FS-1020MFP
GUIA DE OPERAÇÃO

Este Guia de Operação foi feito para ajudá-lo a utilizar a máquina corretamente, fazer manutenção de rotina e realizar
uma simples detecção e resolução de problemas quando necessário, para que sua máquina esteja sempre em boas
condições.
Recomendamos o uso de peças de nossa marca. Não nos responsabilizamos por nenhum dano causado pelo uso de
peças de terceiros nesta máquina.
Uma etiqueta mostrada na ilustração assegura que as peças são da nossa própria marca.

Guias Incluídos
Os seguintes guias são fornecidos com esta máquina. Consulte-os quando necessário.

Quick Installation Guide

Descreve o procedimento para a instalação da máquina.

Guia de Segurança

Fornece informação de segurança e de advertência para a instalação e
uso da máquina. Certifique-se de ler este guia antes de utilizar esta
máquina.

Guia de Segurança
(FS-1020MFP/FS-1025MFP/FS-1120MFP/
FS-1125MFP)

Descreve o espaço de instalação da máquina, espaço de segurança e
outras informações. Certifique-se de ler este guia antes de utilizar esta
máquina.

Disco Product Library
Guia de Operação (Este Guia)

Descreve como colocar papel, as operações de cópia, impressão e
digitalização básicas e resolução de problemas.

KYOCERA Client Tool Guia do usuário

Descreve como usar o KYOCERA Client Tool. O KYOCERA Client Tool é
um programa de software que está instalado no seu computador para
permitir que você defina as configurações da máquina.

Printer Driver Guia do usuário

Descreve como instalar o driver da impressora e usar a funcionalidade
da impressora.

KYOCERA Net Viewer Guia do usuário

Descreve como monitorar o sistema de impressão de rede KYOCERA
Net Viewer.
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Informações oficiais e de segurança
CUIDADO NÃO É ASSUMIDA QUALQUER RESPONSABILIDADE POR QUAISQUER DANOS
CAUSADOS POR UMA INSTALAÇÃO INADEQUADA.

Aviso
As informações neste guia estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Páginas adicionais poderão ser inseridas nas
edições futuras. Solicita-se que o usuário desconsidere quaisquer imprecisões técnicas ou erros tipográficos presentes
nesta edição.
Nenhuma responsabilidade será assumida em caso de acidente, mesmo que o usuário esteja seguindo as instruções
deste guia. Nenhuma responsabilidade será assumida por defeitos no firmware da máquina (conteúdo de sua memória
somente para leitura).
Este guia, e qualquer material sujeito a direitos autorais, vendido ou fornecido em ligação com a venda da máquina, estão
protegidos por direitos autorais. Todos os direitos reservados. É proibida a cópia ou qualquer outro tipo de reprodução
parcial ou total deste guia e de qualquer tema sujeito a direitos autorais, sem o consentimento prévio por escrito da
KYOCERA Document Solutions Inc. As cópias parciais ou totais deste guia, e de qualquer outro tema sujeito a direitos
autorais, devem conter o mesmo aviso de direitos autorais que o material original.

Marcas comerciais
Adobe Acrobat e Flash são marcas registradas da Adobe Systems Incorporated.
Macintosh e Mac OS são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos Estados Unidos e outros países.
Microsoft, MS-DOS e Windows, são marcas registradas da Microsoft Corporation nos EUA e/ou em outros países.
ENERGY STAR é uma marca registrada dos Estados Unidos.
Os demais nomes e marcas de produtos são marcas registradas ou marcas de suas respectivas companhias.
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Compliance and Conformity
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the
FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential
installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in
accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no
guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to
radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to
correct the interference by one or more of the following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
• The use of a non-shielded interface cable with the referenced device is prohibited.
CAUTION — The changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the
user’s authority to operate the equipment.
This device complies with Part 15 of FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions; (1) this device may not cause interference, and (2) this device must
accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
* The above warning is valid only in the United States of America.

Conectores de Interface
IMPORTANTE Certifique-se de desligar a máquina antes de conectar ou desconectar um cabo de interface. Para a
proteção contra descarga elétrica estática para os eletrônicos internos da máquina através do(s) conector(es) da
interface, cubra qualquer conector de interface que não estiver em uso com uma tampa de proteção fornecida.
Nota Utilize cabos de interface protegidos.

CDRH Regulations
The Center for Devices and Radiological Health (CDRH) of the U.S. Food and Drug Administration implemented
regulations for laser products on August 2, 1976. These regulations apply to laser products manufactured after August 1,
1976. Compliance is mandatory for products marketed in the United States. A label indicating compliance with the CDRH
regulations must be attached to laser products marketed in the United States.

Canadian Department of Communications Compliance Statement
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Avis de conformité aux normes du ministère des Communications du Canada
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
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Safety Instructions Regarding the Disconnection of Power
Caution: The power plug is the main isolation device! Other switches on the equipment are only functional switches and
are not suitable for isolating the equipment from the power source.
VORSICHT: Der Netzstecker ist die Hauptisoliervorrichtung! Die anderen Schalter auf dem Gerät sind nur
Funktionsschalter und können nicht verwendet werden, um den Stromfluß im Gerät zu unterbrechen.

Função de Economia de Energia
A máquina vem equipado com a função de economia de energia para passar automaticamente para o Modo inativo para
minimizar o consumo de energia após um determinado período de tempo ter passado do último uso do dispositivo.

Timer de desat.
Se a máquina não está sendo usada enquanto estiver no modo de espera, a energia desligará automaticamente. O Timer
de desativação é usado para definir o horário até que a energia desligue. A configuração de fábrica é Desativado.
O tempo até a energia desligar pode ser alterado conforme necessário.

AVISO Você pode definir a regra de desativação e o timer de desativação. Para detalhes, consulte KYOCERA Client
Tool Guia do usuário.
Em caso de não utilizar a máquina por um período prolongado de tempo

CUIDADO Se esta máquina for deixada sem uso por um período prolongado (por exemplo, durante a
noite), desligue-a na chave de energia. Se a máquina não for usada por um período de tempo ainda maior
(por exemplo, férias), retire a tomada de energia da saída como uma precaução de segurança.
CUIDADO Retire o papel dos cassetes e lacre-o no pacote de armazenamento de papel para protegê-lo da umidade.
Modo de espera
A máquina entra automaticamente no Modo de espera quando se passou aproximadamente 1 minuto desde a última
utilização da máquina. É possível prolongar o tempo de inatividade que deve passar antes que o Modo de espera seja
ativado.

Impressão duplex
Esta máquina inclui cópias dupla face como uma função padrão. Por exemplo, ao imprimir dois originais de um lado em
uma única folha de papel, como uma cópia duplex, é possível reduzir a quantidade de papel utilizado.
Imprimir no modo duplex reduz o consumo de papel e contribui para a conservação dos recursos florestais. O modo
duplex também reduz a quantia de papel que tem que ser comprado, e desta forma reduz o custo. Recomenda-se que
máquinas que podem imprimir no modo duplex sejam configuradas para usar o modo duplex por padrão.

Economia de Recursos - Papel
Para a preservação e uso sustentável dos recursos florestais, recomenda-se que papel reciclado, bem como
papel virgem certificado de acordo com iniciativas de gestão ambiental ou que carregam etiquetas ecológicas, que
satisfazem o padrão de qualidade EN 12281:2002* 1 ou um equivalente seja usado.
Esta máquina também suporta impressão no papel de 64 g/m². Usando tal papel contendo menos matéria prima
pode levar à economia adicional de recursos florestais.
*1: EN12281:2002 "Printing and business paper - Requirements for copy paper for dry toner imaging processes"
O representante técnico ou de vendas pode fornecer informações sobre os tipos de papel recomendados.
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Benefícios ambientais do "Controle de Energia"
Para reduzir o consumo de energia quando ociosa, esta máquina é equipada com uma função de controle de energia que
ativa automaticamente o modo de controle de economia de energia quando a máquina está ociosa por um período de
tempo determinado. Embora a máquina leve um pouco de tempo para retornar ao modo PRONTO, quando está no modo
de economia de energia, uma redução significativa no consumo de energia é possível.
Recomenda-se que a máquina seja utilizada com o tempo de ativação para o modo de economia de energia definido para
configuração padrão.

Programa Energy Star (ENERGY STAR®)
Determinamos enquanto uma empresa que participa do Programa ENERGY STAR® que este produto
recebeu o ENERGY STAR®.
A ENERGY STAR® é um programa de eficiência de energia voluntário com o objetivo de desenvolver e
promover o uso de produtos com alta eficiência energética para ajudar a prevenir o aquecimento global.
Ao adquirir os produtos qualificados pela ENERGY STAR® os consumidores podem ajudar a reduzir as
emissões de gases de efeito estufa durante a utilização do produto e cortar os custos relacionados com
a energia.

Restrições Legais ao Copiar/Digitalizar
Pode ser proibido copiar/digitalizar material protegido por direitos autorais sem a permissão do proprietário desses
direitos.
A cópia/digitalização dos itens a seguir é proibida e está sujeita às penas da lei. Pode não estar limitada a esses
itens. Não copie/digitalize os itens de que tem consciência que não devem ser copiados/digitalizados.
•

Papel-moeda

•

Nota bancária

•

Títulos

•

Selos

•

Passaportes

•

Certificados

As leis e os regulamentos locais poderão proibir ou limitar a cópia/digitalização de outros itens que não foram
mencionados acima.
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Convenções de Segurança deste Guia
As seções deste guia e as partes da máquina marcadas com símbolos são avisos de segurança destinados a proteger o
usuário, outros indivíduos e objetos próximos, além de garantir o uso correto e seguro da máquina. Os símbolos e seus
significados estão indicados abaixo.
AVISO: Indica que lesões sérias ou mesmo fatais podem acontecer devido à falta de atenção ou a
não-conformidade com os pontos indicados.
CUIDADO: Indica que ferimentos pessoais ou danos mecânicos podem resultar devido à falta de atenção ou a
não-conformidade com os pontos indicados.
Os símbolos a seguir indicam que a seção relacionada contém avisos de segurança. Pontos de atenção específicos são
indicados no interior do símbolo.
.... [Aviso geral]
.... [Aviso de alta temperatura]
Os símbolos a seguir indicam que a seção relacionada contém informações sobre ações proibidas. As especificações da
ação proibida são indicadas no interior do símbolo.
.... [Aviso de ação proibida]
.... [Desmontagem proibida]
Os símbolos a seguir indicam que a seção relacionada contém informações sobre ações que devem ser executadas. As
especificações da ação requerida são indicadas no interior do símbolo.
.... [Alerta de ação requerida]
.... [Remova o plugue de alimentação da tomada]
.... [Sempre conecte a máquina a uma tomada com uma conexão aterrada]
Contate o representante técnico para solicitar uma substituição se os avisos de segurança neste Guia de Operação não
estiverem legíveis ou se o próprio guia estiver faltando. (pagamento requerido)
Nota Em alguns casos raros, é possível que a cópia de um original que assemelhe-se a uma nota bancária não
seja feita corretamente porque esta máquina está equipada com uma função de prevenção contra falsificação.
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Meio ambiente
As condições ambientais de funcionamento são as seguintes:
•
•

Temperatura: 50 a 90,5 °F (10 a 32,5 °C)
Umidade: 15 a 80 %

Entretanto, condições ambientais adversas poderão danificar a qualidade da imagem. Evite os seguintes locais ao
escolher o posicionamento da máquina.
•
•
•
•
•

Evite locais próximos de janelas com exposição de luz solar direta.
Evite locais com vibrações.
Evite locais com variações drásticas de temperatura.
Evite locais com exposição direta a ar quente ou frio.
Evite locais pouco ventilados.

Se o piso for delicado, ele poderá ser danificado ao mover a máquina após a instalação.
Durante o processo de impressão, há liberação de ozônio, mas em quantidade inofensiva à saúde. Se, no entanto, a
máquina for usada por um período prolongado em uma sala com ventilação inadequada, ou ao imprimir um número de
cópias extremamente grande, o cheiro poderá se tornar desagradável. Para manter um ambiente apropriado para o
trabalho de impressão, sugerimos que a sala seja adequadamente ventilada.

Cuidados ao Manusear Consumíveis
Não tente incinerar partes que contêm toner. Faíscas perigosas poderão provocar queimaduras.
Mantenha as partes que contêm toner fora do alcance de crianças.
Se o toner cair do recipiente de toner das partes que contêm toner, evite inalá-lo, ingeri-lo e também o contato com
os olhos e a pele.
•
•
•
•

Em caso de inalação do toner, vá para uma área com ar fresco e faça gargarejos com grandes quantidades de
água. Se você começar a tossir, procure um médico.
Se você ingerir toner, enxágüe a boca com água e beba um ou dois copos de água para diluir o conteúdo em seu
estômago. Se necessário, procure um médico.
Se o toner atingir os seus olhos, lave-os abundantemente com água. Se permanecer alguma sensibilidade, procure
um médico.
Se o toner cair em sua pele, lave-a com água e sabão.

Não tente forçar a abertura nem destruir as partes que contêm toner.

Outras precauções
Após utilizar, sempre jogue fora o recipiente de toner de acordo com os regulamentos e as leis locais, estaduais e
federais.
Armazene todos os consumíveis em um local fresco e seco.
Se você não pretende usar a máquina por um período de tempo prolongado, remova o papel do cassete, recoloque-o na
embalagem original e torne a fechá-la.
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Sobre este Guia de Operação
Este Guia de Operação contém os seguintes capítulos:
1 Peças da Máquina
Este capítulo lista os nomes das peças da máquina.
2

Preparativos

Este capítulo explica como iniciar a máquina, carregar papel e originais e usar o software aplicativo incluido no disco
Product Library.
3

Copiar

Este capítulo explica as funções que você pode usar ao copiar.
4

Imprimir

Este capítulo explica o procedimento de impressão a partir de um software aplicativo.
5

Digitalização

Este capítulo explica as funções que você pode usar ao digitalizar originais.
6

Manutenção

Este capítulo explica como substituir o recipiente de toner e como cuidar da sua máquina.
7

Solução de Problemas

Este capítulo explica como lidar com os problemas da máquina que podem ocorrer, tais como atolamentos de papel.
8

Anexo

Este capítulo lista as especificações da máquina.

Convenções deste Guia
Este manual usa as seguintes convenções.
Convenção

Descrição

Exemplo

Letra em Itálico

Usado para enfatizar uma palavra
chave, frase ou referência à
informação adicional.
Usado para indicar os botões no
software.
Usado para indicar as teclas do painel
de operação.
Indica os caracteres inseridos no visor
no painel de operação.
Usado para fornecer informações úteis
e adicionais sobre uma função ou
recurso.
Usado para fornecer informações
importantes.

Consulte Conexões na página 2-2.

Negrito
Negrito com
Parentêsis
Courier
Nota

Importante
Cuidado

Para começar a imprimir, clique em OK.
Pressione [Iniciar] para iniciar a copiar.
1- aparece no visor no painel de operação.
Nota Não remova o recipiente de toner da caixa até
você estar pronto para instalá-lo na máquina.

IMPORTANTE Tome cuidado para não tocar no cilindro
e rolo de transferência (preto) durante a limpeza.
Usado para sugerir um dano mecânico CUIDADO Ao remover o atolamento de papel, puxe o
como resultado de uma ação.
papel gentilmente para não rasgá-lo. Pedaços de papel
rasgados são difíceis de remover e podem ser facilmente
negligenciados, impedindo a recuperação do atolamento
de papel.
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Convenção

Descrição

Exemplo

Aviso

Usado para alertar usuários para a
possibilidade de ferimentos pessoais.

AVISO Se você estiver transportando a máquina,
remova e embale a unidade reveladora e unidade de
cilindro em um saco plástico e envie-os separadamente
da máquina.
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Peças da Máquina

Este capítulo explica os tópicos a seguir.
Componentes Frontais da Máquina ..................................................................................................................... 1-2
Componentes de Parte Traseira da Máquina ...................................................................................................... 1-3
Painel de Operação................................................................................................................................................ 1-4
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Peças da Máquina

Componentes Frontais da Máquina

1
2

3

4
5
6

9

7
8
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tampa Original
Placas Indicadoras do Tamanho do Original
Vidro de Originais
Bandeja Interna
Interruptor de Papel
Tampa Frontal
Tampa do Cassete
Cassete
Painel de Operação
Chave de Energia
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Peças da Máquina

Componentes de Parte Traseira da Máquina

13

11

12
11 Tampa Traseira
12 Conector do Cabo de Alimentação
13 Conector da Interface USB
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Peças da Máquina

Painel de Operação
Tecla [Cópia do Cartão Exibe a tela Cópia do Cartão
ID]
ID.
Tecla [Copiar]

Exibe a tela Copiar.

Tecla [Digitalizar]

Exibe a tela Digitalizar.

Tecla [Caixa de
impressão]

Exibe a tela Caixa de
impressão.

