
Impressora a
laser

Referência rápida

Carregamento de papel e
mídia especial

Carregamento de bandejas
padrão ou opcionais para 500
folhas
A impressora tem duas bandejas de 500 folhas padrão (Bandeja 1
e Bandeja 2) e pode ter ainda uma ou duas bandejas de 500 folhas
opcionais. Todas as bandejas para 500 folhas suportam os mesmos
tipos e tamanhos de papel. O papel pode ser carregado nas
bandejas pela borda longa ou pela borda curta.

1 Remova totalmente a bandeja.

2 Aperte e deslize as guias de extensão até a posição correta em
relação ao tamanho de papel que você está carregando.

3 Flexione as folhas para trás e para frente para soltá-las e ventile-
as. Não dobre nem amasse o papel. Alinhe as folhas sobre uma
superfície plana.

4 Carregue a pilha de papel com o lado de impressão
recomendado voltado para cima. Carregue o papel pela borda
longa ou curta, conforme mostrado abaixo.

Notas:

• Carregue tamanhos maiores que A4 na orientação pela
Borda curta.

• Certifique-se de que o papel esteja abaixo da linha de
preenchimento máximo, nas bordas da bandeja de papel.
Sobrecarregar a bandeja pode causar atolamento e
possivelmente danificar a impressora.

5 Certifique-se de que as guias de papel estão encostadas nas
bordas do papel.

6 Insira a bandeja.

7 Se o tipo de papel que você carregou diferir do tipo que foi
carregado antes na bandeja, altere a configuração Tipo de
Papel para a bandeja.
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Limpeza de atolamentos

200–201 atolamentos de papel
1 Abra a porta A empurrando a lingueta de liberação e

abaixando a porta.

ATENÇÃO — SUPERFÍCIE QUENTE: A parte interna da
impressora pode estar quente. Para reduzir o risco de
ferimentos em um componente quente, espere a
superfície esfriar antes de tocá-la.

2 Puxe o atolamento para cima e em sua direção.

Nota: Se o atolamento não se mover imediatamente, pare de
puxar. Empurre para baixo e puxe a alavanca verde para
facilitar a remoção do atolamento. Certifique-se de que todos
os fragmentos de papel foram removidos.

3 Feche a porta A.

202 atolamento de papel

Limpeza da Área A
1 Abra a porta A empurrando a lingueta de liberação e

abaixando a porta.

ATENÇÃO — SUPERFÍCIE QUENTE: A parte interna da
impressora pode estar quente. Para reduzir o risco de
ferimentos em um componente quente, espere a
superfície esfriar antes de tocá-la.

2 Puxe o atolamento para cima e em sua direção.

Nota: Se o atolamento não se mover imediatamente, pare de
puxar. Empurre para baixo e puxe a alavanca verde para
facilitar a remoção do atolamento. Certifique-se de que todos
os fragmentos de papel foram removidos.

3 Feche a porta A.

Limpeza da área B
1 Abra a porta B.

2 Puxe o atolamento para cima e em sua direção.

3 Feche a porta B.
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Atolamentos de papel 203, 230
a 231

203 atolamento de papel
1 Abra a porta A empurrando a lingueta de liberação e

abaixando a porta.

ATENÇÃO — SUPERFÍCIE QUENTE: A parte interna da
impressora pode estar quente. Para reduzir o risco de
ferimentos em um componente quente, espere a
superfície esfriar antes de tocá-la.

2 Abra a porta E empurrando a lingüeta de liberação e abaixando
a porta.

3 Puxe o atolamento para cima.

4 Feche a porta E.

5 Feche a porta A.

230 atolamento de papel
1 Abra a porta D.

2 Remova o atolamento.

3 Feche a porta D.

4 Abra a porta A empurrando a lingueta de liberação e
abaixando a porta.

ATENÇÃO — SUPERFÍCIE QUENTE: A parte interna da
impressora pode estar quente. Para reduzir o risco de
ferimentos em um componente quente, espere a
superfície esfriar antes de tocá-la.
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5 Abra a porta E empurrando a lingüeta de liberação e abaixando
a porta.

6 Puxe o atolamento para cima.

7 Feche a porta E.

8 Feche a porta A.

231 atolamento de papel
1 Abra a porta D.

2 Remova o atolamento.

3 Feche a porta D.

4 Abra a porta A empurrando a lingueta de liberação e
abaixando a porta.

ATENÇÃO — SUPERFÍCIE QUENTE: A parte interna da
impressora pode estar quente. Para reduzir o risco de
ferimentos em um componente quente, espere a
superfície esfriar antes de tocá-la.

5 Puxe o atolamento para cima e em sua direção.

Nota: Se o atolamento não se mover imediatamente, pare de
puxar. Empurre para baixo e puxe a alavanca verde para
facilitar a remoção do atolamento. Certifique-se de que todos
os fragmentos de papel foram removidos.

