporte (Tabuleiro 3)
Papel Legal (Tabuleiro 3)
Outro tamanho (Tabuleiro 3)
Formato de papel (Tabuleiro 4)
Dimensão X (Tabuleiro 4)
Dimensão Y (Tabuleiro 4)
Tipo de suporte (Tabuleiro 4)
Peso do Suporte (Tabuleiro 4)
Papel Legal (Tabuleiro 4)
Outro tamanho (Tabuleiro 4)
Alimentação Papel
Formato de papel (Tabuleiros Multiusos)
Dimensão X (Tabuleiros Multi-usos)
Dimensão Y (Tabuleiros Multi-usos)
Tipo de suporte (Tabuleiros Multiusos)
Peso do Suporte (Tabuleiros Multiusos)
Utilização Tabuleiro (Tabuleiros
Multi-usos)
Inf. Impressão (Configuração)
Inf. Impressão (Rede)
Inf. Impressão (Rel. Utiliz.)
Inf. Impressão (Registo de Erros)
Tmp. Poup. Enrg.
Modo hibernação
Hr Auto Off
Relatório de Erros
Ajuste Pos. Imp. (Tabuleiros Multiusos)
Ajuste Pos. Imp. (Tabuleiro 1)
Ajuste Pos. Imp. (Tabuleiro 2)
Ajuste Pos. Imp. (Tabuleiro 3)
Ajuste Pos. Imp. (Tabuleiro 4)
Ajustes Papel Preto
Definições Trans. Preto
Saturação
Definições SMR

234
235
237
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Menu da função
Definições BG
Limpeza do Tambor
Imprimir Hex

Condições de instalação

●●
Condições de instalação

1

A impressora tem de ser instalada no ambiente
seguinte:

Local de Instalação
Coloque a sua impressora numa superfície plana
suficientemente grande para apoiar todos os pés
da impressora.

Temperatura:

10°C–32°C

Humidade:

20%–80% RH (humidade relativa)

Deixe espaço suficiente à volta da impressora,
como se mostra nas imagens abaixo.

25°C

●● Vista superior

Temperatura
máxima da
lâmpada fria:
Ambiente
recomendado:

Temperatura, 17°C a 27 °C,
Humidade, 50% a 70% de HR

20 cm

Nota

●● Tenha cuidado com a condensação. Pode provocar um
funcionamento incorrecto.
●● Se instalar a impressora num local onde a humidade do
ar circundante seja inferior a 30% de humidade relativa,
utilize um humidificador ou tapete antiestático.
60 cm

AVISO
●● Não instale a impressora perto do fogo nem em
locais com temperaturas altas.
●● Não instale num local onde tenha sido iniciada um
reacção química (laboratório, etc.).
●● Não instale junto de soluções inflamáveis, por
exemplo, álcool e diluente.
●● Não instale a unidade num local ao alcance de
crianças pequenas.
●● Não instale numa superfície instável (base móvel,
local inclinado, etc.).
●● Não instale a unidade num local onde entre em
contacto com humidade elevada, pó ou luz solar
directa.
●● Não instale num ambiente perto do mar e gás
corrosivo.
●● Não instale num local com muita vibração.
●● Não instale num local onde o orifício de ventilação
da impressora fique tapado.

100 cm
20 cm

●● Vista lateral

70 cm

ATENÇÃO
●● Não instale directamente em cima de um tapete
ou carpete com franjas compridas.
●● Não instale num compartimento fechado com
pouca ventilação e má circulação do ar.
●● Se utilizar a impressora num compartimento
pequeno durante muito tempo, ventile o
compartimento.
●● Não instale perto de campos magnéticos e fontes
de ruído fortes.
●● Não instale junto de monitores ou televisores.
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Configuração

Ambiente de instalação

Desembalar

Desembalar
1 ●●
Configuração

ATENÇÃO

3

Pode provocar
ferimentos!

●● São necessárias pelo menos duas pessoas para
levantar a impressora com segurança, pois pesa
cerca de 27 kg.

Introduza o dedo na reentrância do lado
direito da impressora, puxe a alavanca
de abertura (2) da tampa frontal e abra
a tampa (3).
Nota

●● Abra a tampa frontal com cuidado. Se a abrir
rapidamente, o tabuleiro multiusos pode abrir.

Nota

●● Utilize primeiro os consumíveis ou unidades de
manutenção fornecidos com a impressora. Se não o fizer,
pode não conseguir utilizá-los mais tarde ou a duração
dos consumíveis ou das unidades de manutenção não ser
apresentada correctamente.
●● O cartucho de toner (o tubo verde) é muito frágil.
Manuseie-o com cuidado.
●● Não exponha o cartucho de toner à luz solar directa ou a
uma iluminação interior muito forte (aproximadamente
mais de 1500 lux). Mesmo com uma iluminação interior
normal, não o deixe exposto mais de 5 minutos.

2

●● As embalagens e material de enchimento são necessários
para transportar a impressora. Não os deite fora.

1

2

Retire a impressora da caixa e remova
todos os materiais de enchimento e o
saco de plástico da impressora.

3

4

Retire as duas tiras de fita protectora
(1) no lado direito e na parte de trás da
impressora.

Para os modelos ES7131/MPS5501b,
remova a fita protectora (4) e o
limitador cor-de-laranja (5).
5
4

1

4
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5

Desembalar

5

Rode totalmente a alavanca azul (7) do
cartucho de toner (6) na direcção da
seta.

8

Feche a tampa superior (8).
8

Configuração

6
7

9
6

Feche a tampa frontal (3).

Abra a tampa superior (8).
8

3

7

1

Puxe para fora o travão laranja (9) da
unidade de fusor.

9
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Acerca das opções

Acerca das opções
1 ●●
Configuração

Opções Disponíveis

Prender um suporte de
impressora

Estão disponíveis para a impressora as seguintes
opções:
●● Unidade de tabuleiro adicional (tabuleiros
2/3/4)
●● Suporte da impressora
●● RAM adicional (512 MB)
●● Disco rígido de 160 GB
●● Unidade de tabuleiro de elevada capacidade
(LCF) (Para obter detalhes sobre como o fixar,
consulte o manual de instruções fornecido
com a LCF.)
●● Pé de suporte da impressora anti-queda (1
unidade)

 Para montar um conjunto de pés
anti-queda

1

Pé anti-queda
lateral (2)

Tampa para pé
anti-queda (2)

Pé anti-queda
(2)

Pé anti-queda
traseiro (2)

Tampa para pé
anti-queda (2)

Parafusos (22)

Prenda os pés anti-queda (ambos os
lados e dianteira) com quatro parafusos.
Nota

●● As instruções de fixação são diferentes para o lado
esquerdo e direito.

2

Coloque as bases dos pés anti-queda
(ambos os lados) no chão, alinhe os
lados ao armário e aperte com dois
parafusos cada.
Orifício do parafuso

- 20 -

Acerca das opções
Nota

●● Não aperte os parafusos superiores.

 Fixar um suporte de impressora à
impressora

Orifício do parafuso

3

Aperte as tampas do pé anti-queda
(ambos os lados) e dos pés anti-queda
com dois parafusos cada.

Pode provocar
ferimentos!

●● São necessárias pelo menos duas pessoas para
levantar a impressora com segurança, pois pesa
cerca de 27 kg.

1

Desactive a sua impressora, depois
desligue todos os cabos da impressora.
Referência

●● "Desligar a alimentação" P.32

2

4

Alinhe a tampa do pé anti-queda
(traseira) ao lado de trás do pé antiqueda.

5

Coloque as bases dos pés anti-queda no
chão e aperte-as com os três parafusos.

Com cuidado, coloque a impressora
sobre o respectivo suporte, inserindo as
saliências (1) do suporte da impressora
nos orifícios localizados na base da
mesma.

1

3

Prenda o parafuso no meio do recorte
oval e aperte o parafuso.
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Ligue o cabo de alimentação de CA e
cabos desligados à impressora e, em
seguida, ligue o interruptor de corrente.

Configuração

ATENÇÃO

1

Acerca das opções

1

 Fixar um suporte de impressora a
um tabuleiro adicional (tabuleiros
2/3/4)

2

Configuração

Empilhe os tabuleiros adicionais um a um sobre
o suporte de impressora e coloque a impressora
sobre estes.

1

Para montar mais tabuleiros adicionais,
coloque os mesmos, um a um e com
cuidado, sobre o tabuleiro adicional,
inserindo as saliências (1) do tabuleiro
adicional inferior nos orifícios existentes
na base do tabuleiro adicional superior.

Com cuidado, coloque a impressora
sobre o respectivo suporte, inserindo
as quatro saliências (1) do suporte da
impressora nos orifícios localizados na
base do tabuleiro adicional.

1

1
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Acerca das opções

3

ATENÇÃO

4

Bloqueie os dois roletes do lado dianteiro
dos tabuleiros adicionais empurrando
para baixo as suas alavancas de
bloqueio.

Pode provocar
ferimentos!

●● São necessárias pelo menos duas pessoas para
levantar a impressora com segurança, pois pesa
cerca de 27 kg.

Para evitar que a impressora tombe durante o
transporte ou manutenção, certifique-se de que
não faz o seguinte:
●● Nunca empurre a tampa superior da
impressora quando está aberta.

1

●● Nunca empurre a cassete para baixo enquanto
está aberta.
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1
Configuração

Com cuidado, coloque a impressora
sobre os tabuleiros adicionais, inserindo
as saliências (1) do tabuleiro adicional
nos orifícios localizados na base da
mesma.

Acerca das opções

Instalar uma Unidade de
Tabuleiro Adicional

1
Configuração

Nome do modelo: N22305A

Se desejar aumentar a capacidade de papel da
impressora, instale uma unidades de tabuleiro
adicionais. As combinações de unidades de
tabuleiros adicionais podem ser instaladas
conforme indicado em baixo.
●● Nunca empurre a impressora por trás
enquanto a cassete está aberta.

Após a instalação, terá de configurar as
definições do controlador de impressora.
"Quando são Adicionadas Opções" P.79
●● Impressora e uma unidade de tabuleiro
adicional

●● Impressora e duas unidades de tabuleiros
adicionais

- 24 -

Acerca das opções

3

●● Impressora e três unidades de tabuleiros
adicionais

ATENÇÃO

Pode provocar
ferimentos!

●● São necessárias pelo menos duas pessoas para
levantar a impressora com segurança, pois pesa
cerca de 27 kg.

Referência

●● Para informações sobre as especificações da unidade de
tabuleiro adicional, consulte "Tipos de Papel Suportados"
P.43.

1

Desactive a sua impressora, depois
desligue todos os cabos da impressora.
Referência

●● "Desligar a alimentação" P.32

2

Empilhe os tabuleiros adicionais um
a um, inserindo as saliências (1) do
tabuleiro adicional inferior nos orifícios
existentes na base do tabuleiro adicional
superior.

1

4

1
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Ligue o cabo de alimentação de CA e
cabos desligados à impressora e, em
seguida, ligue o interruptor de corrente.

1
Configuração

Com cuidado, coloque a impressora
sobre os tabuleiros adicionais, inserindo
as saliências (1) do tabuleiro adicional
nos orifícios localizados na base da
mesma.

Acerca das opções

1

3

Instalar RAM Adicional

Desaperte o parafuso para remover a
placa de metal (2).

Configuração

Instale uma RAM adicional para aumentar a
capacidade de memória da impressora no caso
de ocorrerem erros de capacidade de memória
excedida ou agrupamento de impressões. A sua
impressora suporta 512 MB RAM.

Nota

●● Utilize apenas produtos Oki Data genuínos. O desempenho
não pode ser garantido quando se utilizam outros
produtos.
●● A electricidade estática pode danificar as peças. Antes de
começar a trabalhar, descarregue a electricidade estática
que possa ter no corpo tocando em peças de metal com
ligação a terra, etc,.

2

Memo

●● Para imprimir faixas recomenda-se a instalação de
memória adicional.

1

4

Desactive a sua impressora e depois
desligue todos os cabos da impressora.

Certifique-se de que o (3) indicado pela
seta está apagado.
Se estiver aceso, aguarde que se
apague.

Referência

●● "Desligar a alimentação" P.32

2

Abra a tampa de acesso (1) do lado
direito da impressora.

3

1
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Acerca das opções

5

Insira a RAM (4) adicional na slot e
empurre-a na direcção da impressora.

9

Prima o botão de deslocamento
painel do operador.

no

1

Nota

Configuração

●● Tenha cuidado com a orientação da RAM adicional.
A RAM adicional tem pequenos entalhes no conector
que encaixam no conector de uma slot.

10 Verifique se a opção [Configuração
(Configuration)] está seleccionada
e prima o botão <ENTER
(INTRODUZIR)>.

4

6

䣈䣷䣰䣥䣶䣫䣱䣰䣵䢢䢢䢢䢢䢢䢢䢳䢱䢴
䣒䣴䣫䣰䣶䢢䣈䣴䣱䣯䢢䣗䣕䣄䢢䣏䣧䣯䣱䣴䣻
䣒䣴䣫䣰䣶䢢䣕䣧䣥䣷䣴䣧䢢䣌䣱䣤
䣅䣱䣰䣨䣫䣩䣷䣴䣣䣶䣫䣱䣰
䣒䣴䣫䣰䣶䢢䣋䣰䣨䣱䣴䣯䣣䣶䣫䣱䣰

Insira o lado direito da placa de metal
(2) na impressora, feche-o e depois
prenda-o apertando o parafuso.

11 Prima várias vezes o botão de

deslocamento para seleccionar
[System (System)] e depois prima o
botão <ENTER (INTRODUZIR)>.
䣅䣱䣰䣨䣫䣩䣷䣴䣣䣶䣫䣱䣰䢢䢢䢢䢳䢱䢳
䣖䣴䣣䣻䢢䣅䣱䣷䣰䣶
䣕䣷䣲䣲䣮䣫䣧䣵䢢䣎䣫䣨䣧
䣐䣧䣶䣹䣱䣴䣭
䣕䣻䣵䣶䣧䣯

2

12 Prima várias vezes o botão de

7

deslocamento para seleccionar [RAM
(RAM)] e depois prima o botão <ENTER
(INTRODUZIR)>.

Feche a tampa de acesso (1).

䣕䣻䣵䣶䣧䣯䢢䢢䢢䢢䢢䢢䢢䢴䢱䢴
䣒䣗䢢䣘䣧䣴䣵䣫䣱䣰
䣔䣃䣏
䣈䣮䣣䣵䣪䢢䣏䣧䣯䣱䣴䣻
䣊䣆䣆

1

8

Ligue o cabo de alimentação de CA e
cabos desligados à impressora e, em
seguida, ligue o interruptor de corrente.

- 27 -

Acerca das opções

1

13 Verifique se o valor de [RAM (RAM)]

Instalar Um Disco Rígido

aumentou.

Configuração

䣔䣃䣏䢢䢢䢢䢢䢢傍䢢䢳䢱䢳

䢹䢸䢺䣏䣄

1

-- Para memória expandida para 512 MB, é
[768 MB (768 MB)].
Nota

Referência

●● Se o valor da [RAM] não tiver aumentado, desligue a
impressora e o cabo de alimentação de CA e todos os
outros cabos volte a instalar a RAM adicional.

14 Prima o botão <ON LINE (ONLINE)>.

Desactive a sua impressora e depois
desligue todos os cabos da impressora.
●● "Desligar a alimentação" P.32

2

Abra a tampa de acesso (1) do lado
direito da impressora.

1

3

Desaperte o parafuso para remover a
placa de metal (2).

2
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Acerca das opções

4

7

Certifique-se de que o (3) indicado pela
seta está apagado. Se estiver aceso,
aguarde que se apague.

Insira o lado direito da placa de metal
(2) na impressora, feche-o e depois
prenda-o apertando o parafuso.

Configuração

3

2

5

Encaixe um disco rígido (4) e aperte dois
parafusos para o fixar.

8

Feche a tampa de acesso (1).

1

4

6

Ligue a ficha branca (5) do disco rígido
primeiro na impressora e depois ligue a
outra ficha (6) na impressora.
6

1

9

Ligue o cabo de alimentação de CA e
cabos desligados à impressora e, em
seguida, ligue o interruptor de corrente.

10 Prima o botão de deslocamento
painel do operador.

5
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no

Acerca das opções

1

11 Verifique se a opção [Configuração

Configuração

(Configuration)] está seleccionada
e prima o botão <ENTER
(INTRODUZIR)>.

15 Prima o botão <ON LINE (ONLINE)> .

䣈䣷䣰䣥䣶䣫䣱䣰䣵䢢䢢䢢䢢䢢䢢䢳䢱䢴
䣒䣴䣫䣰䣶䢢䣈䣴䣱䣯䢢䣗䣕䣄䢢䣏䣧䣯䣱䣴䣻
䣒䣴䣫䣰䣶䢢䣕䣧䣥䣷䣴䣧䢢䣌䣱䣤
䣅䣱䣰䣨䣫䣩䣷䣴䣣䣶䣫䣱䣰
䣒䣴䣫䣰䣶䢢䣋䣰䣨䣱䣴䣯䣣䣶䣫䣱䣰

12 Prima várias vezes o botão de

deslocamento para seleccionar
[System (System)] e depois prima o
botão <ENTER (INTRODUZIR)>.
䣅䣱䣰䣨䣫䣩䣷䣴䣣䣶䣫䣱䣰䢢䢢䢢䢳䢱䢳
䣖䣴䣣䣻䢢䣅䣱䣷䣰䣶
䣕䣷䣲䣲䣮䣫䣧䣵䢢䣎䣫䣨䣧
䣐䣧䣶䣹䣱䣴䣭
䣕䣻䣵䣶䣧䣯

13 Prima várias vezes o botão de

deslocamento para seleccionar [HDD
(HDD)] e depois prima o botão <ENTER
(INTRODUZIR)>.
䣕䣻䣵䣶䣧䣯䢢䢢䢢䢢䢢䢢䢢䢴䢱䢴
䣒䣗䢢䣘䣧䣴䣵䣫䣱䣰
䣔䣃䣏
䣈䣮䣣䣵䣪䢢䣏䣧䣯䣱䣴䣻
䣊䣆䣆

14 Verifique se o valor de [HDD (HDD)].
䣊䣆䣆䢢䢢䢢䢢䢢傍䢢䢳䢱䢳
䢳䢸䢲䢰䢲䢶䣉䣄䣝䣈䢸䢶䣟

Nota

●● Se for exibido [DESINSTALADO], desligue a
impressora, o cabo de alimentação CA e todos os
outros cabos e, em seguida, volte a instalar o disco
rígido.
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2. Operações Básicas de Impressão
●●
Ligar e desligar a alimentação
AVISO

A fonte de alimentação tem de respeitar as
seguintes condições:
Corrente:

Frequência:

110-127 V CA
(Intervalo 99-140 V CA)
220-240 V CA
(Range 198-264 V CA)
50/60 Hz ± 2%

Nota

●● Se a fonte de alimentação estiver instável, utilize um
estabilizador de tensão.
●● O consumo máximo de energia desta impressora é 1400
W. Certifique-se de que a fonte de alimentação tem
potência suficiente para o funcionamento da impressora.
●● Não é possível garantir o funcionamento no caso de ser
utilizada uma UPS (Unidade de alimentação ininterrupta)
ou inversor. Não utilize uma UPS (Unidade de alimentação
ininterrupta) nem um inversor.
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Pode provocar um
choque eléctrico
e/ou provocar um
incêndio.

●● Certifique-se de que desliga o interruptor de
alimentação quando estiver a prender ou a
remover o cabo de CA.
●● Certifique-se de que liga e desliga o cabo CA
segurando pela ficha de alimentação.
●● Insira a ficha do cabo CA completamente na
tomada de parede de forma a ficar segura.
●● Não toque no cabo de alimentação, ou impressora
se estiver com as mãos molhadas.
●● Instale o cabo de alimentação de CA num local
onde não possa ser pisado e não coloque objectos
em cima dele.
●● Não utilize o atado num feixe.
●● Não utilize cabos de alimentação de CA
danificados.
●● Não utilize adaptadores multi-saída.
●● Não ligue a impressora e outros equipamentos
eléctricos à mesma tomada de parede. Se esta for
ligada ao mesmo tempo com um ar condicionado,
fotocopiadora, trituradora, etc. a impressora
poderá funcionar mal devido a ruído eléctrico.
Se tiver de ligar vários dispositivos à mesma
tomada de parede, utilize um filtro de ruído ou
um transformador de corte de ruído à venda no
mercado.
●● Utilize o cabo de alimentação fornecido com a
impressora e ligue-o directamente a uma tomada
de parede. Não utilize um cabo de alimentação de
CA de outros produtos com esta impressora.
●● Não utilize um cabo de extensão. Se tiver de
utilizar um, utilize um cabo de extensão de 15 A
ou mais.
●● Se utilizar um cabo de extensão a impressora
pode não funcionar normalmente devido a uma
queda da tensão de CA.
●● Não desligue a alimentação de corrente nem o
cabo de alimentação de CA durante a impressão.
●● Se não tencionar utilizar a impressora durante
longos períodos de tempo, por exemplo durante
as férias ou feriados, desligue o cabo de
alimentação de CA.
●● Não utilize o cabo de alimentação fornecido com
outros produtos.

Operações Básicas de Impressão

Condições da fonte de
alimentação

2

Ligar e desligar a alimentação

Ligar a alimentação
1

2

Desligar a alimentação

Ligue o cabo de alimentação de CA (1) à
tomada respectiva na impressora.

1

Prima o interruptor de corrente (1)
durante cerca de 1 segundo.

Operações Básicas de Impressão

A mensagem "Shutting down/Please wait. Printer
will turn off automatically." (A encerrar. Aguarde.
A impressora desliga automaticamente.) aparece
no painel do operador e o indicador do botão de
corrente pisca a intervalos de 1 segundo. Depois
a impressora desliga-se automaticamente e o
indicador do interruptor de corrente apaga-se.
Nota

●● Demora cerca de 5 minutos para a impressora se
desligar. Aguarde que a impressora se desligue.
●● Se premir continuamente o interruptor de corrente
durante mais 5 segundos, obriga a impressora a
desligar-se. Este procedimento só deve ser utilizado
se ocorrer um problema.
Para informações sobre os problemas da impressora,
consulte "Problemas com a máquina" P.129.

1

2

Ligue o cabo CA à tomada eléctrica.

3

Prima continuamente o interruptor de
corrente (2) durante cerca de 1 segundo
para ligar a alimentação.
1

 Se não Tencionar Utilizar a
Impressora durante um Longo
Período de Tempo
2

O indicador LED do interruptor de corrente
acende-se quando a impressora se liga. A
mensagem "Ready To Print"(Pronta a imprimir)
é exibida no painel do operador logo que a
impressora esteja pronta para imprimir.

Se não tencionar utilizar a impressora durante
um longo período de tempo devido a férias ou
feriados ou quando substitui ou instala peças
durante a reparação ou manutenção, desligue o
cabo de alimentação de CA (1).
Memo

●● A impressora não fica danificada se a deixar desligada
durante muito tempo (mais de 4 semanas).
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Ligar e desligar a alimentação

Reactivar a Impressora a partir do
Modo de Poupança de Energia

Modo de Poupança de Energia
e Modo de Adormecimento

Para reactivar a impressora a partir do modo de
poupança de energia ou do modo de hibernação,
prima o botão <POWER SAVE (POUPANÇA
ENERGIA)> no painel do operador.

Um sistema de conservação de energia de duas
fases permite-lhe poupar a energia consumida
pela impressora.

2

Memo

●● Quando recebe um trabalho de impressão enviado por um
computador ou outro dispositivo, a impressão é reactivada
automaticamente

Quando não é utilizada durante um determinado
período de tempo a impressora entra
automaticamente no modo de poupança de
energia, para reduzir o consumo de energia.

Função de Desactivação Automática

Pode entrar manualmente no modo de poupança
de energia premindo o botão <POWER SAVE
(POUPANÇA ENERGIA)> (Poupança de Energia)
no painel do operador.

Decorrido um determinado período de tempo
após a impressão, a impressora desliga-se
automaticamente.

O botão <POWER SAVE (POUPANÇA
ENERGIA)> acende-se a verde neste modo.

●● A predefinição de fábrica para o tempo que deve decorrer
até a impressora se desligar automaticamente é de 4
horas.

Memo

●● Para saber como alterar o tempo que decorre até a
impressora se desligar automaticamente, consulte
"Definição do Tempo para Desactivação Automática"
P.53.
Nota

Memo

●● O intervalo de tempo para entrar no modo de poupança
de energia vem predefinido de fábrica para 1 minuto. Para
saber como alterar o tempo que decorre até a impressora
entrar no modo de poupança de energia, consulte "Definir
o Tempo que Decorre Até a Impressora Entrar em Modo
de Poupança de Energia" P.49.

●● Por predefinição o modo de desactivação automática
é desactivado durante a ligação à rede. Para activar o
modo de desactivação automática durante a ligação à
rede, consulte "Definição do Tempo para Desactivação
Automática" P.53.

Modo Hibernar
A impressora passa do modo de poupança de
energia para o modo de adormecimento após
um período de tempo específico. No modo de
adormecimento, o estado da impressora é o
mesmo do que quando está desligada.
O botão <POWER SAVE (POUPANÇA
ENERGIA)> pisca no modo de hibernação.
Nota

●● Se ocorrer um erro a impressora não entra no modo de
adormecimento.
Memo

●● O intervalo de tempo para entrar no modo de
adormecimento vem predefinido de fábrica para 15
minutos. Para saber como alterar o tempo que decorre até
a impressora entrar no modo de adormecimento, consulte
"Definir o Tempo que Decorre Até a Impressora Entrar no
Modo de Adormecimento" P.50.
Referência

●● Para informações mais detalhadas sobre o modo
de adormecimento, consulte o Manual do utilizador
(Avançado).

- 33 -

Operações Básicas de Impressão

Modo de Poupança de Energia

Carregar o Papel

●●
Carregar o Papel
2

Carregar Papel nos Tabuleiros
1–4

3

Operações Básicas de Impressão

O seguinte procedimento explica como colocar
papel no tabuleiro 1 ou tabuleiros opcionais
2/3/4.

Coloque a guia de papel (2) e a peça de
travagem (3) na posição correspondente
ao tamanho de papel que vai utilizar.

Memo

●● Este procedimento explica como carregar papel no
tabuleiro 1. Aplica-se o mesmo procedimento aos
tabuleiros 2/3/4.

1

2

Puxe o tabuleiro de papel (1) para fora.

1

2

3

4

Dobre o papel para a frente e para trás e
folheie as resma para separar as folhas.
Alinhe as extremidades da pilha de papel
numa superfície plana e nivelada.

5

Coloque o papel com o lado de
impressão virado para baixo e faça
pressão sobre o mesmo.

Exiba o tamanho do papel a ser
carregado no indicador e insira o
indicador.

Nota

●● Não carregue papel ultrapassando a marca [
do guia do papel.

] (4)

4

6

Volte a colocar o tabuleiro de papel na
impressora.
Memo

●● Se carregar papel cujo tamanho não possa ser
seleccionado com as opções do indicador do tamanho do
papel, defina o tamanho do papel no painel do operador.
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Carregar o Papel

3

Carregar Papel no tabuleiro
multiusos
Este procedimento explica como colocar papel
no tabuleiro multiusos.

Incline a alavanca de libertação de papel
encravado (4) da unidade de fusor para
ficar na posição de envelope.

ATENÇÃO

Nota

Risco de
queimaduras.

●● Não coloque papel com formatos, tipos ou gramagens
diferentes ao mesmo tempo.
●● Quando adicionar papel, retire o papel do tabuleiro
multiusos, acerte bem as margens da pilha de papel que
retirou com as da pilha que vai colocar e volte a colocá-las
no tabuleiro.
●● Não coloque nada a não ser papel de impressão no
tabuleiro multiusos.

Preparação antes de Carregar
Envelopes o Tabuleiro Multiusos

4

Antes de carregar envelopes no tabuleiro
multiusos efectue o seguinte procedimento:

1

Introduza o dedo na reentrância do lado
direito da impressora, puxe a alavanca
de abertura (1) da tampa frontal e abra
a tampa (2).
Nota

●● Abra a tampa frontal com cuidado. Se a abrir
rapidamente, o tabuleiro multiusos pode abrir.

4

Feche a tampa superior (3).
3

1

2

2

Abra a tampa superior (3).

5

Feche a tampa frontal (2).

3

2
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2
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●● Como a unidade de fusor aquece muito, execute
a operação com cuidado e quando a levantar
segure-a pela pega. Não tente pegar-lhe enquanto
está quente. Aguarde que arrefeça e depois
execute a operação.

Carregar o Papel

3

Memo

●● Se colocar envelopes no tabuleiro multiusos, coloque-os
virados para cima com a orientação indicada abaixo.
--Os envelopes dos tipos C-5, C-6, DL, Com-9, Com-010
e Monarch são carregados com a aba dobrada, com a
orientação ilustrada na figura em baixo.

2
Operações Básicas de Impressão

1

4

4

Colocação de papel

Desdobre o sub suporte (4).

Abra o tabuleiro multiusos (2)
introduzindo os dedos na reentrância
frontal (1).

Abra a tampa de colocação do papel (5).

5

1

5

2

2

Ajuste a guia de alimentação manual
de papel (6) à largura do papel que vai
colocar.

6

1

Puxe o suporte de papel (3) segurando
na parte central do mesmo.

6

Coloque o papel com o lado de
impressão virado para cima.
Nota

●● Não carregue papel que ultrapasse a marca [

3
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] (7).

Carregar o Papel
Nota

7

●● Se a impressora estiver no modo de poupança de energia,
prima o botão <POWER SAVE (POUPANÇA ENERGIA)>
para a reactivar a partir desse modo.
●● Certifique-se de que a mensagem "Ready To Print" (Pronta
para imprimir) é apresentada no painel do operador. Se
a mensagem não aparecer, prima o botão <ON LINE
(ONLINE)>.

Prima a tecla <Fn>.

9

Introduza "90" utilizando o teclado de
dez teclas e prima o botão <ENTER
(INTRODUZIR)>.

Introduza o papel, com a orientação
ilustrada na figura seguinte.

ABC

Nota

●● Depois da impressão o papel pode ficar enrugado ou
enrolado.

䣈䣷䣰䣥䣶䣫䣱䣰䢢䣐䣷䣯䣤䣧䣴

●● Utilize papel que tenha sido guardado a uma temperatura
apropriada, num local sem humidade. Não utilize papel
que esteja enrolado ou ondulado devido à humidade.

䣇䣰䣶䣧䣴䢢䢳䢯䢵䣦䣫䣩䣫䣶䢢䣐䣷䣯䣤䣧䣴

●● Não imprima no verso de um papel que já tenha sido
impresso noutra impressora.
●● Um envelope enrolado pode provocar problemas de
absorção de tinta. Utilize um envelope que não esteja
enrolado. Corrigir o enrolamento de um envelope dentro
de 2 mm.

10 Se aparecer [Formato de papel

(Paper Size)], seleccione o tamanho do
papel colocado e depois prima o botão
<ENTER (INTRODUZIR)>.

●● Se imprimir um envelope com uma aba autocolante
dobrada provoca problemas de absorção da tinta. Corrija
a dobra da aba antes de usar um envelope.

7

Feche a tampa de colocação do papel
(5).

䣒䣣䣲䣧䣴䢢䣕䣫䣼䣧䢢䢢䢢䢢䢳䢱䢸
䣃䢶
䢬 䢢䣃䢷
䣃䢸
䣄䢷

Referência

5

●● Se seleccionar [Personalizado] para [Formato de
papel], tem de registar o tamanho personalizado.
Para saber como registar o tamanho personalizado,
consulte "Registar tamanhos personalizados" P.38.

11 Prima o botão <BACK (ANTERIOR)>
Se imprimir sempre em papel do mesmo
tamanho e tipo no tabuleiro multiusos, registe o
papel no painel do operador ("Registar tamanhos
personalizados" P.38.) Se imprimir uma vez,
avance para "3. Impressão" P.60.

- 37 -

até aparecer [Config. Tab. MP (MPTray
Config)].
䣏䣒䣖䣴䣣䣻䢢䣅䣱䣰䣨䣫䣩䢢䢢䢢䢳䢱䢳
䣒䣣䣲䣧䣴䢢䣕䣫䣼䣧
䣏䣧䣦䣫䣣䢢䣖䣻䣲䣧
䣏䣧䣦䣫䣣䢢䣙䣧䣫䣩䣪䣶
䣖䣴䣣䣻䢢䣗䣵䣣䣩䣧

Operações Básicas de Impressão

8

2

Carregar o Papel

12 Prima várias vezes o botão de

2

deslocamento para seleccionar
[Tipo de suporte (Media Type)]
e depois prima o botão <ENTER
(INTRODUZIR)>.

16 Prima o botão de deslocamento

para seleccionar a gramagem de
papel colocado e depois prima o botão
<ENTER (INTRODUZIR)>.

Operações Básicas de Impressão

䣏䣧䣦䣫䣣䢢䣙䣧䣫䣩䣪䣶傍䢢䢳䢱䢴
䢬䢢䣎䣫䣩䣪䣶
䣏䣧䣦䣫䣷䣯䢢䣎䣫䣩䣪䣶
䣏䣧䣦䣫䣷䣯
䣏䣧䣦䣫䣷䣯䢢䣊䣧䣣䣸䣻

䣏䣒䣖䣴䣣䣻䢢䣅䣱䣰䣨䣫䣩傍䢢䢳䢱䢳
䣒䣣䣲䣧䣴䢢䣕䣫䣼䣧
䣏䣧䣦䣫䣣䢢䣖䣻䣲䣧
䣏䣧䣦䣫䣣䢢䢢䣙䣧䣫䣩䣪䣶
䣖䣴䣣䣻䢢䣗䣵䣣䣩䣧

13 Prima o botão de deslocamento

para
seleccionar o tipo de papel colocado
e depois prima o botão <ENTER
(INTRODUZIR)>.