Exibir

•

•
Tecla[] / tecla []

Tecla Selecionar
modo

•
•

Define os modos para Cópias,
Densidade ou Programa.
Pressione e segure por 5
segundos para imprimir o status
da página. Consulte Imprimir
Página de Status na
página 2-43.

Indicador Cópias

Acende quando Cópias é
selecionado. Insira o número de
cópias.

Indicador
Densidade

Acende quando Densidade é
selecionado. Ajustar a densidade da
cópia.

Indicador
Programa

Acende quando Programa é
selecionado. Seleciona o número do
programa.

Exibe valores numéricos e
configurações, como o número de
cópias e códigos de erro.
Quando a máquina está no modo de
dormência, -- é exibido.

Aumenta/diminui os números no visor.

Tecla [Parar/Redefinir]

•
•
•

Cancela o trabalho de impressão em progresso.
Retorna as configurações para os seus estados padrões.
Mantenha pressionada por dois segundos para parar a impressão. Mantenha
pressionada por dois segundos para retomar a impressão.

Tecla [Iniciar]

Inicia as operações de cópia e digitalização.

Indicador Processando (Verde) Pisca quando a máquina está processando dados.

Indicador Atenção (Âmbar)

Acende ou pisca quando ocorre um erro.

Tecla [Modo silencioso]

Ativa o Modo silencioso.
Modo silencioso
Se você prefere uma operação silenciosa, pressione [Modo silencioso] para ativar o
Modo silencioso. Quando o Modo silencioso está ativado, a velocidade de impressão
é mais lenta.

1-4

2

Preparativos

Este capítulo explica os tópicos a seguir.
Conexões ................................................................................................................................................................ 2-2
Colocar Papel ......................................................................................................................................................... 2-4
Colocação de Originais ....................................................................................................................................... 2-16
Instalação e Desinstalação de Drivers e Utilitários .......................................................................................... 2-17
Configurações da Máquina ................................................................................................................................. 2-22
Configuração ........................................................................................................................................................ 2-37
Imprimir Página de Status ................................................................................................................................... 2-43
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Preparativos

Conexões
Esta seção explica como instalar a máquina.

Conectar o Cabo USB
Siga as etapas conforme mostrado abaixo para conectar o cabo USB.

1

Conecte o cabo USB ao conector de interface USB da máquina.

Nota Use um cabo USB com uma tomada retangular do Tipo A e uma tomada
quadrada do Tipo B. O cabo USB deve estar protegido e não ter mais do que 5
metros (16 pés).

2

Conecte a outra extremidade do cabo USB ao conector de interface USB do computador.

Conectar o Cabo de Energia
Instale a máquina próxima à tomada de parede AC. Se for usado um cabo de extensão, o comprimentos total do cabo de
energia deve ser de 5 metros (16 pés) ou menos.
Nota Somente use o cabo de energia fornecido com a máquina.

1

Conecte o cabo de energia ao conector do cabo de energia na parte traseira da máquina.

2

Conecte a outra extremidade do cabo de energia à uma tomada elétrica.

2-2
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3

Pressione a chave de energia para Ligada. A máquina inicia o aquecimento.

IMPORTANTE Se você instala o recipiente de toner e liga a energia, uma tela com
duas barras ( ) girando é exibida no painel de operação. Quando a máquina é ligada
a primeira vez após a instalação do toner, ocorrerá um atraso de aproximadamente 7
minutos antes da máquina ficar pronta para ser usada. Assim que 01 aparece no visor
no painel de operação, a instalação da máquina está concluída.

Kit de Toner Inicial
O recipiente de toner embalado com a nova máquina é um kit de toner inicial. O kit de toner inicial dura uma média 700
páginas.
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Colocar Papel
Orientações Gerais
A máquina foi projetada para imprimir em papel de cópia padrão, mas pode também aceitar uma variedade de outros tipos
de papel dentro dos limites especificados abaixo.
Nota O fabricante não assume responsabilidade por problemas que ocorrem quando papel que não satisfaz esses
requisitos é usado.
A seleção do papel correto é importante. O uso do papel incorreto pode resultar em atolamentos de papel, ondulações,
qualidade precária de impressão e desperdício de papel, e em casos extremos pode danificar a máquina. As orientações
fornecidas abaixo aumentarão a produtividade do seu escritório garantindo uma impressão eficaz, sem problemas e
reduzindo o desgaste da máquina.

Disponibilidade de Papel
A maioria dos tipos de papel são compatíveis com uma variedade de máquinas. Os papéis destinados a fotocopiadoras
xenográficas podem também ser usadas com a máquina.
Existem três graus gerais de papel: econômico, padrão e premium. A diferença mais significativa entre os graus é a
facilidade que eles passam pela máquina. Isto é afetado pela uniformidade, tamanho e conteúdo de umidade do papel, e
a maneira que o papel é cortado. Quanto mais alto for o grau do papel utilizado, haverá menos risco de atolamentos de
papel e outros problemas, e quanto mais elevado o nível da qualidade será refletido na sua impressão.
Diferenças entre o papel de fornecedores diferentes podem também afetar o desempenho da máquina. Uma máquina de
alta qualidade não pode produzir resultados de alta qualidade quando o papel incorreto é utilizado. Papel de preço baixo
não é econômico a longo prazo se isso causa problemas de impressão.
Papel em cada grau está disponível em uma variedade de pesos de base (definidos mais adiante). Os pesos padrão
tradicionais são 60 a 120 g/m² (16 a 31,9 lbs/resma).

Especificações do Papel
A seguinte tabela sumariza as especificações de papel básicas. Detalhes são fornecidos nas páginas a seguir:
Item

Especificações

Peso

60 a 220 g/m² (16 a 58,5 lbs/resma)

Espessura

0,086 a 0,110 mm (3,4 a 4,3 mils)

Precisão dimensional

±0,7 mm (±0,0276 polegadas)

Quadratura dos Cantos

90 ±0,2°

Teor de Umidade

4 a 6%

Teor da Cobertura

80% ou mais
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Tamanhos de Papel Mínimo e Máximo

148 mm (5-13/16 polegadas)

356 mm (14 polegadas)

Os tamanhos mínimo e máximo do papel são os seguintes.

Tamanho
Mínimo do
Papel

70 mm
(2-3/4 polegadas)

Tamanho
Máximo do Papel

216 mm (8-1/2 polegadas)

Selecionando o Papel Correto
Esta seção descreve as orientações para selecionar o papel.

Condição
Evite usar papel que está encurvado nas extremidades, ondulado, rasgado, gofrado ou contaminado com fibras, terra ou
pedaços de papel.
O uso do papel nestas condições podem levar a impressões ilegíveis e atolamentos de papel, e pode diminuir a vida útil
da máquina. Em particular, evite usar papel com um revestimento na superfície ou outro tratamento na superfície. O papel
deve ter uma superfície mais lisa e uniforme possível.

Composição
Não use papel que foi revestido ou papel com superfície tratada que contenha plástico ou carbono. O calor da fusão pode
fazer com que o papel libere fumaças nocivas.
Papel Bond deve conter pelo menos 80% de cobertura. Não mais de 20% do conteúdo total do papel deve consistir de
algodão e outras fibras.

Tamanhos de Papel
O cassete está disponível para os tamanhos de papel mostrados abaixo. As tolerâncias dimensionais são ±0,7mm para o
comprimento e largura. O ângulo dos cantos deve ser de 90° ±0,2°.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A4 (210 × 297 mm)
A5 (148 × 210 mm)
A6 (105 × 148 mm)
Folio (210 × 330 mm)
JIS B5 (182 × 257 mm)
ISO B5 (176 × 250 mm)
Carta (8-1/2 × 11 polegadas)
Legal (8-1/2 × 14 polegadas)
Statement (5-1/2 × 8-1/2 polegadas)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Executivo (7-1/4 × 10-1/2 polegadas)
Envelope Monarch (3-7/8 × 7-1/2 polegadas)
Envelope Nº10 (4-1/8 × 9-1/2 polegadas)
Envelope Nº9 (3-7/8 × 8-7/8 polegadas)
Envelope Nº6-3/4 (3-5/8 × 6-1/2 polegadas)
Envelope C5 (162 × 229 mm)
Envelope DL (110 × 220 mm)
Oficio II (216 × 340 mm, 8-1/2 × 13 polegadas)
216 × 340 mm
16 K (197 × 273 mm)
Personalizado*
70 × 148 a 216 × 356 mm, 2-3/4 × 5-13/16 a 8-1/2 × 14 polegadas
*

Se o comprimento do papel personalizado for maior que 297 mm (11-11/16 polegadas), a máquina pode ser
substituída A4, Folio, Legal e Oficio II como o tamanho de papel padrão.

Suavidade
O papel deve ter uma superfície lisa e sem revestimento. Papel com uma superfície áspera ou rugosa pode causar
espaços em branco na impressão. Papel que é muito liso pode causar alimentação múltipla e problemas de
embaçamento. (O embaçamento é um efeito com fundo acinzentado.)

Peso Base
O peso base é o peso do papel expressado em gramas por metro quadrado (g/m²). Papel que seja muito pesado ou muito
leve pode causar erros de alimentação ou atolamento de papel, assim como desgaste prematuro do produto. Um peso de
papel irregular do papel, nomeadamente espessura irregular do papel pode causar alimentação de múltiplas folhas ou
problemas de qualidade de impressão, como manchas devido a uma fraca fusão de toner.
O peso base recomendado varia entre 60 e 220 g/m² (16 a 58,5 lbs/resma).

Tabela de Equivalência da Gramatura
A gramatura é especificada em libras (lbs) gramas métricos por metro quadrado (g/m²). A parte sombreada indica o peso
padrão.
Peso Métrico da Europa
(g/m²)

Peso do Papel Bond dos
EUA (lbs)

Peso Métrico da Europa
(g/m²)

Peso do Papel Bond dos
EUA (lbs)

60

16

128

34

64

17

135

36

75

20

148

39

80

21

157

42

81

22

163

43

90

24

176

47

100

27

199

53

105

28

220

58,5

120

32

Espessura
O papel usado com a máquina não deve ser nem extremamente espesso nem extremamente fino. Se estiver tendo
problemas com atolamentos de papel, alimentações múltiplas e impressão fraca, o papel que você está usando pode ser
fino demais. Se estiver tendo problemas com atolamentos de papel ou impressão embaçada o papel pode ser espesso
demais. A espessura correta varia de 0,086 a 0,110 mm (3,4 a 4,3 mils).

2-6

Preparativos

Teor de Umidade
O teor de umidade é definido como a razão percentual de umidade para a massa seca do papel. A umidade pode afetar a
aparência do papel, capacidade de alimentação, ondulação, propriedades eletrostáticas e as características de fusão do
toner.
O teor de umidade do papel varia conforme a umidade relativa no local. Quando a umidade relativa é alta e o papel
absorve umidade, as bordas do papel expandem-se, tornando-se com uma aparência ondulada. Quando a umidade
relativa é baixa e o papel perde umidade, as bordas encolhem e diminuem de tamanho e o contraste da impressão pode
ser afetado.
Bordas onduladas ou apertadas podem causar atolamentos e irregularidades no alinhamento. O teor de umidade do
papel deve variar de 4 a 6%.
Para garantir um teor de umidade correto, é importante armazenar o papel em um ambiente controlado. Aqui
encontram-se algumas dicas sobre o controle da umidade:
•
•
•
•
•

Armazene o papel em um local fresco e seco.
Mantenha o papel na sua embalagem o máxima de tempo possível. Embale novamente o papel que não está sendo
usado.
Armazene o papel na sua caixa original. Coloque uma palete etc. embaixo da caixa para mantê-la separada do chão.
Após remover o papel da embalagem, deixe-o no mesmo local que a máquina durante 48 horas antes de ser usado.
Evite deixar papel onde fique exposto ao calor, luz solar ou umidade.

Outras Propriedades do Papel
Porosidade: Indica a densidade da fibra do papel.
Rigidez: Um papel mole pode ficar preso na máquina, resultando em atolamentos de papel.
Ondulação: A maioria dos papéis tendem a ondular naturalmente de um lado se deixado fora da embalagem. Quando o
papel passa através da unidade de fixação, ele curva um pouco para cima. Para produzir impressões planas, carregue o
papel de forma que a pressão ascendente exercida pela máquina possa corrigir a ondulação.
Descarga eletrostática: Durante o processo de impressão o papel é carregado eletrostaticamente para atrair o toner. O
papel tem de ser capaz de liberar esta carga para que as folhas impressas não grudem umas nas outras na Bandeja de
Saída.
Brancura: O contraste da página impressa depende da brancura do papel. O papel branco fornece uma aparência mais
nítida e brilhante.
Controle de qualidade: Tamanho de papel irregular, cantos que não são quadrados, bordas ásperas, folhas unidas (não
cortadas) e bordas e cantos esmagados podem provocar vários tipos de mau funcionamento na máquina. Um fornecedor
de papel de qualidade deve tomar considerável cuidado para garantir que estes problemas não ocorram.
Embalagem: O papel deve ser embalado em um caixa de papelão resistente para protegê-lo de danos durante o
transporte. O papel de qualidade obtido de fornecedores respeitáveis está geralmente embalado corretamente.
Papel Especialmente Tratado: Não recomendamos a impressão nos seguintes tipos de papel, mesmo se em
conformidade com as especificações básicas. Quando você utilizar esses tipos de papel, compre uma pequena
quantidade primeiro como amostra para testar.
•
•
•
•

Papel brilhante
Papel com marca d'água
Papel com superfície irregular
Papel perfurado
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Papel Especial
Os seguintes tipos de papel especial podem ser usados:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Papel pré-impresso
Etiquetas*
Papel Bond
Papel reciclado
Papel fino* (60 a 64 g/m²)
Papel áspero
Timbrado
Papel colorido
Papel pré-perfurado
Envelopes*
Papel cartão (Cartões postais)*
Papel espesso (90 a 220 g/m²)
Papel de alta qualidade
*

Somente uma folha pode ser carregada por vez no cassete.

Use papel que é vendido especificamente para ser usado com fotocopiadoras ou impressoras (tipo de fusão por calor).
Visto que a composição e qualidade do papel especial varia consideravelmente, é provável que o papel especial cause
mais problemas durante a impressão do que o papel bond branco. Não se assume qualquer responsabilidade se a
umidade e outras substâncias liberadas durante a impressão causarem danos na máquina ou no operador.
Nota Antes de comprar qualquer tipo de papel especial, teste uma amostra na máquina e verifique se a qualidade
da impressão é satisfatória.

Etiquetas
Somente uma folha de etiqueta pode ser carregada por vez.
A regra básica para imprimir em etiquetas adesivas é que o adesivo nunca pode entrar em contato com nenhuma parte da
máquina. Se o papel adesivo colar no cilindro ou tambor danificará a máquina.
Folha superior (papel de
impressão branco)
Adesivo
Folha portadora
O papel da etiqueta tem uma estrutura constituída de três camadas, como mostrado no diagrama. A folha superior é
impressa. A camada adesiva é constituída por adesivos sensíveis à pressão. A folha portadora (também chamada de
folha linear ou de suporte) suporta as etiquetas até serem usadas. Devido a complexidade da sua composição, o papel de
etiqueta com fundo adesivo provavelmente causará problemas de impressão.
O papel de etiqueta adesivo tem que ser coberto completamente pela folha superior, sem espaços entre as etiquetas
individuais. As etiquetas sem espaços entre elas podem descolar, causando problemas de atolamentos de papel sérios.
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Alguns tipos de papel de etiqueta são fabricados com uma margem extra da folha superior em volta da borda. Não
remova a folha superior extra da folha portadora até após a impressão concluir.
Aceitável

Inaceitável
Folha de
cobertura

Folha
portadora

A tabela abaixo lista as especificações para o papel de etiqueta adesivo.
Item

Especificação

Espessura da folha superior

44 a 74 g/m² (12 a 20 lbs/resma)

Peso composto

104 a 151 g/m² (28 a 40 lbs/resma)

Espessura da folha superior

0,086 a 0,107 mm (3,9 a 4,2 mils)

Espessura composta

0,115 a 0,145 mm (4,5 a 5,7 mils)

Teor de umidade

4 a 6% (composto)

Cartões postais
Pode ser carregado um cartão postal por vez. Certifique-se de que o cartão postal que você vai colocar não está
ondulado. Inserir cartões postais ondulados pode causar atolamentos de papel.
Alguns cartões postais têm as extremidades ásperas na parte de trás (estas são criadas quando o papel é cortado). Neste
caso, coloque o cartão postal em um local plano e alise as extremidades com, por exemplo, uma régua.

