
Mapa de menus

Lista de menus

Suprimentos Menu de papel Relatórios Definições

Cartucho ciano

Cartucho magenta

Cartucho amarelo

Cartucho preto

Recipiente de resíduo de toner

Fusor

Módulo de transferência

Grampos

Caixa de perfuração

Origem padrão

Tamanho/tipo do papel

Configurar MP

Tamanho substituto

Textura do papel

Peso do papel

Alimentação de papel

Tipos personalizados

Nomes personalizados

Nomes de bandeja personalizados

Configuração universal

Configuração da bandeja

Página de definições de menu

Estatísticas do dispositivo

Página de configuração de rede

Página de configuração [x] de
rede

Lista de perfis

Fontes de impressão

Diretório de impressão

Relatório de propriedade

Definições gerais

Menu da unidade flash

Configurações de impressão

Menu Configurar

Menu Acabamento

Menu Qualidade

Menu Contagem de trabalhos

Menu Utilitários

Menu XPS

Menu PDF

Menu PostScript

Menu Emulação PCL

Menu HTML

Menu Imagem

Segurança Rede/Portas Ajuda

Definições de segurança variadas

Impressão confidencial

Limpeza de disco

Registro de auditoria de segurança

Definir data e hora

NIC ativo

Rede padrão ou Rede [x]*

USB padrão

Paralela [x]

Serial [x]

Configurar SMTP

Imprimir todas as guias

Qualidade de cores

Qualidade da impressão

Guia de impressão

Guia de mídia

Guia de defeitos de impressão

Mapa de menus

Guia informativo

Guia de conexão

Guia de mudança

Guia de suprimentos

* Dependendo da configuração da impressora, esse menu é exibido como Rede padrão, Rede [x] ou Rede sem fio.
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Aprendendo sobre o painel de controle da impressora

#

7

1 2 3 4

56

Item Descrição

1 Visor Mostra o status da impressora

2 Início Permite voltar para a tela Bem-vindo

3 Teclado Permite inserir números,letras ou símbolos na impressora

4 Suspender Ativa o Modo de suspensão ou o Modo de hibernação

Veja a seguir os status da luz do indicador e do botão Suspender:

• Entrando ou saindo do Modo de suspensão — a luz do indicador fica totalmente verde e o botão
Suspender fica apagado.

• Operando no Modo de suspensão — a luz do indicador fica totalmente verde e o botão Suspender fica
totalmente âmbar.

• Entrando ou saindo do Modo de hibernação — a luz do indicador fica totalmente verde e o botão
Suspender pisca em âmbar.

• Operando no Modo de hibernação — a luz do indicador fica apagada, o botão Suspender pisca em âmbar
durante 1/10 de segundo e depois fica apagado por 1,9 segundos em um padrão de pulsação.

As ações a seguir tiram a impressora do Modo de suspensão:

• Tocar na tela ou pressionar qualquer botão de hardware.

• Abrir uma bandeja de entrada, tampa ou porta.

• Enviar um trabalho de impressão do computador.

• Realizar um POR (Power On Reset) usando a chave liga/desliga principal.

5 Luz do indicador Desativado — a impressora está desligada.

Verde intermitente — a impressora está aquecendo, processando dados ou imprimindo.

Verde sólido — a impressora está ligada, porém ociosa.

Vermelho sólido — é necessária a intervenção do operador.

6 Parar/Cancelar Interrompe todas as atividades da impressora

Nota: é exibida uma lista de opções quando Stopped (Parado) é exibida no visor.

7 Porta USB Permite conectar um adaptador Bluetooth USB ou uma unidade flash à impressora

Nota: somente a porta USB frontal suporta unidades flash.
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