17 Prima o botão <ON LINE (ONLINE)>
para sair do modo de menus.

傍傍傍傍傍䣏䣧䣦䣫䣣䢢䣖䣻䣲䣧䢢䢢䢢䢢䢢䢳䢱䢴
䢬䢢䣒䣮䣣䣫䣰
䣎䣧䣶䣶䣧䣴䣪䣧䣣䣦
䣖䣴䣣䣰䣵䣲䣣䣴䣧䣰䣥䣻
䣎䣣䣤䣧䣮䣵

Registar tamanhos
personalizados
14 Prima o botão <BACK (ANTERIOR)>

até aparecer [Config. Tab. MP (MPTray
Config)].
䣏䣒䣖䣴䣣䣻䢢䣅䣱䣰䣨䣫䣩傍䢢䢳䢱䢳
䣒䣣䣲䣧䣴䢢䣕䣫䣼䣧
䣏䣧䣦䣫䣣䢢䣖䣻䣲䣧
䣏䣧䣦䣫䣣䢢䢢䣙䣧䣫䣩䣪䣶
䣖䣴䣣䣻䢢䣗䣵䣣䣩䣧

Para carregar papel de tamanho personalizado,
tem de registar a largura e o comprimento do
mesmo antes de imprimir. A gama de tamanhos
que é possível definir varia de acordo com o
tabuleiro de papel.
Tabuleiro

15 Prima várias vezes o botão de

deslocamento para seleccionar
[Peso do Suporte (Media Weight)]
e depois prima o botão <ENTER
(INTRODUZIR)>.

Gama de tamanhos
disponíveis

Tabuleiro 1
Tabuleiros
2–4
(Opção)

Largura:
148–216 mm (5,8–8,5 polegadas)
Comprimento:
210-356 mm (8,3–14,0 polegadas)

Tabuleiro
Multiusos

Largura:
76,2–216 mm (3,0–8,5 polegadas)
Comprimento:
127–1321 mm (5,0–52,0 polegadas)

Nota

䣏䣒䣖䣴䣣䣻䢢䣅䣱䣰䣨䣫䣩傍䢢䢳䢱䢳
䣒䣣䣲䣧䣴䢢䣕䣫䣼䣧
䣏䣧䣦䣫䣣䢢䣖䣻䣲䣧
䣏䣧䣦䣫䣣䢢䣙䣧䣫䣩䣪䣶
䣖䣴䣣䣻䢢䣗䣵䣣䣩䣧

●● [Dimensão X/Y] é apresentado apenas quando
[Formato de papel] é definido para [Personalizado
(Personalizado)].
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Carregar o Papel

1

Prima o botão de deslocamento
painel do operador.

no

5

Verifique se a opção [Formato de papel
(Paper Size)] está seleccionada e prima
o botão <ENTER (INTRODUZIR)>.
䣏䣒䣖䣴䣣䣻䢢䣅䣱䣰䣨䣫䣩䢢䢢䢢䢳䢱䢳
䣒䣣䣲䣧䣴䢢䣕䣫䣼䣧
䣏䣧䣦䣫䣣䢢䣖䣻䣲䣧
䣏䣧䣦䣫䣣䢢䣙䣧䣫䣩䣪䣶
䣖䣴䣣䣻䢢䣗䣵䣣䣩䣧

Prima várias vezes o botão de
deslocamento para seleccionar
[Menus (Menus)] e depois prima o
botão <ENTER (INTRODUZIR)>.

6

䣈䣷䣰䣥䣶䣫䣱䣰䣵䢢䢢䢢䢢䢢䢢䢴䢱䢴
䣏䣧䣰䣷䣵
䣃䣦䣯䣫䣰䢢䣕䣧䣶䣷䣲
䣒䣴䣫䣰䣶䢢䣕䣶䣣䣶䣫䣵䣶䣫䣥䣵

Prima várias vezes o botão de
deslocamento para seleccionar
[Personalizado (Custom)] e
depois prima o botão <ENTER
(INTRODUZIR)>.
䣒䣣䣲䣧䣴䢢䣕䣫䣼䣧䢢䢢䢢傍䢶䢱䢸
䢳䢸䣍䢪䢳䢻䢹䣺䢴䢹䢵䣯䣯䢫
䣕䣶䣣䣶䣧䣯䣧䣰䣶
䣅䣷䣵䣶䣱䣯
䣅䣱䣯䢯䢻䢢䣇䣰䣸䣧䣮䣱䣲䣧

3

Verifique se a opção [Config. do
Tabuleiro (Tray Configuration)] está
seleccionada e prima o botão <ENTER
(INTRODUZIR)>.

7

Prima o botão <BACK (ANTERIOR)>.

8

Prima várias vezes o botão de
deslocamento para seleccionar
[Dimensão X (X Dimension)] e
depois prima o botão <ENTER
(INTRODUZIR)>.

䣏䣧䣰䣷䣵䢢䢢䢢䢢䢢䢢䢢傍䢳䢱䢳
䣖䣴䣣䣻䢢䣅䣱䣰䣨䣫䣩䣷䣴䣣䣶䣫䣱䣰
䣕䣻䣵䣶䣧䣯䢢䣃䣦䣬䣷䣵䣶
䣒䣴䣫䣰䣶䢢䣃䣦䣬䣷䣵䣶

4

Prima várias vezes o botão de
deslocamento para seleccionar
[(Tray) Config ((Tray) Config)] relativa
ao tabuleiro de papel que está a utilizar
e depois prima o botão <ENTER
(INTRODUZIR)>.

䣏䣒䣖䣴䣣䣻䢢䣅䣱䣰䣨䣫䣩䢢䢢䢢䢳䢱䢴
䣒䣣䣲䣧䣴䢢䣕䣫䣼䣧
䣚䢢䣆䣫䣯䣧䣰䣵䣫䣱䣰
䣛䢢䣆䣫䣯䣧䣰䣵䣫䣱䣰
䣏䣧䣦䣫䣣䢢䣖䣻䣲䣧

䣖䣴䣣䣻䢢䣅䣱䣰䣨䣫䣩䣷䣴䣣䣶䣫䣱䣰䢳䢱䢵
䣏䣒䣖䣴䣣䣻䢢䣅䣱䣰䣨䣫䣩
䣖䣴䣣䣻䢳䢢䣅䣱䣰䣨䣫䣩
䣖䣴䣣䣻䢴䢢䣅䣱䣰䣨䣫䣩
䣖䣴䣣䣻䢵䢢䣅䣱䣰䣨䣫䣩
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2

2

Carregar o Papel

9

2

Introduza o valor da largura do papel
utilizando o teclado de dez teclas
e depois prima o botão <ENTER
(INTRODUZIR)>.

䢬

13 Prima o botão <ON LINE (ONLINE)>
para sair do modo de menus.

䣚䢢䣆䣫䣯䣧䣰䣵䣫䣱䣰

䢳䢲䢷䢢䣯䣫䣮䣮䣫䣯䣧䣶䣧䣴
䢪䢹䢸䢯䢴䢳䢸䢫

Operações Básicas de Impressão

10 Prima o botão <BACK (ANTERIOR)>.

11 Prima várias vezes o botão de

deslocamento para seleccionar
[Dimensão Y (Y Dimension)] e
depois prima o botão <ENTER
(INTRODUZIR)>.
䣏䣒䣖䣴䣣䣻䢢䣅䣱䣰䣨䣫䣩䢢䢢䢢䢳䢱䢴
䣒䣣䣲䣧䣴䢢䣕䣫䣼䣧
䣚䢢䣆䣫䣯䣧䣰䣵䣫䣱䣰
䣛䢢䣆䣫䣯䣧䣰䣵䣫䣱䣰
䣏䣧䣦䣫䣣䢢䣖䣻䣲䣧

12 Introduza o valor do comprimento

do papel utilizando o teclado de dez
teclas e depois prima o botão <ENTER
(INTRODUZIR)>.

䢬

䢢䣛䢢䣆䣫䣯䣧䣰䣵䣫䣱䣰
䢳䢶䢺 䢢䣯䣫䣮䣮䣫䣯䣧䣶䣧䣴
䢪䢳䢴䢹䢯䢳䢵䢴䢳䢫
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Saída de Papel

●●
Saída de Papel
A impressora faz a saída do papel no empilhador com a frente para cima ou com a frente para baixo.
Os tipos de papel que podem ser enviados para cada empilhador são os indicados abaixo:

Empilhador com
face para
baixo
Empilhador com
face para
cima

Tipo de
Papel
Suportado

Saída de papel

●● Papel normal ●● 500 folhas (quando a
●● Papel
gramagem do papel
reciclado
for inferior a 80 g/m2)
●● Papel normal ●● 100 folhas
●● Papel
(se a gramagem do
reciclado
papel for inferior a 80
●● Envelope
g/m2)
●● Ficha
●● 20 folhas (Papel Ultra
●● Etiqueta
Pesado e envelopes)

 Utilizar o Empilhador com Face
para Baixo

O papel sai com o lado impresso virado para
baixo, empilhado pela ordem de impressão.
Nota

●● Verifique se o empilhador com a frente para cima (1)
na parte posterior da impressora está fechado. Se o
empilhador com frente para cima estiver aberto, o papel
sai sempre no empilhador com frente para cima.

Nota

●● Não abra nem feche o empilhador com frente para
cima durante a impressão, pois pode provocar um
encravamento de papel.

1

Memo

●● Abra o suporte de papel (2) para que as impressões não
caiam da tampa superior.

2
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2
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Empilhador
de saída

Saída de Papel

 Utilizar o Empilhador com Face
para Cima

2

O papel sai com o lado impresso virado para
cima, empilhado pela ordem inversa de
impressão.

1

Operações Básicas de Impressão

Puxe para fora o empilhador com a
face para cima (1) da parte posterior
da impressora abra-o. Insira o dedo na
reentrância no centro do empilhador de
face para cima e abra obliquamente para
baixo.

1

2

Abra o suporte de papel (2).

2

3

Puxe o sub-suporte (3).

3
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Papel Suportado

●●
Papel Suportado
Tipos de Papel Suportados
Para obter uma impressão de elevada qualidade, utilize os tipos de papel que respeitem os requisitos
de qualidade do material, gramagem e acabamento da superfície. Utilize papel para impressão de
fotografias digitais.

Papel
normal

Envelope

Tamanho do papel em mm (polegadas)
A4

210 x 297

A5

148 x 210

A6

105 x 148

B5

182 x 257

B6

128 x 182

Letter

215,9 x 279,4 (8,5 x 11)

Gramagem do papel
Com o tabuleiro multiusos: 64–253 g/
m2;
Com o 1º-4º tabuleiro:
64-220 g/m2;
Para impressão Duplex: Tamanho do
papel 148–216 mm × 210–355,6 mm,
gramagem do papel: 64–220 g/m2
Nota

●● A velocidade de impressão fica inferior
com os tamanhos de papel e pesos
indicados em baixo.
Tamanho do papel: A6, A5; Largura do
papel:
Menos de 216 mm (largura A5)

Legal (13 pol.)

215,9 x 330,2 (8,5 x 13)

Legal (13,5 pol.)

215,9 x 342,9 (8,5 x 13,5)

Legal (14 pol.)

215,9 x 355,6 (8,5 x 14)

Executive

184,2 x 266,7 (7,25 x 10,5)

Statement

(5,5 x 8,5)

16K (184 x 260 mm)

184 x 260

16K (195 x 270 mm)

195 x 270

16K (197 x 273 mm)

197 x 273

Banner (210 x 900 mm)

210 x 900

Banner (215 x 900 mm)

215 x 900

Banner (215 x 1200 mm)

215 x 1200

Personalizado

Largura: 76,2-216
Comprimento: 127-1321

64-253 g/m2
Os envelopes devem ser de papel de
24lb e as abas devem estar dobradas.

Com-10

104,8 x 241,3 (4,125 x 9,5)

Com-9

98,4 x 255,4 (3,875 x 8,875)

Monarch

98,4 x 190,5 (3,875 x 7,50)

DL

110 x 220 (4,33 x 8,66)

C6

114 x 162 (4,49 x 6,38)

C5

162 x 229 (6,4 x 9)

Cartão
Cartão Index
Index
Tamanho de Tamanho de fotografia
fotografia

76,2 x 127 (3 x 5)

Etiqueta

—

—

Papel de
impressão
parcial
Papel
colorido

Sujeito ao papel normal*1

64-253 g/m2

Sujeito ao papel normal*2

64-253 g/m2

(4 x 6)
(5 x 7)
0,1–0,2 mm

*1 Utilize papel que respeite as condições seguintes:
●● Papel que respeite as condições para papel normal.
●● A tinta utilizada para uma impressão parcial é resistente ao calor (230°C).
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Operações Básicas de Impressão

Tipo de
Papel

2

Papel Suportado
Nota

●● Quando especifica a área de impressão, tenha em atenção as diferenças da posição de impressão seguintes:
Posição de início de impressão: ±2 mm, Desvio do papel: ±1 mm/100 mm, Alongamento da imagem: ±1 mm/100 mm (se o
peso da resma for
80 g/m2 (20 lb))

2

●● Esta impressora não pode imprimir numa tinta.

*2 Utilize papel que respeite as condições seguintes:
Operações Básicas de Impressão

●● O pigmento ou tinta utilizada no papel colorido é resistente ao calor (210°C).
●● Papel que tenha as mesmas características do papel normal e utilizado para um impressora de
fotografias electrónica.
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Papel Suportado

Papel Colocado no Tabuleiro
A impressora tem dois tabuleiros incorporados (tabuleiro 1 e o tabuleiro multiusos) e pode utilizar
unidades de tabuleiro opcionais (tabuleiros 2/3/4). Consulte a lista em baixo para verificar o papel
suportado e as capacidades de cada tabuleiro.
Nota

2

●● Não é possível efectuar a impressão duplex nos papéis indicados com um asterisco (*).

Tabuleiro
Tabuleiro 1

Tabuleiros
2/3/4
(opção)

Tamanho de Papel
Suportado
●● A4
●● A5
●● B5
●● Letter
●● Legal 13
●● Legal 13,5
●● Legal 14
●● Executive
●● 16K (184 x 260
●● 16K (195 x 270
●● 16K (197 x 273
●● Statement
●● Com-10*
●● Com-9*
●● Personalizado
●● A4
●● A5
●● B5
●● Letter
●● Legal 13
●● Legal 13,5
●● Legal 14
●● Executive
●● 16K (184 x 260
●● 16K (195 x 270
●● 16K (197 x 273
●● Statement
●● Com-10*
●● Personalizado

Capacidade de
papel
530 folhas (quando a
gramagem do papel for
inferior a 80 g/m2)

Gramagem do papel
●● Leve (64 g/m2)
●● Médio leve (65–74 g/m2)
●● Médio (75–87 g/m2)
●● Médio pesado (88–104 g/m2)
●● Pesado (105–120 g/m2)
●● Ultra Pesado1 (121–163 g/m2)

mm)
mm)
mm)

●● Ultra Pesado2 (164–220 g/m2)

530 folhas (quando a
gramagem do papel for
inferior a 80 g/m2)

●● Leve (64 g/m2)
●● Médio leve (65–74 g/m2)
●● Médio (75–87 g/m2)
●● Médio pesado (88–104 g/m2)
●● Pesado (105–120 g/m2)
●● Ultra Pesado1 (121–163 g/m2)

mm)
mm)
mm)

●● Ultra Pesado2 (164–220 g/m2)
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Operações Básicas de Impressão

●● Com-10 não é suportado pelo Tabuleiro 3 e pelo Tabuleiro 4.

Papel Suportado

Nota

●● Não é possível efectuar a impressão duplex nos papéis indicados com um asterisco (*).
●● Com-10 não é suportado pelo Tabuleiro 3 e pelo Tabuleiro 4.

2

Tabuleiro
Tabuleiro
Multiusos

Tamanho de Papel
Suportado

Capacidade de
papel

Operações Básicas de Impressão

●● A4
●● 100 folhas
●● A5
(quando a gramagem
●● B5
do papel for inferior a
●● B6*
80 g/m2)
●● A6*
●● 20 envelopes
●● Letter
●● Legal 13
●● Legal 13,5
●● Legal 14
●● Executive
●● Statement
●● 16K (184 x 260 mm)
●● 16K (195 x 270 mm)
●● 16K (197 x 273 mm)
●● Personalizado
●● Com-10*
●● Com-9*
●● Monarch*
●● DL*
●● C5*
●● C6*
●● Cartão Index*
●● Tamanho de fotografia*
●● Banner
(210 x 900 mm)*
●● Banner
(215 x 900 mm)*
●● Banner
(215 x 1200 mm)*
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Gramagem do papel
●● Leve (64 g/m2)
●● Médio leve (65–74 g/m2)
●● Médio (75–87 g/m2)
●● Médio pesado (88–104 g/m2)
●● Pesado (105–120 g/m2)
●● Ultra Pesado1 (121–163 g/m2)
●● Ultra Pesado2 (164–220 g/m2)
●● Ultra Pesado3 (221-253 g/m2)

Papel Suportado

Armazenar o papel
Guarde o papel nas condições indicadas abaixo,
para manter a sua qualidade.

2

●● Dentro de um armário ou outro local seco e
escuro
●● Numa superfície plana

Operações Básicas de Impressão

●● Temperatura: 20°C
●● Humidade: 50% RH (humidade relativa)
Não guarde o papel nos locais indicados a
seguir:
●● Directamente no chão
●● Exposto à luz solar directa
●● Junto da parte de dentro de uma parede
exterior
●● Numa superfície irregular
●● Onde possa ser gerada electricidade estática
●● Em locais excessivamente quentes ou onde a
temperatura mude rapidamente
●● Perto de uma fotocopiadora, aparelho de ar
condicionado, aquecedor ou conduta
Nota

●● Não desembrulhe o papel até estar pronto para utilizar o
papel.
●● Não deixe o papel fora da embalagem durante muito
tempo. Se o fazer poderá ter problemas com o
manuseamento do papel e a qualidade da impressão.
●● Dependendo do suporte que estiver a utilizar, das
condições de utilização e de armazenamento o papel pode
ficar enrolado ou ocorrer uma diminuição da qualidade
respectiva.
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Teste de Impressão da Impressora

●●
Teste de Impressão da Impressora
Verifique se consegue imprimir com a impressora. Verifique as definições detalhadas e o estado da
impressora imprimindo o conteúdo respectivo (Mapa de Menus).

2

Nota

●● Se a impressora estiver no modo de poupança de energia, prima o botão <POWER SAVE (POUPANÇA ENERGIA)> para a
reactivar a partir desse modo.

Operações Básicas de Impressão

1

Prima a tecla <Fn> no painel de
controlo.

2

Introduza "100" utilizando o teclado de
dez teclas e prima o botão <ENTER
(INTRODUZIR)>.

䣈䣷䣰䣥䣶䣫䣱䣰䢢䣐䣷䣯䣤䣧䣴

䣇䣰䣶䣧䣴䢢䢳䢯䢵䣦䣫䣩䣫䣶䢢䣐䣷䣯䣤䣧䣴

3

Prima o botão <ENTER (INTRODUZIR)>
quando [Executar (Execute)] está
seleccionado.
䣅䣱䣰䣨䣫䣩䣷䣴䣣䣶䣫䣱䣰䢢䢢䢢䢳䢱䢳
䣇䣺䣧䣥䣷䣶䣧

4

Depois de terminar uma impressão
das definições da impressora, verifique
se as opções adicionadas estão
adequadamente indicadas.
A definição para imprimir a partir de
uma impressora fica concluída se as
opções tiverem sido adequadamente
adicionadas.
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Definir o Tempo que Decorre Até a Impressora Entrar em Modo de Poupança de Energia

●●
Definir o Tempo que Decorre Até a Impressora
Entrar em Modo de Poupança de Energia
Nota

●● Se a impressora estiver no modo de poupança de energia, prima o botão <POWER SAVE (POUPANÇA ENERGIA)> para a
reactivar a partir desse modo.

1

Prima a tecla <Fn> no painel de
controlo.

Memo

●● Pode seleccionar o tempo de poupança de energia entre
as opções em baixo.
A predefinição de fábrica é 1 minutos.

-- [1 minuto]
-- [2 minutos]
-- [3 minutos]
-- [4 minutos]
-- [5 minutos]

2

-- [10 minutos]

Introduza "200" utilizando o teclado de
dez teclas e prima o botão <ENTER
(INTRODUZIR)>.

-- [15 minutos]
-- [30 minutos]
-- [60 minutos]

䣈䣷䣰䣥䣶䣫䣱䣰䢢䣐䣷䣯䣤䣧䣴
䢴䢲䢲
䣇䣰䣶䣧䣴䢢䢳䢯䢵䣦䣫䣩䣫䣶䢢䣐䣷䣯䣤䣧䣴

3

Prima o botão de deslocamento ou
para especificar o tempo e depois prima
o botão <ENTER (INTRODUZIR)>.

䢰䢰䢰䢢䢳䢱䢵

䣒䣱䣹䣧䣴䢢䣕䣣䣸䣧䢢䣖䣫䣯䣧
䢬䢢䢳䢢䣯䣫䣰䣷䣶䣧
䢴䢢䣯䣫䣰䣷䣶䣧䣵
䢵䢢䣯䣫䣰䣷䣶䣧䣵
䢶䢢䣯䣫䣰䣷䣶䣧䣵

4

Prima o botão <ON LINE (ONLINE)>.
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Operações Básicas de Impressão

●● Certifique-se de que a mensagem "Ready To Print" (Pronta para imprimir) é apresentada no painel do operador. Se a
mensagem não aparecer, prima o botão <ON LINE (ONLINE)>.

2

Definir o Tempo que Decorre Até a Impressora Entrar no Modo de Adormecimento

●●
Definir o Tempo que Decorre Até a Impressora
Entrar no Modo de Adormecimento
Nota

2

●● Se a impressora estiver no modo de poupança de energia, prima o botão <POWER SAVE (POUPANÇA ENERGIA)> para a
reactivar a partir desse modo.

Operações Básicas de Impressão

●● Certifique-se de que a mensagem "Ready To Print" (Pronta para imprimir) é apresentada no painel do operador. Se a
mensagem não aparecer, prima o botão <ON LINE (ONLINE)>.

1

Prima a tecla <Fn> no painel de
controlo.

Memo

●● Pode seleccionar o tempo de poupança de energia entre
as opções em baixo.
A predefinição de fábrica é 15 minutos.

-- [1 minuto]
-- [2 minutos]
-- [3 minutos]
-- [4 minutos]
-- [5 minutos]

2

-- [10 minutos]

Introduza "201" utilizando o teclado de
dez teclas e prima o botão <ENTER
(INTRODUZIR)>.

-- [15 minutos]
-- [30 minutos]
-- [60 minutos]

䣈䣷䣰䣥䣶䣫䣱䣰䢢䣐䣷䣯䣤䣧䣴
䢴䢲䢳
䣇䣰䣶䣧䣴䢢䢳䢯䢵䣦䣫䣩䣫䣶䢢䣐䣷䣯䣤䣧䣴

3

Prima o botão de deslocamento ou
para especificar o tempo e depois prima
o botão <ENTER (INTRODUZIR)>.

䢢䢢䢢䢳䢱䢵

䢢䢢䢢䢢䢢䢢䢢䢢䢢䢢䣕䣮䣧䣧䣲䣖䣫䣯䣧
䢬䢢䢳䢢䣯䣫䣰䣷䣶䣧
䢴䢢䣯䣫䣰䣷䣶䣧䣵
䢵䢢䣯䣫䣰䣷䣶䣧䣵
䢶䢢䣯䣫䣰䣷䣶䣧䣵

4

Prima o botão <ON LINE (ONLINE)>.
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Definir o Tempo que Decorre Até a Impressora Entrar no Modo de Adormecimento

Restrições no Modo de Adormecimento
Esta secção explica as restrições da impressora quando está no modo de adormecimento.
Se ocorrer um erro a impressora pode não entrar no modo de adormecimento.

Restrições do Utilitário do Controlador da Impressora

Quando a impressora entre no modo de adormecimento, prima o botão <POWER SAVE (POUPANÇA
ENERGIA)> no painel do operador e verifique se o ecrã mostra a mensagem "Pronta a Imprimir."
Se a mensagem "Ready To Print" (Pronta para imprimir) for apresentada, as restrições indicadas abaixo
não se aplicam.
SO
Windows

Mac OS X

Nome do software

Restrições no Modo de Adormecimento

Ferramenta de Configuração
Extensão de Rede

Não é possível especificar as definições do plug-in de rede.
Não se consegue ligar à impressora.

Programa de instalação do
controlador

Se houver uma ligação à rede, não pode obter automaticamente
as informações das opções da impressora quando instala um
controlador.
Não é possível procurar as definições de ajuste ou impressora.

Ferramenta de configuração
NIC
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Operações Básicas de Impressão

Quando a impressora entre no modo de adormecimento, aplicam-se as restrições indicadas a seguir às
funções do utilitário e controlador de impressora.

2

Definir o Tempo que Decorre Até a Impressora Entrar no Modo de Adormecimento

Restrições das Funções de Rede

 Os Protocolos com as Funções do
Cliente Não Funcionam

No modo de adormecimento, aplicam-se as
restrições indicadas abaixo às funções de rede:

2

No modo de adormecimento, os protocolos com
as funções do cliente indicados a seguir não
funcionam:

 Não Entra no Modo de Hibernação

Operações Básicas de Impressão

Nos casos indicados a seguir a impressora não
entra no modo de hibernação:

●● Avisos de E-mail*1

●● Se IPSec estiver activado.

●● WINS*2

●● Se estiver a ser estabelecida uma ligação TCP.
Por exemplo: Se estiver a ser estabelecida
uma ligação com Telnet ou FTP.
No modo de poupança de energia, a
impressora entre no modo de adormecimento
se a ligação for interrompida depois de passar
algum tempo.

*1 O tempo decorrido no modo de hibernação não é incluído no
intervalo para notificação periódica através de e-mail de alerta.

●● SNMP Trap

*2 O tempo que passa no modo de hibernação não é incluído nos
intervalos entre as actualizações de WINS.
As actualizações de WINS normais não são executadas no modo
de adormecimento; por isso os nomes registados no servidor
WINS podem ser apagados.

●● Se estiver a ser estabelecida uma ligação USB.
●● Se a recepção de e-mails estiver activada.
Memo

●● Se desejar activar o modo de adormecimento, desactive
IPSec/recepção de e-mail.

 Não é Possível Imprimir

No modo de adormecimento, não pode imprimir
com os protocolos a seguir:

 Modo de Hibernação Comuta
Automaticamente Para Modo de
Poupança de Energia

Num ambiente de rede no qual circulem
grandes quantidades de pacotes, a impressora
pode comutar automaticamente do modo
de hibernação para o modo de poupança de
energia. Uma vez decorrido o tempo definido
para entrar em modo de hibernação, a
impressora entra automaticamente nesse modo.

●● Impressão WSD

Protocolos que Necessitam que
o Modo de Hibernação Seja
Desactivado

 Não é possível Procurar/
Especificar

Se estiver a utilizar os protocolos indicados a
seguir, desactive o modo de adormecimento:

●● NBT

No modo de adormecimento, não pode procurar
ou especificar definições com as funções e
protocolos a seguir:
●● PnP-X

●● IPv6
●● NBT
●● Impressão WSD

●● UPnP
●● LLTD
●● MIB*
* Pode referenciar através de alguns MIB suportados no modo de
adormecimento (Comando Obter).
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Definição do Tempo para Desactivação Automática

●●
Definição do Tempo para Desactivação
Automática
Nota

●● Na predefinição de fábrica, uma impressora não entra no modo de desactivação automática se estiver ligada à rede.

4

Prima o botão <ENTER
(INTRODUZIR)>.

5

Prima várias vezes o botão de
deslocamento para seleccionar
[Config. Energia (Power Setup)]
e depois prima o botão <ENTER
(INTRODUZIR)>.

Para activar o modo de desactivação automática
enquanto está ligado à rede, execute o
procedimento indicado abaixo:

1

2

Prima o botão de deslocamento
painel do operador.

no

Prima várias vezes o botão de
deslocamento para seleccionar
[Config. Admin. (Admin Setup)]
e depois prima o botão <ENTER
(INTRODUZIR)>.
䣈䣷䣰䣥䣶䣫䣱䣰䣵䢢䢢䢢䢢䢢䢢䢴䢱䢴
䣏䣧䣰䣷䣵
䣃䣦䣯䣫䣰䢢䣕䣧䣶䣷䣲
䣒䣴䣫䣰䣶䢢䣕䣶䣣䣶䣫䣵䣶䣫䣥䣵
䣃䣫䣴䣒䣴䣫䣰䣶

3

䣃䣦䣯䣫䣰䢢䣕䣧䣶䣷䣲䢢䢢䢢䢢䢢䢵䢱䢶
䣖䣫䣯䣧䢢䣕䣧䣶䣷䣲
䣒䣱䣹䣧䣴䢢䣕䣧䣶䣷䣲
䣑䣶䣪䣧䣴䣵䢢䣕䣧䣶䣷䣲
䣕䣧䣶䣶䣫䣰䣩䣵

6

Introduza a palavra-passe de
administrador, utilizando o teclado de
dez teclas.

Prima várias vezes o botão de
deslocamento para seleccionar
[Desactivação Auto (Auto Power
Off)] e depois prima o botão <ENTER
(INTRODUZIR)>.
䣒䣱䣹䣧䣴䢢䣕䣧䣶䣷䣲䢢䢢䢢䢢䢳䢱䢳
䣒䣱䣹䣧䣴䢢䣕䣣䣸䣧
䣕䣮䣧䣧䣲
䣃䣷䣶䣱䢢䣒䣱䣹䣧䣴䢢䣑䣨䣨

A palavra-passe predefinida é "aaaaaa." Prima
o botão <ENTER (INTRODUZIR)> sempre que
introduzir um carácter.

7
䣇䣰䣶䣧䣴䢢䣒䣣䣵䣵䣹䣱䣴䣦

Prima o botão de deslocamento ou
várias vezes para seleccionar [Activar
(Enable)] e depois prima o botão
<ENTER (INTRODUZIR)>.
䣃䣷䣶䣱䢢䣒䣱䣹䣧䣴䢢䣑䣨䣨䢢䢢䢢䢳䢱䢳
䢬䢢䢢䣇䣰䣣䣤䣮䣧
䣃䣷䣶䣱䢢䣅䣱䣰䣨䣫䣩
䣆䣫䣵䣣䣤䣮䣧
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Operações Básicas de Impressão

Definições para Desactivação
Automática

2

Definição do Tempo para Desactivação Automática

8

2

Prima o botão <ON LINE (ONLINE)>.

Definir o Tempo que Decorre Até
a Impressora Entrar no Modo de
Desactivação Automática
Nota

●● Se a impressora estiver no modo de poupança de energia,
prima o botão <POWER SAVE (POUPANÇA ENERGIA)>
para a reactivar a partir desse modo.

Operações Básicas de Impressão

●● Certifique-se de que a mensagem "Ready To Print" (Pronta
para imprimir) é apresentada no painel do operador. Se
a mensagem não aparecer, prima o botão <ON LINE
(ONLINE)>.

1

Prima a tecla <Fn> no painel do
operador.

2

Introduza "202" utilizando o teclado de
dez teclas e prima o botão <ENTER
(INTRODUZIR)>.
䣈䣷䣰䣥䣶䣫䣱䣰䢢䣐䣷䣯䣤䣧䣴
䢴䢲䢴
䣇䣰䣶䣧䣴䢢䢳䢯䢵䣦䣫䣩䣫䣶䢢䣐䣷䣯䣤䣧䣴

3

Prima o botão de deslocamento ou
para especificar o tempo e depois prima
o botão <ENTER (INTRODUZIR)>.

䢰䢰䢰䢢䢳䢱䢴

䣃䣷䣶䣱䢢䣒䣱䣹䣧䣴䢢䣑䣨䣨䢢䣖
䢬䢢䢳䢢䣪䣱䣷䣴
䢴䢢䣪䣱䣷䣴䣵
䢵䢢䣪䣱䣷䣴䣵
䢶䢢䣪䣱䣷䣴䣵
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Definição do Tempo para Desactivação Automática

4

Prima o botão <ON LINE (ONLINE)> .

2
Operações Básicas de Impressão

Memo

●● Pode o período de desactivação automática entre as
opções em baixo. A predefinição de fábrica é 4 minutos.

-- [1 hora]
-- [2 horas]
-- [3 horas]
-- [4 horas]
-- [8 horas]
-- [12 horas]
-- [18 horas]
-- [24 horas]
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Definir o Sinal Sonoro

●●
Definir o Sinal Sonoro
No painel do operador pode definir se deseja ouvir um sinal sonoro quando é executada uma operação
inválida ou ocorre um erro.

2

1

Prima o botão de deslocamento
painel do operador.

no

5

Operações Básicas de Impressão

Prima várias vezes o botão de deslocamento
para seleccionar [Configuração do
Painel (Panel Setup)] e depois prima o
botão <ENTER (INTRODUZIR)>.
䣃䣦䣯䣫䣰䢢䣕䣧䣶䣷䣲䢢䢢䢢䢢䢢䢵䢱䢶
䣒䣣䣰䣧䣮䢢䣕䣧䣶䣷䣲
䣖䣫䣯䣧䢢䣕䣧䣶䣷䣲
䣒䣱䣹䣧䣴䢢䣕䣧䣶䣷䣲
䣑䣶䣪䣧䣴䣵䢢䣕䣧䣶䣷䣲

2

Prima várias vezes o botão de
deslocamento para seleccionar
[Config. Admin. (Admin Setup)]
e depois prima o botão <ENTER
(INTRODUZIR)>.