Envelopes
Pode ser carregado um envelope por vez. Os envelopes devem ser carregados na posição virada para cima, com a
extremidade direita primeiro.
Visto que a composição de um envelope é mais complexa do que a de um papel comum, nem sempre é possível
assegurar uma qualidade de impressão consistente por toda a superfície do envelope.
Normalmente os envelopes tem uma direção de grão diagonal. Esta direção pode facilmente causar rugas e dobras
quando os envelopes passam pela impressora. Antes de comprar envelopes, faça uma impressão de teste para verificar
se a impressora aceita o envelope.
•
•

Não use envelopes que apresentem um adesivo líquido encapsulado.
Evite uma sessão de impressão longa apenas para envelope. Sessão de impressão de envelope prolongada pode
causar desgaste prematuro da máquina.
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Papel Espesso
Se uma quantidade excessiva de papel espesso é carregado no cassete, talvez não seja alimentado. Neste caso, reduza
o número de folhas a ser carregado.
Folheie a pilha de papel e alinhe as extremidades antes de carregá-los na fonte de papel. Alguns tipos de papel têm as
extremidades ásperas na parte de trás (esta são criadas quando o papel é cortado). Neste caso, coloque o papel em uma
superfície plana e alise as extremidades com uma régua. Inserir papel com a extremidade áspera pode causar
atolamentos de papel.
Manchas
Manchas

Nota Se o papel não for alimentado mesmo após as suas extremidades ásperas serem removidas, erga a borda
principal do papel para cima alguns milímetros como mostrado na figura e então carregue o papel.

Papel Colorido
O papel colorido deve satisfazer as mesmas condições que o papel de impressão branco. Consulte Especificações do
Papel na página 2-4. Além disso, os pigmentos no papel devem ser capazes de suportar o calor da impressão durante o
processo de impressão (até 200 °C ou 392 °F).

Papel Pré-impresso
O papel colorido deve satisfazer as mesmas condições que o papel de impressão branco. Consulte Especificações do
Papel na página 2-4. A tinta colorida deve ser capaz de resistir ao calor da fusão durante o processo de impressão. Não
deve ser afetada pelo óleo de silicone.
Não use papel com uma superfície tratada como o tipo de papel comumente usado para calendários.

Papel Reciclado
Selecione papel reciclado que satisfaça as mesmas especificações que o papel de impressão branco, com exceção da
brancura. Consulte Especificações do Papel na página 2-4.
Nota Antes de comprar papel reciclado, teste uma amostra na máquina e verifique se a qualidade da impressão é
satisfatória.
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Tipo de Papel
A máquina é capaz de imprimir de acordo com a definição ótima para o tipo de papel que está sendo usado.
Não apenas os tipos de papel predefinidos podem ser selecionados, mas também é possível para você definir e
selecionar tipos de papel personalizados. O tipo de papel pode ser alterado usando o driver da impressora e o KYOCERA
Client Tool. Os seguintes tipos de papel podem ser usados.

Tipo de Papel

Gramatura Exibida no
KYOCERA Client Tool

Tipo de Papel

Gramatura Exibida no
KYOCERA Client Tool

Comum

Normal 2

Cor

Normal 2

Pré-impresso

Normal 2

Pré-perfurado

Normal 2

Etiquetas*

Heavy 1

Envelope*

Heavy 2

Bond

Heavy 1

Cartão*

Heavy 2

Reciclado

Normal 2

Espesso

Heavy 2

Velino*

Light

Alta qualidade

Normal 2

Áspero

Heavy 1

Personalizado 1 (a 8)**

Normal 2

Timbrado

Normal 2

*

Pode ser carregado uma folha por vez.

**

Este é um tipo de papel definido e registrado pelo usuário. É possível definir até oito tipos de configurações de
usuário. Para obter mais informações, consulte o KYOCERA Client Tool Guia do usuário.

Preparar o Papel
Após remover o papel da embalagem, folheie as folhas para separá-las antes do carregamento.

Se usar papel que foi dobrado ou está ondulado, alise-o antes do carregamento. Caso contrário, pode resultar em um
atolamento de papel.

IMPORTANTE Certifique-se de que o papel não está grampeado e os clipes foram removidos.
Você não deve usar papel de impressora a jato de tinta ou qualquer papel com uma cobertura especial da superfície.
(Tais papéis podem causar atolamentos de papel e outras falhas.)
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Carregar Papel no Cassete
250 folhas de A4 ou papel Carta (80 g/m²) pode ser carregado no cassete.

1

Abra a tampa do cassete.

Nota Ao usar papel que é maior que A4/Carta, remova a tampa do cassete.
Pressione gentilmente nos lados direitos e esquerdos da tampa do cassete e puxe-a.

Se necessário, abra o interruptor de papel mostrado na figura.

1

2

2

Ajuste a posição das guias de largura localizadas nos lados direitos e esquerdos do
cassete.

Nota Os tamanhos de papel estão marcados no cassete.
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3

Ajuste a guia de comprimento do papel para que adapte-se ao tamanho do papel.

Nota Ao usar papel maior que A4/Carta, puxe a guia de comprimento de papel para
fora.

Ao usar papel A6, fixe o interruptor.

Mova o interruptor para a posição do A6.
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4

Coloque o papel todo para dentro do cassete até que o papel toque o fundo. Certifique-se
de que o lado que será impresso esteja virado para cima e o papel não esteja dobrado,
enrolado ou danificado.

IMPORTANTE Ajuste para não haver espaços entre a guia de comprimento de papel
e o papel.

Nota Carregue uma quantidade de papel que se ajuste embaixo das guias (não
entre em contato) com as guias de largura.

Ao usar papel A6, carregue o papel como mostrado na ilustração.

Ao colocar um envelope, coloque como mostrado na ilustração.

Feche a aba.
Correto

Incorreto

Coloque o envelope com o lado da impressão para cima.
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5

Feche a tampa do cassete.

Nota Ao armazenar o cassete, ou ao usar papel maior do o A4/Carta, remova a
tampa do cassete.

6

Especifique o tamanho e tipo de papel para o cassete usando o KYOCERA Client Tool.
Para obter mais informações, consulte a Configuração na página 2-37.
Nota Defina o mesmo tamanho de papel para o tamanho de papel que está definido
na máquina.

Quando colocar a tampa do cassete
Coloque a tampa do cassete como mostrado.
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Colocação de Originais
Você pode colocar livros ou revistas no vidro de originais além de originais em folha comum.
Nota Pode-se produzir sombras ao redor das extremidades e no meio dos originais abertos.

Alinhe o fluxo com as placas
indicadoras do tamanho do
original com o canto esquerdo
traseiro como ponto de
referência.

Coloque o lado da
digitalização com a
face para baixo.

Abra a tampa original e coloque o original.

IMPORTANTE Não empurre a tampa do original com força quando fechá-la. O excesso
de pressão pode quebrar o vidro de originais. (Peso da carga permitido: 5 kg ou menos)
Ao colocar livros ou revistas na máquina, faça-o com a tampa de originais na posição
aberta.
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Instalação e Desinstalação de Drivers e Utilitários
Esta seção explica como configurar as definições da máquina e instalar o software requerido para ser usado como uma
máquina. Certifique-se de que a máquina esteja ligada na tomada e conectada ao PC antes de instalar o software a partir
do disco Product Library.
Nota Instale o software quando o status da máquina está online*.
*

01 (no modo cópia) ou P0 (no modo digitalizar ou Caixa de impressão) aparece no visor do painel de
operação.

Software
O seguinte software pode ser instalado a partir do disco Product Library fornecido.
: Instalação padrão.

: Instalado se selecionado.

Método de Instalação
Software

Função

Descrição

GX DRIVER

Impressão

Driver para imprimir arquivos em um
computador usando a máquina. Este driver
de impressora permite o uso completo dos
recursos da máquina.

GX XPS DRIVER

Driver TWAIN

Driver de impressora para o formato XPS
(Especificação do papel XML) desenvolvido
pela Microsoft Corporation.
Digitalizar

Driver WIA

KYOCERA Net
Viewer

KYOCERA Client
Tool

Instalação
expressa

Utilitário

Instalação
personalizada

Página de
Referência

Printer
Driver Guia
do usuário
—

Driver para digitalizar na máquina usando o
software aplicativo compatível com TWAIN.
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WIA (Aquisição de Imagens do Windows) é
uma função do Windows que habilita
comunicação recíproca entre um dispositivo
de imagens, tal como um scanner e um
software aplicativo de processamento de
imagens. Uma imagem pode ser obtida
usando um software aplicativo compatível
com WIA, que é conveniente quando um
software aplicativo compatível com TWAIN
não está instalado no computador.
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Utilitário que permite que a máquina seja
monitorada quando estiver conectada a uma
rede.
Utilitário que permite que o status, recursos e
configurações de todos os dispositivos com
suporte e atuais sejam acessados.
Quando o KYOCERA Client Tool é instalado,
os seguintes utilitários são instalados.
• Monitor de Status (página 2-27)
• Ferramenta predefinida (página 2-28)
• Configuração (página 2-37)
• Menu Manutenção (página 6-7)
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—

KYOCERA
Net Viewer
Guia do
usuário
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Instalar o Software no Windows
Se você conectar esta máquina a um PC com Windows, siga os próximos passos para instalar o software. O exemplo
mostra para você como conectar a sua máquina ao Windows 7.
Nota Nos sistemas operacionais Windows, você tem que efetuar o login com privilégios de administrador para
instalar o software.
Você pode usar tanto a Instalação expressa como a Instalação personalizada para instalar o software. A Instalação
expressa detecta automaticamente as máquinas conectadas e instala o software requerido. Use a Instalação
personalizada se você quer especificar a porta da impressora e selecionar o software a ser instalado.

1

Ligue o computador e inicie o Windows.
Se a tela Bem-vindo ao Assistente de Novo Hardware aparece, selecione Cancelar.

2

Insira o disco Product Library fornecido com a máquina na unidade óptica do PC. No
Windows 7, Windows Server 2008 e Windows Vista, a janela de controle da conta do
usuário pode aparecer. Clique em Sim.
O programa de instalação inicia.
Nota Se o assistente de instalação de software não começar automaticamente,
abra a janela disco Product Library no Windows Explorer e clique duas vezes em
Setup.exe.

3

Clique em Exibir Contrato de Licença e leia o Contrato de Licença. Clique em Aceitar.

O assistente de instalação do software inicia.
A partir deste ponto, o procedimento difere dependendo da sua versão do Windows e o
seu método de conexão. Prossiga para o procedimento correto para o seu tipo de
conexão.
•
•

Instalação expressa
Instalação personalizada

Instalação expressa
Na Instalação expressa, o instalador detecta automaticamente a máquina quando ela é ligada. Use a Instalação expressa
para métodos de conexão padrão.

1

Selecione a guia Instalação expressa. O instalador detecta a máquina.
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Se o instalador não detectar o sistema de impressão, verifique se o sistema de impressão
está conectado via USB e que esteja ligado. Em seguida, clique em (Atualizar) para
procurar novamente o sistema de impressão.
Nota Embora as informações mostradas nas caixa de diálogos de instalação do
Windows 7 e Windows Vista/Windows XP diferem um pouco, o procedimento de
instalação é o mesmo.

2

Selecione a máquina que deseja instalar, selecione o Pacote de driver e clique em
Instalar.

Nota Se o Assistente de Novo Hardware Encontrado aparece, clique Cancelar. Se
uma mensagem de aviso de instalação de hardware aparecer, clique em Continuar.
Se a janela do Windows security aparece, clique em Instalar este software de
driver mesmo assim.

3

Uma mensagem aparece dizendo que o seu software está pronto para usar. Para imprimir
uma página de teste, marque a caixa de seleção Imprimir uma página de teste e
selecione a máquina.
Clique em Finalizar para sair do assistente de instalação.
Isto completa o procedimento de instalação do software.

Instalação personalizada
Use a Instalação personalizada se você quer especificar a porta da impressora e selecionar o software a ser instalado.

1

2
3
4
5

Selecione a guia Instalação personalizada.

Selecione o dispositivo a ser instalado e clique no botão seta para movê-lo para a lista
Produtos para instalar.
Selecione o software a ser instalado e clique no botão seta para movê-lo para a lista
Produtos para instalar.
Clique em Instalar.
Uma mensagem aparece dizendo que o seu software está pronto para usar. Para imprimir
uma página de teste, marque a caixa de seleção Imprimir uma página de teste e
selecione a máquina.
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Clique em Finalizar para sair do assistente de instalação.
Isto completa o procedimento de instalação do software.

Instalação no Macintosh
Esta seção explica como instalar o driver da impressora no Mac OS.

1
2
3
4

Ligue a máquina e o Macintosh.
Insira o disco Product Library fornecido com a máquina na unidade óptica do PC.
Clique duas vezes no ícone disco Product Library.
Clique duas vezes no OS X 10.5 or higher.

5

Clique duas vezes no Kyocera OS X 10.5+ xxxxx.

6

O programa de instalação do driver da impressora inicia.

7

Instale o driver da impressora como indicado pelas instruções no software de instalação.

IMPORTANTE Na tela Autenticar, insira o nome e senha usados para efetuar o login
no sistema operacional.
Isto completa a instalação do driver de impressora.
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Desinstalação de Drivers e Utilitários
O software pode ser desinstalado (removido) usando o disco Product Library fornecido com a máquina.

IMPORTANTE Nos computadores Macintosh, porque as configurações da máquina são especificadas usando o
arquivo PPD (Descrição da Impressora PostScript), o software não pode ser instalado usando o disco Product
Library.
Nota Quando o KYOCERA Net Viewer é instalado, desinstaladores separados são iniciados para este aplicativo.
Prossiga com as etapas de desinstalação para o aplicativo como orientado pelas instruções na tela.

1
2
3

4
5

Sair de todos os aplicativos de software ativos.
Insira o disco Product Library fornecido com a máquina na unidade óptica do PC. No
Windows 7, Windows Server 2008 e Windows Vista, a janela de controle da conta do
usuário pode aparecer. Clique em Sim.
Seguindo o procedimento usado para instalar o software, clique na guia Desinstalar.

Selecione o software para remover.
Clique em Desinstalar.
O desinstalador inicia.

6
7

Quando a tela Desinstalação completa aparece, clique em Finalizar.
Se a tela Reinicie Seu Sistema aparece, selecione se você vai reiniciar o seu computador
ou não, e clique em Finalizar.
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Configurações da Máquina
Diversas configurações da máquina podem ser definidas a partir de um computador usando o KYOCERA Client Tool.
Instale o KYOCERA Client Tool do disco Product Library fornecido.
Nota Para as funções detalhadas do KYOCERA Client Tool, consulte o KYOCERA Client Tool Guia do usuário.

Acessando o KYOCERA Client Tool
Iniciar KYOCERA Client Tool.

KYOCERA Client Tool Funções
As funções do KYOCERA Client Tool estão descritas abaixo.
Página de
Referência

Função

Descrição

KYOCERA Client Tool

O KYOCERA Client Tool proporciona a você um acesso rápido
para configurações e recursos comuns da máquina, além do
status atual de todas as máquinas suportadas. Você pode
também usar o KYOCERA Client Tool para solicitar toner, fazer
download de driver de impressora, acesse o KYOCERA Net
Viewer, abra o site da empresa e visualize a documentação da
máquina.

2-23

Monitor de Status

Permite que você visualize o status da máquina na sua área de
trabalho.

2-27

Ferramenta predefinida

Registra os programas de Cópia, Digitalização e Caixa de
impressão.

2-28

Configuração

Permite que o usuário defina as configurações da máquina,
incluindo economia de energia e configurações do papel. As
mensagens exibidas no Monitor de Status são também
configuradas aqui.

2-37

Menu Manutenção

Para a manutenção da máquina. Use quando a qualidade da
impressão deteriora ou para ajustar a posição da digitalização ou
a impressão.

6-7
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Configurações KYOCERA Client Tool
Geral

1
2
3
4
5

7
6

8

Nº

Item

Descrição

1

Lista da máquina

2

Imprimir

3

Dispositivo

4

Digitalizar

A lista na parte superior da tela do KYOCERA Client
Tool inclui todas as máquinas com suporte
instaladas no seu computador. Você pode selecionar
uma máquina a partir da lista para visualizar suas
propriedades e selecionar as opções disponíveis,
como configurações, manutenção e download do
driver.
A guia Imprimir fornece a você acesso as
preferências de impressão e as propriedades do
driver da máquina. Clique em Preferências ou
Propriedades para abrir as configurações.
A guia Dispositivo permite que você configure uma
máquina, visualize documentações, reinicie a
máquina e restaure as configurações de fábrica.
Clique em Configuração para exibir a tela
Configuração. Permite que você configure várias
definições para a máquina. Consulte Configuração
na página 2-37.
A guia Digitalizar permite que você configure as
definições TWAIN e Digitalização Rápida.
Digitalizar para PDF, Digitalizar para E-mail e
Digitalizar para Pasta podem também ser
executados a partir desta guia.
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Página de
Referência
—
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2-25
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Nº

Item

5

Descrição

Página de
Referência

Manutenção

A guia Manutenção permite que você abra o
KYOCERA Net Viewer*, faça o pedido de toner de
substituição, visualize o nosso site e faça o
download de software.
Clique no Menu Manutenção para exibir a tela do
Menu Manutenção. Este permite que você realize a
manutenção da máquina. Consulte Menu
Manutenção na página 6-7.
Status da máquina Exibe uma imagem em 3D da máquina selecionada
e seu status atual. Clique em (Atualizar) para
atualizar o status da máquina.
Suprimentos
A guia Suprimentos mostra o status do toner.
Visão geral do
A guia Visão geral do dispositivo exibe as
dispositivo
configurações da máquina.
Clicando em Fechar sai do KYOCERA Client Tool.
Fechar

6

7

8
*

2-26

—

—
—
—

Para exibir o KYOCERA Net Viewer, o KYOCERA Net Viewer tem que estar
instalado.

