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Introdução 1

1 Introdução

Obrigado por preferir este equipamento.

O presente manual contém detalhes sobre as várias funções, precauções de utilização e procedimentos 
básicos de resolução de problemas. Para garantir a utilização correcta e eficaz, leia o manual antes de pôr 
o equipamento a funcionar.

As ilustrações utilizadas neste manual podem ter um aspecto ligeiramente diferente do equipamento real.

1.1 Energy Star®

Na qualidade de parceiro ENERGY STAR® determinámos que este equipamento satisfaz as orientações 
ENERGY STAR® relativas à eficácia energética.

O que é um Produto ENERGY STAR®?

Um produto ENERGY STAR® tem uma funcionalidade especial que lhe permite para mudar 
automaticamente para um "modo de poupança de energia" após um período de inactividade. Os produtos 
ENERGY STAR® utilizam a energia de forma mais eficaz, poupam dinheiro e ajudam a proteger o ambiente.
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1.2 Explicação das convenções do manual
Abaixo estão descritos as marcas e formatos de texto utilizados no manual.

Dispositivos de segurança

6 PERIGO
O não cumprimento das instruções realçadas podem resultar em lesões fatais ou críticas 
relacionadas com a alimentação eléctrica.
% Tenha atenção a todos os perigos para evitar lesões.

7 AVISO
A não observação das instruções realçadas deste modo pode resultar em ferimentos graves ou danos 
à propriedade.
% Obedeça a todos os avisos para evitar lesões e para assegurar a utilização segura do equipamento.

7 CUIDADO 
O não cumprimento das instruções realçadas deste modo pode resultar em ferimentos ligeiros ou 
danos à propriedade.
% Obedeça a todos os avisos para evitar lesões e para assegurar a utilização segura do equipamento.

Sequência de acção

1 O número 1 com esta formatação indica o primeiro passo de 
uma sequência de acções.

2 Números subsequentes com esta formatação indicam passos 
subsequentes de uma sequência de acções.

? O texto formatado desta maneira fornece assistência 
adicional.

% O texto formatado desta maneira descreve a acção que 
assegura os resultados pretendidos. 

Dicas

2
Nota 
O texto realçado desta maneira contém informações úteis e dicas para garantir a utilização segura do 
equipamento.

2
Aviso 
O texto realçado desta maneira contém informações que devem ser levadas em conta.

!
Detalhe 
O texto realçado desta maneira contém referências para obter informações mais detalhadas.

Esta ilustração aqui 
apresenta as operações que 

devem ser executadas.
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Marcações especiais de texto

Tecla [Parar]
Os nomes das teclas no painel de controlo surgem como abaixo indicado.

DEFINIÇÕES DO EQUIPAMENTO
Os textos são apresentados como acima ilustrado.

2
Nota 
As ilustrações da máquina apresentadas neste manual podem variar, dependendo da configuração da 
máquina.
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1.3 Descrições e símbolos de originais e papel
As palavras e símbolos utilizados neste manual são explicados abaixo.

"Largura" e "Comprimento"

Sempre que são mencionadas dimensões do papel neste manual, 
o primeiro valor refere-se à largura do papel (apresentada como "Y" 
na ilustração) e o segundo ao comprimento (apresentado 
como "X").

Orientação do Papel

Longitudinal (w)
Se a largura (Y) do papel for inferior ao comprimento (X), o papel tem 
uma orientação vertical ou de retrato, indicada por w.

Transversal (v)
Se a largura (Y) do papel é mais longa que o comprimento (X), o 
papel tem uma orientação horizontal ou de paisagem, indicada 
por v.
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1.4 Restrições Legais sobre a Produção de Fotocópias
Certos tipos de originais nunca devem ser copiados com o propósito ou a intenção de fazer passar essas 
cópias como originais.

A lista que se segue não é uma lista completa, mas deve servir de orientação para a produção responsável 
de fotocópias.

