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Guia Rápido
Como enviar um fax automático

1. Coloque o documento original no alimentador automático de 
documentos com a face voltada para cima e a borda curta 
entrando primeiro. Ajuste as guias de papel;
2. Pressione Fax na tela Inicial;
3. Digite o número do fax usando os números na tela de toque 
ou no teclado numérico. Adicione destinatários tocando em 
Próximo número e digitando o número do telefone ou número 
de atalho do destinatário ou pesquisando o catálogo de 
endereços.
Observação: Para inserir uma pausa de discagem de dois 
segundos em um número de fax, use o botão Pausa na 
discagem;
4. Pressione Enviar por fax.

Como enviar um fax solicitando sinal

Durante a conversa telefônica, solicite ao receptor o sinal do 
fax e siga o procedimento abaixo:
1. Coloque o documento com a face voltada para baixo na 
mesa de digitalização;
2. Pressione Fax;
3. Pressione Fax Manual;
4. Pressione Iniciar o envio do Fax para digitalizar uma única 
página e enviá-la por fax ou em Pré-digitalização para 
digitalizar uma ou mais páginas antes de efetuar a discagem 
para o destinatário.
Caso tenha selecionado a opção Pré-digitalização, siga os 
passos abaixo:
5. Após a digitalização da primeira página, pressione Digit. 
próxima página para digitalizar outras páginas ou em Conclui 
o trabalho caso não hajam mais páginas a serem 
digitalizadas;
6. Ao pressionar Conclui o trabalho, será apresentada a 
mensagem Iniciar envio de fax;
7. Pressione esta opção para iniciar o envio do fax assim que 
ouvir o sinal de fax.

Limpeza de atolamentos de papel

O Visor em touch screen do equipamento tem a finalidade de 
facilitar o manuseio e é intuitivo, onde, seguindo as instruções, 
o usuário poderá efetuar os desatolamentos com facilidade. 

IMPORTANTE:  NÃO SE DEVE UTILIZAR QUALQUER 
TIPO DE MATERIAL PONTIAGUDO, POIS ESSA AÇÃO 
PODERÁ DANIFICAR OS CILINDROS E FUSORES.

Digitalização para uma pasta na rede (FTP)

1. Na impressora Selecionar o Icone FTP;
2. Indicar a pasta correspondente ao Departamento ou a 
Localidade;
3. Selecionar Ok;
4. Na tela seguinte irá aparecer as opções para digitalizar 
os documentos, como aumentar ou diminuir a resolução, 
modificar a extensão do arquivo(PDF, TIFF, JPG), trocar o 
conteúdo (Texto, Texto/Foto, Foto e Cor). Nesse 
equipamento pode-se digitalizar apenas em Cor. Após as 
configurações definidas, pressione Digital.

Como digitalizar para e-Mail

1. Coloque o documento com a face para baixo na mesa 
de digitalização ou com a face para cima no alimentador 
automático;
2. Para acessar a tela de configurações pressione E-mail;
3. Digite o endereço de e-mail que irá receber o material;
4. Pressione Enviar por E-mail.

Opções Avançadas de Digitalização

1. Realizar os procedimentos acima. Antes de Enviar por 
E-mail, pressionar Opções. Na tela que se abrirá, você tem 
condições de: digitar um assunto ou mensagem, aumentar 
ou diminuir a resolução, modificar a extensão do arquivo 
(PDF,TIFF e JPG), trocar o conteúdo (Texto, Texto/Foto, 
Foto e Cor). Nesse equipamento pode-se apenas digitalizar 
em Cor. Após as configurações definidas, pressione Enviar 
por E-mail.