Guia Imprimir

1
2

Nº

Item

Descrição

1

Preferências

2

Propriedades

Abre a tela Preferências de Impressão para a máquina
selecionada.
Abre a tela Propriedades para a máquina selecionada.
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Guia Dispositivo

1
2
3
4
5

Nº

Item

Descrição

1

Configuração

2

Predefinição

3
4

Documentação
Reinicialização
do dispositivo

5

Padrão de
fábrica

Abre a tela Configuração para a máquina
selecionada.
Abre a tela Ferramenta predefinida para a máquina
selecionada.
Abre a pasta quando manuais são incluídos.
Clique no ícone Reinicialização do dispositivo
para reiniciar a máquina. Clique Sim para confirmar.
Você deve estar conectado com privílégios de
adminsitrador no seu PC.
Clique no ícone Padrão de fábrica para retornar
todas a propriedades da máquina do modelo
selecionado para as configurações padrão. Clique
OK para confirmar. Você deve estar conectado com
privílégios de adminsitrador no seu PC.

Página de
Referência
2-37
2-28
—
—

—

Guia Digitalizar

1
2
3
4
5

Nº

Página de
Referência

Item

Descrição

1

Preferências

2-34

2

Configurações
de digitalização
rápida
Digitalizar para
PDF

Abre a tela TWAIN. Defina o valor padrão para a
digitalização TWAIN.
Abre a tela Digitalização rápida.

Salva a imagem digitalizada no formato PDF.

5-4

3
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Nº
4
5

Página de
Referência

Item

Descrição

Digitalizar para
E-mail
Digitalizar para
pasta

Anexa a imagem digitalizada a uma mensagem de
E-mail.
Salva a imagem digitalizada para uma pasta
especificada.

5-4
5-4

Guia Manutenção

1
2
3
4
5

Nº
1
2

Item

Descrição

Menu
Manutenção
KYOCERA Net
Viewer

Abre a tela Menu Manutenção.

3

Fazer pedido de
Toner

4
5

Kyocera Online
Download de
Driver
*

Abre o KYOCERA Net Viewer.*

Você pode fazer pedido de um toner de
substituição por e-mail ou na web. Clique no
ícone Fazer pedido de toner para estas
opções:
• Enviar e-mail
Use o endereço de e-mail padrão ou
digite outro endereço de e-mail e clique
em OK para abrir o seu programa de
e-mail padrão.
• Abrir a página da Web
Use o endereço da Web padrão ou digite
outro endereço da Web, e em seguida
clique em OK para abrir a página da Web
no seu navegador da Web padrão.
Abre o nosso site.
Clique para abrir a página de download do
nosso site. Você pode baixar o software e
encontrar um revendedor autorizado.

Página de
Referência
6-7
KYOCERA Net
Viewer Guia do
usuário
—

—
—

Para exibir o KYOCERA Net Viewer, o KYOCERA Net Viewer tem que estar
instalado.
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Monitor de Status
Quando o KYOCERA Client Tool estiver instalado, você pode verificar o status da máquina no ícone do Monitor de Status.
O ícone Monitor de Status exibe as mensagens de status da máquina no canto inferior direito da tela.

Visão Geral da Tela
A visão geral da tela do ícone Monitor de Status é como segue.

1
2
Nº

Item

Descrição

1

Janela pop-up

2

Ícone do Monitor
de Status

Se ocorrer um evento de notificação de informações, uma janela
pop-up aparece.
Eventos de notificação de informações podem ser definidos em
Configuração. Consulte Configuração na página 2-37.
O ícone do Monitor de Status é exibido na área de notificação da
barra de tarefas quando o Monitor de Status está em execução.

Quando o ícone Monitor de Status está ativo, você pode selecionar as opções do KYOCERA
Client Tool clicando com o botão direito do mouse no ícone na bandeja do sistema.

1
2
3
Nº
1
2
3

Item

Descrição

Mostrar/Ocultar o
KYOCERA Client Tool
(URL)
Sair

Alterna entre ocultar e mostrar a tela KYOCERA Client
Tool.
Abre o nosso site.
Fecha o KYOCERA Client Tool e remove o ícone do
Monitor de Status da bandeja do sistema.
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Configurações Padrão e do Programa
Esta seção explica sobre as configurações padrão e os programas de Cópia, Caixa de impressão e Digitalização. Para
configurações que são frequentemente alteradas a partir das configurações padrão, é conveniente registrar um programa.

Configurações Padrão
Esta seção explica as configurações para cada função.
Funções

Descrição

Copiar

As configurações padrão para Cópia são alteradas com a Configuração. Para detalhes,
consulte Configuração na página 2-37.

Caixa de Impressão

Não é possível alterar as configurações padrão para a Caixa de impressão. O trabalho
armazenado na pasta Padrão está impresso. O Programa é usado para selecionar a Caixa
de impressão. Consulte Configurações do Programa na página 2-28.

Digitalizar

Não é possível alterar as configurações padrão para a função Digitalizar. O Programa é
usado para alterar as configurações. Consulte Configurações do Programa na página 2-28.

Configurações do Programa
Se você tem configurações que são alteradas com frequência a partir das configurações padrão, registre as
configurações em um programa. Você pode simplesmente selecionar um número de programa para chamar de volta
estas funções.
Os programas podem ser registrados a partir de um computador usando a Ferramenta predefinida. A Ferramenta
predefinida é uma função do KYOCERA Client Tool. É possível registrar três programas por função.
Esta seção explica como registrar um programa. Para usar um programa registrado, consulte as páginas para cada
função.
•
•
•

Cópia: Operação Básica na página 3-2
Digitalização: Digitalizar na página 5-2
Caixa de impressão: Imprimir a partir da Caixa de impressão na página 4-6

Acessando a Ferramenta predefinida

1
2

Inicie o KYOCERA Client Tool conforme explicado no Acessando o KYOCERA Client Tool
na página 2-22.
Clique em Predefinição na guia Dispositivo. Uma Ferramenta predefinida abre.
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Geral

3

4

5

6

1
2

7
8

Nº

Página de
Referência

Item

Descrição

1

Número do
programa

Selecione o número do programa (1 a 3) para ser registrado. Quando um
número de programa é selecionado, as configurações registradas naquele
número aparecem na tela do lado direito.

—

2

Resumo

Mostra uma lista de configurações do programa selecionado.

—

3

Copiar

Define programas para a função de Cópia.

2-30

4

Digitalizar

Define programas para a função de Digitalização.

2-32

6

Caixa de
Impressão

Define programas para a função de Caixa de impressão.

2-33

7

Redefinir

Redefine o programa para os valores padrão.

—

7

Salvar

Salve as suas configurações.

—

8

Fechar

Feche a Ferramenta predefinida.

—
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Guia Copiar

1

7

2

8
9

3
4
10

5

11

6

Nº
1

Item

Descrição

Tamanho original

Especifica o tamanho dos originais que estão sendo digitalizados.
Valor: Executivo, Carta, A4, A5, A6, B5 (JIS), B5 (ISO), Personalizado, 16K,
Statement
Nota Consulte Configuração na página 2-37 para selecionar Personalizado.

2

Imagem original

Selecione a qualidade de imagem que se adapta ao tipo de original.
Valor:

Texto + Foto

3

Resolução

Foto

Texto

A resolução é selecionada quando Texto + Foto é selecionado na Imagem Original.
Selecione 600 dpi quando você deseja uma boa reprodução de texto e linhas finos em
originais que contêm um mistura de texto e fotos.
Valor:

300 dpi

600 dpi

Nota As seleções Foto e Texto em Imagem original são fixadas em 300 dpi.
4

Cópias*

Define o valor padrão para o número de cópias.
Valor: 1 a 99

5

Agrupar

Escaneia vários originais para entregar conjuntos completos de cópias conforme seja
necessário, de acordo com o número de páginas.
Valor:

Desativado

Ativado
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Nº
6

Item

Descrição

Orientação Original

Selecione a orientação da borda superior do documento original para digitalizar na
direção correta.
Valor:

Esq. canto sup. Topo canto sup.

7

Zoom

Ajuste a ampliação para reduzir ou ampliar a imagem original.
Valor: 100%, Auto, Personalizado, Fixo
Quando Personalizado ou Fixo é selecionado, a tela Zoom é exibida.

Nível de zoom (Fixo)
Ajusta a imagem para corresponder aos
tamanhos atuais.

Personalizado*
Especifique o tamanho da imagem em
acréscimos entre 25% - 400% do
original.

8

Densidade

Ajuste a densidade usando 7 níveis.
Valor: Clarear (-3), Clarear (-2), Clarear (-1), Normal (0), Escurecer (+1), Escurecer
(+2), Escurecer (+3)

9

EcoPrint

Use o EcoPrint para economizar toner ao imprimir. Use esta função para testar cópias
ou em qualquer outra ocasião quando a impressão de alta qualidade não é exigida.
Valor:

Ativado

10

Combinar

Combinar 2 ou 4 folhas de original em uma página copiada.
Valor:

Desativado

11

Layout

Desativado

2em1

4em1

Você pode selecionar o layout da página.
Valor: 2em1
4em1

Esquerda
Direita para
para direita esquerda
Direita e
baixo

*

Baixo e
direita

Esquerda e
baixo

Baixo e
esquerda

Caracteres não numéricos não podem ser inseridos. Se o número inserido estiver fora do alcance, o valor
máx/min será restaurado.
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Guia Digitalizar

1
2

5

3

6

4

7
8

9

11

10
12

Nº

Item

Descrição

1

Nome

Define um nome para o Programa. Podem ser inseridos até 18 caracteres.

2

Tamanho original

Especifica o tamanho dos originais que estão sendo digitalizados.
Valor: Executivo, Carta, A4, A5, A6, B5 (JIS), B5 (ISO), Personalizado, 16K,
Statement
Nota Consulte Configuração na página 2-37 para selecionar Personalizado.

3

Imagem original

Selecione a qualidade de imagem que se adapta ao tipo de original.
Valor:

Texto + Foto

Foto

Texto

4

Inverter imagem

Quando selecionado, a cor da imagem reverte.

5

Nítido

Ajuste a nitidez da imagem.
Valor: Nenhum, Baixo, Médio, Alto, Descreen (Mancha os contornos e reduz a
nitidez.)

6

Digitalizar colorido

Selecione a configuração do modo cor.
Valor: Monocromático, Escala de cinza, Quatro cores

7

Densidade

Selecionar a densidade.
Valor: Clarear (-3), Clarear (-2), Clarear (-1), Normal (0), Escurecer (+1), Escurecer
(+2), Escurecer (+3)

8

Resolução

Seleciona o grau de resolução da digitalização.
Valor:

200×100 dpi

300×300 dpi

400×400 dpi

600 × 600 dpi

9

Nome de saída

Atribui um nome ao documento para as imagens digitalizadas. Quando há páginas
múltiplas, um número de série com três dígitos, como Scan_001, Scan_002... é
anexado ao final do nome do arquivo. Podem ser inseridos até 16 caracteres.

10

Formato do arquivo

Especifique o formato do arquivo de imagem.
Valor: BMP, JPEG, PNG, TIFF, PDF

2-32

Preparativos

Nº
11

Item

Descrição

Qualidade

Define a qualidade se o Formato do arquivo é JPEG. Este está desativado para o
formato não JPEG.
Valor: 1 a 100
Nota Caracteres não numéricos não podem ser inseridos. Se o número inserido estiver
fora do alcance, o valor máx/min será restaurado.

12

Pasta de destino

Insira o caminho da pasta onde as imagens digitalizadas serão salvas. Ou
C:\User\<nome de usuário>\My Documents (no Windows Vista/Windows 7) ou
C:\Document and Settings\<nome de usuário>\My Documents (no Windows XP) é
definido como padrão.
Para selecionar a pasta, clique em Procurar para abrir Procurar por pasta.

Guia Caixa de impressão

1
2

Nº

Item

Descrição

1

Nome

Defina um nome para a Caixa de impressão. Podem ser inseridos até 18 caracteres.

2

Pasta de destino

Insira o caminho para a pasta a ser usada como a Caixa de impressão. Programa 1 é
Caixa 1, Programa 2 é Caixa 2 e Programa 3 é Caixa 3.
Para selecionar a pasta, clique em Procurar para abrir Procurar por pasta.
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Configurações de Digitalização Rápida/TWAIN
As configurações necessárias para digitalizar na máquina são explicados abaixo. As configurações especificadas aqui
serão as configurações padrão para a digitalização.
Item

Descrição

Preferências

Altera as configurações de digitalização TWAIN. Esta configuração é eficaz somente para
uma Digitalização rápida.

Configurações de
digitalização rápida

Altera as configurações para Digitalizar para PDF, Digitalizar para E-mail e Digitalizar para
Pasta.

1

Inicie o KYOCERA Client Tool conforme explicado no Acessando o KYOCERA Client Tool
na página 2-22.

2

Clique em Preferências ou Configurações de digitalização rápida na guia Digitalizar.

Configurações TWAIN

8
4

1

5
6

2
3

7
10

9

Nº
1

Item

Descrição

Tamanho original Especifica o tamanho dos originais que estão sendo digitalizados.
Valor: Carta, Statement, Executivo, A4, A5, A6, B5 (JIS), B5
(ISO), 16K, Personalizado
Nota Consulte Configuração na página 2-37 para selecionar
Personalizado.

2

Cor do
escaneamento

Selecione a configuração do modo cor.
Valor: Monocromático, Escala de cinza, Quatro cores

3

Resolução

Seleciona o grau de resolução da digitalização.
Valor: 200 × 200 dpi, 300 × 300 dpi, 400 × 400 dpi,
600 × 600 dpi
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Nº

Item

Descrição

4

Nítido

Ajuste a nitidez da imagem.
Valor: Nenhum, Baixo, Médio, Alto, Descreen (Mancha os
contornos e reduz a nitidez.)

5

Imagem original

Selecionar o tipo da imagem original para melhores resultados.
Valor: Texto, Foto, Texto+Foto

6

Densidade

Selecionar a densidade.
Valor: -3 (Clarear) para 3 (Escurecer)

7

Inverter imagem

Quando selecionado, a cor da imagem reverte.

8

Redefinir

Redefine as configurações para as configurações anteriores.

9

Ajuda

Exibe a tela Ajuda.

10

OK/Fechar

Clicando em OK sai das configurações TWAIN após aplicar as
configurações de digitalização modificadas.
Clicando em Fechar sai das configurações TWAIN sem aplicar as
configurações de digitalização modificadas.

Configurações de Digitalização Rápida

1

2
3

4

5
Nº

Item

Descrição

1

Nome da saída

Atribui um nome ao documento para as imagens digitalizadas.
Quando imagens múltiplas são salvas na mesma pasta, um
número de série com três dígitos, como Scan_001, Scan_002... é
anexado ao final do nome do arquivo. Podem ser inseridos até 16
caracteres.

2

Formato do
Arquivo

Especifique o formato do arquivo de imagem.
Valor: BMP, JPEG, PNG, TIFF, PDF
Nota Em Digitalizar para PDF, todas as imagens são salvas no
formato PDF.

3

Qualidade

Define a qualidade da imagem se o Formato do arquivo é JPEG.
Quanto mais alta a qualidade a compressão torna-se mais baixa.
Este está desativado para o formato não JPEG.
Valor: 1 a 100
Nota Caracteres não numéricos não podem ser inseridos. Se o
número inserido estiver fora do alcance, o valor máx/min será
restaurado.

2-35

Preparativos

Nº

Item

Descrição

4

Preferências

Exibe a tela de configurações TWAIN. Para detalhes, consulte
Configurações TWAIN na página 2-34.

5

OK/Cancelar/
Aplicar

Clicando em OK sai da configurações de digitalização rápida após
aplicar as configurações de digitalização modificadas.
Clicando em Cancelar sai das configurações de digitalização
rápida sem aplicar as configurações de digitalização modificadas.
Clicando em Aplicar aplica as configurações de digitalização
modificadas sem sair das Configurações de digitalização rápida.
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Configuração
A Configuração é uma função do KYOCERA Client Tool. As configurações padrão da máquina podem ser modificadas e
as mensagens que aparecem no Monitor de Status podem ser definidas.
Nota Para as funções detalhadas da Configuração, consulte o KYOCERA Client Tool Guia do usuário.