6

䣈䣷䣰䣥䣶䣫䣱䣰䣵䢢䢢䢢䢢䢢䢢䢴䢱䢴
䣏䣧䣰䣷䣵
䣃䣦䣯䣫䣰䢢䣕䣧䣶䣷䣲
䣒䣴䣫䣰䣶䢢䣕䣶䣣䣶䣫䣵䣶䣫䣥䣵
䣃䣫䣴䣒䣴䣫䣰䣶

Prima várias vezes o botão de
deslocamento para seleccionar
[Invalid Operation Volume (Invalid
Operation Volume)] ou [Volume Erros
(Error Volume)] e depois prima o botão
<ENTER (INTRODUZIR)>.
䣒䣣䣰䣧䣮䢢䣕䣧䣶䣷䣲䢢䢢䢢䢢䢢䢴䢱䢴
䣋䣰䣸䣣䣮䣫䣦䢢䣑䣴䣧䣴䣣䣶䣫䣱䣰䢢䣘䣱䣮䣷
䣇䣴䣴䣱䣴䢢䣘䣱䣮䣷䣯䣧

3

Introduza a palavra-passe de
administrador, utilizando o teclado de
dez teclas.
A palavra-passe predefinida é "aaaaaa." Prima
o botão <ENTER (INTRODUZIR)> sempre que
introduzir um carácter.

7

䣇䣰䣶䣧䣴䢢䣒䣣䣵䣵䣹䣱䣴䣦

Prima várias vezes o botão de
deslocamento para seleccionar a
opção desejada e depois prima o botão
<ENTER (INTRODUZIR)>.

䢰䢰䢰䢳䢱䢳

䣋䣰䣸䣣䣮䣫䣦䢢䣑䣲䣧䣴䣣䣶䣫䣱䣰䢢䣘
䣑䣨䣨
䢬䢢䣎䣱䣹
䣊䣫䣩䣪

4

Prima o botão <ENTER
(INTRODUZIR)>.

8
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Prima o botão <ON LINE (ONLINE)>
para sair do modo de menus.

Verificar o Estado da Impressora

●●
Verificar o Estado da Impressora
Com o botão <ENTER (INTRODUZIR)> do painel do operador, pode verificar o estado da impressora.

2

No visor, pode verificar a duração restante dos
consumíveis, as informações do contador, as
definições de rede e as informações do sistema.

1

Prima o botão <ENTER (INTRODUZIR)>
no painel do operador.

2

Prima o botão de deslocamento
para seleccionar o item desejado
e depois prima o botão <ENTER
(INTRODUZIR)>.
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Operações Básicas de Impressão

Verificar o estado da Impressora

Adicionar uma Impressora com o Protocolo LPD (TCP/IP)

●●
Adicionar uma Impressora com o Protocolo LPD
(TCP/IP)
2

Em ambientes MAC OS X, pode ligar uma impressora PS com o protocolo LPD (TCP/IP).
Nota

●● Se a impressora não suportar o protocolo TCP/IP, não lhe será possível ligar a mesma utilizando este método. Verifique se a
impressora pode, ou não, ser ligada à rede com o protocolo TCP/IP.

Operações Básicas de Impressão

Preparativos

Procedimentos para Adicionar
uma Impressora

1

Verifique se o endereço de IP, máscara
de subrede, endereço do rooter,
etc., do Macintosh pretendido estão
correctamente definidos e se o mesmo
está ligado à rede com o protocolo TCP/
IP.

2

Efectue a transferência do instalador
PPD para MAC OS X da impressora PS a
ser ligada a partir da página de dados
da OKI na Internet e faça o unzip do
ficheiro. Em seguida, inicie o instalador
PPD para instalar o PPD no Macintosh.
Se o PPD já estiver instalado, este passo
não é necessário.

3

Defina o endereço de IP, máscara de
subrede, endereço gateway, etc., numa
impressora PS a ser ligada. Mantenha
ligada a alimentação da impressora que
pretende ligar à rede TCP/IP.

1

Abra as Preferências do Sistema do
Macintosh e clique em [Impressão
e Digitalização (Print & Scan)] para
abrir a caixa de diálogo [Impressão e
Digitalização (Print & Scan)].

2

Clique em [+] para abrir a caixa de
diálogo [Adicionar (Add)].
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Adicionar uma Impressora com o Protocolo LPD (TCP/IP)

3

4

Seleccione [IP (IP)] para visualizar o
ecrã a seguir apresentado. Introduza
os dados em [Endereço: (Address:)],
[Fila: (Queue:)] e [Nome: (Name:)] e,
depois, verifique se A sua im pressora
está seleccionado em [Usar: (Use:)] e
clique em [Adicionar (Add)].

Proceda às definições opcionais para a
impressora e clique em [OK (OK)].

2

(2)

5
(3)
(4)

Regresse à caixa de diálogo [Impressão
e Digitalização (Print & Scan)]. A sua
im pressora (LPD) foi adicionada à
lista de impressoras. Seleccione a sua
im pressora (LPD) em [Impressora
predefinida (Default printer)].

(1) Introduza o endereço de IP atribuído
à impressora.

(2) Introduza [lp] em [Fila: (Queue:)].
(3) A princípio, o endereço de IP

introduzido em (1) é exibido. Pode
introduzir um nome qualquer.
B731(LPD) é apresentado aqui como
exemplo.

(4) A sua im pressora (PS) é exibida

automaticamente em [Usar: (Use:)].
Se a comunicação não for
efectuada correctamente com a
impressora, esta não é seleccionada
automaticamente.

Nota

●● Se utilizar o Mac OS X 10.7 ou posterior,
o controlador não é automaticamente
seleccionado quando a impressora está no
modo de suspensão.
Retire a impressora do modo de suspensão
e introduza dados em [Endereço].
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A sua im pressora é utilizada para impressão por
predefinição. Os procedimentos para adicionar
uma impressora estão concluídos. Feche a caixa
de diálogo [Impressão e Digitalização].

Operações Básicas de Impressão

(1)

3. Impressão
●●
Fluxo de instalação do Controlador de
Impressora num Computador
3

Para imprimir a partir de um computador Windows ou Mac OS X, tem de instalar o software do
controlador da impressora no seu computador utilizando o DVD de software fornecido, conforme
ilustrado na figura em baixo.

Impressão

Windows
Para rede
Com fios

Ligar um cabo

Sem fios
(apenas em
modelos
sem fios)

Para USB

Para LPT
(apenas em
modelos
instalados
em
paralelo)

Definição da
ligação para
LAN sem fios

Mac OS X
Para rede
Com fios

Ligar um cabo

Sem fios
(apenas em
modelos
sem fios)

Para USB

Definição da
ligação para
LAN sem fios

Definir um endereço de IP no
painel de controlo

Ligar um cabo

Instalar um controlador de impressora no computador

Ligar um cabo

Adicionar uma impressora num Mac OS X.

Impressão de teste a partir de um computador

 Requisitos do Produto

Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2
Windows Vista, Windows Server 2008, Windows XP, Windows Server 2003
Mac OS X 10.4 a 10.8
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Fluxo de instalação do Controlador de Impressora num Computador

 Tipos de Controladores
Windows
Tipo
PCL
PS

Descrição
O controlador de impressora PCL é adequado para imprimir documentos comerciais.
O controlador de impressora PS é adequado para impressão de documentos que incluam
tipos de letra PostScript e dados EPS.
O controlador de impressora XPS é adequado para impressão a partir de uma aplicação para
XPS. Windows XP e Windows Server 2003 não são suportados.

XPS

Mac OS X
Descrição
O controlador de impressora PS é adequado para impressão de documentos que incluam
tipos de letra PostScript e dados EPS. Também pode ser utilizado para uma impressão
normal.
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Impressão

Tipo
PS

3

Requisitos do produto

●●
Requisitos do produto
Requisitos do produto para
Windows

Requisitos do produto para
Macintosh

●● Windows 8

3

Nota

●● Windows Server 2012

●● Dependendo da versão do controlador de impressora, a
descrição poderá ser diferente.

●● Windows 7

●● Mac OS X 10.4-10.8

●● Windows Server 2008 R2

Impressão

●● Windows Vista
●● Windows Server 2008
●● Windows XP
●● Windows Server 2003
Nota

●● Esta impressora não funciona com o Windows 3.1/
NT3.51/NT4.0/Me/98/95/2000.
●● Dependendo da versão do controlador de impressora,
a descrição poderá ser diferente.
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Ligar a um Computador

●●
Ligar a um Computador
Fazer uma ligação utilizando
uma LAN com fios
1

Fazer uma ligação utilizando
uma LAN sem fios (apenas nos
modelos sem fios)

Prepare um cabo Ethernet e um hub.

Memo

Nota

●● Um cabo de Ethernet e um hub não são fornecidos
com esta impressora. Prepare separadamente um
cabo Ethernet (categoria 5e, par entrançado, direito)
e um hub.

●● Em alguns modelos, esta função não pode ser utilizada.

1

Verifique o ambiente da LAN sem fios.

●● Se suportar WPS: A impressora é ligada
automaticamente.

2

●● Se não suportar WPS: Os dados de configuração da
LAN sem fios têm de ser introduzidos manualmente
na impressora.

Ligue esta impressora à rede.

Nota

●● Este produto é compatível com o modo de infraestrutura. Não é compatível com o modo ligação
dispositivo-a-dispositivo (ad-hoc). Certifique-se de
que prepara o ponto de acesso.

(1) Ligue uma extremidade do cabo

Ethernet à ligação de interface de
rede da impressora.

●● Esta impressora suporta redes sem fios padrão
IEEE 802.1b/g/n. Não suporta redes sem fios IEEE
802.11a. O ponto de acesso tem de funcionar com a
LAN sem fios padrão suportada por esta impressora.

(2) Ligue a outra extremidade do cabo
Ethernet no hub.

●● Este produto não pode ser ligado a uma rede local
(LAN) com fios e a uma rede local (LAN) sem fios, ao
mesmo tempo. Para ligar à LAN sem fios, desligue o
cabo de rede da impressora.

Ponto de acesso sem fios
PC

2

Verifique se o ponto de acesso da LAN
sem fios está ligado e a funcionar
normalmente.

3

Instale a impressora próximo do ponto
de acesso da LAN sem fios.

Referência

●● Se houver um servidor DHCP na rede à qual a
impressora esteja ligada, o endereço IP será
automaticamente obtido na impressora de cada vez
que esta é ligada. Se o endereço IP desta impressora
for alterado, efectue novamente a definição de
rede. Com a funcionalidade OKI LPR, a definição
de rede será automaticamente efectuada se o
endereço IP desta impressora for alterado. Para
mais informações, consulte o Manual do Utilizador
(Avançado).

Para obter informações sobre a distância acessível
entre a impressora e o ponto de acesso da LAN
sem fios, consulte o manual de utilização do
ponto de acesso.

4
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Ligue a impressora.

Impressão

Verifique se o ponto de acesso da LAN sem fios
suporta WPS consultando o manual de instruções
do ponto de acesso da LAN sem fios.

3

Ligar a um Computador

5

 WPS-PBC

Se o ponto de acesso da LAN sem fios
verificado no passo 1 suportar WPS, a
impressora é ligada automaticamente.
Vá para "WPS-PBC" P.64.

1

Se o ponto de acesso não suportar WPS, tem
de introduzir manualmente na impressora os
dados de configuração da LAN sem fios. Vá para
"Configurar manualmente" P.70.

3

䣈䣷䣰䣥䣶䣫䣱䣰䣵䢢䢢䢢䢢䢢䢢䢢䢢䢢䢵䢱䢵
䣙䣫䣴䣧䣮䣧䣵䣵䢢䣕䣧䣶䣶䣫䣰䣩

Terminologia

Impressão

●● SSID
Um ID utilizado para identificar a rede de
destino da ligação. Pode utilizar comunicações
sem fios definindo o produto com o SSID
do ponto de acesso sem fios do destino da
ligação.

2

●● Definições de Segurança
Quando utiliza uma rede local (LAN) sem
fios, pode configurar definições de segurança
para evitar que as informações transmitidas
sejam interceptadas ou impedir o acesso não
autorizado à rede. As definições de segurança
têm de ser configuradas de modo a terem as
mesmas definições que o ponto de acesso sem
fios.
●● WPS
Um método de definição de rede local (LAN)
sem fios fornecido pela Wi-Fi Alliance, um
grupo da indústria de redes locais (LAN) sem
fios. Há dois métodos disponíveis, um método
de botão de premir e um método de código
PIN; com o método de botão de premir pode
configurar facilmente as definições de rede
local (LAN) sem fios premindo apenas um
botão [WPS] no ponto de acesso sem fios.
Com o método de código PIN, as definições
de rede local (LAN) sem fios são configuradas
através do registo de um número de 8 dígitos
atribuído ao produto e ao ponto de acesso
sem fios.
●● Modo de infra-estrutura
Neste modo a comunicação é feita através do
ponto de acesso sem fios. Este produto não é
compatível com o modo ligação dispositivo-adispositivo (ad-hoc) em que a comunicação é
feita directamente ao computador.

Prima o botão de deslocamento para
seleccionar [Definição Rede sem fios
(Wireless Setting)] e depois prima o
botão <ENTER (INTRODUZIR)>.

Introduza a palavra-passe de
administrador utilizando o teclado de
dez teclas e, em seguida, prima o botão
<ENTER (INTRODUZIR)>.
A palavra-passe predefinida é "aaaaaa". Prima
o botão <ENTER (INTRODUZIR)> sempre que
introduzir um carácter.

䣇䣰䣶䣧䣴䢢䣒䣣䣵䣵䣹䣱䣴䣦

3

Quando é apresentada a mensagem a
seguir ilustrada, leia-a atentamente.
Prima o botão <ENTER (INTRODUZIR)>
ou aguarde até o ecrã mudar.
䣙䣫䣴䣧䣮䣧䣵䣵䢢䣵䣧䣶䣶䣫䣰䣩䢢䢢䢳䢱䢵
䣇䣰䣣䣤䣮䣫䣰䣩䢢䣹䣫䣴䣧䣮䣧䣵䣵
䣰䣧䣶䣹䣱䣴䣭䢢䣥䣱䣯䣯䣷䣰䣫䣥䣣䣶䣫䣱䣰䢢
䣹䣫䣮䣮䢢䣦䣫䣵䣣䣤䣮䣧䢢䣹䣫䣴䣧䣦

4

Verifique se a opção[Definir
automaticamente (WPS) (Automatic
Setup (WPS)] está seleccionada
e depois prima o botão <ENTER
(INTRODUZIR)>.
䣙䣫䣴䣧䣮䣧䣵䣵䢢䣕䣧䣶䣶䣫䣰䣩䢢䢢䢢䢢䢢䢳䢱䢳
䣃䣷䣶䣱䣯䣣䣶䣫䣥䢢䣕䣧䣶䣷䣲䢢䢪䣙䣒䣕䢫
䣙䣫䣴䣧䣮䣧䣵䣵䢢䣐䣧䣶䣹䣱䣴䣭䢢䣕䣧䣮䣧䣥䣶䣫䣱䣰
䣙䣫䣴䣧䣮䣧䣵䣵䢢䣴䣧䣥䣱䣰䣰䣧䣥䣶䣫䣱䣰
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5

Verifique se a opção [WPS-PBC (WPSPBC)] está seleccionada e, depois, prima
o botão <ENTER (INTRODUZIR)>.

●● Quando surgir a mensagem [WPS Connection
successful], a impressora está ligada à LAN sem
fios.

䣙䣒䣕䢢䣥䣱䣰䣰䣧䣥䣶䣫䣱䣰䢢䣵䣷䣥䣥䣧䣵䣵䣨䣷䣮䢰
䣙䣫䣴䣧䣦䢢䣥䣱䣯䣯䣷䣰䣫䣥䣣䣶䣫䣱䣰䣵䢢
䣦䣫䣵䣣䣤䣮䣧䣦䢰

䣕䣧䣶䢢䣣䣷䣶䣱䣯䣣䣶䣫䣥䣣䣮䣮䣻䢢䢪䣙䣒䢢䢳䢱䢳
䣙䣒䣕䢯䣒䣄䣅
䣙䣒䣕䢯䣒䣋䣐

Memo

6

●● Se aparecer a mensagem [Sobrepor], tal significa
que o botão de pressão WPS foi activado em 2
ou mais pontos de acesso. Queira aguardar uns
momentos e tente de novo.

䣇䣺䣧䣥䣷䣶䣧䣁
䣒䣷䣵䣪䣤䣷䣶䣶䣱䣰䢢䣯䣧䣶䣪䣱䣦
䣛䣧䣵
䣐䣱

Memo

●● Se a opção [Não (No)] estiver seleccionada, o ecrã
regressa ao apresentado no passo 5.

7

Quando aparecer a mensagem
[Running pushbutton method…
(Running pushbutton method…)],
mantenha premido o botão de pressão
do ponto de acesso da LAN sem fios
durante vários segundos, libertando-o
de seguida.
䣔䣷䣰䣰䣫䣰䣩䢢䣲䣷䣵䣪䣤䣷䣶䣶䣱䣰䢢䣯䣧䣶䢰䢰

Nota

●● A mensagem [Running pushbutton method...]
é apresentada durante cerca de dois minutos.
Mantenha premido o botão de pressão do ponto de
acesso da LAN sem fios enquanto a mensagem for
visível.
●● Para obter informações sobre a posição do botão
de pressão do ponto de acesso da LAN sem fios e
sobre durante quanto tempo deve ser pressionado,
consulte o manual de utilização do ponto de acesso.
●● Enquanto a mensagem [Running pushbutton
method...] for visível, a impressora não pode ser
utilizada.
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Impressão

●● Se [Timeout] for exibido, é provável que não tenha
sido possível encontrar o ponto de acesso sem fios
do destino da ligação dentro do tempo limite. Volte a
repetir os procedimentos desde o passo 6.

Seleccione [Sim (Yes)] e depois prima o
botão <ENTER (INTRODUZIR)>.

3

Ligar a um Computador

 WPS-PIN
1

5

Prima o botão de deslocamento para
seleccionar [Definição Rede sem fios
(Wireless Setting)] e, depois, prima o
botão <ENTER (INTRODUZIR)>.

Prima o botão de deslocamento
para seleccionar [WPS-PIN (WPSPIN)] e depois prima o botão <ENTER
(INTRODUZIR)>.
䣕䣧䣶䢢䣣䣷䣶䣱䣯䣣䣶䣫䣥䣣䣮䣮䣻䢢䢪䣙䣒䢢䢳䢱䢳
䣙䣒䣕䢯䣒䣄䣅
䣙䣒䣕䢯䣒䣋䣐

䣈䣷䣰䣥䣶䣫䣱䣰䣵䢢䢢䢢䢢䢢䢢䢢䢢䢢䢵䢱䢵
䣙䣫䣴䣧䣮䣧䣵䣵䢢䣕䣧䣶䣶䣫䣰䣩

3
Impressão

6
2

Introduza a palavra-passe de
administrador utilizando o teclado de
dez teclas e, em seguida, prima o botão
<ENTER (INTRODUZIR)>.

Introduza o código PIN de 8 caracteres
apresentado no visor no ponto de acesso
e inicie o procedimento WPS-PIN.
Nota

●● Depois de premir o botão, execute de imediato o
passo 7.

A palavra-passe predefinida é "aaaaaa". Prima
o botão <ENTER (INTRODUZIR)> sempre que
introduzir um carácter.

●● O método de introdução do código PIN e o método
de inicialização WPS-PIN diferem consoante o ponto
de acesso. Para obter mais informações, consulte o
manual de instruções do ponto de acesso.

7

䣇䣰䣶䣧䣴䢢䣒䣣䣵䣵䣹䣱䣴䣦

Seleccione [Sim (Yes)] e, depois, prima
o botão <ENTER (INTRODUZIR)>.
䣇䣺䣧䣥䣷䣶䣧䣁
䣒䣋䣐䢢䣯䣧䣶䣪䣱䣦
䣒䣋䣐䢢䣥䣱䣦䣧䢼䢢䢴䢳䢺䢹䢳䢸䢻䢸
䣛䣧䣵
䣐䣱

3

Quando é apresentada a mensagem a
seguir ilustrada, leia-a atentamente.
Prima o botão <ENTER (INTRODUZIR)>
ou aguarde até o ecrã mudar.
䣙䣫䣴䣧䣮䣧䣵䣵䢢䣵䣧䣶䣶䣫䣰䣩䢢䢢䢳䢱䢵
䣇䣰䣣䣤䣮䣫䣰䣩䢢䣹䣫䣴䣧䣮䣧䣵䣵
䣰䣧䣶䣹䣱䣴䣭䢢䣥䣱䣯䣯䣷䣰䣫䣥䣣䣶䣫䣱䣰䢢
䣹䣫䣮䣮䢢䣦䣫䣵䣣䣤䣮䣧䢢䣹䣫䣴䣧䣦

4

Memo

●● Se seleccionar [Não (No)], o ecrã regressa ao
ecrã apresentado no passo 5. De cada vez que
o ecrã de confirmação é exibido, o código PIN é
automaticamente gerado e alterado.

8

Verifique se a opção [Definir
automaticamente (WPS) (Definir
automaticamente (WPS))] está
seleccionada e, depois, prima o botão
<ENTER (INTRODUZIR)>.

A mensagem [Implementing PIN
method…
(Implementing PIN method)] é
apresentada no visor.
䣋䣰䣲䣮䣧䣯䣧䣰䣶䣫䣰䣩䢢䣒䣋䣐䢢䣯䣧䣶䣪䣱䣦䢰䢰䢰
䣒䣋䣐䢢䣥䣱䣦䣧䢼䢢䢴䢳䢺䢹䢳䢸䢻䢸

䣙䣫䣴䣧䣮䣧䣵䣵䢢䣕䣧䣶䣶䣫䣰䣩䢢䢢䢢䢢䢢䢳䢱䢳
䣃䣷䣶䣱䣯䣣䣶䣫䣥䢢䣕䣧䣶䣷䣲䢢䢪䣙䣒䣕䢫
䣙䣫䣴䣧䣮䣧䣵䣵䢢䣐䣧䣶䣹䣱䣴䣭䢢䣕䣧䣮䣧䣥䣶䣫䣱䣰
䣙䣫䣴䣧䣮䣧䣵䣵䢢䣴䣧䣥䣱䣰䣰䣧䣥䣶䣫䣱䣰

Nota

●● Durante a execução de WPS, não é possível executar
as operações no painel.
●● Quando for exibido [Ligaç. c/ sucesso. (Connection
successful)], este equipamento está ligado à rede
local LAN sem fios.
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 Procurar um Ponto de Acesso Sem
Fios

䣙䣒䣕䢢䣥䣱䣰䣰䣧䣥䣶䣫䣱䣰䢢䣵䣷䣥䣥䣧䣵䣵䣨䣷䣮䢰
䣙䣫䣴䣧䣦䢢䣥䣱䣯䣯䣷䣰䣫䣥䣣䣶䣫䣱䣰䣵䢢
䣦䣫䣵䣣䣤䣮䣧䣦䢰

Se o ponto de acesso sem fios não suportar o
método WPS, efectue a pesquisa de pontos de
acesso válidos e poderá ligar-se a qualquer um
dos apresentados nos resultados da pesquisa.
Será necessário introduzir informações sobre a
chave de encriptação.

Memo

Memo

●● Chave de encriptação: a chave de encriptação é uma
chave destinada a encriptar dados numa LAN sem
fios. Também designada por "Chave de rede" ou
"Chave de segurança".

1

Prima o botão de deslocamento para
seleccionar [Definição Rede sem
fios (Wireless Setting)] (Selecção da
rede sem fios) e depois prima o botão
<ENTER (INTRODUZIR)>.
䣈䣷䣰䣥䣶䣫䣱䣰䣵䢢䢢䢢䢢䢢䢢䢢䢢䢢䢵䢱䢵
䣙䣫䣴䣧䣮䣧䣵䣵䢢䣕䣧䣶䣶䣫䣰䣩

2

Introduza a palavra-passe de
administrador, utilizando o teclado de
dez teclas e, depois, prima o botão
<ENTER (INTRODUZIR)>.
A palavra-passe predefinida é "aaaaaa". Prima
o botão <ENTER (INTRODUZIR)> sempre que
introduzir um carácter.

䣇䣰䣶䣧䣴䢢䣒䣣䣵䣵䣹䣱䣴䣦
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●● Se [Timeout] for exibido, é provável que não tenha
sido possível encontrar o ponto de acesso sem fios
do destino da ligação dentro do tempo limite. Depois
de introduzir o código PIN a partir deste equipamento
no ponto de acesso e activar WPS-PIN, volte a
seleccionar [Sim] no passo 7 no prazo de 2 minutos.

Ligar a um Computador

3

Quando é apresentada a mensagem a
seguir ilustrada, leia-a atentamente.
Prima o botão <ENTER (INTRODUZIR)>
ou aguarde até o ecrã mudar.

6

䣙䣫䣴䣧䣮䣧䣵䣵䢢䣵䣧䣶䣶䣫䣰䣩䢢䢢䢳䢱䢵
䣇䣰䣣䣤䣮䣫䣰䣩䢢䣹䣫䣴䣧䣮䣧䣵䣵
䣰䣧䣶䣹䣱䣴䣭䢢䣥䣱䣯䣯䣷䣰䣫䣥䣣䣶䣫䣱䣰䢢
䣹䣫䣮䣮䢢䣦䣫䣵䣣䣤䣮䣧䢢䣹䣫䣴䣧䣦

É apresentada uma lista dos pontos de
acesso sem fios encontrados durante
a pesquisa. Utilizando as teclas ,
, seleccione o ponto de acesso a que
pretende ligar-se e, em seguida, prima o
botão <ENTER (INTRODUZIR)>.
䣕䣧䣮䣧䣥䣶䢢䣶䣪䣧䢢䣹䣫䣴䣧䣮䣧䣵䣵䢰䢢䢢䢢䢳䢱䢴
䣑䣭䣫䣰䣧䣶䢯䢳䢴䢵
䣑䣭䣫䣰䣧䣶䢯䢶䢷䢸
䣃䣄䣅䣆䣇䣈䣉䢯䢹䢺䢻䢲
䣘䣙䣚䣛䣜䢯䢳䢶䢹䢺

3
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4

Prima o botão de deslocamento
para seleccionar [Selecção da
rede sem fios (Wireless Network
Selection)] (Selecção da rede sem
fios) e depois prima o botão <ENTER
(INTRODUZIR)>.

Nota

●● Quando a impressora não detecta nenhum ponto de
acesso, apenas é apresentada a opção "Configuração
do Manual (Manual Setup)" (Configuração
manual). Proceda à configuração de acordo com
as informações apresentadas em "Configurar
manualmente" P.70 (Configurar manualmente*P).

䣙䣫䣴䣧䣮䣧䣵䣵䢢䣕䣧䣶䣶䣫䣰䣩䢢䢢䢢䢢䢢䢳䢱䢳
䣃䣷䣶䣱䣯䣣䣶䣫䣥䢢䣕䣧䣶䣷䣲䢢䢪䣙䣒䣕䢫
䣙䣫䣴䣧䣮䣧䣵䣵䢢䣐䣧䣶䣹䣱䣴䣭䢢䣕䣧䣮䣧䣥䣶䣫䣱䣰
䣙䣫䣴䣧䣮䣧䣵䣵䢢䣴䣧䣥䣱䣰䣰䣧䣥䣶䣫䣱䣰

7

Ser-lhe-á solicitado pela segurança
do ponto de acesso seleccionado que
introduza uma palavra-passe.
●● Com WEP

5

A impressora começa a procurar o ponto
de acesso sem fios.
䣙䣫䣴䣧䣮䣧䣵䣵䢢䣕䣧䣶䣶䣫䣰䣩䢢䢢䢢䢢䢢䢢䢳䢱䢳
䣕䣶䣣䣴䣶䢢䣶䣪䣧䢢䣹䣫䣴䣧䣮䣧䣵䣵䢰
䣒䣮䣧䣣䣵䣧䢢䣹䣣䣫䣶䢰

Será apresentado o campo [Enter the WEP key
(Enter the WEP key)] (Introduzir a chave prépartilhada). Introduza a chave de encriptação
utilizando as teclas
, , ,
e prima o botão
<ENTER (INTRODUZIR)>.

䣙䣇䣒䢢䣍䣧䣻

䢪䢷䢯䢴䢸䢢䣦䣫䣩䣫䣶䣵䢫

Vá para o passo 8.
䣙䣫䣴䣧䣮䣧䣵䣵䢢䣕䣧䣶䣶䣫䣰䣩䢢䢢䢢䢢䢢䢢䢳䢱䢳
䣕䣶䣣䣴䣶䣧䣦䢢䣶䣪䣧䢢䣹䣫䣴䣧䣮䣧䣵䣵䢰
䣕䣥䣣䣰䣰䣫䣰䣩䢰䢰䢰
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●● Com WPA-PSK ou WPA2-PSK
Será apresentado o campo [Enter the Pre-shared
key (Enter the Pre-shared key)] (Introduzir a chave
pré-partilhada). Introduza a chave de encriptação
utilizando as teclas , , ,
e prima o botão
<ENTER (INTRODUZIR)>.

É apresentada a mensagem "Connection
successful" (Ligação bem sucedida) uma vez
estabelecida com sucesso a ligação à LAN sem
fios.

䣕䣶䣣䣴䣶䢢䣶䣪䣧䢢䣹䣫䣴䣧䣮䣧䣵䣵䢰
䣒䣮䣧䣣䣵䣧䢢䣹䣣䣫䣶䢰
䣙䣒䣃䢢䣒䣴䣧䢯䣵䣪䣣䣴䣧䣦䢢䣍䣧䣻

䢪䢺䢯䢸䢶䢢䣦䣫䣩䣫䣶䣵䢫

3

●● Com WPA-EAP ou WPA2-EAP
As configurações apenas podem ser efectuadas a
partir da página da Internet.

䣕䣧䣮䣧䣥䣶䢢䣶䣪䣧䢢䣹䣫䣴䣧䣮䣧䣵䣵䢰䢢䢢䢢䢳䢱䢳
䣖䣱䢢䣯䣣䣭䣧䢢䣶䣪䣫䣵䢢䣵䣧䣶䣶䣫䣰䣩䢮䢢䣯䣣䣭䣧
䣶䣪䣧䢢䣥䣪䣣䣰䣩䣧䣵䢢䣨䣴䣱䣯䢢䣶䣪䣧䢢䣹䣧䣤
䣲䣣䣩䣧䢰

䣅䣱䣰䣰䣧䣥䣶䣫䣱䣰䢢䣵䣷䣥䣥䣧䣵䣵䣨䣷䣮䢰
䣙䣫䣴䣧䣦䢢䣥䣱䣯䣯䣷䣰䣫䣥䣣䣶䣫䣱䣰䣵䢢䣦䣫䣵䣣䣤䣮䣧䣦䢰
䣒䣴䣧䣵䣵䢢䣇䣐䣖䣇䣔䢢䣄䣷䣶䣶䣱䣰

●● Com "Disable" (Desactivar)

Em seguida, será necessário instalar o
controlador da impressora e outros aplicativos no
computador. Consulte o Manual do Utilizador.

O ecrã de introdução da palavra-passe não será
apresentado.
Vá para o passo 8.

8

Se não foi possível estabelecer a ligação, é
apresentada a mensagem [Ligação falhou
(Connection failed)] (Ligação falhou) no espaço
de cinco segundos; volte atrás e repita todos os
procedimentos a partir do passo 1.

Verifique o conteúdo no ecrã de
confirmação. Se não existir nenhum
problema, seleccione [Sim (Yes)]
(Sim) e prima o botão <ENTER
(INTRODUZIR)>.

䣅䣱䣰䣰䣧䣥䣶䣫䣱䣰䢢䣨䣣䣫䣮䣧䣦䢰

䣒䣴䣧䣵䣵䢢䣇䣐䣖䣇䣔䢢䣄䣷䣶䣶䣱䣰

䣇䣺䣧䣥䣷䣶䣧䣁
䣕䣕䣋䣆䢼䢢䣑䣭䣫䣰䣧䣶䢯䢳䢴䢵
䣕䣧䣥䣷䣴䣫䣶䣻䢼䢢䣆䣫䣵䣣䣤䣮䣧
䣛䣧䣵
䣐䣱
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䣕䣶䣣䣴䣶䣧䣦䢢䣶䣪䣧䢢䣹䣫䣴䣧䣮䣧䣵䣵䢰
䣕䣧䣣䣴䣥䣪䣫䣰䣩䢢䣨䣱䣴䢢䣥䣱䣰䣰䣧䣥䣶䣫䣱䣰䢰䢰䢰

Vá para o passo 8.

Ligar a um Computador

 Configurar manualmente
1

5

Consulte e aponte o SSID, o esquema de
encriptação e a chave criptográfica.
Pode consultar o SSID, o esquema de encriptação
e a chave criptográfica o manual de instruções do
ponto de acesso da LAN sem fios.

䣙䣫䣴䣧䣮䣧䣵䣵䢢䣕䣧䣶䣶䣫䣰䣩䢢䢢䢢䢢䢢䢳䢱䢳
䣃䣷䣶䣱䣯䣣䣶䣫䣥䢢䣕䣧䣶䣷䣲䢢䢪䣙䣒䣕䢫
䣙䣫䣴䣧䣮䣧䣵䣵䢢䣐䣧䣶䣹䣱䣴䣭䢢䣕䣧䣮䣧䣥䣶䣫䣱䣰
䣙䣫䣴䣧䣮䣧䣵䣵䢢䣴䣧䣥䣱䣰䣰䣧䣥䣶䣫䣱䣰

Nota

●● É necessário configurar o mesmo SSID, esquema de
encriptação e chave criptográfica no ponto de acesso
e na impressora.