Instrumentos Financeiros
- Cheques pessoais
- Cheques de viagem
- Ordens de pagamento
- Certificados de depósito
- Obrigações ou outros títulos de dívida
- Títulos de acções

Originais legais
- Senhas de refeição
- Selos de correio (carimbados ou não carimbados)
- Cheques ou letras emitidos por agências governamentais
- Selos fiscais (carimbados ou não carimbados)
- Passaportes
- Documentos de imigração
- Licenças e títulos de veículos automóveis
- Títulos e escrituras de propriedade e habitação

General
- Bilhetes de identidade, distintivos ou insígnias
- Obras com direitos de autor, sem autorização do detentor desses direitos

Além disso, é completamente proibido copiar moeda nacional ou estrangeira, ou obras de arte, sem 
autorização do detentor dos direitos de autor.

Em caso de dúvida sobre a natureza de um original, peça assistência jurídica.

!
Detalhe 
A fim de impedir a reprodução ilegal de certos originais, tal como papel-moeda, esta máquina está 
equipada com uma funcionalidade de prevenção de falsificações.

Devido à funcionalidade de prevenção de contrafacção que equipa esta máquina, as imagens podem 
ser distorcidas.
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1.5 Notas Segurança
Esta secção contém instruções pormenorizadas sobre o funcionamento e manutenção deste equipamento. 
Para um funcionamento optimizado deste aparelho, todos os operadores devem ler e seguir atentamente as 
instruções contidas neste manual.

Leia a secção seguinte atentamente antes de ligar o equipamento à fonte de alimentação. Esta secção 
contém informações importantes relacionadas com a segurança do utilizador e a prevenção de problemas 
com o equipamento.

Este manual deve ser mantido num local acessível, perto do equipamento.

Certifique-se de que obedece a todas as precauções que aparecem em cada secção deste manual.

KM_Ver.01E_C

2
Nota 
Algumas partes do conteúdo desta secção podem não corresponder ao produto adquirido.

Símbolos de Aviso e Precaução 

Os indicadores que se seguem são utilizados nas etiquetas de aviso ou neste manual para categorizar o nível 
de avisos de segurança.

7 AVISO
Ignorar estes avisos pode causar ferimentos graves ou mesmo fatais.
% Não ignore estes avisos de segurança.

7 CUIDADO 
Ignorar esta chamada de atenção pode levar a lesões físicas ou danos à propriedade.
% Não ignore estes avisos de segurança.

Significado dos Símbolos

Desmontar e alterar

7 AVISO
Ignorar estes avisos pode causar ferimentos graves ou mesmo fatais.
% Não ignore estes avisos de segurança.

Símbolo Significado Exemplo Significado

Um triângulo indica um perigo contra o 
qual devem ser tomadas precauções.

Este símbolo chama a atenção para 
possíveis causas de queimaduras.

Uma linha diagonal indica uma acção 
proibida.

Este símbolo põe o utilizador de sobre-
aviso contra a desmontagem do dispo-
sitivo.

Um círculo preto indica uma acção im-
perativa.

Este símbolo indica que deve desligar o 
dispositivo.

AVISO Símbolo

• Não tente remover as tampas e painéis fixados ao produto. Alguns produtos contêm 
uma peça de alta tensão ou uma fonte de raios laser que podem provocar um choque 
eléctrico ou cegueira.

• Não modifique este produto; ao fazê-lo, pode provocar um incêndio, choque eléctrico 
ou avaria do aparelho. Se o produto incorporar um laser, a fonte de raios laser pode 
provocar cegueira.
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Cabo de alimentação

7 AVISO
Ignorar estes avisos pode causar ferimentos graves ou mesmo fatais.
% Não ignore estes avisos de segurança.

Fonte de alimentação

7 AVISO
Ignorar estes avisos pode causar ferimentos graves ou mesmo fatais.
% Não ignore estes avisos de segurança.

7 CUIDADO 
Ignorar esta chamada de atenção pode levar a lesões físicas ou danos à propriedade.
% Não ignore estes avisos de segurança.

AVISO Símbolo

• Utilize apenas o cabo de alimentação fornecido na embalagem. Se não tiver sido for-
necido um cabo de alimentação, utilize exclusivamente o cabo e a ficha de alimenta-
ção especificados na secção de INSTRUÇÕES SOBRE O CABO DE ALIMENTAÇÃO. 
Se não for utilizado o cabo indicado, existe risco de incêndio ou choque eléctrico.

• Utilize o cabo de alimentação incluído na embalagem exclusivamente neste equipa-
mento e NUNCA em qualquer outro produto. Se esta precaução não for tomada, exis-
te risco de incêndio ou choque eléctrico.