Digitalização para a unidade flash

1. Carregue um documento original com a face voltada 
para cima e a borda curta entrando primeiro no ADF ou 
com a face voltada para baixo no vidro do scanner.
2. Se você estiver carregando um documento no ADF, 
ajuste as guias de papel.
3. Insira a unidade flash na porta USB pode na parte frontal 
da impressora.
A tela Trabalhos Retidos e exibida.
4. Toque em Digitalizar para unidade USB.
5. Selecione as configurações de digitalização.
6. Toque em Digitalizar

   DIGITALIZAÇÃO    FAX



   IMPRESSÃO

Dicas de Impressão

Impressão Frente e Verso

1. Para Imprimir Frente e Verso, Selecionar a impressora com 
a Função;
2. Ir em Arquivo, Imprimir, Propriedades;
3. Selecionar Impressão nos dois Lados
4. Selecionar Ok;

Impressão Mult-Up (Impressão de várias 
páginas)

1. Ir em Arquivo, Imprimir, Propriedades;
2. Selecionar Impressão de várias páginas;
3. Pode-se selecionar até 16 páginas por folha;
4. Selecionar Ok;

Impressão Confidencial

1. Ir em Arquivo, Imprimir, Propriedades;
2. Ir na pasta Outras opções;
3. Selecionar Impressão e Retenção;
4. Selecionar Confidencial;
5. Digita uma senha com 4 dígitos entre 0 e 9
6. Selecionar Ok. O arquivo será enviado a impressora e ficará 
aguardando a liberação pelo usuário;
7. Na impressora, selecionar a pasta Trabalhos Retidos;
8. Selecionar a Matricula ou Login;
9. Confirmar o nome do arquivo;
10. Digitar a senha cadastrada na hora do envio do arquivo;
11. Confirmar ou deletar a impressão do arquivo;

Como efetuar Cópia Rápida pelo ADF e Mesa

1. Coloque o documento original com a face voltada para cima 
no alimentador de originais de documentos ou para baixo na 
mesa de digitalização. Ajuste as guias de papel ao usar o ADF;
2. Pressione Continuar no teclado numérico;
3. Pressione Digital. a próxima página se houverem mais 
páginas para digitalizar ou em Concluir o trabalho se tiver 
terminado.  

Como efetuar Múltiplas cópias pelo ADF e pela 
Mesa

1. Coloque o documento original com a face voltada para cima 
no alimentador de originais ou para baixo na mesa de 
digitalização. Ajuste as guias de papel ao usar o ADF;
2. Pressione Cópia na tela Inicial ou use o teclado numérico 
para especificar o número de cópias desejado e pressione 
Continuar.
Caso tenha pressionado Cópia, a tela de toque mudará 
automaticamente para o menu Configurações de Cópia.
3. Especifique o número de cópias desejado;
4. Pressione Copiar.

Alimentador  Automático de Originais (até 50 fls)

Bandeja de 

Saída de Papel

Bandeja de 

Entrada de Papel 
             

Mesa de 

Digitalização

   CÓPIA

Como Reduzir ou Ampliar uma cópia

1. Coloque o documento com a face voltada para baixo na 
mesa de digitalização;
2. Para acessar a tela de configurações pressione Cópia 
na tela Inicial;
3. Configure a guia Ajustar de acordo com a porcentagem 
desejada e pressione Copiar.

Como efetuar uma cópia com qualidade

Tonalidade

1. Coloque o documento com a face voltada para baixo na 
mesa de digitalização;
2. Para acessar a tela de configurações pressione Cópia 
na tela Inicial;
3. Selecione a tonalidade desejada;
4. Pressione Copiar.

Modo de cópia

1. Coloque o documento com a face voltada para baixo na 
mesa de digitalização;
2. Para acessar a tela de configurações pressione Cópia 
na tela Inicial;
3. Pressione Opções;
4. Pressione Conteúdo e selecione o modo desejado 
(texto, foto, etc);
5. Pressione Copiar;
6. Sempre que for utilizar a função CÓPIA, deverá ser 
digitada a matricula e a senha de rede do usuário.

Como efetuar cópia multipáginas
(Multi-up de 2 ou 4)

1. Coloque o documento com a face voltada para baixo na 
mesa de digitalização;
2. Para acessar a tela de configurações pressione Cópia 
na tela Inicial;
3. Pressione Opções;
4. Pressione Economia de Papel;
5. Selecione o modo desejado;
6. Pressione Copiar.
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