Acessando a Configuração
Siga estas etapas para exibir a Configuração na área de trabalho.

1
2

Inicie o KYOCERA Client Tool conforme explicado no Acessando o KYOCERA Client Tool
na página 2-22.
Clique em Configuração na guia Dispositivo. A Configuração abre.
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Tela Configuração
Geral

5
1
2
3

4

Nº

Página de
Referência

Item

Descrição

1

Padrão do dispositivo

Configura todas as operações da máquina.

2-39

2

Copiar

Define configurações para as funções de cópia.

2-41

3

Monitor de Status

Define as configurações do Monitor de Status.

2-42

4

OK/Cancelar/Aplicar

Clicando em OK sai da Configuração após aplicar as configurações da
máquina modificadas.
Clicando em Cancelar sai da Configuração sem aplicar as configurações
da máquina modificadas.
Clicando em Aplicar aplica as configurações da máquina modificadas
sem sair da Configuração.

—

5

—

Fecha a Configuração.

—
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Guia Padrão do dispositivo

1

2
3

4

7

5

8

6
9

10
11
14

12
13

15
Nº

Item

Descrição

1

Temp. desligamento

Seleciona o espaço de tempo antes da máquina desligar automaticamente quando
não está sendo usada. O tempo pré-determinado padrão é 1 hora.
Valor: 1 a 6 horas, 9 horas, 12 horas, 1 dia a 1 semana
Além disso, seleciona se deve ou não desligar a energia automaticamente quando o
USB estiver conectado.

2

Modo inativo auto

Define o temporizador para a máquina entrar no modo de espera quando não está
sendo usada. O período pré-determinado padrão é 1 minuto.
Valor: 1 a 240 minutos (incrementos de 1 minuto)

3

Modo silencioso

Ativa o Modo silencioso. Consulte Modo silencioso na página 1-4.

4

Unidades

Seleciona Polegadas ou Milímetros para a unidade de dimensões do papel.

5

Densidade impressão

Ajusta a densidade usando 5 níveis.
Valor: Claro, Médio claro, Normal, Médio escuro, Escuro

6

Opções do painel

Abre a tela Opções do painel.
• Tela padrão: Seleciona a tela que aparece logo após
a inicialização (tela padrão).
Nota Para habilitar a alteração imediatamente,
desligue e ligue a máquina. Caso contrário, espere
até a máquina entrar no modo de dormência e depois
reiniciar.
• Reiniciar painel: Se não estiverem sendo
executados trabalhos durante um determinado
período de tempo, as configurações são definidas
automaticamente e retornam para a configuração
padrão. Se você selecionar Ativado para Reiniciar
Painel, defina o período de tempo para esperar antes
de Reiniciar o painel.
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Nº

Item

Descrição

7

Limpeza autom. erros

Habilita a limpeza automática de erros. Se um erro ocorre durante o processamento, o
processamento para, para esperar para a próxima medida a ser tomada pelo usuário.
No modo limpeza autom. erros, limpa automaticamente um erro após um determinado
período de tempo passar.
Se você selecionar Ativado para limpeza autom. erros, defina o período de tempo a
esperar antes de limpar os erros automaticamente.
Valor: 5 a 495 segundos (cada cinco segundos)

8

Tempo limite alim.
form.

Ao receber dados impressos do computador, a máquina pode às vezes esperar se não
houver informações indicando que a última página não tem mais dados para serem
impressos. Quando o tempo limite predefinido passa, a máquina imprime os
documentos automaticamente. As opções variam entre 5 e 495 segundos.
Valor: 5 a 495 segundos (cada cinco segundos)

9

Tamanho do papel

Define o tamanho de papel padrão para carregar no cassete.
Valor: Carta, Legal, Statement, Executivo, A4, A5, A6, Folio, B5 (JIS), B5 (ISO),
Oficio II, 216 × 340 mm, 16K, Tamanho Personalizado
Quando um Tamanho Personalizado é selecionado, a tela Tam. de papel
personalizado aparece.
Digite ou selecione valores para as coordenadas Largura
e Comprimen. Se o valor de Largura ou Comprimen
exceder o limite permitido, ele automaticamente se ajusta
ao limite após clicar em OK.

10

Tamanho original

Define o tamanho do original a ser digitalizado.
Valor: Carta, Statement, Executivo, A4, A5, A6, B5 (JIS), B5 (ISO), 16K, Tamanho
Personalizado
Quando um Tamanho Personalizado é selecionado, a tela Tam. personalizado
original aparece.
Digite ou selecione valores para as coordenadas Largura
e Comprimento. Se o valor de Largura ou
Comprimento exceder o limite permitido, ele
automaticamente se ajusta ao limite após clicar em OK.

11

Imagem original

Defina a qualidade da imagem padrão.
Valor: Texto + Foto, Foto, Texto, Texto + Foto de alta resolução

12

Tipo de mídia

Define o tipo de mídia padrão para carregar no cassete.
Valor: Comum, Pré-impresso, Etiquetas, Bond, Reciclado, Velino (60 a 64 g/m²),
Áspero, Timbrado, Colorido, Pré-perfurado, Envelope, Papel cartão, Espesso (90
a 220 g/m²), Alta qualidade, Tipo Personalizado 1 a 8
Quando Tipo Personalizado 1 a 8 é selecionado, o Nome Personalizado aparece.

13

Nome Personalizado

Altera nomes para Tipo Personalizado 1 a 8. Ao selecionar tipo de mídia, o nome
após a alteração será exibido.

14

Peso do papel

Seleciona a gramatura para cada tipo de mídia. Para detalhes, consulte Tipo de Papel
na página 2-11.
Valor: Light, Normal 1, Normal 2, Normal 3, Heavy 1, Heavy 2, Heavy 3

15

Salvar

Salve as configurações de Peso do papel, Nome Personalizado e Duplex que estão
definidas para Personalizado 1 a 8.
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Guia Copiar

1

3

2

4

5

Nº

Item

Descrição

1

Agrupar

Seleciona os padrões para Intercalar.

2

Orientação

Define os padrões para a orientação do original.
Valor: Topo da borda superior, Borda esquerda superior

3

EcoPrint

Seleciona o EcoPrint padrão.

4

Zoom

Seleciona a configuração de zoom padrão.
Valor: Auto, 100%

5

Densidade

Define o valor padrão para a densidade de cópia.
Valor: Clarear (-3), Clarear (-2), Clarear (-1), Normal, Escurecer (+1), Escurecer
(+2), Escurecer (+3)
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Guia Monitor de Status

1
2
3

4

5
6

Nº

Item

Descrição

1

Definir nível de alerta
do toner

Selecione para criar um alerta quando o toner começa a terminar e selecione uma
percentagem entre 0 e 100. Se o nível de toner ir abaixo da percentagem, um ícone de
alerta é exibido na guia Suprimentos na parte inferior da tela KYOCERA Client Tool.

2

Ativar notificação de
eventos.

Selecione para ativar o recurso de notificação para eventos da máquina selecionados.
Quando selecionado, as opções de notificação estão disponíveis.

3

Ativar notificação
pop-up

Quando selecionado, uma mensagem pop-up aparece no canto inferior direito para
cada evento selecionado conforme eles ocorrem.

4

Lista de eventos

Selecione um ou mais eventos para a notificação. ara selecionar todos os eventos,
selecione Eventos.

5

Arquivo de som

Com um ou mais eventos selecionados, selecione para habilitar a notificação de som.
Digite o local de um arquivo de som (.WAV), ou clique em Procurar para encontrar um
arquivo de som localizado no seu computador. Você pode pressionar o botão seta
para ouvir o som selecionado.

6

Usar a texto para fala

Com um ou mais eventos selecionados, selecione e digite o seu texto preferido. O
utilitário de Conversão de Texto em Fala da Microsoft lê o texto e reproduz o texto em
uma voz falada. Você pode pressionar o botão seta para ouvir o texto selecionado.
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Imprimir Página de Status
Você pode imprimir a Página de Status para verificar as configurações atuais.

Para imprimir a página de status, segure a tecla Tecla Selecionar modo por 5 segundos.

2-43

Preparativos

2-44

3

Copiar

Este capítulo explica os tópicos a seguir.
Operação Básica .................................................................................................................................................... 3-2
Duplex Manual........................................................................................................................................................ 3-3
Usando os Programas ........................................................................................................................................... 3-5
Funções de Cópia .................................................................................................................................................. 3-5
Cópia com Cartão ID.............................................................................................................................................. 3-6
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Operação Básica
Siga as etapas abaixo para a cópia básica.

1

Defina as configurações necessárias no KYOCERA Client Tool antecipadamente.
Consulte Configurações da Máquina na página 2-22.

2

Pressione [Copiar].

3

Coloque os originais. Para detalhes, consulte Colocação de Originais na página 2-16.

4

Para usar um programa, selecione o número do programa (P0 a P3).

Pressione a tecla Selecionar modo para selecionar Programa e pressione [] ou []
para selecionar o número do programa.
Nota Para detalhes sobre as funções que estão registradas em programas, consulte
Usando os Programas na página 3-5.
P0 é o status sem nenhum programa definido.

5

Insira o número de cópias.

Pressione a tecla Selecionar modo para selecionar Cópias e pressione [] ou [] para
inserir o número de cópias.

6

Ajuste a densidade usando 7 níveis ((Clarear) -3 a (Escurecer) 3).

Pressione a tecla Selecionar modo para selecionar Densidade e pressione [] ou []
para selecionar a sua densidade desejada.

7

Pressione [Iniciar] para iniciar a copiar.
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Duplex Manual
Para copiar em ambos os lados do papel, use o Duplex Manual.

1

2

3

Selecione as funções de cópia e coloque o lado da frente do original (ou página numerada
ímpar) conforme explicado em Operação Básica na página 3-2.

Pressione [Iniciar] para iniciar a copiar. O lado da frente é copiado.

Recupere o papel da bandeja interna. Se estiver copiando em folhas múltiplas, folheie as
folhas para separá-las antes do carregamento.

Se o papel está ondulado na extremidade, alise-o antes do recarregamento.
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4

Copie o lado de trás (ou a página numerada par). Carregue o papel conforme mostrado.
Encadernação Borda Longa

Encadernação Borda Curta

(Concluído)
(Concluído)

5

6

Coloque o lado de trás do original (ou a página numerada par). Para detalhes, consulte
Colocação de Originais na página 2-16.

Pressione [Iniciar]. O lado de trás é copiado e a cópia duplex está completa.
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Usando os Programas
Se houver configurações que são alteradas com frequência do estado padrão, registre as configurações em um
programa. Você pode simplesmente selecionar o número de programa para chamar de volta estas funções.
As funções de cópia podem ser registradas em três programas.
Os programas abaixo foram pré-registrados. Os conteúdos registrados podem ser registrados novamente para uma
utilização mais fácil no seu ambiente.
Item

Programa1

Programa2

Programa3

Tamanho original

A4 (Carta)

A4 (Carta)

A4 (Carta)

Imagem original

Texto

Texto+Foto (300 dpi)

Foto

Cópias

1

1

1

Intercalar

Ativado

Ativado

Ativado

Orientação Original

Topo canto sup.

Topo canto sup.

Topo canto sup.

Zoom

Automático

Automático

Automático

Densidade

Escurecer (+3)

Clarear (-2)

Normal 0

EcoPrint

Desativado

Ativado

Desativado

Combinar

Desativado

2 em 1 (Esquerda para
direita)

Desativado

Nota Para detalhes sobre o registro do programa e as várias funções, consulte Configurações do Programa na
página 2-28.
Consulte Operação Básica na página 3-2 para chamar novamente os programas

Funções de Cópia
As funções de cópia são as seguintes. Estas funções são todas configuradas a partir do KYOCERA Client Tool.
Item

Descrição

Tamanho original

Especifica o tamanho dos originais que estão sendo digitalizados.
Valor: Executivo, Carta, A4, A5, A6, B5 (JIS), B5 (ISO), Personalizado, 16K, Statement

Imagem original

Selecione a qualidade de imagem que se adapta ao tipo de original.
Valor: Texto + Foto (300 dpi ou 600 dpi), Foto, Texto

Intercalar*

Escaneia vários originais para entregar conjuntos completos de cópias conforme seja
necessário, de acordo com o número de páginas.
Valor: Desativado, Ativado

Zoom

Ajuste a ampliação para reduzir ou ampliar a imagem original.
Valor: 100%, Auto, Fixo, Personalizado

Densidade

Ajuste a densidade usando 7 níveis.
Valor: Clarear (-3), Clarear (-2), Clarear (-1), Normal (0), Escurecer (+1), Escurecer (+2),
Escurecer (+3)

EcoPrint

Use o EcoPrint para economizar toner ao imprimir. Use esta função para testar cópias ou em
qualquer outra ocasião quando a impressão de alta qualidade não é exigida.
Valor: Desativado, Ativado

Combinar*

Combinar 2 ou 4 folhas de original em uma página copiada. Você pode selecionar o layout da
página.
Valor: Desativado, 2em1, 4em1

*

Quando esta função é selecionada, a impressão inicia depois que todas as páginas a serem copiadas são
digitalizadas. Coloque uma página por vez e pressione [Iniciar]. Quando você terminar de digitalizar todas as
páginas, pressione [] ou [] para selecionar- e pressione [Iniciar] novamente para iniciar a impressão.
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Nota Para definir uma função a partir do KYOCERA Client Tool, consulte Configurações Padrão e do Programa na
página 2-28.

Cópia com Cartão ID
Use para copiar o lado da frente e de trás de uma licença ou outro cartão de identificação em uma folha de papel.

1

2

Pressione [Cópia do Cartão ID].

Coloque o original. Alinhe com as marcas do Cartão ID nas Placas Indicadoras de
Tamanho do Original.

ID Card

ID Card

Para detalhes, consulte Colocação de Originais na página 2-16.

3
4
5

Insira o número de cópias. (Consulte Operação Básica na página 3-2.)
Ajuste a densidade. (Consulte Operação Básica na página 3-2.)
Pressione [Iniciar]. 1- aparece no visor no painel de operação e o primeiro lado do cartão
é escaneado.

Depois que o primeiro lado for escaneado,2- aparece no visor.

Vire o original. Alinhe com as marcas do Cartão ID nas Placas Indicadoras de Tamanho do
Original.

ID Card

ID Card

6

3-6

Copiar

7

Pressione [Iniciar]. O lado da frente e de trás do cartão são copiados em uma folha de
papel.
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4

Imprimir

Este capítulo explica os tópicos a seguir.
Imprimir a partir do Software Aplicativo .............................................................................................................. 4-2
Sobre o GX Driver .................................................................................................................................................. 4-2
Duplex Manual........................................................................................................................................................ 4-3
Caixa de impressão ............................................................................................................................................... 4-5
Alterar as Configurações Padrão do Driver da Impressora (Windows 7)......................................................... 4-6
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Imprimir a partir do Software Aplicativo
As etapas necessárias para imprimir um documento criado com um aplicativo são explicadas abaixo. Você pode
selecionar o tamanho do papel a ser imprimido.
Nota Você também pode selecionar as várias configurações clicando em Preferências para abrir a tela
Preferências. Consulte Sobre o GX Driver.

1
2
3
4
5

Coloque o papel requerido no cassete.
A partir do menu Arquivo do aplicativo, selecione Imprimir. A tela Imprimir aparece.
Clique na lista suspensa de nomes de impressoras. Todas as impressoras instaladas
estão listadas. Clique no nome da impressora.
Use Número de cópias para inserir o número de cópias requerido. Até 999 cópias podem
ser impressas. Para o Microsoft Word, recomendamos que você clique em Opções e
especificar usar definições da impressora para a bandeja predefinida.
Para começar a imprimir, clique em OK.

Sobre o GX Driver
O GX Driver consiste das seguintes guias.

Guias

Descrição

Impressão rápida

Use esta guia para definir as opções de impressão básicas
nos perfis de grupo que podem ser acessados rapidamente e
facilmente.

Básico

Use esta guia para selecionar o tamanho e orientação da
página. A fonte de papel é também selecionada.

Layout

Use para criar várias páginas em uma única folha de papel.
Também contém a opção de expansão.

Imagem

Selecione esta guia para alterar a qualidade de impressão e as
configurações gráficas.

Trabalho

Use para salvar um trabalho de impressão em uma Caixa de
Impressão. Consulte Caixa de impressão na página 4-5.

Avançado

Use para definir e adicionar marcas d´água para a impressão.
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Duplex Manual
Para imprimir ambos os lados do papel, use Duplex Manual. As páginas pares são impressas primeiro e depois
recarregadas para imprimir as páginas ímpares. Uma folha de instruções está disponível para ajudar com o carregamento
de folhas na orientação e ordem correta.
Nota Certifique-se de que Imprimir instruções sobre duplex manual está selecionada para receber a folha de
instruções. Continue usando a folha até estar familiarizado com este recurso.