• Não risque, raspe, aqueça, torça, dobre, puxe, danifique nem coloque objectos pesa-
dos sobre o cabo de alimentação. A utilização de um cabo de alimentação danificado 
(fios expostos ou partidos, etc.) pode levar a um incêndio ou falha do aparelho.
Se se verificar qualquer uma destas condições, DESLIGUE imediatamente o interrup-
tor de corrente, retire o cabo de alimentação da tomada de corrente e, em seguida, 
contacte os serviços técnicos autorizados.

AVISO Símbolo

• Utilize apenas a tensão especificada. Se não for utilizada a tensão especificada, existe 
risco de incêndio ou choque eléctrico.

• Ligue a ficha de alimentação directamente a uma tomada de parede com a mesma 
configuração da ficha. A utilização de um adaptador leva a que o equipamento fique 
ligado a uma fonte de alimentação inadequada (tensão, capacidade da corrente, liga-
ção à terra), e pode resultar em incêndio ou choque eléctrico. Se não existir qualquer 
tomada de parede adequada, o cliente deve pedir a instalação de uma a um electri-
cista qualificado.

• Em princípio, não utilize um adaptador de várias saídas nem um cabo de extensão. A 
utilização de um adaptador ou de um cabo de extensão pode provocar incêndio ou 
choque eléctrico. 
Contacte os serviços técnicos autorizados, se for necessário um cabo de extensão.

• Consulte os seus serviços técnicos autorizados antes de ligar outros equipamentos à 
mesma tomada de parede. A sobrecarga pode resultar em incêndio.

CUIDADO Símbolo

• A tomada deve encontrar-se junto do equipamento e ser de fácil acesso. Se assim não 
for, não poderá desligar a ficha de alimentação em caso de emergência.
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Ficha de alimentação

7 AVISO
Ignorar estes avisos pode causar ferimentos graves ou mesmo fatais.
% Não ignore estes avisos de segurança.

7 CUIDADO 
Ignorar esta chamada de atenção pode levar a lesões físicas ou danos à propriedade.
% Não ignore estes avisos de segurança.

Ligação à terra

7 AVISO
Ignorar estes avisos pode causar ferimentos graves ou mesmo fatais.
% Não ignore estes avisos de segurança.

AVISO Símbolo

• Não ligue nem desligue o cabo de alimentação com as mãos húmidas, o que pode re-
sultar num choque eléctrico.

• Ligue o cabo de alimentação inserindo-o completamente na tomada de corrente. Se 
este procedimento não for seguido, existe risco de incêndio ou choque eléctrico.

CUIDADO Símbolo

• Não puxe pelo cabo de alimentação ao desligar a ficha. Se puxar pelo cabo de alimen-
tação pode danificá-lo, e provocar incêndio ou choque eléctrico.

• Retire a ficha de alimentação da tomada mais de uma vez por ano e limpe a área entre 
os terminais. O pó acumulado entre os terminais pode provocar incêndio.

AVISO Símbolo

• Ligue o cabo de alimentação a uma tomada eléctrica equipada com um terminal de 
terra.
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Instalação

7 AVISO
Ignorar estes avisos pode causar ferimentos graves ou mesmo fatais.
% Não ignore estes avisos de segurança.

7 CUIDADO 
Ignorar esta chamada de atenção pode levar a lesões físicas ou danos à propriedade.
% Não ignore estes avisos de segurança.

Ventilação

7 CUIDADO 
Ignorar esta chamada de atenção pode levar a lesões físicas ou danos à propriedade.
% Não ignore estes avisos de segurança.

AVISO Símbolo

• Não coloque um vaso de flores ou outro recipiente com água, clipes de metal ou ou-
tros objectos metálicos de pequenas dimensões sobre este produto. Água entornada 
ou objectos metálicos que caiam no interior do equipamento podem resultar em in-
cêndio, choque eléctrico ou avaria. 
Caso um pedaço de metal, água, ou qualquer outra substância estranha entre no equi-
pamento, DESLIGUE imediatamente o interruptor de corrente, desligue o cabo de ali-
mentação da tomada de corrente e, em seguida, ligue aos serviços técnicos 
autorizados.