3
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●● O SSID, esquema de encriptação e chave
criptográfica são essenciais para a ligação através
da LAN sem fios. Certifique-se de que verifica estes
dados.

2

Prima o botão de deslocamento para
seleccionar [Selecção da rede sem
fios (Wireless Network Selection)]
e, depois, prima o botão <ENTER
(INTRODUZIR)>.

6

Prima o botão de deslocamento para
seleccionar [Definição Rede sem fios
(Wireless Setting)] e depois prima o
botão <ENTER (INTRODUZIR)>.

A impressora começa a procurar o ponto
de acesso sem fios.
䣙䣫䣴䣧䣮䣧䣵䣵䢢䣕䣧䣶䣶䣫䣰䣩䢢䢢䢢䢢䢢䢢䢳䢱䢳
䣕䣶䣣䣴䣶䢢䣶䣪䣧䢢䣹䣫䣴䣧䣮䣧䣵䣵䢰
䣒䣮䣧䣣䣵䣧䢢䣹䣣䣫䣶䢰

䣈䣷䣰䣥䣶䣫䣱䣰䣵䢢䢢䢢䢢䢢䢢䢢䢢䢢䢵䢱䢵
䣙䣫䣴䣧䣮䣧䣵䣵䢢䣕䣧䣶䣶䣫䣰䣩

3

䣙䣫䣴䣧䣮䣧䣵䣵䢢䣕䣧䣶䣶䣫䣰䣩䢢䢢䢢䢢䢢䢢䢳䢱䢳
䣕䣶䣣䣴䣶䣧䣦䢢䣶䣪䣧䢢䣹䣫䣴䣧䣮䣧䣵䣵䢰
䣕䣥䣣䣰䣰䣫䣰䣩䢰䢰䢰

Introduza a palavra-passe de
administrador, utilizando o teclado de
dez teclas e, depois, prima o botão
<ENTER (INTRODUZIR)>.
A palavra-passe predefinida é "aaaaaa". Prima
o botão <ENTER (INTRODUZIR)> sempre que
introduzir um carácter.

7

䣇䣰䣶䣧䣴䢢䣒䣣䣵䣵䣹䣱䣴䣦

É apresentada uma lista dos pontos de
acesso sem fios encontrados durante a
pesquisa.
Seleccione [Configuração do Manual
(Manual Setup)] (Configuração manual)
na parte de baixo da lista e prima o
botão <ENTER (INTRODUZIR)>.
䣕䣧䣮䣧䣥䣶䢢䣶䣪䣧䢢䣹䣫䣴䣧䣮䣧䣵䣵䢰䢢䢢䢢䢴䢱䢴
䣏䣣䣰䣷䣣䣮䢢䣕䣧䣶䣷䣲

4

Quando é apresentada a mensagem a
seguir ilustrada, leia-a atentamente.
Prima o botão <ENTER (INTRODUZIR)>
ou aguarde até o ecrã mudar.
䣙䣫䣴䣧䣮䣧䣵䣵䢢䣵䣧䣶䣶䣫䣰䣩䢢䢢䢳䢱䢵
䣇䣰䣣䣤䣮䣫䣰䣩䢢䣹䣫䣴䣧䣮䣧䣵䣵
䣰䣧䣶䣹䣱䣴䣭䢢䣥䣱䣯䣯䣷䣰䣫䣥䣣䣶䣫䣱䣰䢢
䣹䣫䣮䣮䢢䣦䣫䣵䣣䣤䣮䣧䢢䣹䣫䣴䣧䣦
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8

Prima o botão de deslocamento
para seleccionar [SSID (SSID)]
e, depois, prima o botão <ENTER
(INTRODUZIR)>.

12 Seleccione o tipo de segurança verificado
no passo 1.

䣕䣧䣥䣷䣴䣫䣶䣻䢢䢢䢢䢢䢢䢢䢢䢢䢢䢳䢱䢴
䢬䢢䣆䣫䣵䣣䣤䣮䣧
䣙䣇䣒
䣙䣒䣃䢢䣒䣕䣍
䣙䣒䣃䢴䢢䣒䣕䣍

䣏䣣䣰䣷䣣䣮䢢䣕䣧䣶䣷䣲䢢䢢䢢䢢䢢䢢䢳䢱䢴
䣕䣕䣋䣆
䣕䣧䣥䣷䣴䣫䣶䣻
䣙䣇䣒䢢䣍䣧䣻
䣙䣒䣃䢢䣇䣰䣥䣴䣻䣲䣶䣫䣱䣰䢢䣖䣻䢰䢰䢰

Memo

●● A predefinição é [Desactivar (Disable)]
●● Consoante o modelo do ponto de acesso, podem ser
suportados WPA-PSK/WPA2-PSK mistos. Neste caso,
seleccione WPA2-PSK.

Introduza o SSID verificado no passo 1,
utilizando o teclado de dez teclas.

Se seleccionar WEP, vá para "13-(1) Quando WEP
está seleccionado:".

Memo

●● Símbolos como "_ (sublinhado)" são introduzidos
com a tecla *.

Se seleccionar WPA-PSK ou WPA2-PSK, vá
para"13-(2) Quando WPA-PSK ou WPA2-PSK está
seleccionado:".

Nota

●● Os caracteres têm distinção de maiúsculas e
minúsculas. Introduza-os correctamente.

Memo

●● As definições de segurança (WPA-EAP/WPA2-EAP)
utilizando um servidor de autenticação também são
suportadas, mas isso só pode ser definido a partir
da Internet. Para obter mais informações, consulte
o Manual do Utilizador (Avançado). Dependendo
da definição de segurança seleccionada no passo
12, execute as definições (1) ou (2) abaixo. Se
[Desactivar] estiver desactivado, prossiga para
o passo 14. (Por motivos de segurança, não
recomendamos a definição [Desactivar].)

10 Uma vez concluída a introdução do

caracteres, prima o botão <ENTER
(INTRODUZIR)>.

11 Prima o botão de deslocamento

para
seleccionar [Segurança (Security)]
e, depois, prima o botão <ENTER
(INTRODUZIR)>.

13-(1) Quando WEP está seleccionado:
a) Prima o botão <ENTER (INTRODUZIR)> no
ecrã de introdução da chave WEP.

䣏䣣䣰䣷䣣䣮䢢䣕䣧䣶䣷䣲䢢䢢䢢䢢䢢䢢䢳䢱䢴
䣕䣕䣋䣆
䣕䣧䣥䣷䣴䣫䣶䣻
䣙䣇䣒䢢䣍䣧䣻
䣙䣒䣃䢢䣇䣰䣥䣴䣻䣲䣶䣫䣱䣰䢢䣖䣻䢰䢰䢰

䣙䣇䣒䢢䣭䣧䣻

䢪䢷䢯䢴䢸䣦䣫䣩䣫䣶䣵䢫

Nota

●● Não há nenhuma definição para o índice da chave
WEP. As comunicações do índice da chave WEP com o
ponto de acesso como 1.

b) Introduza uma chave igual à chave WEP
definida para o ponto de acesso a que se
pretende ligar.
Memo

●● Depois de introduzir a chave, esta aparece com os
símbolos "*" por razões de segurança.
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9

3
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15 A mensagem [Searching for

13-(2) Quando WPA-PSK ou WPA2-PSK está

connection (Searching for connection)]
é apresentada no visor.

seleccionado:

a) Prima o botão <ENTER (INTRODUZIR)>
para seleccionar o tipo de encriptação
WPA e, depois, prima o botão <ENTER
(INTRODUZIR)>.

3

䣕䣧䣣䣴䣥䣪䣫䣰䣩䢢䣨䣱䣴䢢䣥䣱䣰䣰䣧䣥䣶䣫䣱䣰

䣙䣒䣃䢢䣇䣰䣥䣴䣻䣲䣶䣫䣱䣰䢢䣖䣡䢢䢢䢢䢢䢳䢱䢳
䢬䢢䣖䣍䣋䣒
䣃䣇䣕

Impressão

Quando for exibido [Ligaç. c/ sucesso.
(Connection successful)], este equipamento está
ligado à rede local LAN sem fios.
Memo

●● A predefinição é [TKIP].
●● Se o esquema de encriptação para o ponto de acesso
da LAN sem fios for WPA-PSK, seleccione THIP. Se for
WPA2-PSK, seleccione AES.

b) Prima o botão <ENTER (INTRODUZIR)> no
ecrã de introdução da chave pré-partilhada
WPA.

䣅䣱䣰䣰䣧䣥䣶䣫䣱䣰䢢䣵䣷䣥䣥䣧䣵䣵䣨䣷䣮䢰
䣙䣫䣴䣧䣦䢢䣥䣱䣯䣯䣷䣰䣫䣥䣣䣶䣫䣱䣰䣵䢢
䣦䣫䣵䣣䣤䣮䣧䣦䢰

Memo

●● Se aparecer a mensagem [Timeout], é possível
que o ponto de acesso do destino da ligação não
tenha sido encontrado dentro do tempo especificado.
Verifique o SSID, as definições de segurança e as
definições da chave e tente novamente.

䣙䣒䣃䢢䣒䣴䣧䢯䣵䣪䣣䣴䣧䣦䢢䣭䣧䣻

䢪䢺䢯䢸䢶䣦䣫䣩䣫䣶䣵䢫

Nota

●● Os caracteres têm distinção de maiúsculas e
minúsculas. Introduza-os correctamente.

c) Introduza uma chave igual à chave prépartilhada definida para o ponto de acesso a
que se pretende ligar.
Memo

●● Depois de introduzir a chave, esta aparece com os
símbolos "*" por razões de segurança.

14 No ecrã de confirmação, verifique o
SSID introduzido e as definições de
segurança seleccionadas.

Se não houver problemas, prima o botão de
deslocamento
para seleccionar [Sim] e,
depois, prima o botão <ENTER (INTRODUZIR)>.

䣇䣺䣧䣥䣷䣶䣧䣁
䣕䣕䣋䣆䢼䢢䣦䣧䣨䣣䣷䣮䣶
䣕䣧䣥䣷䣴䣫䣶䣻䢼䢢䣙䣃䣒䢴䢯䣒䣕䣍

䣛䣧䣵
䣐䣱
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 Restabelecer a ligação à rede local
(LAN) sem fios

4

Quando a ligação sem fios for activada, reinicie
a função de ligação sem fios. Se tiver ocorrido
um problema na comunicação ou funcionamento
do ponto de acesso, pode reiniciar a função de
ligação sem fios.

Prima o botão de deslocamento para
seleccionar [Religação Rede sem fios
(Religação Rede sem fios)] e , depois,
prima o botão <ENTER (INTRODUZIR)>.
䣙䣫䣴䣧䣮䣧䣵䣵䢢䣕䣧䣶䣶䣫䣰䣩䢢䢢䢢䢢䢢䢳䢱䢳
䣃䣷䣶䣱䣯䣣䣶䣫䣥䢢䣕䣧䣶䣷䣲䢢䢪䣙䣒䣕䢫
䣙䣫䣴䣧䣮䣧䣵䣵䢢䣐䣧䣶䣹䣱䣴䣭䢢䣕䣧䣮䣧䣥䣶䣫䣱䣰
䣙䣫䣴䣧䣮䣧䣵䣵䢢䣴䣧䣥䣱䣰䣰䣧䣥䣶䣫䣱䣰

(Se a função de ligação com fios for activada,
a função de ligação sem fios é activada com as
definições de ligação sem fios configuradas.)

1

3
5

䣈䣷䣰䣥䣶䣫䣱䣰䣵䢢䢢䢢䢢䢢䢢䢢䢢䢢䢵䢱䢵
䣙䣫䣴䣧䣮䣧䣵䣵䢢䣕䣧䣶䣶䣫䣰䣩

2

Seleccione [Sim (Yes)] e, em
seguida, prima o botão <ENTER
(INTRODUZIR)>.
䣔䣧䣥䣱䣰䣰䣧䣥䣶䢢䣹䣫䣴䣧䣮䣧䣵䣵䢢
䣥䣱䣯䣯䣷䣰䣫䣥䣣䣶䣫䣱䣰䣵䣁
䣛䣧䣵
䣐䣱

Introduza a palavra-passe de
administrador utilizando o teclado de
dez teclas e, em seguida, prima o botão
<ENTER (INTRODUZIR)>.

6

A palavra-passe predefinida é "aaaaaa". Prima
o botão <ENTER (INTRODUZIR)> sempre que
introduzir um carácter.

Se [Sim (Yes)] for seleccionado no
passo 5, a mensagem [Searching for
connection (Searching for connection)]
é apresentada no visor.
䣕䣧䣣䣴䣥䣪䣫䣰䣩䢢䣨䣱䣴䢢䣥䣱䣰䣰䣧䣥䣶䣫䣱䣰

䣇䣰䣶䣧䣴䢢䣒䣣䣵䣵䣹䣱䣴䣦

Depois disto, aparece a mensagem [Ligaç. c/
sucesso. (Connection successful)] e a LAN sem
fios pode ser utilizada neste equipamento.

3

Quando é apresentada a mensagem a
seguir ilustrada, leia-a atentamente.
Prima o botão <ENTER (INTRODUZIR)>
ou aguarde até o ecrã mudar.
䣙䣫䣴䣧䣮䣧䣵䣵䢢䣵䣧䣶䣶䣫䣰䣩䢢䢢䢳䢱䢵
䣇䣰䣣䣤䣮䣫䣰䣩䢢䣹䣫䣴䣧䣮䣧䣵䣵
䣰䣧䣶䣹䣱䣴䣭䢢䣥䣱䣯䣯䣷䣰䣫䣥䣣䣶䣫䣱䣰䢢
䣹䣫䣮䣮䢢䣦䣫䣵䣣䣤䣮䣧䢢䣹䣫䣴䣧䣦

䣅䣱䣰䣰䣧䣥䣶䣫䣱䣰䢢䣵䣷䣥䣥䣧䣵䣵䣨䣷䣮䢰
䣙䣫䣴䣧䣦䢢䣥䣱䣯䣯䣷䣰䣫䣥䣣䣶䣫䣱䣰䣵䢢
䣦䣫䣵䣣䣤䣮䣧䣦䢰

Memo

●● Se aparecer a mensagem [Timeout (Tempo Esgotado)],
o ponto de acesso de destino da ligação pode não ter
sido encontrado no período de tempo especificado.
O SSID, definições de segurança e chave têm de ter
definições iguais às existentes no ponto de acesso.
●● Verifique cada uma das definições. Para obter
mais informações sobre cada um dos itens de
configuração, consulte a "Lista de Menus de
Configuração" no Manual do Utilizador (Avançado).
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Prima o botão de deslocamento para
seleccionar [Definição Rede sem fios
(Wireless Setting)] e, depois, prima o
botão <ENTER (INTRODUZIR)>.

Ligar a um Computador

Ligar um cabo USB
1

Ligar um Cabo Paralelo
Nota

Procurar um cabo USB.

●● A ligação de um cabo paralelo está disponível apenas
em modelos com ligação de interface paralela.
(Apenas em modelos instalados em paralelo)

Nota

●● Não é fornecido um USB com a impressora. Procure
um cabo USB com as especificações USB2.0
separadamente.
●● Para usar o modo Hi-Speed de USB2.0, é necessário
um cabo USB com as especificações Hi-Speed.

3
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2

1

Procurar um cabo paralelo.
Nota

●● O cabo paralelo não é fornecido com a impressora.
Procure um separadamente.

Ligue o cabo USB.

(1) Ligue uma extremidade do cabo USB
à ligação de interface da impressora.

2

Ligue o cabo paralelo.

(1) Ligue uma extremidade do cabo
paralelo à ligação de interface
paralela da impressora.

Nota

●● Tenha cuidado para não ligar o cabo USB à
ligação da interface de rede. Pode provocar um
funcionamento incorrecto.

(2) Ligue a outra extremidade do cabo
paralelo à ligação de interface
paralela do computador.

(2) Ligue a outra extremidade do cabo
USB à ligação de interface USB do
computador.

Parafuso

Parafuso
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Instalar um Controlador de Impressora (para Windows)

●●
Instalar um Controlador de Impressora (para
Windows)
Se a impressora estiver ligada ao computador
com um cabo USB ou um cabo paralelo, prossiga
para "Instalação do controlador de impressora"
P.77.

Preparações para a Ligação
em Rede

 Primeiro tem de definir o
endereço IP da impressora.
Ligue a impressora.

2

Prima o botão <ENTER (INTRODUZIR)>
no painel do operador.

3

Prima o botão de deslocamento para
seleccionar [Config. Admin. (Admin
Setup)] e, depois, prima o botão
<ENTER (INTRODUZIR)>.

Instalar um Controlador de
Impressora (para Windows)
Para terminar a ligação à rede num computador
com o Windows, defina primeiro os endereços de
IP da impressora e depois instale o controlador
de impressora no computador.

䣈䣷䣰䣥䣶䣫䣱䣰䣵䢢䢢䢢䢢䢢䢢䢢䢢䢢䢴䢱䢵
䣏䣧䣰䣷䣵
䣃䣦䣯䣫䣰䢢䣕䣧䣶䣷䣲
䣒䣴䣫䣰䣶䢢䣕䣶䣣䣶䣫䣵䣶䣫䣥䣵
䣃䣫䣴䣒䣴䣫䣰䣶

Se não existir um servidor DHCP ou BOOTP na
rede tem de configurar manualmente o endereço
de IP no computador ou impressora.
Se o administrador de rede ou o fornecedor de
serviços da Internet especificar um endereço de
IP único para o computador e a impressora, tem
de definir os endereços de IP manualmente.

4

Introduza a palavra-passe de
administrador, utilizando o teclado de
dez teclas.
A palavra-passe predefinida é "aaaaaa". Prima
o botão <ENTER (INTRODUZIR)> depois de
introduzir cada carácter.

Nota

●● Antes de efectuar este procedimento tem de terminar a
definição da rede do computador.
●● Para terminar este procedimento, tem de ter iniciado a
sessão como administrador.
●● Se definir um endereço de IP manualmente, pergunte
ao administrador de rede ou ao fornecedor de serviços o
endereço de IP que deve utilizar. Se definir um endereço
de IP incorrectamente a rede pode ir abaixo e o acesso à
Internet fica desactivado.

䣇䣰䣶䣧䣴䢢䣒䣣䣵䣵䣹䣱䣴䣦

䢪䢸䢯䢳䢴䣦䣫䣩䣫䣶䣵䢫

Memo

●● Se estiver a configurar uma rede pequena constituída
apenas pela impressora e o computador, defina os
endereços de IP como se mostra abaixo (de acordo com
RFC1918).

5

Para o computador
Endereço de IP :

192.168.0.1 - 254

Máscara de sub-rede: 255.255.255.0
Gateway predefinido: não utilizado
Servidor DNS :

não utilizado

Para a impressora
Definição do endereço de IP: Manual
Endereço de IP:

192.168.0.1 - 254 (seleccione
um valor diferente do utilizado no
computador)

Máscara de Sub-rede:

255.255.255.0

Gateway predefinido: 0.0.0.0
Escala de Rede:

Pequena

●● Para definir a [Network Scale], prima o botão <ENTER
(INTRODUZIR)> e depois seleccione [Config. Admin.] >
[Configuração de rede] > [Network Scale].
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Prima o botão <ENTER
(INTRODUZIR)>.
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6

Verifique se a opção [Configuração
de rede (Network Setup)] está
seleccionada e prima o botão <ENTER
(INTRODUZIR)>.

9

Prima o botão de deslocamento
para
seleccionar [Endereço IPv4 (IPv4 Address)] e
prima o botão <ENTER (INTRODUZIR)>.

䣃䣦䣯䣫䣰䢢䣕䣧䣶䣷䣲䢢䢢䢢䢢䢢䢳䢱䢷
䣐䣧䣶䣹䣱䣴䣭䢢䣕䣧䣶䣷䣲
䣒䣣䣴䣣䣮䣮䣧䣮䢢䣕䣧䣶䣷䣲
䣗䣕䣄䢢䣕䣧䣶䣷䣲
䣒䣴䣫䣰䣶䢢䣕䣧䣶䣷䣲

䣐䣧䣶䣹䣱䣴䣭䢢䣕䣧䣶䣶䣫䣰䣩䢢䢢䢢䢢䢢䢢䢴䢱䢶
䣋䣒䣸䢶䢢䣃䣦䣦䣴䣧䣵䣵
䣕䣷䣤䣰䣧䣶䢢䣏䣣䣵䣭
䣉䣣䣶䣧䣹䣣䣻䢢䣃䣦䣦䣴䣧䣵䣵
䣙䣧䣤

3
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7

Prima o botão de deslocamento para
seleccionar [Configuração IP (IP
Address Set)] e prima o botão <ENTER
(INTRODUZIR)>.

Prima o botão <BACK (ANTERIOR)>
até aparecer [Configuração de rede
(Network Setup)].

10 Introduza o endereço de IP utilizando

o teclado de dez teclas e prima o botão
<ENTER (INTRODUZIR)>.
Para ir para a caixa seguinte, prima o botão
<ENTER (INTRODUZIR)>.

䣐䣧䣶䣹䣱䣴䣭䢢䣕䣧䣶䣶䣫䣰䣩䢢䢢䢢䢢䢢䢢䢳䢱䢶
䣖䣅䣒䢱䣋䣒
䣋䣒䢢䣘䣧䣴䣵䣫䣱䣰
䣐䣧䣶䣄䣋䣑䣕䢢䣱䣸䣧䣴䢢䣖䣅䣒
䣋䣒䢢䣃䣦䣦䣴䣧䣵䣵䢢䣕䣧䣶

䣋䣒䣸䢶䢢䣃䣦䣦䣴䣧䣵䣵
䢳䢻䢴䢰䢢䢳䢸䢺䢰䢢䢢䢢䢲䢰䢢䢢䢴

8

Se definir o endereço de IP
manualmente, prima o botão de
deslocamento , seleccione [Manual
(Manual)] e prima o botão <ENTER
(INTRODUZIR)>.

11 Prima o botão <BACK (ANTERIOR)>

até aparecer [Configuração de rede
(Network Setup)].

Vá para o passo 9.

Prima o botão de deslocamento
para
seleccionar [Máscara de Sub-Rede
(Subnet Mask)] e prima o botão <ENTER
(INTRODUZIR)>.

䣋䣒䢢䣃䣦䣦䣴䣧䣵䣵䢢䣕䣧䣶䢢䢢䢢䢢䢢䢢䢳䢱䢳
䣃䣷䣶䣱
䢬䢢䣏䣣䣰䣷䣣䣮

䣐䣧䣶䣹䣱䣴䣭䢢䣕䣧䣶䣶䣫䣰䣩䢢䢢䢢䢢䢢䢢䢴䢱䢶
䣋䣒䣸䢶䢢䣃䣦䣦䣴䣧䣵䣵
䣕䣷䣤䣰䣧䣶䢢䣏䣣䣵䣭
䣉䣣䣶䣧䣹䣣䣻䢢䣃䣦䣦䣴䣧䣵䣵
䣙䣧䣤

Se obtiver o endereço de IP automaticamente,
verifique se [Automático (Auto)] está
seleccionado e prima o botão <ENTER
(INTRODUZIR)>.
Vá para o passo 15.

12 Introduza a máscara de subrede da

mesma forma do que o endereço de IP.
Para avançar para a caixa seguinte, prima o botão
<ENTER (INTRODUZIR)>.

䣋䣒䢢䣃䣦䣦䣴䣧䣵䣵䢢䣕䣧䣶䢢䢢䢢䢢䢢䢢䢳䢱䢳
䢬䢢䣃䣷䣶䣱
䣏䣣䣰䣷䣣䣮

䣕䣷䣤䣰䣧䣶䢢䣏䣣䣵䣭
䢬䢢䢴䢷䢷䢰䢢䢴䢷䢷䢰䢢䢴䢷䢷䢰䢢䢴䢷䢷
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13 Prima o botão <BACK (ANTERIOR)>

até aparecer [Configuração de rede
(Network Setup)].
Prima o botão de deslocamento
para seleccionar [Porta de Ligação
(Gateway Address)] e prima o botão
<ENTER (INTRODUZIR)>.
䣐䣧䣶䣹䣱䣴䣭䢢䣕䣧䣶䣶䣫䣰䣩䢢䢢䢢䢢䢢䢢䢴䢱䢶
䣋䣒䣸䢶䢢䣃䣦䣦䣴䣧䣵䣵
䣕䣷䣤䣰䣧䣶䢢䣏䣣䣵䣭
䣉䣣䣶䣧䣹䣣䣻䢢䣃䣦䣦䣴䣧䣵䣵
䣙䣧䣤

Instalação do controlador de
impressora
Quando se utiliza uma ligação em rede
certifique-se de que a impressora está
ligada. Quando se utiliza uma ligação
USB certifique-se de que a impressora
está desligada.

2

Inicie o Windows e depois carregue o
"DVD-ROM de software" fornecido com a
impressora no computador.

3

Clique em [Executar Setup.exe]
depois de aparecer [Reproduzir
automaticamente].

4

Depois da caixa de diálogo [Controlo de
Conta de Utilizador] ser apresentada,
clique em [Sim].

5

Seleccione um idioma a utilizar, leia
cuidadosamente o [Software License
Agreement], e clique em [Concordo].

6

Leia a mensagem "Environmental
advice for Users" e, depois, clique em
[Sequinte (Next)].

14 Introduza o endereço de gateway

predefinido e prima o botão <ENTER
(INTRODUZIR)>.
Para ir para a caixa seguinte, prima o botão
<ENTER (INTRODUZIR)>.
Depois de introduzir todas as definições, prima o
botão <BACK (ANTERIOR)>.

䣉䣣䣶䣧䣹䣣䣻䢢䣃䣦䣦䣴䣧䣵䣵
䢳䢻䢴䢰䢢䢳䢸䢺䢰䢢䢢䢢䢲䢰䢴䢷䢶

15 Quando aparecer o ecrã do menu de

configuração, prima o botão <ON LINE
(ONLINE)> para terminar as definições
de rede.
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7

Seleccione o modelo a utilizar e, em
seguida, clique em [Sequinte (Next)].

8

Seleccione um método de ligação e, em
seguida, clique em [Sequinte (Next)].

10 Quando se utiliza a ligação em rede, a
procura de dispositivo começa. Se for
detectada uma impressora, seleccione
a impressora da lista e clique em
[Sequinte (Next)]. A instalação do
software começa automaticamente.

3
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Memo

9

●● Se a impressora não for detetada, clique em
[Definições de rede] e mude a definição de rede da
impressora, seguindo as instruções no ecrã.
A procura do dispositivo inicia-se. Se for detectada
uma impressora, seleccione a impressora da lista e
clique em [Sequinte].
Introduza os dados da definição de rede e clique em
[Set].
Introduza a palavra-passe para definição de rede e
depois clique em [OK].
Depois da definição de rede estar concluída, a
impressora reinicia automaticamente e o ecrã de
Selecção de Menus é novamente exibido. Efectue o
procedimento de instalação novamente a partir do
Passo 8.

Clique em [Instalação Recomendada
(Recommended Install)].

11 Quando se utiliza a ligação USB/LPT

(paralela), depois do ecrã indicado em
baixo ser exibido, ligue a impressora e o
computador utilizando o cabo USB/LPT e
depois ligue a impressora.

Memo

●● Para instalar um controlador PS ou controlador XPS,
clique em [Instalação Personalizada (Custom
Install)] e, em seguida, clique para seleccionar um
controlador que pretenda instalar entre [Todos os
itens].
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12 Depois da instalação estar terminada,

Quando são Adicionadas
Opções

clique em [Sair (Exit)].

Se tiverem sido instaladas opções, como
a unidade de tabuleiro adicional, utilize os
procedimentos indicados a seguir para alterar as
definições do controlador de impressora.

Para Windows PCL Driver
Clique em [Iniciar] e depois em
[Dispositivos e Impressoras].

2

Clique com o botão direito no ícone da
impressora e seleccione [Propriedades
de impressora]. (Se tiver instalado
vários controladores de impressora,
seleccione [Propriedades de
impressora] e depois [Nome da
impressora (PCL)].)

3

Seleccione o separador [Opções de
dispositivo].

4

Se estiver a utilizar uma ligação de
rede, seleccione [Obter definições de
impressora (Get Printer Settings)].
Se estiver a utilizar uma ligação USB,
introduza o número total de tabuleiros,
com excepção do tabuleiro multiusos,
em [Tabuleiros de Papel Instalados
(Installed Paper Trays)].

13 Clique em [Sair (Exit)] no ecrã de
selecção de menus para sair.

Se, por exemplo, estiverem instalados três
tabuleiros opcionais, introduza "4" pois estão
disponíveis os tabuleiros 1, 2, 3 e 4.

14 Seleccione [Iniciar], [Painel de

Controlo], e depois [Dispositivos e
Impressoras].
Se o ícone do dispositivo for exibido na pasta
[Dispositivos e Impressoras], a definição está
concluída.

5
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Clique em [OK].
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Para Windows PS Driver

Para Windows XPS Driver

1

Clique em [Iniciar] e depois em
[Dispositivos e Impressoras].

1

Clique em [Iniciar] e depois em
[Dispositivos e Impressoras].

2

Clique com o botão direito do rato no
ícone [Nome da impressora (PS)] e
depois seleccione [Propriedades de
impressora]. (Se tiver instalado vários
controladores de impressora, seleccione
[Propriedades de impressora] e
depois [Nome da impressora (PS)].)

2

Clique com o botão direito no ícone da
impressora e seleccione [Propriedades
de impressora]. (Se tiver instalado
vários controladores de impressora,
seleccione [Propriedades de
impressora] e depois [Nome da
impressora (XPS)].)

3

Seleccione o separador [Definições do
Dispositivo].

3

Seleccione o separador [Opções de
dispositivo].

4

Se estiver a utilizar uma ligação de
rede, seleccione [Get installed options
automatically (Get installed options
automatically)] em [Installable
Options (Installable Options)] e, depois,
clique em [Configuração].
Se estiver a utilizar uma ligação USB,
seleccione um valor apropriado em
[Available Trays (Available Trays)]
em [Installable Options (Installable
Options)].

4

Se estiver a utilizar uma ligação de
rede, seleccione [Obter definições de
impressora (Get Printer Settings)].
Se estiver a utilizar uma ligação USB,
introduza o número total de tabuleiros,
com excepção do tabuleiro multiusos,
em [Tabuleiros de Papel Instalados
(Installed Paper Trays)].

3
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Se, por exemplo, estiverem instalados três
tabuleiros opcionais, introduza "4" pois estão
disponíveis os tabuleiros 1, 2, 3 e 4.

5

5

Clique em [OK].
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Clique em [OK].
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●●
Instalar um Controlador de Impressora (para
Macintosh)
Definir através de uma rede
1

Ligue a impressora.

2

Instale o controlador de impressora.

(7) Clique em [Default (Default)].

3

Nota

Impressão

●● Desactive o software anti-vírus antes de iniciar o
procedimento.

(1) Carregue o "DVD-ROM de software"
no computador Macintosh.

(2) Faça duplo clique [OKI], [Drivers],
depois [Installer for OSX xxx]
("xxx" mostra a versão do SO a ser
instalado) na pasta [PS].

(8) Seleccione um nome da impressora.

(3) Introduza a palavra-passe de

Se o nome de modelo apropriado
for exibido em [Driver], clique em
[Adicionar (Add)].

administrador, seguindo as
instruções exibidas no ecrã e depois
clique em[Install Software].

Memo

Nota

●● Se for utilizada uma rede Bonjour, o nome da sua
impressora é exibido com o formato [model name]
com o sufixo dos seis dígitos de ordem mais baixa da
endereço MAC.

●● Se a caixa de diálogo [Impressão e
Digitalização] for apresentada, clique em [x]
para a fechar.

●● Para exibir o endereço MAC, prima o botão de
no painel do operador e os botões
deslocamento
[Configuração] e [Rede].

(4) No menu Apple, seleccione

[preferências do Sistema].

(5) Clique em [Impressão e

Digitalização (Print & Scan)].

(6) Clique em [+].
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(9) Verifique se a impressora

seleccionada é exibida na lista
de impressoras e se o nome da
impressora adicionada está exibido
correctamente em [Tipo: (Kind:)]
e, em seguida, feche [Impressão e
Digitalização (Print & Scan)].

Definição via USB
1

Ligue a impressora.

2

Instale o controlador de impressora.
Nota

●● Desactive o software anti-vírus antes de iniciar o
procedimento.

3

(1) Carregue o "DVD-ROM de software"
no computador Macintosh.

Impressão

(2) Faça duplo clique em [OKI],

[Drivers], e depois [Installer for
MacOSX] na pasta [PS].

(3) Introduza a palavra-passe de

administrador, seguindo as
instruções exibidas no ecrã e depois
clique em[Install Software].

Efectue a instalação seguindo as instruções
exibidas no ecrã.

Nota

●● O nome da impressora adicionada não será
adequadamente exibido se o controlador de
impressora não ler um ficheiro PPD adequadamente.
Nesse caso, elimine a impressora adicionada e volte
a registá-la.

3

Efectue a definição da impressora via
USB.
Nota

●● Se a caixa de diálogo [Impressão e Digitalização]
for apresentada, clique em [x] para a fechar.

(1) No menu Apple, seleccione

[preferências do Sistema].

(2) Clique em [Impressão e

Digitalização (Print & Scan)].