1

Selecione Imprimir nos 2 lados (duplex manual).

Selecione Virar na horizontal se a encadernação será na vertical ou Virar na vertical se
a encadernação será na borda curta. Certifique-se de que Imprimir instruções sobre
duplex manual está selecionada para receber a folha de instrução.

2

Selecione OK para retornar para a tela Imprimir e selecione OK para iniciar a impressão.
Um caixa de mensagem Instrução do duplex manual aparece. As páginas pares são
impressas incluindo a folha de instrução.
Nota As instruções para o duplex manual serão impressas na folha de instrução.

3

Remova todas as páginas pares (incluindo a folha de instrução) da bandeja interna, folheie
as folhas para separá-las antes do carregamento.

Se o papel está ondulado na extremidade, alise-o antes do recarregamento.
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4

Carregue as folhas pares impressas no cassete com a folha de instrução voltada para
baixo e as setas apontando em direção à máquina.
Encadernação Borda Longa

Encadernação Borda Curta

(Concluído)
(Concluído)

Manual Duplex Instructions

Manual Duplex Instructions

Borda longa

Borda curta

Nota Se o papel estiver consideravelmente enrolado em uma direção, enrole o
papel na direção oposta para neutralizar a ondulação. Se isto não cancelar a
ondulação de forma satisfatória, tente reduzir o números de folhas carregadas no
cassete para o máximo de 100.

5

Selecione OK na caixa de mensagens Instrução do duplex manual a partir da tela do
driver da impressora. Todas as página ímpares serão impressas.
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Caixa de impressão
Um trabalho de impressão pode ser salvo na Caixa de impressão no computador e impresso a partir da máquina quando
necessário. Use o painel de operação da máquina para imprimir o trabalho de impressão armazenado em uma Caixa de
impressão.
As quatro possíveis seleções para a Caixa de impressão são a caixa Padrão e Caixas 1 - 3.
Nota A pasta a ser usada para Caixas 1 - 3 pode ser definida na Ferramenta predefinida. Consulte Configurações
do Programa na página 2-28.

Caixa de impressão
Salvar um trabalho de impressão para uma Caixa de impressão.

1
2
3
4

5

A partir do menu Arquivo de Aplicativo, selecione Imprimir. A tela Imprimir aparece.
Clique em Preferências . A tela Preferências aparece.
Selecione a guia Trabalho tab.
Selecione Armazenamento de trabalho depois selecione Caixa de impressão onde o
trabalho de impressão deve ser armazenado a partir do Padrão, Caixa 1, Caixa 2 ou
Caixa 3.

Defina o nome do trabalho para o trabalho de impressão.
Configurações

Nome do Arquivo

Definido pelo aplicativo <Nome do documento> <mês><dia><ano>
e Não utilize o nome do <hora><minutos><segundos>.prn
aplicativo
Exemplo: PrintBox.docx
Nome do Arquivo: PrintBox 040112 030201.prn
Definido pelo aplicativo <Nome do aplicativo> <mês><dia><ano>
<hora><minutos><segundos>.prn
Exemplo: PrintBox.docx
Nome do Arquivo: Microsoft Word 040112 030201.prn
Personalizado e Usar
nome do trabalho +
data e hora

<Nome Personalizado> <mês><dia><ano>
<hora><minutos><segundos>.prn
Exemplo: Nome Personalizado é Print_A.
Nome do Arquivo: PrintBox 040112 030201.prn

Personalizado e
Substituir arquivo
existente

<Nome Personalizado>.prn
Exemplo: Nome Personalizado é Print_A.
Nome do Arquivo: Print_A.prn
Nota Qualquer trabalho armazenado com o mesmo nome
será sobrescrito.

6

Selecione OK para retornar para a tela Imprimir e selecione OK para iniciar o
armazenamento.
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Imprimir a partir da Caixa de impressão
Imprimir um trabalho de impressão salvo em uma Caixa de Impressão.
Nota Todos os trabalhos de impressão salvos na Caixa de impressão são impressos.
O KYOCERA Client Tool tem que estar em execução no computador a partir do qual a impressão da Caixa de
impressão é executada. Consulte Configurações da Máquina na página 2-22.
Após serem impressos, os trabalhos de impressão na Caixa de impressão são excluídos.

1

Pressione [Caixa de impressão]. P0 aparece no visor do painel de operação.

2

Pressione [] ou [] para selecionar o número da Caixa de impressão (P0 a P3).

Quando P0 é selecionado, os trabalhos salvos na caixa Padrão são impressos.
As seguintes caixas são pré-registradas no Programa Caixa de impressão.
P1: Caixa 1
P2: Caixa 2
P3: Caixa 3
Nota As pastas para Caixas 1 - 3 podem ser alteradas com a Ferramenta
predefinida. Consulte Configurações do Programa na página 2-28 para registrar
programas.

3

Pressione [Iniciar] para iniciar a impressão.

Alterar as Configurações Padrão do Driver da Impressora (Windows 7)
As configurações padrão do driver da impressora podem ser alteradas. Ao selecionar configurações usadas com
frequência, você pode omitir etapas ao imprimir.
O procedimento é o seguinte.

1
2
3
4

Clique no botão iniciar, e depois clique em Dispositivos e Impressoras.
Clique com o botão direito do mouse no ícone do driver da impressora e clique no menu
Propriedades da impressora do driver da impressora.
Clique no botão Preferências da impressora na guia Geral.
Selecione as configurações padrão e clique no botão OK.
Para as configurações, consulte Printer Driver Guia do usuário.

4-6

5

Digitalização

Este capítulo explica os tópicos a seguir.
Digitalizar ................................................................................................................................................................ 5-2
Usando os Programas ........................................................................................................................................... 5-3
Digitalização Rápida (Digitalizar para PDF/Digitalizar para Email/Digitalizar para Pasta) ............................... 5-4
Digitalização usando TWAIN/WIA ......................................................................................................................... 5-5

5-1

Digitalização

Digitalizar
É fácil digitalizar a partir do painel de operação na máquina. A função Digitalizar executa a digitalização com as seguintes
configurações. P0 é o status da digitalização sem usar o programa predefinido.
Item

Valor

Tamanho original

Se a unidade da configuração polegadas: Carta
Se a unidade da configuração mm: A4
Para detalhes sobre a unidade da configuração, consulte Configuração na
página 2-37.

Resolução

300 × 300 dpi

Inverter imagem

Desmarcado

Nítido

Nenhum

Qualidade do original

Texto + Foto

Digitalização colorida

Quatro Cores

Densidade

Normal 0

Nome da saída

Digitalizar

Formato do Arquivo

PDF

Pasta de destino

Para Windows Vista/Windows 7: C:\Users\<user >\My Documents
Para Windows XP: C:\Documents and Settings\<nome de usuário>\My Documents

Nota O Programa é usado para alterar as configurações. Consulte Usando os Programas na página 5-3.
Ao usar o Digitalizar, o KYOCERA Client Tool deve estar executando no computador. Consulte Acessando o
KYOCERA Client Tool na página 2-22.

1

Pressione [Digitalizar]. P0 aparece no visor no painel de operação.

2

Coloque os originais. Para detalhes, consulte Colocação de Originais na página 2-16.

3

Para usar um programa, selecione o número do programa (P0 a P3).

Pressione [] ou [] para selecionar o número do programa.
Nota Para detalhes sobre as funções que estão registradas em programas, consulte
Usando os Programas na página 5-3.
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4

Pressione [Iniciar] para iniciar a digitalização.

Usando os Programas
Se houver configurações que são alteradas com frequência do estado padrão, registre as configurações em um
programa. Você pode simplesmente selecionar o número de programa para chamar de volta estas funções.
As funções de digitalização podem ser registradas em três programas.
Os programas abaixo foram pré-registrados. Os conteúdos registrados podem ser registrados novamente para uma
utilização mais fácil no seu ambiente.
Item

Programa1

Programa2

Programa3

Nome

Pasta 1

Pasta 2

Pasta 3

Tamanho original

A4 (Carta)

A4 (Carta)

A4 (Carta)

Imagem original

Texto + Foto

Texto + Foto

Texto + Foto

Inverter imagem

Desativado

Desativado

Desativado

Nítido

Baixo

Baixo

Baixo

Digitalizar colorido

Quatro Cores

Quatro Cores

Quatro Cores

Densidade

Normal 0

Normal 0

Normal 0

Resolução

300 × 300 dpi

300 × 300 dpi

300 × 300 dpi

Nome da saída

Digitalizar

Digitalizar

Digitalizar

Formato do Arquivo

PDF

PDF

PDF

Qualidade

—

—

—

Pasta de destino

C:\Users\<user >\My Documents (Windows Vista/Windows 7)
C:\Documents and Settings\<nome de usuário>\My Documents (Windows XP)

Nota Para detalhes sobre o registro do programa e as várias funções, consulte Configurações do Programa na
página 2-28.
Consulte Digitalizar na página 5-2 para chamar novamente os programas.
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Digitalização Rápida (Digitalizar para PDF/Digitalizar para Email/Digitalizar
para Pasta)
Execute a digitalização a partir do KYOCERA Client Tool. Com a Digitalização rápida, os 3 tipos a seguir de digitalização
são possíveis.
Digitalizar para PDF: Salva a imagem digitalizada no formato PDF. A pasta é especificada após a digitalização.
Digitalizar para E-mail: Anexa a imagem digitalizada a uma mensagem de E-mail.
Digitalizar para Pasta: Salva a imagem digitalizada para uma pasta especificada.
Nota A pasta onde a imagem digitalizada será salva e o formato do arquivo podem ser definidos com antecedência
no KYOCERA Client Tool. Consulte Configurações de Digitalização Rápida/TWAIN na página 2-34.

1

2
3

4

Coloque os originais. Para detalhes, consulte Colocação de Originais na página 2-16.

Inicie o KYOCERA Client Tool conforme explicado no Acessando o KYOCERA Client Tool
na página 2-22.
Clique no ícone Digitalizar para PDF, Digitalizar para E-mail ou Digitalizar para Pasta
na guia Digitalizar. Dá-se início a digitalização.

Digitalizar para PDF
Dá-se início a digitalização. Quando a digitalização termina, a caixa de diálogo Salvar
arquivo PDF como aparece. Especifique o nome do arquivo PDF e a pasta na qual a
imagem será salva.
Digitalizar para E-mail
Dá-se início a digitalização. Quando a digitalização termina, o programa de e-mail inicia e
a imagem digitalizada é anexada. Insira o endereço, assunto e mensagem, e em seguida
envie.
Digitalizar para Pasta
A caixa de diálogo Procurar por pasta aparece. Especifique a pasta na qual a imagem
será salva e clique em [OK]. Dá-se início a digitalização.
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Digitalização usando TWAIN/WIA
Esta seção explica como digitalizar um original usando TWAIN/WIA.
O procedimento para digitalizar usando o driver TWAIN é explicado como um exemplo. O driver WIA é usado da mesma
maneira.

1

2
3

Coloque os originais. Para detalhes, consulte Colocação de Originais na página 2-16.

Ative o aplicativo compatível TWAIN.
Selecione a máquina que está usando o aplicativo e exiba a tela TWAIN.
Nota Para selecionar a máquina, consulte o Guia de Operação ou Ajuda para cada
software do aplicativo.

4

Selecione as configurações de digitalização na tela TWAIN que abre.

8
1
9

2
3
4 6
5

7
10
14

11
15

12

13

As configurações que aparecem na tela TWAIN são como segue.
Nº
1

Item

Descrição

Tamanho original Especifica o tamanho dos originais que estão sendo
digitalizados.
Valor: Carta, Statement, Executivo, A4, A5, A6, B5 (JIS), B5
(ISO), 16K, Personalizado
Nota Consulte Configuração na página 2-37 para selecionar
Personalizado.

2

Cor do
escaneamento

Seleciona a configuração do modo cor.
Valor: Monocromático, Escala de cinza, Quatro cores
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Nº

Item

Descrição

3

Resolução

Seleciona o grau de resolução da digitalização.
Valor: 200 × 200 dpi, 300 × 300 dpi, 400 × 400 dpi,
600 × 600 dpi

4

Nítido

Ajusta a nitidez da imagem.
Valor: Nenhum, Baixo, Médio, Alto, Descreen (Mancha os
contornos e reduz a nitidez.)

5

Imagem original

Seleciona o tipo da imagem original para melhores resultados.
Valor: Texto, Foto, Texto+Foto

6

Densidade

Seleciona a densidade.
Valor: -3 (Clarear) para 3 (Escurecer)

7

Inverter imagem

Quando selecionado, a cor da imagem reverte.

8

Redefinir

Redefine as configurações para os valores pré-determinados.

9

Área de
visualização

Ajusta a visualização da imagem digitalizada. A imagem pode
ser ampliada, girada, cortada ou movida.

10

Lista de detalhes

Exibe uma lista das configurações.

11

Ajuda

Exibe a tela Ajuda.

12

Pré-digitalização

Obtém uma imagem de visualização.

13

Digitalizar

Executa a digitalização e devolve a imagem para o aplicativo.

14

Fechar

Fecha a tela TWAIN.

15

Sobre

Exibe o número da versão do driver.
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Este capítulo explica os tópicos a seguir.
Informações Gerais................................................................................................................................................ 6-2
Substituição do Kit de Toner ................................................................................................................................ 6-2
Substituição do Kit de Manutenção ..................................................................................................................... 6-5
Limpeza da Máquina .............................................................................................................................................. 6-5
Menu Manutenção.................................................................................................................................................. 6-7
O Não Uso Prolongado e a Movimentação da Máquina ..................................................................................... 6-8
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Informações Gerais
Este capítulo descreve as tarefas básicas de manutenção que você pode executar na máquina. Você pode substituir o
recipiente de toner de acordo com o status da máquina:
As peças internas também precisam de limpeza periódica.
Nota Informação de Recolha de Chips de Memória - O chip de memória anexado ao recipiente de toner é concebido
para melhorar a conveniência para o usuário final; para suportar a operação de reciclagem dos recipientes de toner
vazios; e para coletar informações para suportar o novo planejamento e desenvolvimento do produto. As
informações coletadas são anônimas - não podem ser associadas a qualquer indivíduo e os dados são destinados
a serem usados de forma anônima.

Substituição do Kit de Toner
O indicador Atenção identifica o status do toner em dois estágios do uso do toner.
•
•

Quando a máquina fica com o nível de toner baixo, o indicador Atenção pisca e uma mensagem aparece no
KYOCERA Client Tool. Observe que nem sempre é necessário a substituição nesta fase.
Se você ignorar o status acima e continuar a imprimir, o E-0007 aparece no visor no painel de operação, o indicador
Atenção acenderá antes do toner terminar e a máquina parará. O recipiente de toner tem então que ser substituído
imediatamente.

Em qualquer um dos casos, substitua o recipiente de toner.
Nota Se Toner não genuíno está instalado aparece no KYOCERA Client Tool após o recipiente de toner ter sido
substituído, o recipiente de toner instalado não é genuíno.
O fabricante não assume responsabilidade por danos causados pelo uso de um toner não genuíno.
Recomendamos que você use somente os recipientes de toner genuínos.
Quando você deseja usar o recipiente de toner instalado no momento, pressione a Tecla Selecionar modo e
[Parar/Redefinir] simultaneamente por 3 segundos ou mais.

Frequência da substituição do recipiente de toner
De acordo com a ISO 19752 e com o EcoPrint desligado supõe-se que o recipiente de toner pode imprimir conforme
segue (papel A4/Carta): 2500 páginas.
Você pode imprimir uma página de status para verificar quando de toner resta no recipiente de toner. O Indicador de Toner
na seção de status dos bens de consumo na página de status mostra uma barra de progresso, que representa
aproximadamente quanto de toner que resta no recipiente de toner.

Kit de Toner Inicial
O recipiente de toner embalado com a nova máquina é um kit de toner inicial. O kit de toner inicial dura uma média 700
páginas.

Kits de Toner
Para melhores resultados, recomendamos que use apenas as peças e suprimentos da Kyocera genuínos. Caso algum
dano seja causado pela aplicação de um toner além do toner original, então este dano está excluído da garantia.
Um novo kit de toner contém os seguintes itens:
•
•
•

Kit de Toner
Saco plástico de descarte para o recipiente de toner antigo
Guia de Instalação
Nota Não remova o recipiente de toner da caixa até você estar pronto para instalá-lo na máquina.
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Substituindo o Recipiente de Toner
Esta seção explica como substituir o recipiente de toner.

CUIDADO Não tente incinerar o recipiente de toner. Faíscas perigosas poderão provocar queimaduras.