CUIDADO Símbolo

• Após a instalação do produto, proceda à montagem numa base segura. Se a unidade 
se mover ou cair, pode provocar danos pessoais.

• Não coloque o produto num local exposto ao pó, fuligem ou vapor, perto de uma mesa 
de cozinha, banheira ou humidificador. Existe risco de incêndio, choque eléctrico ou 
avaria.

• Não coloque o produto numa superfície instável ou inclinada, ou num local sujeito a 
choques e vibração elevada. O produto poderia tombar ou cair, provocando danos 
pessoais ou falhas mecânicas.

• Não deixe que os orifícios de ventilação deste produto sejam obstruídos por quaisquer 
objectos. O calor pode acumular-se no interior do produto, e provocar incêndio ou 
avaria.

• Não utilize sprays, líquidos ou gases inflamáveis junto do produto, pois existe risco de 
incêndio.

CUIDADO Símbolo

• Utilize sempre este produto num local bem ventilado. O funcionamento do produto 
numa sala mal ventilada por um período de tempo extenso pode prejudicar a saúde. 
Areje a sala regularmente.
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Acções em resposta a problemas

7 AVISO
Ignorar estes avisos pode causar ferimentos graves ou mesmo fatais.
% Não ignore estes avisos de segurança.

7 CUIDADO 
Ignorar esta chamada de atenção pode levar a lesões físicas ou danos à propriedade.
% Não ignore estes avisos de segurança.

Consumíveis

7 AVISO
Ignorar estes avisos pode causar ferimentos graves ou mesmo fatais.
% Não ignore estes avisos de segurança.

7 CUIDADO 
Ignorar esta chamada de atenção pode levar a lesões físicas ou danos à propriedade.
% Não ignore estes avisos de segurança.

AVISO Símbolo

• Interrompa a utilização deste produto, caso se verifique um aumento excessivo da 
temperatura, emissão de fumo ou odor ou ruído anormais. DESLIGUE imediatamente 
o interruptor de corrente, retire o cabo de alimentação da tomada e, em seguida, con-
tacte os serviços técnicos autorizados. Se continuar a utilizar o produto, existe risco 
de incêndio ou choque eléctrico.

• Interrompa a utilização deste produto, se o deixar cair ou se a tampa estiver danifica-
da. DESLIGUE imediatamente o interruptor de corrente, retire o cabo de alimentação 
da tomada e, em seguida, contacte os serviços técnicos autorizados. Se continuar a 
utilizar o produto, existe risco de incêndio ou choque eléctrico.

CUIDADO Símbolo

• O interior deste equipamento tem áreas sujeitas a elevadas temperaturas, o que pode 
provocar queimaduras. 
Ao verificar no interior da unidade a existência de avarias como encravamento de pa-
pel, não toque nos locais (junto à unidade de fusão, etc.) que estão indicados com a 
etiqueta de aviso "Cuidado QUENTE".

AVISO Símbolo

• Não atire o cartucho de toner nem o toner para o fogo. O toner quente pode espalhar-
se e provocar queimaduras ou outros danos.

CUIDADO Símbolo

• Mantenha a unidade de toner ou unidade de tambor fora do alcance das crianças. 
Lamber ou ingerir qualquer destas substâncias pode ser prejudicial à saúde.

• Não armazene unidades de toner nem unidades de tambor PC perto de uma disquete 
ou relógio sensíveis ao magnetismo. Estes objectos podem provocar avarias.
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Ao deslocar o equipamento

7 CUIDADO 
Ignorar esta chamada de atenção pode levar a lesões físicas ou danos à propriedade.
% Não ignore estes avisos de segurança.

Antes de férias prolongadas

Quando o Kit de Fax FK-502 opcional não está instalado:

7 CUIDADO 
Ignorar esta chamada de atenção pode levar a lesões físicas ou danos à propriedade.
% Não ignore estes avisos de segurança.

CUIDADO Símbolo

• Sempre que mover o produto, desligue o cabo de alimentação e os outros cabos. Se 
não o fizer o cabo pode ficar danificado, e pode provocar incêndio, choque eléctrico 
ou avaria.

• Ao mover o produto, segure-o pelos pontos indicados no Manuel do Utilizador ou nou-
tros documentos. Se a unidade cair pode provocar danos pessoais graves. O produto 
pode também sofrer danos ou anomalias.