(3) Clique em [+].
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(4) Seleccione o nome da impressora

para a qual [USB (USB)] é exibido
em [Tipo: (Kind:)]. Se o nome
de modelo apropriado for exibido
no menu [Driver], clique em
[Adicionar (Add)].

Quando são Adicionadas
Opções
Se tiverem sido instaladas opções, como
a unidade de tabuleiro adicional, utilize os
procedimentos indicados a seguir para alterar as
definições do controlador de impressora.

Para o Controlador Mac OS X PS

seleccionada é exibida na lista
de impressoras e se o nome da
impressora adicionada está exibido
correctamente em [Tipo: (Kind:)]
e, em seguida, feche [Impressão e
Digitalização (Print & Scan)].

No menu Apple, seleccione
[preferências do Sistema].

2

Clique em [Impressão e
Digitalização].

3

Seleccione uma impressora e depois
clique em [Opções e acessórios…].

4

Seleccione o separador [Driver
(Driver)].

5

Seleccione um valor apropriado em
[Available Tray (Available Tray)] e, em
seguida, clique em [OK (OK)].
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3
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(5) Verifique se a impressora

1

Imprimir a partir de um computador

●●
Imprimir a partir de um computador
Esta secção explica como imprimir a partir de um computador.
Memo

●● Na explicação em baixo explica-se como imprimir um ficheiro notepad para Windows ou Mac OS X. Dependendo da aplicação
da versão do controlador da impressora, a descrição pode ser diferente.
●● Para detalhes sobre os diversos itens de definição de um controlador de impressora, consulte a ajuda on-line do controlador.

3

Imprimir

Impressão

1

Abra um ficheiro a imprimir, utilizando a
aplicação correspondente.

2

Efectue a definição da impressão no
controlador de impressora e comece a
imprimir.

6

Seleccione a gramagem do papel em
[Weight (Weight)].

7

Clique em [OK (OK)].

8

Clique em [Imprimir].

No seguinte procedimento, o tamanho do papel, o
tabuleiro de papel e a gramagem do papel serão
definidos. Em baixo está explicado como definir
cada controlador de impressora.

Para Controlador Windows PCL/XPS
1

No menu [File] da aplicação, seleccione
[Imprimir].

2

Seleccione um controlador de
impressora.

3

Clique em [Preferências (Preferences)].

4

Seleccione o tamanho do papel em
[Tamanho (Size)] no separador
[Configuração (Setup)].

5

Seleccione o tabuleiro de papel em
[Origem (Source)].

- 84 -

Imprimir a partir de um computador

8

Para Windows PS Driver
1

No menu [File] da aplicação, seleccione
[Imprimir].

2

Seleccione um controlador de
impressora.

3

Clique em [Preferências (Preferences)].

Clique em [Tipo de suporte (Media
Type)] e, em seguida, seleccione a
gramagem do papel na lista pendente.

3
Impressão

9

Clique em [OK (OK)].

10 Clique em [Imprimir].
4

Seleccione o separador [Papel/
qualidade (Paper/Quality)].

5

Seleccione o tabuleiro de papel em
[Origem de papel (Paper Source)].

6

Clique em [Advanced (Advanced)].

7

Clique em [Formato de papel (Paper
Size)] e, em seguida, seleccione o
tamanho do papel na lista pendente.

Para o Controlador Mac OS X PS
1

No menu [Arquivo] da aplicação,
seleccione [Configurar Página].

2

Seleccione uma impressora em
[Formato para: (Format For:)].

3

Seleccione o tamanho do papel em
[Tamanho (Paper Size)] e, em seguida,
clique em [OK (OK)].

4

No menu [Arquivo], seleccione
[Imprimir…].

5

No menu do painel, seleccione
[Alimentador].
Memo

●● Se as definições detalhadas não forem exibidas no
diálogo da impressora, clique em [Show Details] na
parte de baixo da caixa de diálogo.
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6

Seleccione o tabuleiro de papel no painel
[Alimentador (Paper Feed)].

7

No menu do painel, seleccione
[Características da impressora
(Printer Features)].

8

Em [Definições (Feature Sets)],
seleccione [Inserir Opções (Insert
Options)].

9

Seleccione a gramagem do papel em
[Tipo de suporte (Media Type)].

3
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10 Clique em [Print (Print)].
Memo

●● Normalmente, utilize [Definição da impressora]
para selecção da gramagem do papel. Se [Definição
da impressora] estiver seleccionado, o valor
definido no painel do operador da impressora será
aplicado.
Referência

●● Se [Selecção automática] estiver seleccionado
para o método de alimentação do papel, o
tabuleiro que corresponde ao papel atribuído será
automaticamente seleccionado. Para detalhes sobre a
selecção automática de tabuleiros, consulte o Manual
do Utilizador (Avançado).
●● Se o tabuleiro multiusos for seleccionado como
método de alimentação de papel, o papel tem de ser
carregado no tabuleiro multiusos. Para obter mais
informações sobre como carregar papel no tabuleiro
multiusos, consulte "Carregar Papel no tabuleiro
multiusos" P.35.
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●●
Imprimir dados num dispositivo de memoria USB
Esta secção explica como imprimir dados num dispositivo de memoria USB. Pode ligar um dispositivo
de memoria USB à impressora directamente e imprimir directamente ficheiros no dispositivo de
memória USB.
Nota

●● Não garantimos a utilização de todos os dispositivos de memoria USB com esta impressora. (Os dispositivos de memoria USB
com a função de segurança não são suportados.)
●● Os hubs USB e USB-HDD externos não são suportados.

3

Memo

●● Os sistemas de ficheiros FAT12, FAT16, e FAT32 são suportados.
●● Os formatos de ficheiros suportados são os seguintes: JPEG, PDF (ISO 32000-1:2008), M-TIFF, PRN (PCL, PS) e XPS.
●● Até 100 ficheiros que estão armazenados no dispositivo de memoria USB nos formatos de ficheiros suportados serão exibidos
na lista de ficheiros.
-- Se o número de ficheiros memorizados no dispositivo de memoria USB exceder 100, a lista de ficheiros não será exibida de
forma adequada.
-- Um dispositivo de memoria USB que tem uma estrutura de directórios de 20 camadas ou mais poderão não ler
adequadamente.
-- Um caminho de ficheiros cujo nome tenha mais do que 240 caracteres poderá não ser lido correctamente.
●● Apenas um ficheiro no dispositivo de memória USB pode ser impresso de cada vez.

Imprimir
1

3

Referência

Introduza um dispositivo de memória
USB (1) na porta USB da impressora.

●● "Definição da impressão" P.87

4

Prima [Imprimir] para iniciar a
impressão.

5

Depois de terminada a impressão,
desligue o dispositivo de memória USB.

Definição da impressão

1
Nota

●● Ligue o dispositivo de memória USB directamente
na porta USB. Se não o fizer a porta USB pode ficar
danificada.

2

Quando é exibido [Seleccionar
Ficheiro para impressão (Select
Print File)], seleccione um ficheiro a
ser impresso premindo o botão de
deslocamento e, depois, o botão
<ENTER (INTRODUZIR)>.

䢢

䣕䣧䣮䣧䣥䣶䢢䣒䣴䣫䣰䣶䢢䣈䣫䣮䣧䢢䢢 䢳䢱䢴
䢬䢢䣺䣺䣺䣺䣺䣺䣺
䣺䣺䣺䣺䣺䣺䣺
䣺䣺䣺䣺䣺䣺䣺
䣺䣺䣺䣺䣺䣺䣺

Efectue a definição da impressão
conforme necessário.

A definição da impressão pode ser efectuada
no menu [Config. Impressora] quando se
imprime dados no dispositivo de memória USB.
Nota

●● [Config. Impressora (Print Setup)] não é exibido se o
ficheiro PRN for seleccionado em [Seleccionar Ficheiro
para impressão (Select Print File)].

O seguinte procedimento pode ser necessário no
Passo 4 em "Imprimir dados num dispositivo de
memoria USB" P.87.

Mudar os Tabuleiros de Papel
(Alimentação de Papel)
Pode seleccionar um tabuleiro de papel.
Nota

●● Para imprimir de um ficheiro PRN file, um tabuleiro de
papel designado no controlador de impressora quando o
ficheiro a ser impresso foi criado será seleccionada.
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●● Os dispositivos de memoria USB com capacidade até 32 GB são suportados.
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3
Impressão

1

Prima o botão de deslocamento para
seleccionar [Config. Impressora]
e, depois, prima o botão <ENTER
(INTRODUZIR)>.

1

Prima o botão de deslocamento
para
seleccionar [Config. Impressora]
e, depois, prima o botão <ENTER
(INTRODUZIR)>.

2

Verifique se a opção [Alimentação
Papel] está seleccionada e prima o
botão <ENTER (INTRODUZIR)>.

2

Prima o botão de deslocamento para
seleccionar [Duplex] e, depois, prima o
botão <ENTER (INTRODUZIR)>.

3

Prima o botão de deslocamento
para seleccionar um tabuleiro de papel
e, depois, prima o botão <ENTER
(INTRODUZIR)>.

3

4

Prima o botão <BACK (ANTERIOR)>
para regressar ao ecrã inicial.

Prima o botão de deslocamento e
seleccione [Ligado] para impressão
duplex ou [Desligar] para impressão
num único lado e, depois, prima o botão
<ENTER (INTRODUZIR)>.

4

Prima o botão <BACK (ANTERIOR)>
para regressar ao ecrã inicial.

Alterar o número de cópias (Cópias)
É possível definir o número de cópias a imprimir.

1

Prima o botão de deslocamento para
seleccionar [Config. Impressora]
e, depois, prima o botão <ENTER
(INTRODUZIR)>.

2

Prima o botão de deslocamento para
seleccionar [Cópias] e, depois, prima o
botão <ENTER (INTRODUZIR)>.

3

Introduza o número de cópias e
depois prima o botão <ENTER
(INTRODUZIR)>.
Pode atribuir até 999.

4

Definição de encadernação
(Encadernação)
A posição de encadernação pode ser definida
para a impressão duplex.

1

Prima o botão de deslocamento para
seleccionar [Config. Impressora]
e, depois, prima o botão <ENTER
(INTRODUZIR)>.

2

Prima o botão de deslocamento para
seleccionar [Ligação] e, depois, prima o
botão <ENTER (INTRODUZIR)>.

3

Prima o botão de deslocamento
para seleccionar [Margem mais
comprida] ou [Margem mais estreita]
e, depois, prima o botão <ENTER
(INTRODUZIR)>.

4

Prima o botão <BACK (ANTERIOR)>
para regressar ao ecrã inicial.

Prima o botão <BACK (ANTERIOR)>
para regressar ao ecrã inicial.
Memo

●● Os tabuleiros seleccionáveis são os seguintes:
--Tabuleiro 1 (predefinição de fábrica)
--Tabuleiros 2–4 (quando estão instalados tabuleiros
adicionais)
--Tabuleiro Multiusos

Impressão Duplex (Duplex)
Pode seleccionar impressão só de um lado ou
impressão duplex.
Nota

●● Para imprimir de um ficheiro PRN file, a impressão só de
um lado/duplex designada no controlador de impressora
quando o ficheiro a ser impresso foi criado será
seleccionada.

Ajuste o tamanho da página ao
tamanho do papel (Ajuste)
É possível ajustar o tamanho de página ao
tamanho do papel e imprimir.
Se o tamanho da página de um ficheiro a ser
impresso for demasiado grande ou pequeno para
a área de impressão actual do papel, o ajuste é
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feito automaticamente para adaptar o tamanho
da página ao tamanho do papel.
Nota

●● Esta definição não estará disponível para impressão de
um ficheiro PRN.
Memo

●● A predefinição para esta função é [Ligado (On)].

Prima o botão de deslocamento para
seleccionar [Config. Impressora]
e, depois, prima o botão <ENTER
(INTRODUZIR)>.

2

Prima o botão de deslocamento para
seleccionar [Ajustar] e, depois, prima o
botão <ENTER (INTRODUZIR)>.

3

Prima o botão de deslocamento e
seleccione [Ligado] para activar a
função de ajuste e [Desligar] para a
desactivar e, depois, prima o botão
<ENTER (INTRODUZIR)>.

4

Prima o botão <BACK (ANTERIOR)>
para regressar ao ecrã inicial.

3
Impressão

1

- 89 -

Cancelar a Impressão

●●
Cancelar a Impressão
Prima o botão <CANCEL (CANCELAR)> no
painel do operador, para cancelar os trabalhos de
impressão em curso ou preparar uma impressão.

3
Impressão

Quando prime o botão <CANCEL (CANCELAR)>,
a seguinte mensagem é exibida:

䣅䣣䣰䣥䣧䣮䢢䣆䣣䣶䣣䣁
䣛䣧䣵
䣐䣱

Para cancelar a impressão, seleccione [Sim
(Yes)] e, depois, prima o botão <ENTER
(INTRODUZIR)>.
Para prosseguir com a impressão, seleccione
[Não (No)] e, em seguida, prima o botão
<ENTER (INTRODUZIR)>.
Se não utilizar a impressora durante cerca de 3
minutos enquanto a mensagem está visível, a
mensagem desaparece e a impressão continua.
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●●
Funções de Impressão Úteis
A impressora tem as seguintes funções de impressão. Para mais informações, consulte o Manual do
utilizador (Avançado).

 Imprimir em envelopes

 Alterar a Qualidade de Impressão
(Resolução)

 Imprimir Etiquetas

Pode alterar a qualidade de impressão de maneira
a adaptá-la às suas necessidades.

 Imprimir em Papel de Tamanho
Personalizado

 Economia de Toner

Pode poupar toner diminuindo a densidade de
impressão.
A economia de toner pode ser definida para 2
níveis.
●Economia de toner

 Imprimir à Escala das Páginas

Pode imprimir dados formatados para uma página
de um determinado tamanho, numa página
de outro tamanho, sem modificar os dados de
impressão.
•Alterar o Tamanho da Página
A4

B5

Memo

●● Para além das indicadas acima existem muito mais
funções de impressão de grande utilidade. Consulte o
Manual do utilizador (Avançado).

 Alterar o Esquema da Página

Pode alterar o esquema da página para
impressões múltiplas, impressão de folhetos,
impressão de posteres, etc.

•Impressão múltipla

•Impressão de folhetos
12

1

2

3

4

11
9

1

3

•Impressão de posteres
1

2

3

4

7

5

 Impressão Duplex (Frente e
Verso)

Pode imprimir em ambos os lados de uma folha
de papel.
•Impressões duplex

2

1
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Pode registar tamanhos de papel personalizados
no controlador de impressora, para poder
imprimir em papel de formato não normalizado,
por exemplo, faixas.

3

4. Resolução de Problemas
●●
Quando uma Mensagem de Erro é Exibida no Ecrã
Encravamento de papel
Verifique qualquer mensagem
exibida

4

Mensagem no Visor

Resolução de Problemas

Quando o papel está encravado dentro da
impressora ou quando há ainda folhas dentro
da impressora depois de removido o papel
encravado, ocorre uma mensagem de erro no
visor e o indicador <ATTENTION (ATENÇÃO)>
pisca.
Prima o botão <HELP (AJUDA)> para ver a
solução. Retire o papel encravado de acordo com
a solução apresentada.
Retire o papel encravado, consultando as
páginas relevantes na seguinte lista.
<HELP (AJUDA)> bo- Prima o botão <HELP (AJUDA)>
tão
para exibir uma solução.
䣚䣚䣚䣚
䣚䣚䣚䣚

䣒䣮䣧䣣䣵䣧䢢䣵䣧䣧䢢䣊䣇䣎䣒䢢䣨䣱䣴䢢䣦䣧䣶䣣䣫䣮䣵䢰

Indicador <ATTENMensagem do visor (primeira linha)
TION (ATENÇÃO)>
Mensagem do visor (segunda linha)

Ecrã do visor quando se prime o
botão <HELP (AJUDA)>
Deslocar o visor para cima

Código de erro

䣊䣇䣎䣒䢢䢢䢢䢢䢢傍䢳䢱䢳䢲
䣇䣴䣴䣱䣴䢢䣅䣱䣦䣧凬䣚䣚䣚

傜䣚䣚傝
䣚䣚䣚䣚䣚䣚䣚䣚䣚

Deslocar o visor para baixo
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Mensagem que
aparece
depois de
Página
premir
de
refeo botão
rência
<HELP
(AJUDA)>
Código de
erro

Abra a bandeja
Papel Encravado
[Nome do tabuleiro]

391, 392,
393, 394

página
103

Abrir Tampa
Papel Encravado
Frente

372

página
94

Abrir Tampa
Papel Encravado
Frente

380

página
96

Abrir Tampa
Papel Encravado
Frente

390

página
102

Abrir Tampa
Papel Encravado
Tampa Superior

381

página
97

Abrir Tampa
Papel Encravado
Tampa Superior

382, 383,
385

página
99

Verificar Unidade Duplex
Papel Encravado

370, 371,
373

página
93

Check Paper
Alimentação Múltipla de
Papel
[Nome do tabuleiro]

401

página
96

Abra a bandeja
Encravado Restante
[Nome do tabuleiro]
Abrir Tampa
Encravado Restante
Frente
Abrir Tampa
Encravado Restante
Tampa Superior
Abrir Tampa
Encravado Restante
Tampa Superior
Verificar Unidade Duplex
Encravado Restante

631, 632,
633, 634

página
103

637

página
102

638

página
97

639, 640

página
99

641, 642

página
93

Quando uma Mensagem de Erro é Exibida no Ecrã

4

Códigos de Erro 370, 371, 373, 641,
e 642
Ocorreu um encravamento de papel na zona da
unidade duplex.

1

Introduza o dedo na reentrância do lado
direito da impressora e puxe a alavanca
de abertura (5) da tampa frontal (4)
para abrir a mesma para a frente.
Nota

●● Abra a tampa frontal com cuidado. Se a abrir
rapidamente, o tabuleiro multiusos pode abrir.

Abra a tampa traseira (2) puxando para
si a alavanca de bloqueio (1) no centro
na parte de trás da impressora.
1

5

5
2

Puxe para fora a unidade duplex (6)
segurando nas pegas (7) em ambos os
lados.
7

2

Verifique se há papel encravado dentro
da impressora. Se houver, retire-o.

7

3

Volte a colocar o guia traseiro (3) na sua
posição original e feche a tampa traseira
(2).

6
Nota

●● A unidade duplex não pode ser removida. Se for
removida à força, pode ficar danificada.

2
3
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4

4

Quando uma Mensagem de Erro é Exibida no Ecrã

6

Abra a tampa superior (8) da unidade
duplex e veja se há papel encravado na
unidade duplex. Se houver, puxe-o para
fora com cuidado. Depois, feche a tampa
superior (8).

Código de erro 372
Ocorreu um encravamento de papel na zona da
tampa frontal.

1

8

Introduza o dedo na reentrância do lado
direito da impressora, puxe a alavanca
de abertura (1) da tampa frontal e abra
a tampa (2).
Nota

●● Abra a tampa frontal com cuidado. Se a abrir
rapidamente, o tabuleiro multiusos pode abrir.

4
Resolução de Problemas

7

Volte a colocar a unidade duplex (6) na
sua posição original.
2

2

6

8

Feche a tampa frontal (2).

2

A remoção de papel encravado está
concluída.
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1

Se conseguir ver uma ponta do papel
encravado, retire-o com cuidado,
puxando na direcção da seta e depois vá
para o passo 10. Se não conseguir ver o
papel encravado, vá para o passo 3.

Quando uma Mensagem de Erro é Exibida no Ecrã

3

Abra a tampa traseira (4) puxando para
si a alavanca de bloqueio (3) na parte de
trás da impressora.

6

3

Introduza o dedo na reentrância do lado
direito da impressora e puxe a alavanca
de abertura (1) da tampa frontal (2)
para abrir a mesma para a frente.
Nota

●● Abra a tampa frontal com cuidado. Se a abrir
rapidamente, o tabuleiro multiusos pode abrir.

1

2

4

7

Verifique se há papel encravado dentro
da impressora. Se houver, retire-o.

Puxe para fora a unidade duplex (7)
segurando nas pegas (6) em ambos os
lados.
6

6

5

Volte a colocar o guia traseiro (5) na sua
posição original e feche a tampa traseira
(4).

7

4
Nota

5

●● A unidade duplex não pode ser removida. Se for
removida à força, pode ficar danificada.
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4

4

Quando uma Mensagem de Erro é Exibida no Ecrã

8

Abra a tampa superior (8) da unidade
duplex e veja se há papel encravado
na unidade duplex. Se houver papel
encravado, puxe-o para fora. Depois,
feche a tampa superior (8).
8

Códigos de Erro 380, 401
Ocorreu um encravamento de papel na zona da
tampa frontal.
No caso de um código 401, o papel encravado
pode ser automaticamente ejectado. Nesse caso,
o erro pode ser cancelado unicamente abrindo e
fechando a tampa frontal.

1

Introduza o dedo na reentrância do lado
direito da impressora, puxe a alavanca
de abertura (1) da tampa frontal e abra
a tampa (2).
Nota

4

●● Abra a tampa frontal com cuidado. Se a abrir
rapidamente, o tabuleiro multiusos pode abrir.

Resolução de Problemas

9

Volte a colocar a unidade duplex (7) na
sua posição original.
1

2

2
7

10 Feche a tampa frontal (2).

2

A remoção de papel encravado está
concluída.
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Se conseguir ver uma ponta do papel
encravado, retire-o com cuidado,
puxando na direcção da seta se
conseguir ver o rebordo do papel.

Quando uma Mensagem de Erro é Exibida no Ecrã

3

3

Feche a tampa frontal (2).

Retire o cartucho de impressão (4) e
coloque-o numa superfície plana.
4

2

4

A remoção de papel encravado está
concluída.

Ocorreu um encravamento de papel na zona do
tambor de imagem.

1

4

Introduza o dedo na reentrância do lado
direito da impressora, puxe a alavanca
de abertura (1) da tampa frontal para
abrir a tampa (2) para a frente.

Cubra o cartucho de toner removido (4)
com papel de forma a não ficar exposto
à luz.

Nota

●● Abra a tampa frontal com cuidado. Se a abrir
rapidamente, o tabuleiro multiusos pode abrir.

4

1

5

2

2

Puxe o papel encravado suavemente na
direcção do interior da impressora (na
direcção da seta) se conseguir ver uma
ponta do papel encravado na parte de
trás do guia de registo (5).
5

Abra a tampa superior (3).
3
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Códigos de erro 381 e 638

Quando uma Mensagem de Erro é Exibida no Ecrã

6

Abra o guia de registo (5) na direcção da
seta.

9

Se não conseguir ver uma ponta do
papel, retire o papel encravado, com
cuidado, levantando a alavanca de
libertação (6) da unidade de fusor.
Se ainda houver papel encravado dentro da
unidade, puxe-o para fora com cuidado na
direcção do interior da impressora.

5

6

4
Resolução de Problemas

7

8

Puxe para fora o papel encravado
suavemente na direcção da seta se
conseguir ver um rebordo do papel
encravado no lado frontal.

10 Volte a colocar o cartucho de toner (4)
cuidadosamente na impressora.
4

Puxe para fora o papel encravado
suavemente na direcção da seta se
conseguir ver um rebordo do papel
encravado no lado traseiro.
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Quando uma Mensagem de Erro é Exibida no Ecrã

11 Feche a tampa superior (3).

Códigos de Erro 382, 383, 385, 639
e 640

Memo

●● Consegue fechar a tampa superior suavemente se
fechar metade da tampa frontal.
Tenha cuidado para não deixar a tampa frontal
regressar à sua posição de aberta.
3

Ocorreu um encravamento de papel na zona da
unidade de fusor.

1

Introduza o dedo na reentrância do lado
direito da impressora, puxe a alavanca
de abertura (1) da tampa frontal e abra
a tampa (2).
Nota

●● Abra a tampa frontal com cuidado. Se a abrir
rapidamente, o tabuleiro multiusos pode abrir.

4

Nota

●● Não é possível fechar bem a tampa frontal se a
tampa superior não estiver bem fechada.

2

2

Abra a tampa superior.
3

2

A remoção de papel encravado está
concluída.
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1

12 Feche a tampa frontal (2).

Quando uma Mensagem de Erro é Exibida no Ecrã

3

6

Retire o cartucho de toner (4) e
coloque-o numa superfície plana.

Segure a pega da unidade de fusor (5) e
retire-a da impressora.

4

ATENÇÃO

Risco de
queimaduras.

●● A unidade de fusor está muito quente. Não lhe
toque.
5

4
Resolução de Problemas

4

Cubra o cartucho de toner (4) com papel
de forma a não ficar exposto à luz.

7

6

4

5

Incline as alavancas de libertação
(6) da unidade de fusor para a frente
e certifique-se de que puxa o papel
encravado para fora e para a frente com
cuidado.

Retire o papel encravado que ficou
dentro da unidade.
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Quando uma Mensagem de Erro é Exibida no Ecrã

8

Segure a pega da unidade do fusor (5)
e volte a colocar a unidade do fusor na
sua posição original.

10 Feche a tampa superior (3).
Memo

●● Consegue fechar a tampa superior suavemente se
fechar metade da tampa frontal.
Tenha cuidado para não deixar a tampa frontal
regressar à sua posição de aberta.

5

3

4

Volte a colocar o cartucho de toner (4)
cuidadosamente na impressora.

11 Feche a tampa frontal (2).
Nota

●● Não é possível fechar bem a tampa frontal se a
tampa superior não estiver bem fechada.

4

2

A remoção de papel encravado está
concluída.
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9

Quando uma Mensagem de Erro é Exibida no Ecrã

Códigos de erro 390 e 637

3

Se conseguir ver a ponta do papel
encravado, puxe-o com cuidado. Se
não conseguir ver a ponta do papel
encravado, vá para o passo 4.

4

Se não conseguir ver nenhuma ponta do
papel, retire este último, com cuidado,
pela parte posterior.

5

Feche a tampa frontal (3).

Ocorreu um encravamento de papel quando
este era alimentado a partir de um tabuleiro de
papel.

1

Se houver papel encravado no tabuleiro
multiusos, levante a tampa de colocação
de papel (1) e retire-o.

1

4
Resolução de Problemas

2

Introduza o dedo na reentrância do lado
direito da impressora, puxe a alavanca
de abertura (2) da tampa frontal e abra
a tampa (3).

3

2

3
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Quando uma Mensagem de Erro é Exibida no Ecrã

6

Se estiver a colocar papel no tabuleiro
multiusos, levante a tampa de colocação
de papel (1) e coloque o papel com o
lado de impressão virado para cima.

Códigos de Erro 391,392, 393, 394,
631, 632, 633 e 634
Ocorreu um encravamento de papel quando
este era alimentado a partir de um tabuleiro de
papel.
Nota

Se ocorrerem encravamentos de papel com
frequência, limpe os rolos de alimentação de
papel. Para mais informações, consulte "Limpar
os Rolos de alimentação de Papel" P.147.

1

Este procedimento utiliza, como exemplo, o
tabuleiro 1.

1
Baixe a tampa de colocação do papel
(1).

1
1

A remoção de papel encravado está
concluída.

2
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Retire o papel encravado.

4
Resolução de Problemas

7

Retire o tabuleiro (1) que apresenta a
indicação de erro, da impressora.

Quando uma Mensagem de Erro é Exibida no Ecrã

3

Volte a colocar o tabuleiro (1) na sua
posição original.

Memo

●● Abra e depois feche a tampa frontal depois de remover o
papel encravado. Caso contrário, a indicação de erro não
sai.

1

4
Resolução de Problemas

4

Introduza o dedo na reentrância do lado
direito da impressora, puxe a alavanca
de abertura (2) da tampa frontal e abra
a tampa (3).
Nota

●● Abra a tampa frontal com cuidado. Se a abrir
rapidamente, o tabuleiro multiusos pode abrir.

2

3

5

Feche a tampa frontal (3).

3

A remoção de papel encravado está
concluída.
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Quando Aparece a Mensagem de Substituição de Consumíveis ou Unidade de Manutenção

●●
Quando Aparece a Mensagem de Substituição de
Consumíveis ou Unidade de Manutenção
Quando chegar estiver quase a chegar a altura de substituir os consumíveis ou a unidade de
manutenção e for necessário fazer a substituição, são exibidas mensagens como "Baixo…", "Baixa
Duração ...", "...VAZIO", "…Duração", "Instalar…", "Substituir…", "Change…" no visor e o indicador
<ATTENTION (ATENÇÃO)> do painel do operador acende-se ou pisca.
Verifique a mensagem e substitua os consumíveis e a unidade de manutenção.
Botão <HELP (AJUDA)>
Mensagem do visor (primeira linha)
䣚䣚䣚䣚
䣚䣚䣚䣚
䣚䣚䣚䣚
䣚䣚䣚䣚
䣒䣮䣧䣣䣵䣧䢢䣵䣧䣧䢢䣊䣇䣎䣒䢢䣨䣱䣴䢢䣦䣧䣶䣣䣫䣮䣵䢰

Mensagem do visor (segunda linha)
Mensagem do visor (terceira linha)
Mensagem do visor (quarta linha)

4

Prima o botão <HELP (AJUDA)> para exibir uma solução.

Ecrã do visor quando se prime o botão <HELP (AJUDA)>
Código de Erro

Deslocar o visor para cima

䣚䣚䣚䣚

Deslocar o visor para baixo
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Indicador <ATTENTION (ATENÇÃO)>

Quando Aparece a Mensagem de Substituição de Consumíveis ou Unidade de Manutenção

Estado

Mensagem do visor

Cartucho de toner 1ª linha
(no caso de
2ª linha
B721/B731)
1ª linha
2ª linha

4

Mensagem
que aparece
depois de
premir o
botão <HELP
(AJUDA)>
Código de
erro

Resolução de Problemas

□
Cartucho de Toner em Fim de Vida

–

□
Cartucho de Toner Não Instalado

–

1ª linha
2ª linha

□
Detectado Cartucho de Toner Não Original

–

1ª linha
2ª linha

□
Cartucho de Toner Incompatível

–

1ª linha
2ª linha

□
Cartucho de Toner Não Original

–

1ª linha
2ª linha

□
Duração do Cartucho de Toner

–

1ª linha
2ª linha

□
Duração do Cartucho de Toner, %PAGES%
Páginas Disponíveis
□
Duração do Cartucho de Toner, Qualidade de
Impressão Não Garantida
Instalar Novo Cartucho de Toner
Duração do Cartucho de Toner

–

1ª linha
2ª linha
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
1ª
2ª

linha
linha
linha
linha
linha
linha
linha
linha
linha
linha
linha
linha
linha
linha
linha
linha
linha
linha
linha
linha
linha
linha

3ª
4ª
5ª
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª

linha
linha
linha
linha
linha
linha
linha
linha
linha
linha
linha
linha
linha

Para Exceder a Duração, Premir Botão ONLINE
Consulte a AJUDA para obter mais detalhes
Cartucho de Toner Incompatível

Consulte a AJUDA para obter mais detalhes
Instalar Novo Cartucho de Toner
Duração do Cartucho de Toner

–

413

557, 617,
623,
693, 703,
707
563

Consulte a AJUDA para obter mais detalhes
Instalar Novo Cartucho de Toner
Duração do Cartucho de Toner

567

Para Exceder a Duração, Premir Botão ONLINE
Consulte a AJUDA para obter mais detalhes
Instalar Novo Cartucho de Toner
Impressão desactivada devido a limite
reduzido do Cartucho de Toner.

683

Consulte a AJUDA para obter mais detalhes
Verificar Cartucho de Toner
Posição incorrecta alavanca de travagem

547

Consulte a AJUDA para obter mais detalhes
Verificar Cartucho de Toner

Consulte a AJUDA para obter mais detalhes
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343

Página de
referência

Quando Aparece a Mensagem de Substituição de Consumíveis ou Unidade de Manutenção

Estado

Mensagem do visor

Cartucho de Toner Não Original

553, 687

Consulte a AJUDA para obter mais detalhes
Cartucho de Toner Não Instalado

613, 697

4
Consulte a AJUDA para obter mais detalhes
Erro de Sensor do Cartucho de Toner

Consulte a AJUDA para obter mais detalhes
□
Toner Baixo

543

–

□
Não detectado toner Original

–

1ª linha
2ª linha

□
Toner Incompatível

–

1ª linha
2ª linha

□
Sem Toner Original

–

1ª linha
2ª linha

□
Erro no Sensor do Toner

–

1ª linha
2ª linha

□
Toner Vazio

–

1ª linha
2ª linha

□
Toner Não Instalado

–

1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª

Colocar Toner

linha
linha
linha
linha
linha
linha
linha
linha
linha
linha
linha
linha
linha
linha
linha
linha
linha
linha
linha
linha

Página de
referência

413

Consulte a AJUDA para obter mais detalhes
Toner Incompatível

Consulte a AJUDA para obter mais detalhes
Verificar Cartucho de Toner
Posição incorrecta alavanca de travagem
Consulte a AJUDA para obter mais detalhes
Sem Toner Original

Consulte a AJUDA para obter mais detalhes
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557, 617,
623

547

553

Resolução de Problemas

Cartucho de toner 1ª linha
(no caso de
2ª linha
B721/B731)
3ª linha
4ª linha
5ª linha
1ª linha
2ª linha
3ª linha
4ª linha
5ª linha
1ª linha
2ª linha
3ª linha
4ª linha
5ª linha
Cartucho de toner 1ª linha
(no caso de
2ª linha
ES7131/
1ª linha
MPS5501b)
2ª linha

Mensagem
que aparece
depois de
premir o
botão <HELP
(AJUDA)>
Código de
erro

Quando Aparece a Mensagem de Substituição de Consumíveis ou Unidade de Manutenção

Estado

4

Mensagem do visor

Resolução de Problemas

Cartucho de toner 1ª linha
(no caso de
2ª linha
ES7131/
3ª linha
MPS5501b)
4ª linha
5ª linha
1ª linha
2ª linha
3ª linha
4ª linha
5ª linha
Tambor
1ª linha
(no caso de
2ª linha
ES7131/
1ª linha
MPS5501b)
2ª linha

Mensagem
que aparece
depois de
premir o
botão <HELP
(AJUDA)>
Código de
erro

Toner Não Instalado

613

Consulte a AJUDA para obter mais detalhes
Erro no Sensor do Toner

543

Consulte a AJUDA para obter mais detalhes
□
Tambor de Imagem no Fim de Vida

–

□
Detectado Tambor de Imagem Não Genuíno

–

1ª linha
2ª linha

□
Tambor de Imagem Incompatível

–

1ª linha
2ª linha

□
Tambor de Imagem Não Genuíno

–

1ª linha
2ª linha

□
Duração do Tambor de Imagem

–

1ª linha
2ª linha

□
Duração do Tambor de Imagem, %PAGES%
Páginas Disponíveis
□
Duração do Tambor de Imagem, Qualidade de
Impressão Não Garantida
Colocar Novo Tambor de Imagem
Duração do Tambor de Imagem

–

1ª linha
2ª linha
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
1ª
2ª

linha
linha
linha
linha
linha
linha
linha
linha
linha
linha
linha
linha

3ª
4ª
5ª
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª

linha
linha
linha
linha
linha
linha
linha
linha
linha
linha
linha
linha
linha

–

563

Consulte a AJUDA para obter mais detalhes
Colocar Novo Tambor de Imagem
Duração do Tambor de Imagem

567

Para Exceder a Duração, Premir Botão ONLINE
Consulte a AJUDA para obter mais detalhes
Colocar Novo Tambor de Imagem
Impressão desact. por limite reduz. duração
Tamb. Image.