IMPORTANTE Durante a substituição do recipiente de toner, afastar temporariamente os suportes de
armazenamento e os suprimentos do computador (como por exemplo disquetes) para longe do recipiente de toner.
Isto é para evitar danos a mídia através do magnetismo do toner.
A KYOCERA Document Solutions Inc. não é responsável por quaisquer danos ou problemas decorrentes do uso de
recipientes de toner que não são os designados como recipientes de toner originais da Kyocera. Para um
desempenho ótimo, recomenda-se também o uso apenas de recipientes de toner Kyocera que se destinam
especificamente para uso no seu país ou região. Se o recipiente de toner para outros destinos for instalado, a
máquina parará a impressão.
Nota Você não tem que desligar a máquina antes de começar a substituição. Quaisquer dados que podem estar
sendo processados na máquina serão excluídos se você desligar a máquina.

1

Abra a tampa frontal.

2

Puxe para fora o recipiente de toner.

Nota Coloque o recipiente do toner antigo em um saco plástico (fornecido com o kit
de toner novo) e depois descarte-o de acordo com os códigos ou regulamentos
locais para o descarte de resíduos.
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3

4

5

Retire o novo recipiente do toner para fora do kit de toner. Agite o novo recipiente do toner
por pelo menos 10 vezes como mostrado na figura para distribuir o toner uniformemente
dentro do recipiente.

Instale o novo recipiente de toner na máquina. Empurre-o com firmeza até ouvir um som
de clique.

Feche a tampa frontal. O toner é recarregado em aproximadamente 4 segundos.

Nota Se a tampa frontal não fecha, verifique se o novo recipiente de toner está
instalado corretamente (na etapa 4).
Após utilizar, sempre jogue fora o recipiente de toner de acordo com os
regulamentos e as leis locais, estaduais e federais.
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Substituição do Kit de Manutenção
Quando a máquina imprime 100.000 páginas, uma mensagem é impressa indicando que o kit de manutenção deve ser
substituído. O kit de manutenção tem de ser substituído imediatamente.
Para substituir o kit de manutenção, contacte o seu representante de serviços.
Conteúdos:
•
•
•
•
•
•

Unidade do cilindro
Unidade reveladora
Caixa de resíduos de toner
Rolo de alimentação
Guia de alimentação de papel inferior
Rolo de transferência

Limpeza da Máquina
Limpe a máquina regularmente para garantir resultados de ótima qualidade.

Tampa do Original/Vidro de Exposição
Limpe o lado de trás da tampa original e o vidro de exposição com um pano macio umedecido com álcool ou detergente
suave.

Nota Não use solventes orgânicos ou outros produtos químicos fortes.

Interior da Máquina
Para evitar problemas na qualidade da impressão, o interior da máquina deve ser limpo cada vez que o recipiente do
toner for substituído.

1

Abra a tampa traseira.
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2

Use um pano limpo, que não solta pelo para limpar a poeira e sujeira dos rolos de borracha
e metal, unidade transportadora e unidade de alimentação de papel.

Rolo de Borracha
Rolo de Metal
Unidade
Transportadora
Unidade de
Alimentação de
Papel

Rolo de
Transferência
Cilindro

IMPORTANTE Tome cuidado para não tocar no cilindro e rolo de transferência (preto)
durante a limpeza.
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Menu Manutenção
O Menu de Manutenção no qual o usuário pode realizar ajustes a partir do KYOCERA Client Tool é descrito abaixo.
Consulte também KYOCERA Client Tool Guia do usuário.

Menu Manutenção
Ajustar qualidade
de impressão

Ajustar posição de
impressão

Descrição
Ajuste de carga do
cilindro

Ao imprimir a qualidade deteriorou, a saída do carregador principal pode
ser alterada para restaurar a qualidade de impressão.

Ajuste da altitude

Se você está usando a máquina em uma altitude de 1500 m ou superior e
a qualidade da impressão deteriorou, a Ajuste da altitude pode ser
usada para restaurar a qualidade da impressão.

Vivif. do Tambor

Execute a vivif. do tambor quando as imagens mostram listras com linhas
brancas.

Posição inicial da
impressão

Impressão de um lado
Ajusta a posição de imagem impressa.

B
A

A: Borda
esquerda
B: Borda
superior
Margens de
impressão

Ajusta a largura das margens da
borda superior, borda inferior, borda
esquerda e borda direita.
Nota Esta configuração não é eficaz
para a impressão a partir da máquina.

Borda
superior: +10

B

A

C

D

A: Borda
Borda
esquerda
superior: +10
B: Borda
superior
C: Borda direita
D: Borda inferior
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Menu Manutenção
Ajustar posição de
escaneamento

Descrição
Posição inicial do
escaneamento

Ajusta a posição da imagem
digitalizada.

Vidro de
Originais: -10
Margens de ó
escaneamento

Ajusta a largura das margens da
borda superior, borda inferior, borda
esquerda e borda direita.

B

A

C

D

A: Borda
Borda
esquerda
superior: +10
B: Borda
superior
C: Borda direita
D: Borda inferior
Restaurar padrões de fábrica

Restaura as configurações padrão de fábrica.

O Não Uso Prolongado e a Movimentação da Máquina
Não Uso Prolongado
Se você deixar a máquina ociosa por um período de tempo longo, remova o cabo de alimentação da tomada.
Nós recomendamos que você consulte o seu revendedor para saber quais as providências que você deve tomar para
evitar danos possíveis que podem ocorrer quando a máquina for usada da próxima vez.

Movimentação da Máquina
Quando você mover a máquina:
•
•
•
•

Mova-a gentilmente.
Mantenha-a o mais reto possível para evitar que o toner derrame dentro da máquina.
Certifique-se de consultar um representante técnico antes de tentar transportar a máquina a longa distância.
Mantenha a máquina na horizontal.

AVISO Se você estiver enviando a máquina, remova e embale a unidade reveladora e a unidade de
cilindro em um saco plástico e envie-os separadamente da máquina.
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Solução de Problemas

Este capítulo explica os tópicos a seguir.
Solução de erros de funcionamento .................................................................................................................... 7-2
Mensagens de Erro ................................................................................................................................................ 7-7
Desobstrução dos atolamentos de papel .......................................................................................................... 7-10
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Solução de erros de funcionamento
A tabela abaixo oferece orientações gerais para a solução de problemas.
Se ocorrer um problema com a máquina, examine os pontos de verificação e execute os procedimentos indicados nas
páginas a seguir. Se o problema persistir, entre em contato com o Representante de Serviços.
Página de
Referência

Sintoma

Pontos de verificação

Ações corretivas

A tela não responde
quando a chave de
energia está ligada.

Verificar o cabo de energia

Conecte ambas as extremidades do
cabo de energia com firmeza.

2-2

Pressionando [Iniciar]
não produz cópias.

Há uma mensagem na tela da
máquina, no KYOCERA Client Tool,
ou no Monitor de Status?

Determine a resposta apropriada para
a mensagem e responda
adequadamente.
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A máquina está em modo de Espera?

Pressione qualquer tecla no painel de
operação para restabelecer a máquina
do modo de Espera.

—

Verificar o cabo de energia.

Conecte ambas as extremidades do
cabo de energia com firmeza.

2-2

—

Pressione a chave Energia.

—

Verificar o cabo de energia.

Conecte ambas as extremidades do
cabo de energia com segurança.

2-2

A máquina está ligada?

Ligue a chave de energia.

—

O cabo da interface está conectado?

Conecte o cabo da interface correto
com segurança.

2-2

A máquina foi ligada antes do cabo da
interface ser conectado?

Ligue a máquina após conectar o cabo
da interface.

2-2

O trabalho de impressão pausou?

Retomar a impressão.

—

O indicador Atenção está aceso ou
piscando?
Um código de erro aparece no visor do
painel de operação?

Usando as informações na página 7-7,
verifique se ocorreu um erro e limpe-o.
Se os indicadores mostram um padrão
não descrito na página 7-7, desligue a
chave de energia e ligue novamente.
Imprima o trabalho novamente.

7-7

Verifique se a página de status pode
ser impressa.

Se a página de status foi impressa
com sucesso, pode haver um
problema com a conexão do
computador. Verifique a conexão.
Para imprimir a página de status,
consulte Imprimir Página de Status na
página 2-43.

2-2

Verifique o cabo da interface.

Conecte ambas as extremidades do
cabo da interface com segurança.
Tente substituir o cabo da interface.

2-2

Verifique os arquivos de programa e o
software aplicativo.

Tente imprimir outro arquivo ou usar
outro comando de impressão. Se o
problema ocorre com um arquivo
específico ou aplicativo, verifique as
configurações da impressora para
aquele aplicativo.

—

Os indicadores estão
desativados e o motor
não está funcionando.
A máquina não imprimirá
a partir do computador.

A máquina imprime uma
página de status, mas os
dados do computador
não estão sendo
impressos.
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Página de
Referência

Sintoma

Pontos de verificação

Ações corretivas

Vapor é emitido próximo à
bandeja interna.

Verifique se a temperatura está baixa
perto do local da máquina, ou se o
papel que está sendo usado foi
exposto à umidade.

Dependendo do ambiente operacional
da máquina, o calor gerado durante a
impressão pode evaporar a umidade
da água no papel impresso, emitindo
vapor a partir da máquina. Neste caso,
a impressão pode continuar sem
nenhum problema.
Para corrigir isto, aumente a
temperatura do ambiente e use papel
que foi armazenado em um local seco.

—

Folhas em branco são
ejetadas.

Os originais estão colocados de forma
correta?

Ao colocar os originais no vidro de
exposição, coloque-os com a face
voltada para baixo e alinhe-os com as
placas indicadoras do tamanho do
original.

2-16

Impressão totalmente
preta ou impressão
fraca.

—

Abra a tampa traseira e pressione os
pontos mostrados na figura. Se o
problema não for resolvido mesmo
após imprimir várias páginas, chame a
assistência.

—

O papel atola
frequentemente.

O papel está colocado de maneira
correta?

Coloque o papel de forma correta.

O tipo do papel é o adequado? Está
em boas condições?

Remova o papel, vire-o e volte a
colocá-lo.

2-4

O papel está encurvado, dobrado ou
amassado?

Substitua o papel por outro novo.

2-4

Há algum pedaço de papel solto ou
atolado na máquina?

Remova qualquer papel atolado.

7-10

—

Coloque o papel de forma correta.

2-11

2 ou mais folhas
sobrepõem-se ao serem
ejetadas. (alimentação
múltipla)
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Página de
Referência

Sintoma

Pontos de verificação

Ações corretivas

As impressões estão
enrugadas.

O papel está úmido?

Substitua o papel por outro novo.

2-4

As impressões estão
enroladas.

O papel está úmido?

Substitua o papel por outro novo.

2-4

Está faltando texto na
página de teste do
Windows.

—

Este é um problema específico do SO
do Windows. Não é um problema da
máquina. Não afeta a qualidade da
impressão.

—

As impressões têm
falhas ou pontos
isolados.

Verifique a Ajuste de carga do
cilindro no Menu Manutenção.

Aumente o valor de ajuste para a
Ajuste de carga do cilindro no Menu
Manutenção.

6-7

—

Execute Vivif. do tambor no Menu
Manutenção.

6-7

—

O cilindro ou a unidade reveladora
podem estar danificado. Se o
problema não for resolvido mesmo
após imprimir várias páginas, chame a
assistência.

—

As impressões possuem
linhas verticais

—

A unidade do cilindro pode estar
danificada. Se o problema não for
resolvido mesmo após imprimir várias
páginas, chame a assistência.

—

Impressão fraca ou
manchada.

Verifique o recipiente de toner.

Se necessário, substitua o recipiente
de toner.

6-2

Verifique a configuração da
Densidade de impressão no
KYOCERA Client Tool.

Diminua o valor de ajuste para a
configuração da Densidade de
impressão no KYOCERA Client Tool.

2-39

Verifique a Ajuste de carga do
cilindro no Menu Manutenção.

Diminua o valor de ajuste para a
Ajuste de carga do cilindro no Menu
Manutenção.

6-7
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Página de
Referência

Sintoma

Pontos de verificação

Ações corretivas

A altitude é1500 m ou
mais e as impressões
são muito claras.

Verifique o Ajuste de altitude no
Menu Manutenção.

Defina o Ajuste de altitude no Menu
Manutenção para 1. Se ainda não
houver melhorias, altere o valor para
2.

6-7

Fundo cinza.

Verifique o recipiente de toner.

Se necessário, substitua o recipiente
de toner.

6-2

Verifique o Ajuste de carga do
cilindro no Menu Manutenção.

Aumente o valor de ajuste para a
Ajuste de carga do cilindro no Menu
Manutenção.

6-7

—

Execute Vivif. do tambor no Menu
Manutenção.

6-7

Verifique a configuração da
Densidade de impressão no
KYOCERA Client Tool.

Diminua o valor de ajuste para a
Densidade de impressão no
KYOCERA Client Tool.

2-39

Verifique o Ajuste de carga do
cilindro no Menu Manutenção.

Aumente o valor de ajuste para a
Ajuste de carga do cilindro no Menu
Manutenção.

6-7

O interior da máquina está sujo?

Se o problema não for resolvido
mesmo após imprimir várias páginas,
limpe os rolos, unidade transportadora
e a unidade de alimentação de papel.
Se o problema não for resolvido
mesmo após a limpeza, chame a
assistência.

6-5

A imagem anterior
permanece levemente
impressa no papel
pré-perfurado.

Verifique a Ajuste de carga do
cilindro no Menu Manutenção.

Aumente o valor de ajuste para a
Ajuste de carga do cilindro no Menu
Manutenção.
Aumente o valor de ajuste 1 nível de
cada vez do valor atual.
Se não houver melhorias após o valor
ser aumentado por 1 nível, aumente
por 1 nível novamente.
Se ainda não houver melhorias,
retorne a configuração para o valor
original.

6-7

Fundo cinza com linhas
horizontais perto da
borda superior.

Verifique a Ajuste de carga do
cilindro no Menu Manutenção.

Aumente o valor de ajuste para a
Ajuste de carga do cilindro no Menu
Manutenção.

6-7

Sujeira na borda
superior ou atrás do
papel.

7-5

Solução de Problemas

Página de
Referência

Sintoma

Pontos de verificação

Ações corretivas

As cópias apresentam
uma superposição de
formas (os pontos estão
agrupados em formas e
não estão alinhados
uniformemente).

O original é uma fotografia impressa?

Defina a qualidade da imagem para
Foto.

2-30

Os textos não são
impressos de forma
clara.

Você escolheu a qualidade de imagem
apropriada para o original?

Selecione a qualidade de imagem
apropriada.

2-30

As imagens estão
distorcidas.

Os originais estão colocados de forma
correta?

Ao colocar os originais no vidro de
exposição, alinhe-os com as placas de
indicação do tamanho do original.

2-16

O papel está colocado de maneira
correta?

Verifique a posição das guias de
largura do papel.

2-12

As configurações do software do
aplicativo no PC estão configuradas
apropriadamente?

Verifique se as configurações de
impressão estão corretas no software
aplicativo e no driver da impressora.

—

Verifique o cabo da interface.

Conecte ambas as extremidades do
cabo da interface com segurança.
Tente substituir o cabo da interface.

2-2

O local do salvamento está
especificado corretamente?

Verifique o caminho da pasta onde as
imagens digitalizadas serão salvas.

2-34

Não pode digitalizar.

Dicas
Os problemas da máquina podem ser resolvidos facilmente seguindo as dicas abaixo. Quando você encontrar um
problema que não pode ser resolvido seguindo as orientações acima, tente o seguinte:
•
•

•

Reinicie o computador que você está usando para enviar trabalhos de impressão para a máquina.
Obtenha e use a versão mais recente do driver de impressora. As versões mais recentes de drivers de impressora e
utilitários estão disponíveis no:
http://www.kyoceradocumentsolutions.com.
Certifique-se de que os procedimentos para imprimir são seguidos de forma correta no software aplicativo. Consulte a
documentação fornecida como software aplicativo.
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Mensagens de Erro
Se ocorreu um problema na máquina, você será notificado pelo seguinte visor.
•
•
•

O indicador Atenção no painel de operação está aceso ou piscando.
Um código de erro aparece no visor do painel de operação.
O KYOCERA Client Tool e Monitor de Status exibirão o status da máquina.

Se o indicador Atenção está aceso ou piscando e um código de erro aparece no visor no painel de operação, verifique o
KYOCERA Client Tool ou Monitor de Status.

Código de erro E-0001

Isto é exibido na repetição de segmentos de dois dígitos (E-, 00 e 01).

Nota Se os indicadores acendem ou piscam repetidamente de maneiras não descritas acima, provavelmente
ocorreu um erro de serviço. Desligue a chave de energia, desconecte o cabo de energia e em seguida conecte o
cabo de energia novamente e ligue a chave de energia. Isto pode limpar o erro. Mesmo se o erro não foi apagado,
entre em contato com o Representante técnico.
Os problemas que podem ser resolvidos pelo usuário são descritos abaixo.

Código de
erro

Mensagem exibida no
KYOCERA Client Tool
e no Monitor de
Status*

Significado

Solução

C-F040

Ocorreu um erro

Ocorreu um erro na máquina.

Desligue a chave de energia principal e
depois ligue-a novamente.