6 Feche a porta A.
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24x Atolamento de papel

Atolamento na Bandeja 1
1 Remova a Bandeja 1 da impressora.

2 Remova o atolamento.

3 Insira a bandeja 1.

Atolamento na bandeja opcional
1 Puxe a bandeja para fora.

2 Remova o atolamento.

3 Insira a bandeja.

Limpe o atolamento na porta A
1 Abra a porta A empurrando a lingueta de liberação e

abaixando a porta.

ATENÇÃO — SUPERFÍCIE QUENTE: A parte interna da
impressora pode estar quente. Para reduzir o risco de
ferimentos em um componente quente, espere a
superfície esfriar antes de tocá-la.

2 Puxe o atolamento para cima e em sua direção.

Nota: Se o atolamento não se mover imediatamente, pare de
puxar. Empurre para baixo e puxe a alavanca verde para
facilitar a remoção do atolamento. Certifique-se de que todos
os fragmentos de papel foram removidos.

3 Feche a porta A.
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Limpe o atolamento na porta B
1 Abra a porta B.

2 Puxe o atolamento para cima e em sua direção.

3 Feche a porta B.

241 atolamento de papel
1 Abra a porta C.

2 Puxe o atolamento para cima e em sua direção.

Nota: Certifique-se de que todos os fragmentos de papel
foram removidos.

3 Feche a porta C.

4 Abra a Bandeja 1 e remova todo o papel amassado da bandeja.

5 Insira a bandeja 1.

250 atolamento de papel
1 Remova o papel do alimentador de várias funções.

2 Flexione as folhas de papel para trás e para frente para soltá-
las e ventile-as. Não dobre nem amasse o papel. Alinhe as
folhas sobre uma superfície plana.

3 Carregue o papel no alimentador multifunção.

4 Ajuste as guias de papel para que ambas encostem levemente
nas bordas do papel.

 

6



280-282 atolamentos de papel

280-281 atolamentos de papel
1 Abra a porta A empurrando a lingueta de liberação e

abaixando a porta.

ATENÇÃO — SUPERFÍCIE QUENTE: A parte interna da
impressora pode estar quente. Para reduzir o risco de
ferimentos em um componente quente, espere a
superfície esfriar antes de tocá-la.

2 Puxe o atolamento para cima e em sua direção.

Nota: Se o atolamento não se mover imediatamente, pare de
puxar. Empurre para baixo e puxe a alavanca verde para
facilitar a remoção do atolamento. Certifique-se de que todos
os fragmentos de papel foram removidos.

3 Feche a porta A.

4 Abrir porta F.

5 Remova o atolamento.

6 Fechar porta F.

282 atolamento de papel
1 Abrir porta F.

2 Remova o atolamento.

3 Fechar porta F.

283, 289 atolamento de
grampos

283 atolamento de papel
1 Levante a porta H.

2 Remova o atolamento.

3 Feche a porta H.
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289 erro do grampeador
1 Abra a porta G.

2 Segure a alavanca do suporte do cartucho de grampos e mova
o suporte para a direita.

3 Empurre com firmeza a guia colorida para remover o cartucho
de grampos.

4 Use a guia de metal para levantar a caixa de grampos e retire
a folha de grampos.

Descarte a folha inteira.

5 Olhe pela tampa transparente na parte inferior do recipiente
do cartucho para verificar se não há grampos atolados na
entrada.

6 Pressione para baixo a caixa de grampos até encaixá-la
firmemente.

7 Empurre o recipiente do cartucho de grampos com firmeza
para dentro do grampeador até que fique encaixado.

8 Feche a porta G.

Preparar grampeador é exibido. A preparação assegura
que o grampeador esteja funcionando adequadamente.
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28x atolamento de papel

284 atolamento de papel
1 Abrir porta F.

2 Remova o atolamento.

3 Fechar porta F.

4 Abra a porta G.

5 Remova o atolamento.

6 Feche a porta G.

7 Levante a porta H.

8 Remova o atolamento.

9 Feche a porta H.

284-286 atolamentos de papel
1 Levante a porta H.

2 Remova o atolamento.

3 Feche a porta H.
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287-288 atolamentos de papel
1 Abrir porta F.

2 Remova o atolamento.

3 Fechar porta F.

4 Abra a porta G.

5 Remova o atolamento.

6 Feche a porta G.

 

10


	Carregamento de papel e mídia especial
	Carregamento de bandejas padrão ou opcionais para 500 folhas

	Limpeza de atolamentos
	200–201 atolamentos de papel
	202 atolamento de papel
	Atolamentos de papel 203, 230 a 231
	24x Atolamento de papel
	250 atolamento de papel
	280-282 atolamentos de papel
	283, 289 atolamento de grampos
	28x atolamento de papel



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