683

Consulte a AJUDA para obter mais detalhes
Verificar Tambor de Imagem

Consulte a AJUDA para obter mais detalhes
Tambor de Imagem Incompatível

Consulte a AJUDA para obter mais detalhes
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343

693, 703,
707

Página de
referência

Quando Aparece a Mensagem de Substituição de Consumíveis ou Unidade de Manutenção

Estado

Tambor
(no caso de
ES7131/
MPS5501b)

linha
linha
linha
linha
linha
linha
linha
linha
linha
linha
linha
linha

Tambor de Imagem Não Genuíno

687

Consulte a AJUDA para obter mais detalhes
Tambor de Imagem Não Instalado

697

4
Consulte a AJUDA para obter mais detalhes
□
Unidade Fusora no fim de vida

1ª linha
2ª linha

□
Substituir Unidade Fusora

1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª

Colocar Nova Unidade Fusora
Duração da Unidade Fusora

linha
linha
linha
linha
linha
linha
linha
linha
linha
linha

Página de
referência

Consulte a AJUDA para obter mais detalhes
Verificar Unidade Fusora

Consulte a AJUDA para obter mais detalhes
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–
–
354

320

Resolução de Problemas

Unidade de fusor

1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
1ª
2ª

Mensagem do visor

Mensagem
que aparece
depois de
premir o
botão <HELP
(AJUDA)>
Código de
erro

Quando Aparece a Mensagem de Substituição do Papel ou de Erro de Tamanho de Papel

●●
Quando Aparece a Mensagem de Substituição do
Papel ou de Erro de Tamanho de Papel
Se o tipo ou tamanho do suporte colocado num tabuleiro não corresponder às definições especificadas
no controlador da impressora, aparece a mensagem "Change Paper..." ou "Verificar Papel…" no visor e
o indicador <ATTENTION (ATENÇÃO)> pisca.
Verifique a mensagem e resolva o problema.
Verifique o tamanho do papel e as definições. Para mais informações, consulte "Carregar Papel nos
Tabuleiros 1–4" P.34 ou "Carregar Papel no tabuleiro multiusos" P.35.
Botão <HELP (AJUDA)>
Mensagem do visor (primeira linha)

4

Mensagem do visor (segunda linha)

䣚䣚䣚䣚
䣚䣚䣚䣚
䣚䣚䣚䣚
䣚䣚䣚䣚
䣒䣮䣧䣣䣵䣧䢢䣵䣧䣧䢢䣊䣇䣎䣒䢢䣨䣱䣴䢢䣦䣧䣶䣣䣫䣮䣵䢰

Mensagem do visor (terceira linha)
Mensagem do visor (quarta linha)

Resolução de Problemas

Prima o botão <HELP (AJUDA)> para exibir uma solução.
Indicador <ATTENTION (ATENÇÃO)>

Ecrã do visor quando se prime o botão <HELP (AJUDA)>
Código de Erro

Deslocar o visor para cima

䣚䣚䣚䣚

Deslocar o visor para baixo

Estado

Colocar o papel

Mensagem do visor

1ª
2ª
3ª
4ª
5ª

linha
linha
linha
linha
linha

1ª
2ª
3ª
4ª
5ª

linha
linha
linha
linha
linha

Colocar Papel
%TRAY%
%MEDIA_SIZE%
Consulte a AJUDA para obter
mais detalhes
Colocar Papel
Tabuleiro Multiusos
%MEDIA_SIZE%
Premir Botão ONLINE
Consulte a AJUDA para obter
mais detalhes
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Mensagem que
aparece depois
de premir o
botão <HELP
(AJUDA)>
Código de erro
491, 492, 493, 494

490

Quando Aparece a Mensagem de Substituição do Papel ou de Erro de Tamanho de Papel

Estado

Mudar papel

Mensagem do visor

1ª
2ª
3ª
4ª
5ª

linha
linha
linha
linha
linha

1ª linha
linha
linha
linha
linha

1ª
2ª
3ª
4ª
5ª

linha
linha
linha
linha
linha

1ª linha

Erro de Tamanho de Papel

2ª
3ª
4ª
5ª

linha
linha
linha
linha

1ª
2ª
3ª
4ª
5ª

linha
linha
linha
linha
linha

Consulte a AJUDA para obter
mais detalhes
Substituir Papel no Tabuleiro
Multiusos
%MEDIA_SIZE%
%MEDIA_TYPE%
Premir Botão ONLINE
Consulte a AJUDA para obter
mais detalhes
Check Paper
Erro Tamanho do Papel
%TRAY%
Consulte a AJUDA para obter
mais detalhes
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661, 662, 663, 664

660

4
461, 462, 463, 464

460

400

Resolução de Problemas

Tamanho do papel não corresponde aos dados
impressos.

2ª
3ª
4ª
5ª

Change Paper in %TRAY%
%MEDIA_SIZE%
%MEDIA_TYPE%
Premir Botão ONLINE
Consulte a AJUDA para obter
mais detalhes
Substituir Papel no Tabuleiro
Multiusos
%MEDIA_SIZE%
%MEDIA_TYPE%
Premir Botão ONLINE
Consulte a AJUDA para obter
mais detalhes
Change Paper in %TRAY%
%MEDIA_SIZE%
%MEDIA_TYPE%

Mensagem que
aparece depois
de premir o
botão <HELP
(AJUDA)>
Código de erro

Outras Mensagens de Erro

●●
Outras Mensagens de Erro
Esta secção explica as causas de uma mensagem de erro e as respectivas soluções e a função do
indicador <ATTENTION (ATENÇÃO)>. Aparece uma mensagem de erro no visor do painel do operador.
Para ver o código de erro, prima o botão <HELP (AJUDA)> no painel do operador.

Mensagens de Erro
Código de
erro

4

Mensagem

Indicador <ATTENTION
(ATENÇÃO)>

Resolução de Problemas

Aviso

□
Erro de PostScript

Acende-se

Aviso

□
%TRAY% VAZIO

Acende-se

Aviso

□
%TRAY% Lift Up Error

Acende-se

Aviso

□
%TRAY% Demasiado Cheio

Acende-se

Aviso

□
Sistema de Ficheiros Cheio

Acende-se

Aviso

□
Sistema de Ficheiros Protegido contra
Escrita

Acende-se

Aviso

□
Dados Apagados
□
Memória Registo Contas quase cheia.
□
Memoria Cheia, Relatorio de
Contagem

Acende-se

Aviso
Aviso

Acende-se
Acende-se

- 112 -

Causa/Solução
O interpretador detecta um erro devido
ao seguinte motivo. Os dados recebidos
depois desta ocorrência são ignorados
até à conclusão do trabalho. Quando o
trabalho é recebido na totalidade o erro é
automaticamente apagado.
- O trabalho tem um erro gramatical.
- A página é demasiado complicada.
O tabuleiro está vazio. Tratado como
Aviso até estar designada a impressão até
tabuleiro vazio.
Ocorreu um erro de levantamento no
tabuleiro. Consequentemente, esse
tabuleiro é tratado como "Sem papel"
e a impressão a partir do mesmo fica
desactivada.
Exibe que há demasiado papel no Tabuleiro.
Isto é um aviso; por isso a impressão não
para.
O disco está cheio. Uma vez que este é um
aviso temporário, permanece até ao final do
trabalho e desaparece.
Foi feita uma tentativa de escrever um
ficheiros só de leitura. Uma vez que este
é um aviso temporário, permanece até ao
final do trabalho e desaparece.
Indica que um ficheiro secreto à espera de
ser apagado está cheio.
Indica que a memória de registo das contas
de trabalho está quase cheia.
A função não é aceite porque a memória
de registo está cheia. (Relacionado com a
Conta do Trabalho).
Esta mensagem é exibida se a memória de
registos estiver cheia e se "Operation at
Log Full" (Actuação quando registo estiver
cheio) no software do Servidor de Contas
do Trabalho estiver definido para "Delete old
logs" (Eliminar registos antigos).
Os novos trabalhos poderão ser executados
a seguir às operações seguintes.
1. O registo na unidade tem de ser obtido
por um Software de Servidor de Contas do
Trabalho.
2. A definição de "Operação de Registo
Cheia" deve ser alterada para "Não adquire
registos".

Outras Mensagens de Erro

Código de
erro
Aviso

Mensagem
□
Hub USB não suportado

Indicador <ATTENTION
(ATENÇÃO)>
Acende-se

Causa/Solução
Indica que o hub USB está ligado, o que não
é suportado pela impressora.
Este estado será exibido até se desligar o
hub USB.
Indica que o dispositivo USB está ligado, o
que não é suportado pela impressora.
Este estado será exibido até se desligar o
dispositivo USB.

Desligue-o
□
Dispositivo USB ñ suportado
detectado

Acende-se

Aviso

Desligue-o
□
Falha ao Agrupar: Demasiadas
Páginas

Acende-se

Ocorreu memória excessiva ao intercalar
as páginas. Permanece exibido até o botão
ONLINE ser premido.

Aviso

Premir Botão ONLINE
□
Impressão Restricta. Tarefa Rejeitada

Acende-se

Os trabalhos foram cancelados porque não
são permitidos para impressão.
(Relacionado com a Conta do Trabalho).
Permanece exibido até o botão ONLINE ser
premido.
Os trabalhos foram cancelados porque a
memória de registos está cheia.
(Relacionado com a Conta do Trabalho.)
Permanece exibido até o botão ONLINE ser
premido.
Indica que a recepção de e-mails foi
cancelada.
Tal deve-se a uma das seguintes
possibilidades.
- O formato do e-mail que foi recebido é
ilegal ou não suportado.
- O ficheiro anexado é ilegal ou não
suportado.
- O ficheiro anexado que foi recebido
é demasiado grande, por exemplo, o
tamanho do ficheiro excede os 8 MB.
- A ligação de rede foi desligada.
Ocorreu um erro de disco que é diferente
do sistema de ficheiros ou disco protegido
contra escrita. A operação que não envolve
um risco está disponível. nnn: Um
identificador do tipo de Erro.
Indica que um trabalho foi eliminado porque
foi detectada corrupção de dados pela
verificação de integridade na impressão de
autenticação.
Foram recebidos dados inválidos. Prima
o interruptor ONLINE e elimine o aviso.
Exibido quando é recebido um comando DPL
não suportado ou quando é recebido um
comando spool sem HDD.
O registo de Contas do Trabalho não está
correctamente registado porque ocorreu um
erro de acesso ao disco durante a escrita do
registo de contas para o HDD (Relacionado
com o Registo).
Esta mensagem é exibida até se premir a
tecla ONLINE.

Premir Botão ONLINE
Aviso

Aviso

□
Memória Interméd. Registo Cheia.
Tarefa Rejeit.
Premir Botão ONLINE
□
A recepção de e-mails foi cancelada

Acende-se

Acende-se

Premir Botão ONLINE

Aviso

□
Falha Sistema de Ficheiros <nnn>

Acende-se

Premir Botão ONLINE
Aviso

Aviso

□
Dados Inválidos
Premir Botão ONLINE
□
Dados Inválidos

Acende-se

Acende-se

Premir Botão ONLINE
Aviso

□
Erro a Gravar Relatório

Acende-se

Premir Botão ONLINE
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Aviso

Outras Mensagens de Erro

Código de
erro
Aviso

Mensagem
□
Erro PDF

Indicador <ATTENTION
(ATENÇÃO)>

Causa/Solução

Acende-se

Um erro no conteúdo do ficheiro PDF.

Aviso

Premir Botão ONLINE
□
Palavra-passe Inválida

Acende-se

Aviso

Premir Botão ONLINE
□
Necessita palavra-passe para
imprimir

A palavra-passe do PDF encriptado é
diferente da que foi introduzida. O ficheiro
não é impresso.

Acende-se

O PDF está limitado e só é impresso com
palavra-passe. É necessária a palavra-passe
do proprietário.

Aviso

Premir Botão ONLINE
□
PDF Cache Write Error

Acende-se

Ocorreu um erro ao escrever a cache PDF.
Se não houver um HDD instalado, adicione
uma RAM ou HDD opcional.
Se houver um HDD instalado, aumente o
espaço disponível no HDD.
Ocorreu um erro de descoficação num
ficheiro PDF.

4
Resolução de Problemas

Premir Botão ONLINE
Aviso

Aviso

□
Decode error occurred
Premir Botão ONLINE
□
Cannot read the file

Acende-se

Acende-se

Premir Botão ONLINE
Erro
480

Remover Papel
Empilhador Frente para Baixo

Erro
420

Consulte a AJUDA para obter mais
detalhes
Premir Botão ONLINE para Restaurar
Capacidade da Memória Excedida

Erro
517

Consulte a AJUDA para obter mais
detalhes
Falhou arranque de Rede sem fios

Erro
504

Premir Botão ONLINE
Consulte a AJUDA para obter mais
detalhes
A versão de firmware da Rede sem
fios não funciona neste dispositivo

Erro
505

Premir Botão ONLINE
Consulte a AJUDA para obter mais
detalhes
Definições Rede sem fios estão
incompletas

Pisca

Não é possível ler o ficheiro a partir da
memória USB durante a impressão a partir
da memória USB. A memória USB pode ter
sido extraída, danificada ou não é possível
abrir o ficheiro.
O papel impresso é excessivo no empilhador
de papel da unidade da impressora.

Pisca

Capacidade da memória excedida.

Pisca

Ocorreu um erro na comunicação com
a ponte sem fios. Por exemplo, tempo
esgotado de resposta, etc.
Este estado é apenas para os modelos com
LAN sem fios.

Pisca

A versão principal não é a mesma com a
ponte sem fios.
Este estado é apenas para os modelos com
LAN sem fios.

Pisca

A LAN sem fios não arranca. Algumas
definições precisam de ser reconfiguradas.
Este estado é apenas para os modelos com
LAN sem fios.

Premir Botão ONLINE
Consulte a AJUDA para obter mais
detalhes
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Outras Mensagens de Erro

Código de
erro
Erro
506
(ONLINE)

Erro
(ONLINE)
Erro
519
(ONLINE)

Mensagem
Não ligado ao ponto de acesso Rede
sem fios

Erro
(ONLINE)

Consulte "HELP" (Ajuda) para obter
mais informações
Erro da Actualização do Firmware
Tente mais tarde.

Erro
581

Se a rede não funcionar, tente
actualização de firmware com USB
Empilhador de Face para Cima Aberto
Duplex Não Está Disponível

Erro
440
441
442

Erro
430
431
432
433

Consulte a AJUDA para obter mais
detalhes
Instale a Bandeja de Papel
%TRAY%
Consulte a AJUDA para obter mais
detalhes
Instale a Bandeja de Papel
%TRAY%

Causa/Solução

Pisca

Não se consegue configurar a comunicação
com um Ponto de Acesso (não há um AP
utilizável).
Este estado é apenas para os modelos com
LAN sem fios.

Acende-se

Indica que a escrita de dados da mensagem
a transferir falhou.

Pisca

Durante a recepção de dados através de
Port9100, LPR, FTP, IPP, WSD ou e-mail, foi
excedido o tempo limite para a recepção de
dados.

Acende-se

A actualização FW falhou.
Quando este erro ocorreu, a Actualização
FW tem de ser novamente executada e a
impressora tem de continuar ONLINE.

Pisca

Ocorreu quando as páginas de impressão
duplex são adicionadas com a tampa do
empilhador de face para cima aberta.

Pisca

Indica a remoção da cassete do papel do
Tabuleiro 1 que é um caminho do papel na
tentativa de imprimir do Tabuleiro 2, 3 ou 4.
Erro 440 : Tabuleiro 1
Erro 441 : Tabuleiro 2
Erro 442 : Tabuleiro 3
Indica que o papel alimentado está
indisponível na tentativa de imprimir do
Tabuleiro 1 devido à remoção da cassete
de papel do Tabuleiro 1. (Ocorre apenas
quando o Tabuleiro 2 foi instalado.)
%TABULEIRO%
Erro 430 : Tabuleiro 1
Erro 431 : Tabuleiro 2
Erro 432 : Tabuleiro 3
Erro 433 : Tabuleiro 4

Pisca

Consulte a AJUDA para obter mais
detalhes
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Premir Botão ONLINE
Consulte a AJUDA para obter mais
detalhes
Verificar Dados
Message Data Write
Error<%CODE%>
Prima o botão "ONLINE" para
restaurar
Foi excedido o tempo limite para
recepção de dados

Indicador <ATTENTION
(ATENÇÃO)>

Outras Mensagens de Erro

Código de
erro
Erro
709

Mensagem
Cuidado, detectado consumível
desconhecido
Consulte o Manual do Utilizador,
“Resolução de Problemas”, para
reestabelecer o funcionamento

Indicador <ATTENTION
(ATENÇÃO)>
Pisca

4

Causa/Solução

Resolução de Problemas

Pode utilizar qualquer consumível na sua
impressora mas tem de aceitar os riscos
de não utilizar consumíveis genuínos. Se
a utilização de consumíveis não genuínos
causar danos na impressora ou resultar
num funcionamento abaixo do indicado nas
especificações da mesma, tais danos ou
efeitos sobre o produto não são abrangidos
pela garantia. Para aceitar estes riscos e
recuperar a função;
1. Desligue o produto
2. Prima e mantenha premido o botão
CANCEL (CANCELAR) e ligue o seu produto
3. Depois do arranque, liberte o botão
CANCEL (CANCELAR)
Nota

Erro
409

Erro
310
311
587

nnn*
nnn*

Abrir Tampa Superior
Erro Empilhador de Face para Cima
Consulte a AJUDA para obter mais
detalhes
Feche a Tampa
%COVER%
Consulte a AJUDA para obter mais
detalhes
Ligue p/ Serviço Técnico
nnn: Error
Desligado/Ligado
nnn:Error
PC:nnnnnnnn
LR:nnnnnnnn
FR:nnnnnnnn

Pisca

Esta operação será registada para consulta
futura.
Indica que a impressão parou porque
o empilhador com face para cima foi
accionado durante o funcionamento e
assumiu um erro.

Pisca

A tampa está aberta.
Erro 310 : Top Cover
Erro 311 : Front Cover
Erro 587: Rear Cover

Pisca

Ocorreu um erro interno na impressora.
Desligue a impressora e volte a ligá-la.
Ocorreu um erro fatal na impressora.
Tome nota dos caracteres alfanuméricos
indicados e contacte o seu revendedor.

Pisca
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Quando Não Consegue Imprimir

●●
Quando Não Consegue Imprimir
Esta secção explica os problemas que podem surgir durante a utilização da impressora e como resolvêlos.

Quando Não Consegue Imprimir a partir do Tabuleiro Multiusos
Se imprimir a partir do tabuleiro multiusos sem baixar a tampa de colocação de papel, aparece a
mensagem "Install Paper MPTray" no visor.
Verifique a mensagem e resolva o problema.
Consulte "Carregar Papel no tabuleiro multiusos" P.35.

4
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Tampa colocação papel
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Quando Não Consegue Imprimir

Não é Possível Imprimir a Partir do Computador
Memo

●● Para problemas provocador por uma aplicação, contacte o fabricante da aplicação.

Causas Gerais
 Comuns ao Windows e Mac OS X
Causa

Solução

Prima o botão <POWER SAVE (POUPANÇA ENERGIA)>
no painel do operador para entrar no modo de espera.
Se não estiver a utilizar o modo de adormecimento,
desactive-o premindo o botão
e depois seleccionando
[Config. Admin.], [Config. Energia], [Hibernação], e
depois [Desactivar].
A impressora está desligada.
Ligue a impressora.
O cabo entre a impressora e o
Verifique se o cabo está ligado à impressora e ao
computador está desligado.
computador correctamente.
Há um problema com o cabo.
Substitua-o por um novo.
A impressora está offline.
Prima o botão <ON LINE (ONLINE)> no painel do
operador.
Aparece uma mensagem de erro no visor Consulte "Outras Mensagens de Erro" ou prima o botão
do painel do operador.
<HELP (AJUDA)> no painel do operador.
A definição da interface está desactivada. Verifique a definição da interface que está a utilizar no
painel do operador.
Há um problema na função de impressão. Verifique se consegue imprimir os conteúdos das
definições.
A impressora está no modo de
adormecimento.

4

Página de
referência
página 33

Resolução de Problemas

página 32
–
–
–
página 112
Avançadas
página 48

 Windows
Causa
A impressora não está definida com
impressora predefinida.
A porta de saída do controlador de
impressora não está correcta.
Está em curso um trabalho de impressão
a partir de outra interface.
"Dados Inválidos" aparece no visor e
não consegue imprimir.

O trabalho de impressão é
automaticamente cancelado.

Solução

Página de
referência

Defina a impressora como a impressora predefinida.

–

Seleccione a porta de saída a que o cabo Ethernet, USB
ou paralelo está ligado.
Aguarde que o trabalho termine.

–

Prima o botão
e seleccione [Menus], [Ajuste do
Sistema], e depois [Tempo de Espera], e depois
seleccione um período de tempo maior. A predefinição
de fábrica é 40 minutos.
Se estiver a utilizar o Controlo do Trabalho de
Impressão, o trabalho de impressão não tem
autorização de impressão ou a memória intermédia de
registo de contas de trabalhos pode estar cheia.

–

–

Avançadas

Problemas de Ligação de Rede
 Comuns ao Windows e Mac OS X
Causa
Utiliza-se um cabo cruzado.

Solução
Utilize um cabo não cruzado.
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Página de
referência
-

Quando Não Consegue Imprimir

Causa

Solução

Página de
referência

Ligou a impressora antes de ter ligado o
cabo.

Ligue os cabos antes de ligar a impressora.

página 31

O hub e a impressora são incompatíveis
ou têm algum problema.

Prima o botão
no painel do operador e seleccione
[Config. Admin.], [Definições de rede], depois
[Configuração do Hub], e depois seleccione
[10Base-T Half].

–

Demora muito tempo a imprimir devido
às definições do hub.

no painel do operador e seleccione
Prima o botão
[Config. Admin.], [Configuração de rede], depois
[TCP ACK], e depois seleccione [Tipo2].

–

 Windows
Causa

Verifique se definiu, no computador, mesmo o endereço
de IP para a definição da porta da impressora e para a
impressora.
Se estiver a usar o Utilitário LPR OKI, verifique a
definição de endereço IP no Utilitário LPR OKI.

Página de
referência
página 75

Problemas com a Ligação USB
 Comuns ao Windows e Mac OS X
Causa
Está a utilizar um cabo USB não
suportado.
Está a utilizar um hub USB.
O controlador de impressora não está
instalado correctamente.

Solução
Utilize um cabo USB 2.0.
Ligue a impressora directamente ao computador.
Volte a instalar o controlador.

Página de
referência
–
página 74
página 75
página 81

 Windows
Causa
A impressora está offline.

Solução
Clique o lado direito no ícone da impressora na pasta
[Dispositivos e Impressoras] e depois seleccione
[Visualizar impressão] ([Nome da impressora*]
se estiverem instalados diversos controladores de
impressora). Na caixa de diálogo exibida, seleccione o
menu [Impressora] e depois retire a marca da opção
[Utilizar Impressora Offline].

Página de
referência
–

* Seleccione o tipo de controlador de impressora desejado.

Está a utilizar um interruptor, memória
intermédia, cabo de extensão ou hub
USB.
Está instalado um controlador para uma
impressora diferente que utiliza uma
ligação USB.

Ligue a impressora directamente ao computador.

página 63

Elimine o controlador para a outra impressora do
computador.

–
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O endereço de IP está incorrecto.

Solução

Quando Não Consegue Imprimir

Não é Possível Instalar um Controlador de Impressora com Êxito
Memo

●● Se as informações indicadas a seguir não resolverem o problema, contacte o seu distribuidor.
●● Para problemas provocador por uma aplicação, contacte o fabricante da aplicação.

Problemas com a Ligação USB
 Windows
Sintoma

4

Causa/Solução

Página de
referência

Resolução de Problemas

Não criou um ícone de impressora na
pasta [Dispositivos e Impressoras].

O controlador de impressora não está instalado
correctamente.
Volte a instalá-lo correctamente.

Só é instalado o primeiro controlador de
impressora mesmo que tenha seleccionado
vários controladores de impressora para
instalação.

Siga o procedimento indicado a seguir para instalar o
segundo controlador de impressora e os subsequentes:
1. Carregue "DVD-ROM de software" no computador.
2. Clique em [Executar Setup.exe] e siga as instruções
no ecrã.
3. Seleccione [Ligação USB] em [Selecção de
Interface]. Clique em [Sequinte].
4. Clique [Instalação Personalizada], seleccione um
controlador a instalar e clique em [Instalar].
5. Verifique o controlador a instalar e clique em
[Iniciar].
6. Quando "A instalar controladores e aplicações..." (A
instalar controladores e aplicações…) for exibido,
clique em [Instalação a usar outra porta].
7. Seleccione [USBxxx] na lista de portas de [Porta da
impressora] e clique [Sequinte].
8. Siga as instruções no ecrã para completar a
instalação.

–

A mensagem de erro "Unable to install
Utilize Plug-and-Play. Siga o procedimento abaixo.
printer driver" (Não é possível instalar o
1. Verifique se a impressora e o computador estão
controlador da impressora) é apresentada.
desligados.
2. Ligue um cabo USB.
3. Ligue a impressora.
4. Ligue o computador.
5. Quando é exibido "Found New Hardware Wizard", siga
as instruções do ecrã para concluir a configuração.

–
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página 75

Quando Não Consegue Imprimir

Restrições Específicas ao SO
Restrições com o Windows 8/Windows Server 2012/Windows 7/Windows
Vista/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008

Item
Controladores de
impressora

Causa/Solução

A [Ajuda] não está disponível.

A função [Ajuda] não é suportada nos controladores de
impressora PS.
Quando inicia um programa de instalação ou utilitário,
pode aparecer a caixa de diálogo [Controlo de Conta de
Utilizador]. Clique em [Sim] ou [Continuar] para executar
o programa de instalação ou utilitário como administrador.
Se clicar em [Não] ou [Cancelar], o instalador ou a unidade
não arrancam.
A função [Ajuda] não é suportada.
Quando inicia um programa de instalação ou utilitário,
pode aparecer a caixa de diálogo [Controlo de Conta de
Utilizador]. Clique em [Sim] ou [Continuar] para executar
o programa de instalação ou utilitário como administrador.
Se clicar em [Não] ou [Cancelar], o instalador ou a unidade
não arrancam.
Se a caixa de diálogo [Program Capability Assistant]
aparecer depois de uma instalação (inclusivamente se parar
uma instalação antes de estar concluída), tem de clicar em
[Este programa foi instalado correctamente].
Quando inicia um programa de instalação ou utilitário,
pode aparecer a caixa de diálogo [Controlo de Conta de
Utilizador]. Clique em [Sim] ou [Continuar] para executar
o programa de instalação ou utilitário como administrador.
Se clicar em [Não] ou [Cancelar], o instalador ou a unidade
não arrancam.
Se a caixa de diálogo [Program Capability Assistant]
aparecer depois de uma instalação (inclusivamente se parar
uma instalação antes de estar concluída), tem de clicar em
[Este programa foi instalado correctamente].

A caixa de diálogo [Controlo
de Conta de Utilizador] é
exibida.

Extensão de Rede

A [Ajuda] não está disponível.
A caixa de diálogo [Controlo
de Conta de Utilizador] é
exibida.

A caixa de diálogo [Program
Capability Assistant] é
exibida.
Ajustador de Gama A caixa de diálogo [Program
PS
Capability Assistant] é
exibida.

A caixa de diálogo [Program
Capability Assistant] é
exibida.

Restrições com a Firewall do Windows
No Windows XP Service Pack 2 and Windows Server 2003 Service Pack 1 e posterior, a funcionalidade
de firewall do Windows é melhorada. As restrições indicadas a seguir podem aplicar-se aos
controladores de impressora e utilitários.
Memo

●● Os procedimentos a seguir são explicados utilizando, como exemplo, o Windows XP Service Pack 2. O procedimento e nomes
dos menus podem variar em diferentes versões do Windows.

Item
Controladores de
impressora

Sintoma

Causa/Solução

Não consegue imprimir um ficheiro quando
utiliza uma impressora como impressora
partilhada numa rede.
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No servidor, clique em [Iniciar] e depois
seleccione [Painel de Controlo], [Centro
de segurança], e depois [Firewall
do Windows]. Seleccione o separador
[Exceções] e depois a caixa de verificação
[Partilha de ficheiros e impressoras].
Clique em [OK].

4
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Sintoma

Quando Não Consegue Imprimir

Item

Sintoma

Causa/Solução

Utilitário OKI LPR

Não consegue localizar uma impressora.

Ferramenta de
Configuração

Não consegue localizar uma impressora.

4
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Se a caixa de verificação [Não permitir
exceções] estiver seleccionada no separador
[Geral] da firewall do Windows, não pode
procurar uma impressora num segmento que
esteja ligado a outro router. Só pode procurar
as impressoras que estejam dentro do mesmo
segmento da impressora.
Se não conseguir encontrar uma impressora,
especifique o endereço de IP da impressora no
ecrã [Adicionar impressora] ou [Confirm
Connections].
Se a caixa de verificação [Não permitir
exceções] estiver seleccionada no separador
[Geral] da firewall do Windows, não pode
procurar uma impressora num segmento que
esteja ligado a outro router. Só pode procurar
as impressoras que estejam dentro do mesmo
segmento da impressora.
Quando não consegue encontrar uma
impressora, pode especificar directamente o
endereço IP seleccionando [Ferramenta] e
depois [Environment Settings].

Problemas de Qualidade da Imagem

●●
Problemas de Qualidade da Imagem
Memo

●● Se as informações indicadas a seguir não resolverem os seus problemas, contacte o seu distribuidor.

Sintoma
Existem linhas verticais.

Sentido de alimentação de papel

Solução

As cabeças de LED estão sujas.

Existe pouco toner.
O tambor de imagem está
danificado.
Podem haver materiais estranhos
no cartucho de toner.
A película protectora de luz do
cartucho de toner está suja.
O cartucho de toner não foi
correctamente instalado.
As cabeças de LED estão sujas.

Existe pouco toner.
O papel não é adequado.

Página de
referência

Limpe as cabeças de LED com um
toalhete de papel macio e sem
pêlo.
Substitua o cartucho de toner.
Substitua o cartucho de toner.

página 145

Substitua o cartucho de toner.

página 133

Limpe a película com um toalhete
de papel macio e sem pêlo.
Instale o cartucho de toner
correctamente.
Limpe as cabeças de LED com um
toalhete de papel macio e sem
pêlo.
Substitua o cartucho de toner.
Utilize papel suportado.

página 133
página 133

–
página 133
página 145

página 133
página 43

Sentido de alimentação de papel

As imagens impressas
estão muito claras.

A função de economia de toner
está activada.
O cartucho de toner não está
correctamente instalado.
Existe pouco toner.
O papel está húmido.

O papel não é adequado.

Altere as definições de economia
de toner.
Instale o cartucho de toner
correctamente.
Substitua o cartucho de toner.
Utilize papel que tenha sido
guardado a uma temperatura
apropriada, num local sem
humidade.
Utilize papel suportado.

Avançadas
página 133
página 133
página 47

página 43

O papel não é adequado.
As definições do tipo de suporte e
as gramagens estão incorrectas.

Prima o botão
e seleccione
[Menus], [Config. do
Tabuleiro], a configuração do
tabuleiro de papel que está a
utilizar e, em seguida, seleccione
os valores correctos para
[Tipo de suporte] e [Peso do
Suporte]. Ou então, seleccione
um valor mais alto para [Peso do
Suporte].

página 36

Está a ser utilizado papel
reciclado.
A definição da gramagem do
suporte não é adequada.

e seleccione
Prima o botão
[Menus], [Config. do
Tabuleiro], a configuração
de tabuleiro de papel que está
a utilizar e depois seleccione
um valor maior para [Peso do
Suporte].

página 36

- 123 -

4
Resolução de Problemas

As imagens impressas
estão esbatidas
verticalmente.