C-####

Ocorreu um erro

Ocorreu um erro na máquina.

Faça uma observação do código do erro
exibido no painel de operação e entre em
contato com o seu representante técnico.

(exceto C-F040)
E-0001

Toner não genuíno
está instalado

O recipiente de toner instalado não
é genuíno.

O fabricante não assume
responsabilidade por danos causados
pelo uso de um toner não genuíno.
Recomendamos que você use somente
os recipientes de toner genuínos.
Quando você deseja usar o recipiente de
toner instalado no momento, pressione a
Tecla Selecionar modo e
[Parar/Redefinir] simultaneamente por 3
segundos ou mais.

E-0002

Ocorreu um erro

A especificação regional do
recipiente de toner instalado não
corresponde à especificação da
máquina.

Instale o recipiente de toner
especificado.

E-0003

Memória Cheia

A digitalização não pode ser
realizada devido à memória
insuficiente do scanner.

Somente as páginas digitalizadas estão
disponíveis. Pressione [Parar/Redefinir]
e o trabalho será cancelado.
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Código de
erro

Mensagem exibida no
KYOCERA Client Tool
e no Monitor de
Status*

E-0004

Significado

Solução

Ocorreu um erro

O número de páginas digitalizadas
excede o número máximo.

O número máximo de páginas de
originais digitalizados é 99. Somente as
páginas digitalizadas estão disponíveis.
Pressione [Parar/Redefinir] e o trabalho
será cancelado.

E-0007

Colocar toner

O toner terminou.

Substitua-o com um novo recipiente de
toner.

E-0008

Tampa aberta

A tampa traseira ou a tampa frontal
está aberta.

Feche a tampa traseira ou a tampa
frontal.

E-0009

Bandeja interna cheia

A bandeja interna está cheia de
papel.

A máquina para após 100 folhas serem
impressas. Retire o papel da bandeja
interna e pressione [Iniciar] para retomar
a impressão.

E-0012

Estouro de memória

Incapaz de continuar o trabalho
porque a memória está
completamente usada.

Mude a resolução da impressora de Fast
1200 para 600 dpi. Consulte Printer
Driver Guia do usuário.

E-0014

Colocar papel

O tamanho do papel na fonte de
papel é diferente da configuração
do driver da impressora ou do
KYOCERA Client Tool.

Carregue o tamanho apropriado de papel
na fonte de papel.

E-0015

—

O cabo USB não está conectado.

Pressione [Parar/Redefinir] e conecte o
cabo USB.

O PC está desligado.

Pressione [Parar/Redefinir] e ligue o
PC.

Não é possível encontrar o
KYOCERA Client Tool.

Pressione [Parar/Redefinir] e abra o
KYOCERA Client Tool.

O cabo USB não está conectado.

Conecte o cabo USB.

O cabo de rede não está
conectado.

Conecte o cabo de rede.

A máquina está desligada.

Ligue a máquina.

Não é possível encontrar o driver
apropriado.

Instale o driver apropriado.

—

Não conectado

E-0018

—

O arquivo não existe na Caixa de
impressão.

Pressione [Parar/Redefinir].

E-0019

—

A máquina não pode executar esse
programa devido a um tamanho de
original não utilizável estar
registrado no programa.

Pressione [Parar/Redefinir] e altere as
configurações do programa.

J-0511

Obstrução de papel

Ocorreu um atolamento de papel
na tampa traseira.

Consulte Desobstrução dos atolamentos
de papel na página 7-10 e remova o
papel atolado.

PF

Colocar papel

Um atolamento de papel ocorreu
no cassete.

Consulte Desobstrução dos atolamentos
de papel na página 7-10 e remova o
papel atolado.

Não há papel na fonte de papel.

Carregue papel na fonte de papel.
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Mensagem exibida no
KYOCERA Client Tool
e no Monitor de
Status*

Significado

Solução

—

O toner será
esvaziado logo.

Está quase na hora de trocar o kit
de toner.

Obtenha um novo kit de toner.

—

Substituição do kit de
manutenção

A substituição do kit de
manutenção é necessária a cada
100.000 imagens de impressão.

Substituição do Kit de Manutenção.

Código de
erro

*

Os eventos para os quais o Monitor de Status fornece notificação podem ser definidos na Configuração.
Consulte Configuração na página 2-37.
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Desobstrução dos atolamentos de papel
Se o papel atola no sistema de transporte, ou nenhuma folha de papel foi alimentada, a máquina desliga-se
automaticamente e o indicador Atenção piscará. O KYOCERA Client Tool pode indicar o local do atolamento de papel (o
componente onde o atolamento de papel ocorreu). Remova o atolamento de papel. Após remover o atolamento de papel,
a máquina reiniciará a impressão.

Possíveis Locais de Atolamento de Papel
As posições do atolamento de papel detalhadas são as seguintes. Consulte o número da página indicado para remover o
atolamento de papel.

A

B
Locais do
Atolamento
de Papel

Código de
erro

Mensagem exibida no KYOCERA
Client Tool e no Monitor de
Descrição
Status

A

J-0511

Obstrução de papel

Ocorreu um atolamento de papel na
tampa traseira.

7-11, 7-12

B

PF*

Colocar papel.

Um atolamento de papel ocorreu no
cassete.

7-13, 7-14

*

Página de
referência

PF também aparece quando o papel termina. Neste caso, adicione papel. Consulte Colocar Papel na
página 2-4.

Considerações Gerais para Desobstruir Atolamentos
Tenha em mente as seguintes considerações ao tentar remover o atolamento de papel:

CUIDADO Ao remover o atolamento de papel, puxe o papel gentilmente para não rasgá-lo. Pedaços de
papel rasgados são difíceis de remover e podem ser facilmente negligenciados, impedindo a recuperação
do atolamento de papel.
•

•

Se ocorrer atolamentos de papel com frequência, tente usar um tipo de papel diferente, substitua o papel com papel
de outra resma ou vire a pilha de papel. A máquina pode ter problemas se o atolamento de papel retornar após o
papel ser substituído.
Determinar se as páginas atoladas são reproduzidas normalmente após a impressão ser retomada, depende do local
do atolamento de papel.
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Tampa Traseira
Siga as etapas abaixo para desobstruir os atolamentos de papel dentro da
tampa traseira.
Nota Quando a tampa frontal é aberta ou fechada, o papel dentro da
máquina pode ser descarregado.

1

2
1

2

Cilindro

Rolo de
Transferência

IMPORTANTE Tome cuidado
para não tocar no cilindro e rolo
de transferência (preto).

3
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7-12

5

CUIDADO A unidade do fusor dentro
da máquina está quente. Não o
toque, já que pode resultar em
queimaduras.

6

2
1

7

1
2

Nota Fehce a tampa superior primeiro e depois
feche a tampa traseira.

Feche a tampa traseira para limpar o erro. A
máquina esquenta e retoma a impressão.
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Cassete
Siga os passos abaixo para desobstruir os atolamentos de papel no cassete.

IMPORTANTE Não tente retirar papel que já tenha sido alimentado parcialmente. Consulte Tampa Traseira na
página 7-11.
Nota Não abra ou feche a tampa frontal ou tampa traseira antes de remover o papel atolado.

1

2

3
Retire qualquer papel alimentado
parcialmente.

4

5

Verifique para ver se o papel é
colocado corretamente. Se não,
carregue novamente o papel.
Pressione [Iniciar] para
desobstruir o erro e a máquina
aquece e retoma a impressão.
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Se ocorrer uma falha na alimentação de papel
Verifique e reduza o número de folhas de papel carregado
Se uma quantidade excessiva de papel espesso é carregado no cassete, talvez não seja
alimentado. Neste caso, reduza o número de folhas a ser carregado.

Arrejar a extremidade e alisar a ondulação
Remova todas as páginas pares (incluindo a folha de instrução) da bandeja interna, folheie as
folhas para separá-las antes do carregamento.

Se o papel está ondulado na extremidade, alise-o antes do recarregamento.

Sem alimentação de papel devido a extremidade da página ondulada
Quando a alimentação de papel falha porque a extremidade do papel está ondulada, vire o
papel de cabeça para baixo e carregue-o novamente.
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Especificações
Nota Estas especificações podem ser alteradas sem aviso prévio.

Funções comuns
Item

Descrição

Tipo

Desktop

Método de Impressão

Eletrofotografia por laser semi-condutor

Gramatura

60 a 220 g/m²

Tipo de Papel

Comum, Pré-impresso, Etiquetas, Bond, Reciclado, Velino, Áspero,
Timbrado, Colorido, Pré-perfurado, Envelope, Papel Cartão, Papel
espesso, Alta qualidade, Personalizado 1 a 8

Tempo de aquecimento
(22 °C/71,6 °F, 60%RH)

Energia Ligada

20 segundos ou menos

Espera

12 segundos ou menos

Capacidade de Papel
Capacidade da bandeja
interna

250 folhas (80 g/m²)
Papel padrão

100 folhas (80 g/m²) (A máquina pausa depois que 100 folhas tiverem
sido imprimidas.)

Papel especial

1 folha

Cópia contínua

1 a 99 folhas

Sistema de Gravação de Imagem

Laser semi-condutor e eletrofotografia

Memória

ROM: 32 MB, RAM: 64 MB

Interface

Conector da Interface USB: 1 (USB de alta velocidade)

Ambiente Operacional

Temperatura

10 a 32,5 °C/50 a 90,5 °F

Umidade

15 a 80%

Altitude

máximo de 3500 m/11.482,8 ft

Brilho

máximo de 1500 lux

Dimensão (L × P × A)

390 × 333 × 317 mm
15-3/8 × 13-1/8 × 12-1/2"

Peso (com o kit de toner)

8,7 kg/19,14 lb

Espaço Necessário (L x P)

390 × 645 mm
15-3/8 × 25-3/8"

Requerimentos de Potência

Modelo de especificação de 230 V: 220 a 240 V (50 Hz/60 Hz, 3,1 A)
Modelo de especificação de 120 V: 120 V (60 Hz, 6,0 A)

8-2

Anexo

Funções de cópia
Item

Descrição

Tamanho do Papel

A4, A5, A6, Folio, JIS B5, ISO B5, Carta, Legal, Statement, Executivo,
Oficio II (216 × 340 mm, 8-1/2 × 13 polegadas), 216 × 340 mm, 16 K,
Personalizado (70 × 148 a 216 × 356 mm, 2-3/4 × 5-13/16 to 8-1/2 × 14
polegadas)

Velocidade de
cópia

A4

Light (63 g/m² ou menos): 20 imagens/min
Normal 1 (64 a 69 g/m²): 20 imagens/min
Normal 2 (3) (70 a 105 g/m²): 20 imagens/min

A4 (Modo silencioso)

Light (63 g/m² ou menos): 15 imagens/min
Normal 1 (64 a 69 g/m²): 15 imagens/min
Normal 2 (3) (70 a 105 g/m²): 15 imagens/min
Heavy 1 (106 a 135 g/m²): 14 imagens/min
Heavy 2 (3) (136 a 220 g/m²): 13 imagens/min.

Carta

Light (63 g/m² ou menos): 21 imagens/min
Normal 1 (64 a 69 g/m²): 21 imagens/min
Normal 2 (3) (70 a 105 g/m²): 21 imagens/min

Carta (Modo silencioso)

Light (63 g/m² ou menos): 16 imagens/min
Normal 1 (64 a 69 g/m²): 16 imagens/min
Normal 2 (3) (70 a 105 g/m²): 16 imagens/min
Heavy 1 (106 a 135 g/m²): 14 imagens/min
Heavy 2 (3) (136 a 220 g/m²):13 imagens/min

A5/B5/A6 (Modo
silencioso)

Light (63 g/m² ou menos): 12 imagens/min
Normal 1 (64 a 69 g/m²): 12 imagens/min
Normal 2 (3) (70 a 105 g/m²): 12 imagens/min
Heavy 1 (106 a 135 g/m²): 10 imagens/min
Heavy 2 (3) (136 a 220 g/m²): 9 imagens/min

(300 × 300 dpi)

A5/B5/A6 (a partir da 11º Light (63 g/m² ou menos): 10 imagens/min
imagem)
Normal 1 (64 a 69 g/m²): 10 imagens/min
(Modo silencioso)
Normal 2 (3) (70 a 105 g/m²): 10 imagens/min
Heavy 1 (106 a 135 g/m²): 8 imagens/min
Heavy 2 (3) (136 a 220 g/m²): 8 imagens/min
Tempo até a primeira impressão (A4,
alimentação a partir do cassete)

12 segundos ou menos

Nível de zoom

25 a 400%, acréscimos de 1%

Resolução

600 × 600 dpi

Tipos de Originais Suportados

Folha, Livro, Objetos tridimensionais (tamanho máximo do original:
A4/Carta)

Sistema de Alimentação de Originais

Fixo
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Funções da impressora
Item

Descrição

Tamanho do Papel

A4, A5, A6, Folio, JIS B5, ISO B5, Carta, Legal, Statement, Executivo,
Envelope Monarch, Envelope Nº 10, Envelope Nº 9, Envelope Nº 6-3/4,
Envelope C5, Envelope DL, Oficio II (216 × 340 mm,
8-1/2 × 13 polegadas), 216 × 340 mm, 16 K, Personalizado (70 × 148 a
216 × 356 mm, 2-3/4 × 5-13/16 a 8-1/2 × 14 polegadas)

Velocidade de
Impressão

A4

Light (63 g/m² ou menos): 20 imagens/min
Normal 1 (64 a 69 g/m²): 20 imagens/min
Normal 2 (3) (70 a 105 g/m²): 20 imagens/min

A4 (Modo silencioso)

Light (63 g/m² ou menos): 15 imagens/min
Normal 1 (64 a 69 g/m²): 15 imagens/min
Normal 2 (3) (70 a 105 g/m²): 15 imagens/min
Heavy 1 (106 a 135 g/m²): 14 imagens/min
Heavy 2 (3) (136 a 220 g/m²): 13 imagens/min.

Carta

Light (63 g/m² ou menos): 21 imagens/min
Normal 1 (64 a 69 g/m²): 21 imagens/min
Normal 2 (3) (70 a 105 g/m²): 21 imagens/min

Carta (Modo silencioso)

Light (63 g/m² ou menos): 16 imagens/min
Normal 1 (64 a 69 g/m²): 16 imagens/min
Normal 2 (3) (70 a 105 g/m²): 16 imagens/min
Heavy 1 (106 a 135 g/m²): 14 imagens/min
Heavy 2 (3) (136 a 220 g/m²):13 imagens/min

A5/B5/A6 (Modo
silencioso)

Light (63 g/m² ou menos): 12 imagens/min
Normal 1 (64 a 69 g/m²): 12 imagens/min
Normal 2 (3) (70 a 105 g/m²): 12 imagens/min
Heavy 1 (106 a 135 g/m²): 10 imagens/min
Heavy 2 (3) (136 a 220 g/m²): 9 imagens/min

A5/B5/A6 (a partir da 11º Light (63 g/m² ou menos): 10 imagens/min
imagem)
Normal 1 (64 a 69 g/m²): 10 imagens/min
(Modo silencioso)
Normal 2 (3) (70 a 105 g/m²): 10 imagens/min
Heavy 1 (106 a 135 g/m²): 8 imagens/min
Heavy 2 (3) (136 a 220 g/m²): 8 imagens/min
Legal

Light (63 g/m² ou menos): 13 imagens/min
Normal 1 (64 a 69 g/m²): 13 imagens/min
Normal 2 (3) (70 a 105 g/m²): 13 imagens/min

Legal (Modo silencioso)

Light (63 g/m² ou menos): 12 imagens/min
Normal 1 (64 a 69 g/m²): 12 imagens/min
Normal 2 (3) (70 a 105 g/m²): 12 imagens/min
Heavy 1 (106 a 135 g/m²): 11 imagens/min
Heavy 2 (3) (136 a 220 g/m²): 10 imagens/min

Tempo até a primeira impressão (A4,
alimentação a partir do Cassete)

8,5 segundos ou menos

Resolução

600 × 600 dpi/Fast 1200 dpi

Controlador

ARM926EJ 390MHz

OS suportado

Windows XP, Windows Server 2003/R2, Windows Vista, Windows 7,
Windows Server 2008/R2, Mac OS X 10.5 ou superior
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Funções do scanner
Item

Descrição

Requisitos do sistema

CPU: 20 MHz
RAM: 64 MB

Resolução

200 × 200 dpi, 300 × 300 dpi, 400 × 400 dpi, 600 × 600 dpi

Formato do Arquivo

BMP, JPEG, PNG, TIFF, PDF

Sistema de Transmissão

Transmissão do PC: Digitalizar para Pasta
Digitalização TWAIN*
Digitalização WIA**

Sistema Operacional Disponível: Windows XP, Windows Server 2003/R2, Windows Vista, Windows 7, Windows
Server 2008/R2
** Sistema Operacional Disponível: Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008/R2
*
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