Causa

Problemas de Qualidade da Imagem

Sintoma
As imagens impressas
estão parcialmente
esbatidas. Aparecem
pontos e linhas.

Surgem pontos e
linhas horizontais
ocasionalmente.

4

Causa

Solução

O papel está demasiado húmido
ou seco.

Utilize papel que tenha sido
guardado a uma temperatura
apropriada, num local sem
humidade.

[Ajustes Papel Preto] está
inadequadamente configurado.

Prima o botão
e seleccione
[Menus], [Imprimir Ajuste],
e depois substitua o valor por
[Ajustes Papel Preto].

Se o intervalo das linhas e
pontos for de cerca de 94 mm (4
polegadas), o tambor de imagem
(o tubo verde) está danificado ou
sujo.

Limpe ligeiramente as cabeças de
LED do tambor de imagem com
um toalhete de papel macio e sem
pêlo.
Substitua o tambor de imagem se
estiver danificado.
Abra e feche a tampa superior e
imprima novamente.

página 137
página 140

Substitua o fusor.

página 141

Resolução de Problemas

Se o intervalo das linhas e pontos
for de cerca de 37 mm (1,5
polegadas), pode haver materiais
estranhos no tambor de imagem.
Se o intervalo das linhas e pontos
for de cerca de 143 mm, a
unidade de fusor está danificada.
O cartucho de toner foi exposto à
luz.

Um área branca do
papel está ligeiramente
manchada.

A periferia das letras
está borrada.

Página de
referência

Volte a colocar o cartucho de toner
na impressora e aguarde algumas
horas. Se isso não resolver o
problema, substitua o cartucho de
toner.
O caminho do papel está sujo.
Imprima algumas páginas de
teste.
O papel tem electricidade estática. Utilize papel que tenha sido
guardado a uma temperatura
apropriada, num local sem
humidade.
O papel é demasiado grosso.
Utilize papel mais fino.
Existe pouco toner.
Para os modelos B721/B731:
Substitua o cartucho de toner.
Para os modelos ES7131/
MPS5501b: Substitua o cartucho
de toner.
As cabeças de LED estão sujas.
Limpe as cabeças de LED com um
toalhete de papel macio e sem
pêlo.
O papel não é adequado.
Utilize papel suportado.
O papel está húmido.
Substitua-o por papel novo.

Toda a área do papel fica O toner pode estar a ficar pegado
ligeiramente manchada
a toda a área do envelope e papel
quando imprime em
revestido.
envelopes e papel
revestido.
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Isto não é sinal de avaria da
impressora.
O papel revestido não é
recomendado.

página 47

–

–

página 133

–
página 47

–
página 133
página 135

página 145

página 43
página 47
–

Problemas de Qualidade da Imagem

Sintoma
O toner desaparece
quando é esfregado.

Causa

Solução

As definições do tipo de suporte e
as gramagens estão incorrectas.

Prima o botão
e seleccione
[Menus], [Config. do
Tabuleiro], a configuração do
tabuleiro de papel que está a
utilizar e, em seguida, seleccione
os valores correctos para
[Tipo de suporte] e [Peso do
Suporte]. Ou então, seleccione
um valor mais alto para [Peso do
Suporte].

–

Está a ser utilizado papel
reciclado.
A definição da gramagem do
suporte não é adequada.

e seleccione
Prima o botão
[Menus], [Config. do
Tabuleiro], a configuração
de tabuleiro de papel que está
a utilizar e depois seleccione
um valor maior para [Peso do
Suporte].

–

Prima o botão
e seleccione
[Menus], [Config. do
Tabuleiro], a configuração do
tabuleiro de papel que está a
utilizar e, em seguida, seleccione
os valores correctos para
[Tipo de suporte] e [Peso do
Suporte]. Ou então, seleccione
um valor mais alto para [Peso do
Suporte].
Utilize papel suportado.
Limpe ligeiramente as cabeças de
LED do tambor de imagem com
um toalhete de papel macio e sem
pêlo.
Substitua o tambor de imagem se
estiver danificado.
Contacte o seu distribuidor.

–

O papel não é adequado.
Se o intervalo das linhas e
pontos for de cerca de 94 mm (4
polegadas), o tambor de imagem
(o tubo verde) está danificado ou
sujo.

São impressas manchas. O papel está húmido.
O papel não é adequado.

Utilize papel suportado.

O fundo de uma página
impressa fica preto ou
sujo.

A impressora pode estar a
funcionar mal.

Contacte o seu distribuidor.

Não fica nada impresso.

Estão duas ou mais folhas de
papel colocadas simultaneamente
.
A impressora pode estar a
funcionar mal.

Folheie o papel para o separar e
volte a colocá-lo.

?
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Contacte o seu distribuidor.

4

página 43
página 137
página 140

Contracapa
página 43

Contracapa

página 34

–

Resolução de Problemas

O brilho não é uniforme. As definições do tipo de suporte e
as gramagens estão incorrectas.

Aparecem pontos.

Página de
referência

Problemas de Qualidade da Imagem

Sintoma
Aparecem
irregularidades.

Causa

Solução

Página de
referência

O papel está húmido.

Substitua-o por papel novo.

página 47

O papel não é adequado.

Utilize papel suportado.

página 43

4
Resolução de Problemas
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Problemas de alimentação

●●
Problemas de alimentação
Memo

●● Se as informações indicadas a seguir não resolverem o problema, contacte o seu distribuidor.

Sintoma
●● O papel encrava
frequentemente.
●● Estão a ser
alimentadas várias
folhas ao mesmo
tempo.
●● O papel é alimentado
torto.

Causa

Solução

A impressora está inclinada.
O papel é demasiado fino ou
demasiado espesso.
O papel está húmido ou tem
electricidade estática.

O papel está amarrotado, dobrado
ou encaracolado.

As margens do papel não ficam
uniformes.
Só há uma folha de papel no
tabuleiro.
Colocou mais papel sem retirar o
anterior.

O papel foi colocado torto.

Os envelopes não estão
correctamente colocados.
Está colocado papel, envelopes
ou etiquetas com uma gramagem
entre 177 e 220 g/m2 no tabuleiro
1 e 2.
O papel não é
alimentado na
impressora.

A definição de [Origem] no
controlador da impressora não
está correctamente especificado.
Especificou a alimentação manual
no controlador de impressora.

A impressora
não recomeça o
processamento mesmo
depois de ter retirado o
papel encravado.

–
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Coloque a impressora numa
superfície plana.
Utilize papel adequado para a
impressora.
Utilize papel que tenha sido
guardado a uma temperatura
apropriada, num local sem
humidade.
Utilize papel adequado para a
impressora.
Arranje o papel encaracolado.
Com os tabuleiros 1/2/3/4, não
pode utilizar papel que já tenha
sido impresso.
Coloque-o no tabuleiro multiusos
para impressão.
Folheie o papel para o separar e
alinha as margens.
Coloque várias folhas de papel.

página 17

Retire o papel que tinha colocado,
empilhe-o com o papel novo,
alinhe as margens e coloque de
novo o papel com o mais antigo
em cima.
Nos tabuleiros 1/2/3/4, ajuste a
guia de largura do papel e a peça
de travagem ao papel.
No tabuleiro multiusos, ajuste a
guia de largura do papel ao papel.
Coloque os envelopes
correctamente.
Coloque papel, envelopes ou
etiquetas com uma gramagem
entre 177 e 220 g/m2 no tabuleiro
multiusos e utilize o empilhador
com a frente para cima.
Verifique o tabuleiro de papel e
seleccione o tabuleiro correcto
em [Origem] no controlador de
impressora.
No controlador de impressora,
limpe a caixa de verificação [Use
MP tray as manual feed] em
[Opções de alimentação de
papel].
Abra e feche a tampa frontal.

página 34

página 34
página 47

página 34

página 35

página 34
página 34

página 34

página 35
página 35
página 43

–

Avançadas

–

4
Resolução de Problemas

Já há qualquer coisa impressa no
verso do papel.

Página de
referência

Problemas de alimentação

Sintoma
O papel fica dobrado ou
enrugado.

4

O papel roda em torno
dos rolos da unidade de
fusor.

Causa

Solução

Página de
referência

Resolução de Problemas

O papel está húmido ou tem
electricidade estática.

Utilize papel que tenha sido
guardado a uma temperatura
apropriada, num local sem
humidade.

página 47

O papel é fino.

Prima o botão
, seleccione o
botão [Menus] > [Config. do
Tabuleiro] > [(tray name)
Config] e, em seguida, [Peso do
Suporte]. Depois, especifique
uma gramagem inferior.

página 35

As definições do tipo de suporte e
as gramagens estão incorrectas.

e depois
Prima o botão
seleccione [Menus], [Config.
do Tabuleiro], [(tray name)
Config] e depois especifique os
valores apropriados em [Tipo de
suporte] ou [Peso do Suporte].
Ou então, especifique uma
gramagem superior em [Peso do
Suporte].
Utilize papel mais espesso.
Adicione uma margem à margem
superior do papel. Se não for
possível adicionar uma margem,
imprima a pagina depois de a
rodar 180 graus.
Na impressão duplex, deixe uma
margem nas margens superior e
inferior.

página 35

O papel é fino.
Há uma imagem ou texto na
margem superior do papel.
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–
–

Problemas com a máquina

●●
Problemas com a máquina
Memo

●● Se as informações indicadas a seguir não resolverem o problema, contacte o seu distribuidor.

Sintoma
Ligou a impressora mas
não aparece nada no
ecrã.

A impressora não
funciona.

Causa

Solução

O cabo CA está desligado.

O indicador de LED do
interruptor de corrente
pisca a alta velocidade
durante cerca de 0,3
segundos.

A impressora pode estar a
funcionar mal.

A impressora não
começa a imprimir.

Aparece um erro no painel.

O cabo utilizado para ligação à
interface está desligado.
Algo está errado com o cabo
utilizado para ligação à interface.
A impressora não suporta o cabo
utilizado para ligação à interface.

Há um problema com as funções
de impressão.

A interface está desactivada.

O visor está branco.

Ligue a impressora.
Desactive a Função de
Desactivação Automática.
Prima continuamente o
interruptor de corrente durante
mais 5 segundos, para obrigar a
impressora a ligar-se.
Desligue o cabo de CA
imediatamente.

–
–
página 32
página 53

–

–

Verifique o código de erro e siga
as instruções que aparecem no
ecrã.
Ligue bem o cabo utilizado para
ligação à interface.
Utilize cabos diferentes.

página 112

Utilize um cabo USB 2.0
compatível.
Utilize um cabo compatível com
Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX.

–

Prima o botão , seleccione
[Inf. Impressão] e depois
[Configuração] e depois imprima
os conteúdos das definições para
verificar a função de impressão.

Prima o botão , seleccione
[Config. Admin.] e depois
[Configuração de rede] e active
a interface que está a utilizar.
O controlador da impressora não
Defina o controlador da
está seleccionado.
impressora a utilizar como
impressora predefinida.
A porta de saída do controlador de Especifique a porta a que o cabo
impressora não está correcta.
Ethernet ou USB está ligado.
A impressora está no modo de
Verifique se o botão <POWER
adormecimento.
SAVE (POUPANÇA ENERGIA)>
pisca e prima o botão <POWER
SAVE (POUPANÇA ENERGIA)>
para activar a impressora.
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–

página 63
–

página 48

–

–

–
página 33

4
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A alimentação de corrente está
desligada.
O cabo CA não está ligado com
firmeza.
A impressora está desligada.
A impressora desliga-se
automaticamente pela função de
desactivação automática.
A impressora não responde.

Desligue a impressora e, em
seguida, ligue o cabo de CA à
tomada firmemente.
Verifique se a tomada eléctrica
recebe corrente.
Ligue-o firmemente.

Página de
referência

Problemas com a máquina

Sintoma
Os dados de impressão
não são enviados para
uma impressora.
Ouve-se um som
anormal.

4

Causa

Solução

O cabo utilizado para ligação à
interface está interrompido.
O tempo limite definido no
computador acabou.
A impressora está inclinada.

Há um bocado de papel ou um
objecto estranho dentro da
impressora.
A tampa superior está aberta.
Ouve-se um som sonoro. A impressora está a imprimir
em papel pesado ou estreito e a
temperatura interior é alta.
A impressão pode
A impressora está a aquecer
demorar algum tempo a depois de ter estado no modo de
começar.
adormecimento.

Resolução de Problemas

Um trabalho de
impressão parou a
meio do processo de
impressão.

A memória é
insuficiente.
A impressão pode
demorar algum tempo a
acabar.

Ligue um cabo novo.

–

Defina um tempo limite maior.

–

Coloque a impressora numa
superfície plana.
Verifique o interior da impressora
e retire os objectos, se os houver.

–

Feche a tampa superior.
Não se trata de uma avaria. Pode
continuar a operação.

–
–

Prima o botão , seleccione
[Config. Admin.] > [Config.
Energia], depois [Hibernação]
e, em seguida, desactive o modo.
A impressora pode estar a limpar o Aguarde um momento.
tambor de imagem.
Aguarde um momento.
A impressora está a ajustar a
temperatura da unidade de fusor.
A impressora está a processar os
Aguarde até o processo terminar.
dados a partir de outra interface.
Como resultado do processamento Aguarde um momento.
contínuo de trabalhos de
Quando a unidade de fusor
impressão continuamente durante arrefecer, a impressão recomeça
muito tempo, o interior da
automaticamente.
impressora aqueceu. A impressora
está a arrefecer.
Aguarde um momento.
Como resultado de processar
Quando a impressora arrefecer,
trabalhos de impressão
continuamente durante muito
a impressão recomeça
automaticamente.
tempo, a temperatura no interior
da impressora subiu demasiado. A
impressora está a arrefecer.
Quando o processamento da
Tente novamente enviar os
impressão está sobrecarregado
dados de um computador. Se não
pela impressão através da porta
conseguir resolver o erro, utilize
WSD, o computador pode parar de outra porta de rede.
enviar os dados.
A impressora tem pouca memória Reduza a qualidade de impressão
porque os dados de impressão são com um controlador de
demasiados.
impressora.
A velocidade de processamento
Utilize um computador com uma
do computador pode estar a
velocidade de processamento
tornar mais lento o trabalho de
maior.
impressão.
Seleccionou [Fino / Detalhe
Seleccione [Normal (600x600)]
(1200x1200)] no separador
no separador [Opções de tarefa]
[Opções de tarefa] do
do controlador da impressora.
controlador da impressora.
Os dados de impressão são
Torne-os mais simples.
complexos.
Está seleccionado o Modo
Prima o botão , seleccione
Silencioso.
[Menus] > [Imprimir Ajuste],
depois [Slow Print Mode] e, em
seguida, altere a configuração.
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Página de
referência

–

página 33

–
–
–
–

–

–

Avançadas

–

–

–
Avançadas

Problemas com a máquina

Sintoma
O controlador da
impressora não aparece
correctamente no Mac
OS X.
O papel está
encaracolado.

Causa

Solução

Página de
referência

O controlador de impressora
pode não estar a funcionar
correctamente.

Desinstale o controlador da
impressora e volte a instalá-lo.

Avançadas

Está a utilizar papel fino.

Defina a gramagem do papel
apropriada. Ou prima o botão ,
seleccione [Menus] > [Imprimir
Ajuste] e, em seguida, [High
Humid Mode]

Avançadas

4
Resolução de Problemas
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5. Manutenção
Este capítulo explica como substituir os consumíveis e as unidades de manutenção, bem como limpar,
mover ou transportar a impressora.

AVISO
Não queime o toner nem o
cartucho respectivo. Se o
fizer as partículas de toner a
arder podem ser projectadas
e provocar queimaduras.

Não guarde o cartucho de
toner em locais perto de
lume. Pode incendiar-se e
provocar um incêndio ou
queimaduras.

Não aspire o pó de toner
entornado. Se o aspirar,
pode incendiar-se devido
às faíscas provocadas pelos
contactos eléctricos. Limpe o
toner entornado no chão com
um pano molhado.

ATENÇÃO
O dispositivo tem peças
com altas temperaturas.
Não toque na zona junto
da etiqueta "Cuidado, alta
temperatura", pois pode
queimar-se.

5
Manutenção

Se ficar com o pó do toner
colado à pele, por exemplo,
às mãos, lave-as com sabão.

Quando desencravar papel
ou substituir o toner tenha
cuidado para não sujar a
roupa nem as mãos. Se o
pó do toner lhe manchar a
roupa, lave-a com água fria.
Se a lavar com água quente,
o toner pode penetrar no
tecido e ser muito difícil de
limpar.

Não deixe o cartucho de
toner ao alcance de crianças
pequenas. Se as crianças
engolirem o pó do toner,
consulte imediatamente
um médico e siga as suas
instruções.
Se o toner entrar para os
olhos, lave-os imediatamente
com muita água. Siga as
instruções do médico, se for
necessário.
Não abra o cartucho de
toner. Se o pó do toner voar
pode inalá-lo ou ficar com as
mãos e a roupa sujas.

Se o pó do toner for inalado,
a pessoa deve gargarejar
com grandes quantidades de
água e ser transportada para
o ar livre para respirar ar
puro. Siga as instruções do
médico, se for necessário.
Se engolir o pó do toner,
beba grandes quantidades de
água para diluir o toner. Siga
as instruções do médico, se
for necessário.
Guarde o cartucho de toner
num saco, para impedir que
o pó saia.

Nota

●● Utilize apenas consumíveis genuínos da Oki Data, para garantir uma qualidade elevada.
●● A assistência para resolução de problemas provocados pela não utilização de consumíveis genuínos OKI é paga mesmo que
esteja no período de garantia ou do contrato de manutenção.

- 132 -

Substituir cartuchos de toner

●●
Substituir cartuchos de toner
Se se utilizar B721/B731

3

Remova o cartucho de toner (3).
Nota

●● Se o pó do toner ficar colado à área de alimentação
do papel dentro da impressora, limpe-o com um
pano molhado bem espremido.

Duração do Cartucho de Toner
Quando é exibida a mensagem [Cartucho de
Toner em Fim de Vida] no ecrã do painel do
operador, prepare um cartucho de toner. Pode
continuar a imprimir cerca de 250 folhas até
aparecer a próxima mensagem.

3

Quando [Duração do Cartucho de Toner]
é exibido e a impressão é parada, substitua o
cartucho de toner.
Nota

●● A duração real do cartucho de toner difere em função da
utilização.

5

Procedimento de Substituição
Prepare um novo cartucho de toner.

2

Introduza o dedo na reentrância do lado
direito da impressora, puxe a alavanca
de abertura (1) da tampa frontal e abra
a tampa (2).
Nota

4

Retire o novo cartucho de impressão do
respectivo saco e remova o dessecante
fixo ao mesmo.

5

Coloque um novo cartucho de toner (4)
na impressora.

●● Abra a tampa frontal com cuidado. Se a abrir
rapidamente, o tabuleiro multiusos pode abrir.

4

1

2
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Manutenção

1

Substituir cartuchos de toner

6

Rode completamente a alavanca azul
(5) do cartucho de toner na direcção
indicada pela seta, pressionando, ao
mesmo tempo, a parte superior do
cartucho de toner.
5

5

7

Feche a tampa frontal (2).
Nota

Manutenção

●● Não é possível fechar a tampa frontal completamente
se a tampa superior estiver aberta.

2

8

Recicle os cartuchos de toner usados.
Memo

●● Se tiver de deitar fora um cartucho de toner, coloque-o
dentro de um saco de plástico ou numa embalagem
semelhante e deite-o fora respeitando as leis ou
disposições municipais em vigor.
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Substituir o Cartucho de Toner ou o Tambor de Imagem

●●
Substituir o Cartucho de Toner ou o Tambor de
Imagem
Se se usar ES7131/MPS5501b

Substituir um cartucho de toner

Duração de um Cartucho de Toner

1

Prepare um novo cartucho de tinteiro.

Quando é exibida a mensagem [Toner Baixo]
no visor do painel do operador, prepare um
cartucho de toner de substituição.

2

Introduza o dedo na reentrância do lado
direito da impressora, puxe a alavanca
de abertura (1) da tampa frontal e abra
a tampa (2).

Se continuar a imprimir, será exibida a
mensagem [Colocar Toner] e a impressão será
parada.

Nota

●● Abra a tampa frontal com cuidado. Se a abrir
rapidamente, o tabuleiro multiusos pode abrir.

É possível imprimir aproximadamente 250
páginas depois da mensagem [Toner Baixo]
surgir e até ser apresentada a mensagem
[Colocar Toner] (quando é utilizado o padrão
de impressão ISO/IEC19752).

5
Manutenção

Duração de um Tambor de Imagem
Quando é exibida a mensagem [Tambor de
Imagem no Fim de Vida] no ecrã do painel
do operador, prepare um tambor de imagem
substituição.

1

Se continuar a imprimir, será exibida a
mensagem [Duração do Tambor de Imagem]
e a impressão será parada.
Podem imprimir-se cerca de 500 folhas depois
de [Tambor de Imagem no Fim de Vida] ser
exibido até [Duração do Tambor de Imagem]
ser exibido (quando se efectua a impressão de
um só lado num papel A4 com 3 folhas de cada
vez).

2

3

Empurre a alavanca azul direita (4) do
cartucho de toner (3) para a frente,
pressionando, ao mesmo tempo, a parte
superior do cartucho para o soltar.
3

Se continuar a imprimir depois de ultrapassar o
número indicado acima, a impressora deixa de
imprimir.
Nota

●● O número real de folhas que pode imprimir com o tambor
de imagem depende da forma como o utiliza. O valor de
referência indicado acima pode ser reduzido a mais de
metade, dependendo das condições de impressão.
4

●● Embora, se abrir e fechar a tampa superior possa
aumentar um pouco a duração do tambor de imagem
recomenda-se que o substitua logo que aparecer a
mensagem [Duração do Tambor de Imagem].
●● A qualidade da impressão pode deteriorar-se depois do
tambor de imagem ter sido desembalado há um ano.
Substitua-o por um novo.
●● Quando [Near Life Status] (que é acedido premindo
e depois seleccionando [Config. Admin.] e
o botão
depois [Configuração do Painel]) está definido para
[Desactivar], a mensagem [Tambor de Imagem no
Fim de Vida] não aparece.
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4

Insira o cartucho de toner (3) pela
direita na direcção da seta.

7

Coloque um novo cartucho de toner (5)
na impressora.
5

AVISO

Risco de queimaduras.

●● Não queime o tambor de imagem nem os
cartuchos de toner usados. Estes podem explodir
fazendo com que o toner voe e provoque
queimaduras.
3

8

5
Manutenção

Empurre a alavanca azul direita (6) do
cartucho de toner (5) para a frente,
pressionando, ao mesmo tempo, a parte
superior do cartucho para o bloquear.
5
6

5

Retire o novo cartucho de toner (5) do
seu saco.
5

9
6

Feche a tampa frontal.

Retire a fita adesiva (6) do cartucho de
toner.

2

6

10 Recicle um cartucho de toner usado.
Memo

●● Se tiver de deitar fora um cartucho de toner, coloque-o
dentro de um saco de plástico ou numa embalagem
semelhante e deite-o fora respeitando as leis ou
disposições municipais em vigor.
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3

Substituir Apenas um Tambor de
Imagem (Para continuar a usar os
cartuchos de toner actualmente em
uso)

Retire o tambor de imagem (3)
puxando-o na direcção indicada pela
seta e coloque-o numa superfície plana.
3

Nota

●● Se utilizar um tambor de imagem novo com os cartuchos
de toner que estão em utilização, a indicação de toner
restante dos cartuchos não é apresentada correctamente.
As mensagens [Toner Baixo] ou [Colocar Toner]
também podem aparecer imediatamente a seguir à
substituição.
●● O tambor de imagem (tubo verde) é muito frágil.
Manuseie-o com cuidado.
●● Não exponha o tambor de imagem à luz solar directa ou
a uma iluminação interior muito forte (aproximadamente
mais de 1.500 lux). Mesmo com uma iluminação interior
normal, não o deixe exposto mais de 5 minutos.
●● Para que a impressora funcione em pleno, utilize
consumíveis genuínos da Oki Data.

1

Prepare um tambor de imagem novo.

2

Introduza o dedo na reentrância do lado
direito da impressora, puxe a alavanca
de abertura (1) da tampa frontal e abra
a tampa (2).

4

Rode completamente a alavanca azul
(4) do lado direito do cartucho de
toner na direcção indicada pela seta,
pressionando simultaneamente a parte
superior do mesmo para o desbloquear.
4

Nota

●● Abra a tampa frontal com cuidado. Se a abrir
rapidamente, o tabuleiro multiusos pode abrir.

5

Retire o cartucho de toner (5)
puxando-o na direcção indicada pela
seta e coloque-o numa superfície plana.

AVISO

1

Risco de queimaduras.

●● Não queime o tambor de imagem nem os
cartuchos de toner usados. Estes podem explodir
fazendo com que o toner voe e provoque
queimaduras.
5

2
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5
Manutenção

●● A assistência para resolução de problemas provocados
pela não utilização de consumíveis genuínos OKI é
paga mesmo que esteja no período de garantia ou do
contrato de manutenção. (A não utilização de consumíveis
genuínos OKI nem sempre causa problemas, mas tenha
cuidado quando os utilizar.)

Substituir o Cartucho de Toner ou o Tambor de Imagem

6

Remova a tampa do cartucho de toner
(6) e o dessecante.

9

Coloque um novo tambor de imagem (7)
na impressora.

6

7

5

7

Insira o cartucho de toner (5) retirado
no passo 5 no tambor da imagem na
direcção da seta.

10 Feche a tampa frontal (2).
Nota

●● Não é possível fechar a tampa frontal completamente
se a tampa superior estiver aberta.

5

Manutenção

8

Rode completamente a alavanca azul
(4) do cartucho de toner na direcção
indicada pela seta, pressionando, ao
mesmo tempo, a parte superior do
cartucho de toner.
4

2

11 Recicle os tambores de imagem usados.
Memo

●● Se tiver de deitar fora um tambor de imagem, coloque-o
dentro de um saco de plástico ou numa embalagem
semelhante e deite-o fora respeitando as leis ou
disposições municipais em vigor.
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Substituir o Tambor de Imagem e o
Cartucho de Toner Simultaneamente

3

Nota

●● O tambor de imagem (tubo verde) é muito frágil.
Manuseie-o com cuidado.
●● Não exponha o tambor de imagem à luz solar directa ou
a uma iluminação interior muito forte (aproximadamente
mais de 1.500 lux). Mesmo com uma iluminação interior
normal, não o deixe exposto mais de 5 minutos.
●● Para que a impressora funcione em pleno, utilize
consumíveis genuínos da Oki Data.
●● A assistência para resolução de problemas provocados
pela não utilização de consumíveis genuínos OKI é
paga mesmo que esteja no período de garantia ou do
contrato de manutenção. (A não utilização de consumíveis
genuínos OKI nem sempre causa problemas, mas tenha
cuidado quando os utilizar.)

1

Prepare um novo tambor de imagem e
cartucho de toner.

2

Introduza o dedo na reentrância do lado
direito da impressora, puxe a alavanca
de abertura (1) da tampa frontal e abra
a tampa (2).

4

Remova a tampa do cartucho de toner
(4) e o dessecante.
4

5
Manutenção

Nota

●● Abra a tampa frontal com cuidado. Se a abrir
rapidamente, o tabuleiro multiusos pode abrir.

5

Retire o novo cartucho de toner (5) do
seu saco.
5

1

2

3

retire o tambor de imagem usado (3),
juntamente com o cartucho de toner, na
direcção da seta.

AVISO

6

Retire a fita adesiva (6) do cartucho de
toner.

Risco de queimaduras.

●● Não queime o tambor de imagem nem os
cartuchos de toner usados. Estes podem explodir
fazendo com que o toner voe e provoque
queimaduras.

6
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7

Insira o cartucho de toner (5) no tambor
da imagem na direcção da seta.

10 Feche a tampa frontal (2).
Nota

●● Não é possível fechar a tampa frontal completamente
se a tampa superior estiver aberta.

Nota

●● Nuca carregue o cartucho de toner com a sua fita
colada.
5

5

8

2

Rode totalmente a alavanca azul (7) do
cartucho de toner na direcção da seta.

11 Por favor recicle os cartuchos de toner e
tambores de imagem usados.

7

Memo

Manutenção

●● Se tiver de deitar fora cartuchos de toner e tambores
de imagem, coloque-o dentro de um saco de plástico ou
numa embalagem semelhante e deite-o fora respeitando
as leis ou disposições municipais em vigor.

9

Coloque um novo tambor de imagem (8)
na impressora.

Se a película de protecção do tambor da
imagem estiver suja, limpe-a da maneira
indicada abaixo.

(1) Abra a tampa frontal.
(2) Retire o tambor de imagem.

8

(3) Limpe a película de protecção leve

(1) com um toalhete de papel macio
e sem pêlo.

1

(4) Volte a colocar o tambor de imagem
na impressora.

(5) Feche a tampa frontal.
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●●
Substituir a Unidade de Fusor e Rolo de
Transferência
Vida de uma Unidade de Fusor e
Rolo de Transferência

Procedimento de Substituição

Quando é exibida a mensagem [Unidade
Fusora no fim de vida] no ecrã do painel do
operador, prepare uma unidade de fusor e um
rolo de transferência novos. Pode continuar a
imprimir cerca de 3.000 folhas até aparecer a
próxima mensagem.

●● Não exponha o tambor de imagem à luz solar directa ou
a uma iluminação interior muito forte (aproximadamente
mais de 1.500 lux). Mesmo com uma iluminação interior
normal, não o deixe exposto mais de 5 minutos.

Nota

1

Quando [Duração da Unidade Fusora] é
exibido, substitua a unidade de fusor e o rolo de
transferência.

Prepare uma nova unidade de fusor e
rolo de transferência.

A duração prevista de uma unidade de fusor e
rolo de transferência é de no máximo 200.000
folhas para impressão simplex (frente) em A4.

5

Nota

●● Embora, se abrir e fechar a tampa superior possa
aumentar um pouco a duração da unidade de fusor e
do rolo de transferência, recomenda-se que a substitua
logo que aparecer a mensagem [Duração da Unidade
Fusora], para evitar problemas de funcionamento.

2

Desactive a impressora premindo o
interruptor de corrente.
Referência

●● Utilize a unidade de fusor e o rolo de transferência até ao
fim da sua vida útil, antes de os substituir. Se remover
a unidade de fusor e/ou rolo de transferência antes das
suas vidas úteis terem expirado e os instalar e utilizar
para outra impressora, as suas vidas úteis não serão
correctamente exibidas.

●● "Ligar e desligar a alimentação" P.31

3

●● Quando [Near Life Status] (que é acedido premindo
o botão
e depois seleccionando [Config. Admin.] e
depois [Configuração do Painel]) está definido para
[Desactivar], a mensagem [Unidade Fusora no fim de
vida] não aparece.

Introduza o dedo na reentrância do lado
direito da impressora, puxe a alavanca
de abertura (1) da tampa frontal e abra
a tampa (2).
Nota

●● Abra a tampa frontal com cuidado. Se a abrir
rapidamente, o tabuleiro multiusos pode abrir.

 Kit de manutenção

O Kit de Manutenção é composto pela unidade
de fusor e rolo de transferência.
Rolo de transferência

1
2

Unidade de
fusor
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Manutenção

●● O número real de folhas que pode imprimir com a unidade
de fusor e o rolo de transferência depende da forma como
utiliza a impressora.

Substituir a Unidade de Fusor e Rolo de Transferência

4

6

Abra a tampa superior (3).
Risco de
queimaduras.

ATENÇÃO

Cubra o cartucho de toner removido (4)
com papel de forma a não ficar exposto
à luz.

●● Como a unidade de fusor aquece muito, execute
a operação com cuidado e quando a levantar
segure-a pela pega. Não tente pegar-lhe enquanto
está quente. Aguarde que arrefeça e depois
execute a operação.
3

4

7

Segure a pega (5) da unidade de fusor e
retire-a da impressora.
5

5
Manutenção

5

Retire o cartucho de toner (4) e
coloque-o numa superfície plana.
Nota

●● O tambor de imagem (tubo verde) do cartucho de
toner é muito frágil. Manuseie-o com cuidado.
●● Não exponha o cartucho de toner à luz solar
directa ou a uma iluminação interior muito forte
(aproximadamente mais de 1.500 lux). Mesmo com
uma iluminação interior normal, não o deixe exposto
mais de 5 minutos.
4

8

Puxe para fora o travão laranja (6) da
nova unidade de fusor.

6
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9

12 Segure nas partes de plástico (10)

Segure a pega (7) da nova unidade de
fusor e coloque a unidade de fusor na
sua posição original.

do rolo de transferência (9), com
a engrenagem posicionada do lado
esquerdo e empurre para baixo os
pilares à direita e à esquerda.

7

10

9

10

5
levantando a sua parte do lado esquerdo
que está indicada pela seta.

13 Volte a colocar o cartucho de toner (4)
na impressora.

4
8

11 Retire o novo rolo de transferência (9)
do seu saco.
Nota

●● Nuca toque na esponja do rolo de transferência.
9
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10 Retire o rolo de transferência (8),

Substituir a Unidade de Fusor e Rolo de Transferência

14 Feche a tampa superior (3).
Memo

●● Consegue fechar a tampa superior suavemente se
fechar metade da tampa frontal.
Tenha cuidado para não deixar a tampa frontal
regressar à sua posição de aberta.
3

5

15 Feche a tampa frontal (2).
Nota

Manutenção

●● Não é possível fechar a tampa frontal completamente
se a tampa superior estiver aberta.

2
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●●
Limpeza
Esta secção explica como limpar cada uma das peças da impressora.

Limpar a superfície da
Impressora

Limpar as Cabeças de LED
Limpe as cabeças de LED se as impressões
apresentarem linhas verticais, imagens
esbatidas verticalmente ou a periferia das letras
esborratada. A sujidade nas cabeças de LED
podem provocar encravamentos de papel.

Nota

●● Não utilize benzina, diluente ou álcool como agente
de limpeza. Pode danificar as peças de plástico da
impressora.
●● Não lubrifique a impressora com óleo.

1

Nota

●● Não utilize álcool metílico nem diluentes como agente de
limpeza. Pode danificar as cabeças de LED.

Desactive a impressora premindo o
interruptor de corrente.

●● Não exponha o tambor de imagem à luz solar directa ou
a uma iluminação interior muito forte (aproximadamente
mais de 1.500 lux). Mesmo com uma iluminação interior
normal, não o deixe exposto mais de 5 minutos.

Referência

●● "Ligar e desligar a alimentação" P.31

2

Seque a superfície de impressora com
um pano macio e seco.

1

5

Desactive a impressora premindo o
interruptor de corrente.
Referência

●● "Ligar e desligar a alimentação" P.31

2

Introduza o dedo na reentrância do lado
direito da impressora, puxe a alavanca
de abertura (1) da tampa frontal e abra
a tampa (2).
Nota

●● Abra a tampa frontal com cuidado. Se a abrir
rapidamente, o tabuleiro multiusos pode abrir.

1

2
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3

Limpe a superfície da impressora com
um pano macio humedecido em água ou
detergente neutro.

Limpeza

3

5

Abra a tampa superior (3).
Risco de
queimaduras.

ATENÇÃO

Cubra o cartucho de toner removido (4)
com papel de forma a não ficar exposto
à luz.

●● Como a unidade de fusor aquece muito, execute
a operação com cuidado e quando a levantar
segure-a pela pega. Não tente pegar-lhe enquanto
está quente. Aguarde que arrefeça e depois
execute a operação.

3
4

6

Limpe ligeiramente as lentes (5) das
cabeças de LED com um toalhete de
papel macio.

5

5

Manutenção

4

Retire o cartucho de toner (4) e
coloque-o numa superfície plana.
Nota

●● O tambor de imagem (tubo verde) do cartucho de
toner é muito frágil. Manuseie-o com cuidado.
●● Não exponha o cartucho de toner à luz solar
directa ou a uma iluminação interior muito forte
(aproximadamente mais de 1.500 lux). Mesmo com
uma iluminação interior normal, não o deixe exposto
mais de 5 minutos.
4

7

Volte a colocar o cartucho de toner (4)
na impressora.
4
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8

Feche a tampa superior (3).
Memo

●● Consegue fechar a tampa superior suavemente se
fechar metade da tampa frontal.
Tenha cuidado para não deixar a tampa frontal
regressar à sua posição de aberta.

3

Limpar os Rolos de
alimentação de Papel
Se ocorrerem encravamento com frequência,
limpe os rolos de alimentação do papel.

Tabuleiros 1/2/3/4/LCF
Memo

●● Este procedimento utiliza, como exemplo, o tabuleiro 1,
mas aplica-se também ao tabuleiro 2/3/4.

1

9

Puxe o tabuleiro de papel (1) para fora.

5

Feche a tampa frontal (2).
Nota

2

Manutenção

1

●● Não é possível fechar bem a tampa frontal se a
tampa superior não estiver bem fechada.

Limpe os dois rolos de alimentação
de papel (2) existentes no interior da
impressora com um pano molhado bem
espremido.

2

2

3

Retire o papel colocado na impressora.

4

Limpe o rolo de alimentação de papel
(3) do tabuleiro com um pano molhado
bem espremido.

3
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Limpeza

5

Coloque o papel na impressora.

6

Volte a colocar o tabuleiro na
impressora.

3

Tabuleiro Multiusos
1

Pressione também o braço esquerdo
(3) para dentro enquanto levanta
ligeiramente o tabuleiro multiusos (2)
para soltar a patilha (4) da tampa do
rolo de alimentação de papel.
3

Abra o tabuleiro multiusos (2)
introduzindo os dedos na reentrância
frontal (1).

4

1

5
2

Manutenção

2

4

1

2

Solte a patilha (4) da tampa do rolo
de alimentação de papel pressionando
o braço direito (3) para dentro e
levantando ligeiramente o tabuleiro
multiusos (2).

5

3

2

Abra a tampa de colocação do papel (5)
até tocar na impressora.

4
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5

7

Limpe os dois rolos de alimentação de
papel (6) com um pano molhado bem
espremido.

Feche a tampa do rolo de separação (7).

7

6

8

Baixe a tampa de colocação do papel
(5).

5
5

Manutenção

6

Abra a tampa do rolo de separação (7)
pressionando, ao mesmo tempo, a parte
central do tabuleiro multiusos (2). Limpe
o rolo de separação (8) com um pano
molhado bem espremido.
8

9

Prenda uma patilha (4) da tampa do rolo
de alimentação de papel pressionando
o braço direito (3) para dentro e
levantando ligeiramente o tabuleiro
multiusos (2).
Nota

●● Se fechar o tabuleiro multiusos sem voltar a colocar
a patilha na posição correcta, pode partir a tampa de
colocação do papel. Verifique se voltou a colocar a
patilha na posição original.

7

3

2

2
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4

Limpeza

10 Prenda também a outra patilha (4) da

tampa do rolo de alimentação de papel
pressionando o braço esquerdo (3) para
dentro e levantando ligeiramente o
tabuleiro multiusos (2).
Nota

●● Se fechar o tabuleiro multiusos sem voltar a colocar
a patilha na posição correcta, pode partir a tampa de
colocação do papel. Verifique se voltou a colocar a
patilha na posição original.
3

5

4

Manutenção

2

11 Feche a tampa do tabuleiro multiusos
(2).

Se não conseguir fechar o tabuleiro multiusos,
volte a colocar a tampa de colocação do papel
na posição correcta carregando na peça de
carregamento do papel do tabuleiro multiusos
para baixo.

2
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●●
Mover ou Transportar A Impressora
Esta secção explica como instalar mover ou transportar a impressora.

Mover a Impressora
ATENÇÃO

Pode provocar
ferimentos!

●● São necessárias pelo menos duas pessoas para
levantar a impressora com segurança, pois pesa
cerca de 27 kg.

1

Transportar a Impressora
ATENÇÃO

●● São necessárias pelo menos duas pessoas para
levantar a impressora com segurança, pois pesa
cerca de 27 kg.

Desactive a impressora premindo o
interruptor de corrente.
Referência

●● "Ligar e desligar a alimentação" P.31

Desligue todos os cabos.

3

Retire o papel de todos os tabuleiros.

4

Levante a impressora e coloque-a no
novo local.

ATENÇÃO

Risco de
queimaduras.

●● A unidade de fusor está muito quente. Não lhe
toque.
Nota

●● O tambor de imagem (tubo verde) é muito frágil.
Manuseie-o com cuidado.
●● Não exponha o tambor de imagem à luz solar directa ou
a uma iluminação interior muito forte (aproximadamente
mais de 1.500 lux). Mesmo com uma iluminação interior
normal, não o deixe exposto mais de 5 minutos.

1

Desactive a impressora premindo o
interruptor de corrente.
Referência

●● "Ligar e desligar a alimentação" P.31

2

Desligue todos os cabos.

3

Retire o papel de todos os tabuleiros.

4

Introduza o dedo na reentrância do lado
direito da impressora, puxe a alavanca
de abertura (1) da tampa frontal e abra
a tampa (2).
Nota

●● Abra a tampa frontal com cuidado. Se a abrir
rapidamente, o tabuleiro multiusos pode abrir.

1

2
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5
Manutenção

2

Pode provocar
ferimentos!

Mover ou Transportar A Impressora

5

Retire o cartucho de impressão (3) e
coloque-o numa superfície plana.

8

3

Prenda o travão à unidade de fusor.
Prenda o travão laranja (6) na direcção da seta
enquanto prime a alavanca azul (5) da unidade
de fusor para baixo, na direcção da seta ➊.
6

➊
5

➋
6

5
Manutenção

6

Coloque o cartucho de toner (3) num
saco preto e feche bem o saco.
3

9

Feche a tampa superior (4).

4

7

Abra a tampa superior (4).

4

- 152 -

➋

Mover ou Transportar A Impressora

10 Volte a colocar o tambor de imagem e o
cartucho de toner na impressora.

12 No caso de estar instalada, retire a

unidade de tabuleiro adicional opcional
da unidade principal.

11 Feche a tampa frontal (2).

5

Nota

Manutenção

●● Não é possível fechar bem a tampa frontal se a
tampa superior não estiver bem fechada.

13 Proteja a impressora com os materiais
de embalagem.

2

14 Levante a impressora e coloque-a numa
caixa.

Nota

●● Utilize os materiais de embalagem que vinham com a
impressora na altura da compra.
●● Quando define novamente a impressora depois de a
transportar certifique-se de que retira o tambor de
imagem e o cartucho de toner da embalagem e que
depois os instala.
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Anexo
Este capítulo explica as especificações da impressora

Lista de Menus
O número da função é descrito à direita de cada item.
:Tem de introduzir uma palavra-passe.
Funções

Imprimir através Memoria USB

Seleccionar Ficheiro para impressão
Config. Impressora

Alimentação Papel
Cópias
Duplex
Ligação
Ajustar

Imp. Trf. Seg.

Tarefa Encriptada F1
Tarefa guardada

Configuração

F2

Contador da Bandeja

Tabuleiro Multiusos
Tabuleiro 1
Tabuleiro 2
Tabuleiro 3
Tabuleiro 4

Dur. Consumíveis

Toner (n.nK)
Tambor
Cartucho de Toner (n.nK)
Fusor

Anexo

Rede

Nome da impressora

Rede

Informação de Rede

Nome Imp. Abr.
Quando o LAN
sem fios não
está instalado.

Endereço IPv4
Máscara de Sub-Rede
Porta de Ligação

Ligação em Rede
Nome da impressora

Quando o LAN
sem fios está
instalado.

Nome Imp. Abr.
Endereço IPv4
Máscara de Sub-Rede

MAC Address

Porta de Ligação

Network FW Version

MAC Address

Web Remote Version

Network FW Version

Endereço IPv6 (Local)

Web Remote Version

Endereço IPv6 (Global)

Endereço IPv6 (Local)
Endereço IPv6 (Global)
Informação Rede sem fios

Versão Firmware
Número de Série
SSID
Segurança
Estado
Banda
Canal
RSSI

System

No. Série
Número do Activo
N.º do Lote
Versão Firmware
Versão CU
Versão PU
RAM
Memória Flash
HDD
Date and Time

Inf. Impressão

Configuração

F100

Rede

F101

Pág. Demonstração

DEMO1

Lista de Ficheiros

...

PS Font List
Tps Ltr PCL
IBM PPR Font List
EPSON FX Font List
Rel. Utiliz.

F102

Registo de Erros

F103

Registo de Erros

Cópias
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Menus

Config. do Tabuleiro

Config. Tab. MP

Formato de papel

F90

Dimensão X

F91

Dimensão Y

F92

Tipo de suporte

F93

Peso do Suporte

F94

Utilização Tabuleiro F95
Config. Tabuleiro 1

Config. Tabuleiro 2

Config. Tabuleiro 3

Config. Tabuleiro 4

F10

Dimensão X

F11

Dimensão Y

F12

Tipo de suporte

F13

Peso do Suporte

F14

Papel Legal

F15

Outro tamanho

F16

Formato de papel

F20

Dimensão X

F21

Dimensão Y

F22

Tipo de suporte

F23

Peso do Suporte

F24

Papel Legal

F25

Outro tamanho

F26

Formato de papel

F30

Dimensão X

F31

Dimensão Y

F32

Tipo de suporte

F33

Peso do Suporte

F34

Papel Legal

F35

Outro tamanho

F36

Formato de papel

F40

Dimensão X

F41

Dimensão Y

F42

Tipo de suporte

F43

Peso do Suporte

F44

Papel Legal

F45

Outro tamanho

F46

Anexo

Formato de papel

Alimentação Papel F80
Mud. Auto Tab.
Seq. Tabs.
Unidade de Medida
Última Página Duplex
Ajuste do Sistema

Tmp. Poup. Enrg. F200
Modo hibernação F201
Hr Auto Off

F202

Aviso de Limpeza
Cont. Auto.
Tmp. Exc. Manual
Tempo de Espera
Local Excedeu o tempo
Excedeu o tempo de Rede
Nível de Toner Baixo
Recup. Encrav.
Relatório de Erros F210
Imprimir Hex
Imprimir Ajuste

Ajuste Pos. Imp.

F237
Tabuleiro Multiusos F220

Ajuste X
Ajuste Y
Ajuste Duplex X
Ajuste Duplex Y

Tabuleiro 1

F221

Ajuste X
Ajuste Y
Ajuste Duplex X
Ajuste Duplex Y

Tabuleiro 2

F222

Ajuste X
Ajuste Y
Ajuste Duplex X
Ajuste Duplex Y
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Tabuleiro 3

F223

Ajuste X
Ajuste Y
Ajuste Duplex X
Ajuste Duplex Y

Tabuleiro 4

F224

Ajuste X
Ajuste Y
Ajuste Duplex X
Ajuste Duplex Y

Ajustes Papel Preto F230
Definições Trans. Preto F231
Saturação

F232

Definições SMR

F233

Definições BG

F234

Limpeza do Tambor F235
High Humid Mode
Slow Print Mode
Config. Admin.

Configuração de rede

TPCP/IP
IP Version
NetBIOS over TCP
Configuração IP
Endereço IPv4
Máscara de Sub-Rede
Porta de Ligação
Web
Telnet
FTP
IPSec
SNMP
Network Scale
Rede Gigabit
Configuração do Hub

Anexo

TCP ACK
Definicões de fábrica?
Parallel Setup

Parallel
Bi-Direction
ECP
Ack Width
Ack/Busy Timing
I-Prime
Offline Receive

USB Setup

USB
Velocidade
Soft Reset
No. Série
Offline Receive
Memoria USB

Config.

Impres-

sora

Emulações
Cópias
Duplex
Ligação
Verificação de mídia
Sobreposição A4/Letter
De Ponta a Ponta
Resolução
Economia de toner
Orient. Predef.
Comprim. do Formato
Editar Tamanho
Dimensão X
Dimensão Y

Configuração PS

Protocolo de Rede
Protocolo Paralelo
Protocolo USB
PDF Paper Size
Tamanho de Digitalização PDF
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Configuração PCL

Origem Tipo de letra
Tamanho Tipo letra
Tamanho Tipo letra
Tamanho Tipo letra
Symbol Set
Lrg. Imp. A4
Salto Página Branca
Função CR
Função LF
Mrg. Imp.
Ajst. Lrg. Linha
ID do Tabuleiro #

Tabuleiro Multiusos
Tabuleiro 1
Tabuleiro 2
Tabuleiro 3
Tabuleiro 4

Configuração XPS

DigitalSignature
DiscardControl
Modo MC
Modo Unzip
Salto Página Branca

Config. IBM PPR

Tamanho Caracs.
Condensação Ltr
Conj. Caracs.
Symbol Set
Estilo Carta O
Zero Caracteres
Tamanho da Linha
Salto Página Branca
Função CR
Função LF
Comprimento Linha
Posição TOF
Margem Esquerda
Ajustar à Carta
Altura do Texto

Config. EPSON FX

Tamanho Caracs.
Conj. Caracs.
Symbol Set
Estilo Carta O
Zero Caracteres
Tamanho da Linha
Salto Página Branca
Função CR
Comprimento Linha
Comprim. do Formato
Posição TOF
Margem Esquerda
Ajustar à Carta
Altura do Texto

Configuração

do

Painel

Near Life Status
Baixa Duração LED
Visor Inactivo
Contraste do Painel
Volume Operação Inválido
Volume Erros

Configuracao

da

Hora

Formato da Data
Zona de tempo
Daylight Saving
Ajustar Hora

Config. Energia

Hibernação
Desactivação Auto
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Comprim. do Formato


Anexo

Configuração de Outros

Configuração RAM

Tam. Mem. Int. Rec.
Guardar Recursos

Cfg. Mem. Flash

Inicializar

Configuração HDD

Inicializar
Redim. Part.

PCL
Comum
PS

Formatar Partição
Formatar HDD
Configuração de Armazenamento Comum

Check File System
Check All Sectors
Enable Initialization

Configurar Segurança

Limite de tarefas
Fazer HDD Seguro
Fazer HDD Normal
Reset Cipher Key

Configurar Linguagem

Inicialização Linguagem

Configurar Cancelamento de Trabalho

Comportamento de Tecla Cancelar
Apresentação de Consulta
Focar Posição
Tempo Limite para Apresentação

Definições

Repor Definições
Guardar Definições
Restaurar Definições

Alt. Plvr-passe
Imprimir Estatísticas

Nova Plvr-passe

Verif. Plvr-passe

Alt. Plvr-passe

Nova Plvr-passe

Verif. Plvr-passe

Definir automaticamente (WPS)

WPS-PBC

Rel. Utiliz.
Supplies Report

Anexo

Reset Main Counter
Reset Supplies Counter

AirPrint™
Definição Rede sem fios
Este menu é
exibido quando
se instala a rede
sem fios LAN.

WPS-PIN
Selecção da rede sem fios

xxxxxx
……
Configuração do Manual

SSID
Segurança
Chave WEP
Tipo de codificação WPA
Chave pré-compartilhada WPA
Executar

Religação Rede sem fios
Permitir comunicações com fios

Boot Menu

Este menu é exibido apenas quando a LAN sem fios está
instalada e o método de ligação à rede é sem fios.

Configuração HDD

Enable HDD

Configuração de Armazenamento Comum

Check File System
Check All Sectors

SIDM Menu

SIDM Manual ID#
SIDM Manual2 ID#
SIDM MPTray ID#
SIDM Tray1 ID#
SIDM Tray2 ID#
SIDM Tray3 ID#
SIDM Tray4 ID#

Menu Lockout
Painel Bloqueado

- 158 -

Passos Básicos no Windows

●●
Passos Básicos no Windows
Com excepção do Windows 7, estes são os passos para visualização da janela de configuração do
controlador de impressora a partir da pasta [Impressora] / [Impressoras e faxes] em sistemas
operativos Windows utilizados, como exemplo, neste manual.
Memo

●● Os passos para o Windows Server 2008 R2 são iguais aos do Windows 7.
●● Para Windows 8 e Windows Server 2012 siga os procedimentos em baixo para exibir o dispositivo e a impressora.
Seleccione [Ambiente de Trabalho], [atalho] (exibido quando se desloca o cursos do rato para o canto superior direito do
ecrã ou quando se clica no lado direito do ecrã), [Configurar], [Painel de Controlo], e [Ver dispositivos e impressoras].
Os passos do dispositivo e da impressora são os mesmos do Windows 7.
●● Se tiver vários controladores de impressora instalados, os ícones para cada controlador são mostrados na pasta
[Impressora] / [Impressoras e Faxes]. Siga os passos abaixo utilizando os controladores que deseja definir/verificar. Siga
os passos abaixo utilizando os controladores de impressora que deseja definir/verificar.

Mostra o Ecrã de Propriedades
 Windows Vista/Windows Server 2008
1

Clique em [Iniciar], e seleccione [Painel de Controlo] > [Impressora].

2

Clique com o lado direito do rato no ícone da impressora e seleccione [Propriedades].

 Windows XP/Windows Server 2003
Clique em [Iniciar], e seleccione [Impressoras e Faxes].

2

Clique com o lado direito do rato no ícone da impressora e seleccione [Propriedades].

Mostra o Ecrã de Definição da Impressora
 Windows Vista/Windows Server 2008
1

Clique em [Iniciar], e seleccione [Painel de Controlo] > [Impressora].

2

Clique com o lado direito do rato no ícone da impressora e seleccione [Preferências de
impressão].

 Windows XP/Windows Server 2003
1

Clique em [Iniciar], e seleccione [Impressoras e Faxes].

2

Clique com o lado direito do rato no ícone da impressora e seleccione [Preferências de
impressão].
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1

Especificações

●●
Especificações
Modelo

Nº do modelo

B721, B731, ES7131,
MPS5501b

N22300A, N22300B

B721, B731, ES7131,
MPS5501b

N22301A, N22301B

 Especificações Gerais
B721
CPU
Memória

B731/ES7131/MPS5501b

Anexo

PPC464FP
Residente
256 MB
Opção
512 MB
Flash RAM
NAND : 64 MB
NOR : 2 MB
NOR série : 512 KB
Dispositivo de
Disco rígido
armazenamento
●● Opcional
160 GB
Peso
B721/B731 : 26,6 Kg (incluindo consumíveis)
ES7131/MPS5501b : 27,2 Kg (incluindo consumíveis)
Dimensões
435(L) x 498(P) x 410(A) mm
Fonte de alimentação
N22300A, N22301A :
110 - 127 V AC ±10%
N22300B, N22301B :
220 - 240 V AC ±10%
Consumo de
850 W
Funcionamento 800 W
energia
normal
Inactiva
95 W
Pico
1400 W
Modo de
N22300A/B : 1,5 W
adormecimento N22301A/B : 3,9 W
Modo de
N22300A/B : 20 W
poupança de N22301A/B : 22 W
energia
Modo de
N22300A, N22301A : Inferior a 0,4 W
desactivação N22300A, N22301A : Inferior a 0,45 W
Interface
USB 2.0 (Hi-Speed), Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T,
IEEE802.11 b/g/n LAN sem fios (Apenas para modelo sem fios (N22301A/B)),
IEEE1284 (apenas modelos instalados em paralelo)
Visor
Painel gráfico 60(L) x 32,6(A) mm, 128 x 64 pontos
SO suportados
●● Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2012, Windows Server
2008 R2, Windows Server 2008, Windows XP, Windows Server 2003
●● Mac OS X 10.4-10.8
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Especificações

 Especificações de Impressão
B721

B731/ES7131/MPS5501b

Método de Impressão
Linguagem de emulação

Alimentação
Capacidade de papel

Alimentação automática a partir do tabuleiro 1, tabuleiro multiusos e unidade de
tabuleiro adicional (opcional); alimentação manual a partir do tabuleiro multiusos
●● Tabuleiro 1
530 folhas de papel normal de /80 g/m2, espessura total 53 mm ou inferior.
●● Tabuleiro Multiusos
100 folhas de papel normal de /80 g/m2 e espessura total de 10 mm ou inferior,
20 envelopes/ gramagem de 85 g/m2.
●● Unidade de tabuleiro adicional (Opcional)
530 folhas de papel normal de /80 g/m2, espessura total 53 mm ou inferior.

Saída
Saída de papel

Virado para cima/para baixo
●● Virado para cima
100 folhas (80 g/m2), 20 folhas (envelopes)
●● Virado para baixo

Área de impressão garantida
Precisão de impressão
Tempo de aquecimento

500 folhas (80 g/m2)
6,35 mm ou mais desde a margem do papel (não aplicável a suportes especiais,
como envelopes)
Início:± 2 mm, desvio do papel:± 1 mm/100 mm,
expensão da imagem:± 1 mm/100 mm (80 g/m2)
●● A partir da ligação
25 segundos (a uma temperatura ambiente de 25 °C e voltagem de alimentação
de 120 VCA (N22300A) / 230 VCA (N22300B)
60 segundos (a uma temperatura ambiente de 25 °C e voltagem de alimentação
de 120 VCA (N22301A) / 230 VCA (N22301B))
●● A partir do modo de poupança de energia
19 segundos (a uma temperatura ambiente de 25 °C e voltagem de alimentação
de 120 VCA (N22300A, N22301A) / 230 VCA (N22300B, N22301B))
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Método de gravação electrofotográfica com LED (Díodo emissor de luz)
PCL5e, PCLXL, PostScript3, PDF (ISO3200-1: 2008,
Nível de extensão8), XPS, SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX)
Tipos de letra residentes
PCL: 87 tipos de letra europeus
PS: 136 tipos de letra europeus
Resolução
1200 x 1200 dpi, 600 x 600 dpi
Cor
Preto
Velocidade de impressão (A4) Simplex (frente): A4: 47 ppm, Letter:
Simplex (frente): A4: 52 ppm, Letter:
49 ppm
55 ppm
Tamanho do
Tabuleiro 1
Legal 13/13.5/14, letter, executive, statement, A4, A5, B5, tamanho
papel
personalizado, 16K (197 x 273 mm, 195 x 270 mm, 184 x 260 mm), envelope
(Com-9, Com-10)
Tabuleiro
Legal 13/13.5/14, letter, executive, statement, A4, A5, B5, tamanho
2/3/4 (Opção) personalizado, 16K (197 x 273 mm, 195 x 270 mm, 184 x 260 mm), envelope
(Com-10)
Tabuleiro
Legal 13/13.5/14, letter, executive, statement, A4, A5, B5, B6, C5, C6, DL,
Multiusos
Monarch, ficha (3 x 5 polegadas), tamanho personalizado, 16K (197 x 273 mm,
195 x 270 mm, 184 x 260 mm), tamanho de fotografia (4 x 6 polegadas/5 x 7
polegadas), banner até 52 polegadas,
Impressão
Legal 13/13.5/14, letter, executive, statement, A4, B5, 16K (197 x 273 mm, 195
Duplex
x 270 mm, 184 x 260 mm), t (148 - 216 mm (W) x 210 - 356 mm (L))
(Frente e
Verso)
Tamanho
●● Tabuleiro 1, Tabuleiro 2/3/4 (opção)
Personalizado 148 - 216 mm (W),
210 - 356 mm (L)
(5,8 - 8,5 polegadas (W), 8,3 - 14,0 polegadas (L))
●● Tabuleiro Multiusos
76,2 - 216 mm (W),
127 - 1321 mm (L)
(3,0 - 8,5 polegadas (W), 5 -52 polegadas (L))
Tipo de suporte
Papel normal (64 g/m2 - 253 g/m2), envelopes, etiquetas.

Especificações

B721
Ambiente de funcionamento

Condições de garantia da
qualidade de impressão

B731/ES7131/MPS5501b

●● Em funcionamento
10 - 32°C / Humidade Relativa de 20 - 80% (temperatura de bulbo húmido
máxima de 25°C, temperatura de bulbo seco máxima de 2°C)
●● Desligada
0 - 43°C / Humidade Relativa de 10 - 90% (temperatura de bulbo húmido
máxima de 26,8°C, temperatura de bulbo seco máxima de 2°C)
●● Intervalo de funcionamento
Temperatura 10°C, humidade 20 a 80% humidade relativa
Temperatura 32°C, humidade 20 a 60% humidade relativa
Humidade 20% de humidade relativa, temperatura 10 a 32°C
Humidade 80% de humidade relativa, temperatura 10 a 27°C

 Especificações de Rede
B721
Interface
Protocolo
Browsers suportados

B731/ES7131/MPS5501b

Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000 BASE-T,
IEEE 802.11 b/g/n LAN sem fios (Apenas para modelo sem fios (N22301A/B))
TCP/IPv4, TCP/IPv6, SMTP, HTTP, SNMPv1/v3, DHCP, DNS, LPR, Port9100, BOOTP,
ARP, FTP, Bonjour (Rendezvous), Web Services Discovery (WSD)
Microsoft IE 6.0 ou posterior, Safari 3 ou posterior, Firefox 3.0 ou posterior

 Especificações de LAN sem fios (apenas para modelo de rede sem fios
N22301A/B)
B721
Anexo

Adaptador rede local (LAN)
sem fios
Rede local (LAN) sem fios
standard
Velocidade de transferência

Sistema de antena
Protocolo de rede local (LAN)
Segurança

B731/ES7131/MPS5501b

OkiLAN520w
Conformidade IEEE 802.11 b/g/n (2,4 GHz)
IEEE 802.11n: Máx. 150 Mbps
IEEE 802.11g: Máx. 54 Mbps
IEEE 802.11b: Máx. 11 Mbps
Antena 1T1R incorporada
TCP/IP (IPv6/IPv4)
WEP(128/64bit), WPA, WPA2, IEEE802.1x seguranças sem fios.
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 Dimensões da Impressora
VISTA SUPERIOR

435 mm

VISTA LATERAL
1016 mm
219 mm

498 mm

300 mm

329 mm

736 mm

410 mm

OPÇÃO-VISTA SUPERIOR DA INSTALAÇÃO

Anexo

115 mm

665 mm

115 mm

OPÇÃO-VISTA LATERAL DA INSTALAÇÃO

545 mm

946 mm

135 mm
135 mm
135 mm
131 mm

172 mm

498 mm

87 mm

757 mm
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Índice remissivo
A
Alavanca de abertura da tampa
frontal............................. 12
Alavanca de libertação........ 100
Ambiente de instalação......... 17

B

E
Empilhador com frente para
baixo.............................. 41
Empilhador com frente para
cima..........................12, 42
Encravamento de papel......... 92
Endereço de IP..................... 75

L
Ligação de interface USB....... 13
Ligar/desligar a alimentação.... 31
Limpeza............................ 145
Local de instalação............... 17

M

Botão BACK (RETROCEDER).... 14

Envelope............................. 41

Mac OS X.......................83, 85

Botão CANCEL (CANCELAR)..... 14

Erro de Tamanho de Papel.... 110

Manutenção....................... 132

Botão de deslocamento ( / )

Etiqueta.............................. 43

Mensagem........................... 92

...................................... 14

F

Botão ENTER (INTRODUZIR).. 14
Botão HELP (AJUDA)............. 14
Botão ON LINE (ONLINE)....... 14

Função de Desactivação
Automática...................... 33

Botão POWER SAVE (POUPANÇA

G

DE ENERGIA)................... 14

C
Cabeça de LED................... 145

Gramagem do papel........43, 45
Guia do papel...................... 34
Guia traseiro........................ 12

Cancel................................ 90

I

Cartucho de impressão.....11, 12
Cartuchos de toner............. 137

Impressão........................... 31

Código de erro....... 92, 105, 110

Impressão Duplex (Frente e

Condições da fonte de
alimentação..................... 31
Controlador da Impressora
...............51, 60, 75, 81, 120

Verso)............................. 88

Mensagem de Erro......... 92, 112
Modo de adormecimento...33, 50
Modo de Poupança de Energia
.................................33, 49

N
Não é possível imprimir
............................... 52, 117

O
Options............................... 20
Outras Mensagens de Erro.... 112

P

Indicador ATENÇÃO....... 14, 112

Painel de controlo............12, 14

Indicador READY (PRONTA).... 14

Papel.................................. 43

Instalar

Tamanho do papel

Controlador de impressora

.................43, 45, 110

(Mac OS X).............. 81

Peça de travagem do papel.... 34

Dimension......................... 163

Controlador de impressora

Película protectora de luz..... 140

Disco rígido....................20, 28

(Windows)............... 75

D

Interface de rede.................. 13
Interface paralela................. 12
Interruptor de corrente......... 12

Problema de Ligação de Rede
.................................... 118

Q
Qualidade da Imagem......... 123
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R
RAM adicional.................20, 26
Requisitos do Produto......60, 62
Resolução de Problemas........ 92
Rolos de alimentação.......... 147

S
Sinal sonoro........................ 56
Sub-suporte...................36, 42
Suporte da impressora.......... 20
Suporte do papel.............36, 42

T
Tabuleiro 1.......................... 12
Tabuleiro adicional...........20, 24
Tabuleiro de Papel................ 87
Tabuleiro Multiusos............... 35
Tabuleiros 2/3/4................... 20
Tamanho personalizado......... 38
Tambor............................. 135
Tampa de acesso.................. 12
Tampa frontal...................... 12
Tampa superior.................... 12
Tampa traseira..................... 12
Tecla CLEAR (LIMPAR)........... 14
Tecla de função...............14, 15
Teclado de dez teclas............ 14
Tomada de alimentação de CA
...................................... 12

U
Unidade de fusor........... 12, 141
Unidade duplex.................... 12

V
Visor................................... 14

W
Windows........................... 159
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Contact Us
Italia 				www.oki.com/it
Français 			www.oki.com/fr
Deutschland 			www.oki.com/de
United Kingdom 		

www.oki.com/uk

Ireland 			www.oki.com/ie
España 			www.oki.com/es
Portuguesa 			www.oki.com/pt
Sverige 			www.oki.com/se
Danmark 			www.oki.com/dk
Norge 				www.oki.com/no
Suomi

www.oki.com/fi

Nederland 			www.oki.com/nl
België/Belgique 		www.oki.com/be
Österreich 			www.oki.com/at
Schweiz/Suisse/Svizzera

www.oki.com/ch

Polska 				www.oki.com/pl
Česká

www.oki.com/cz

Slovenská

www.oki.com/sk

Magyarország

www.oki.com/hu

Россия

www.oki.com/ru

Україна

www.oki.com/ua

Türkiye’ye 			www.oki.com/tr
Serbia 				www.oki.com/rs
Croatia 			www.oki.com/hr
Greece 			www.oki.com/gr
Romania 			www.oki.com/ro
OKI Europe 			www.oki.com/eu
Singapore 			www.oki.com/sg/
Malaysia 			www.oki.com/my/
ประเทศไทย 			www.oki.com/th/printing/
Australia 			www.oki.com/au/
New Zealand 			

www.oki.com/nz/

United States 			www.oki.com/us/
Canada 			www.oki.com/ca/
Brasil 				www.oki.com/br/printing
México 			www.oki.com/mx/
Argentina 			www.oki.com/la/
Colombia 			www.oki.com/la/
Other countries 		

www.oki.com/printing/
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