CUIDADO Símbolo

• Desligue o equipamento da tomada quando souber que não o vai utilizar durante lon-
gos períodos de tempo.
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1.6 Avisos de regulamentos

Marca CE (Declaração de Conformidade) para utilizadores da União Europeia (UE)

Este produto corresponde às seguintes directivas da UE:
directivas 89/336/EEC, 73/23/EEC e 93/68/EEC.

Esta declaração só é válida para a União Europeia.

Este aparelho tem de ser utilizado com um cabo de rede blindada (10 Base-T/100 Base-TX) e um cabo 
paralelo blindado. A utilização de cabos não blindados pode provocar uma interferência com comunicações 
de rádio e é proibida pelas regras da CISPR e leis locais.

USER INSTRUCTIONS FCC PART 15 – RADIO FREQUENCY DEVICES (For U.S.A. users)

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to 
Part 15 of the FCC Rules. 
These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment 
is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency 
energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful 
interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause 
harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

7 WARNING
The design and production of this unit conform to FCC regulations, and any changes or modifications 
must be registered with the FCC and are subject to FCC control.
Any changes made by the purchaser or user without first contacting the manufacturer will be subject to 
penalty under FCC regulations.
% This device must be used with a shielded network (10 Base-T/100 Base-TX) cable and a shielded 

parallel cable. The use of non-shielded cables is likely to result in interference with radio 
communications and is prohibited under FCC rules.

INTERFERENCE-CAUSING EQUIPMENT STANDARD (ICES-003 ISSUE 4) (For Canada Users)

This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Para utilizadores em países não sujeitos a regulamentos de Classe B

7 AVISO
Interferências nas comunicações de rádio:
% Trata-se de um produto de Classe A. Num ambiente doméstico este produto pode provocar 

interferências de rádio; nesse caso, pode ser necessário o utilizador tomar medidas adequadas.
% Este aparelho tem de ser utilizado com um cabo de rede blindada (10 Base-T/100 Base-TX) e um cabo 

paralelo blindado. A utilização de cabos não blindados pode provocar uma interferência com 
comunicações de rádio e é proibida pelas regras da CISPR e leis locais.

Segurança com os raios laser

Este é um equipamento digital que funciona com um laser. Não existem perigos do laser se as instruções 
existentes no manual de instruções foem seguidas.

Uma vez que a radiação emitida pelo laser está completamente restrita ao invólucro de protecção, o feixe 
do laser não pode sair do equipamento durante o seu funcionamento.

Este equipamento está certificada como um produto de laser de Classe 1: O que significa que o 
equipamento não emite radiação laser perigosa.



bizhub C451/C550/C650 1-15

Introdução 1
Radiação laser interna

7 AVISO
Este produto utiliza um díodo de laser de Classe 3B que emite um feixe de laser invisível.
% O díodo de laser e o espelho de polígonos de digitalização estão incorporados na cabeça de 

impressão.
% A cabeça de impressão NÃO É UM ITEM DE MANUTENÇÃO GERAL:

Assim, a cabeça de impressão não deve ser aberta em quaisquer circunstâncias.

CDRH regulations

This machine is certified as a Class 1 Laser product under Radiation Performance Standard according to the 
Food, Drug and Cosmetic Act of 1990. Compliance is mandatory for Laser products marketed in the United 
States and is Reiniciared to the Center for Devices and Radiological Health (CDRH) of the U.S. Food and Drug 
Administration of the U.S. Department of Health and Human Services (DHHS). This means that the device 
does not produce hazardous laser radiation.

The label shown on page 1-14 indicates compliance with the CDRH regulations and must be attached to 
laser products marketed in the United States.

7 CAUTION 
Use of controls, adjustments or performance of procedures other than those specified in this manual 
may result in hazardous radiation exposure.
% This is a semiconductor laser. The maximum power of the laser diode is 30 mW and the wavelength is 

775-800 nm.

Especificações

Potência de radiação média 
máxima

12,9 µW no orifício do laser na cabeça de impressão

Comprimento de onda 775-800 nm

Orifício do Laser da
Cabeça de Impressão

Cabeça de Impressão
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Para os utilizadores na Europa

7 CUIDADO 
A utilização de controlos, ajustes ou a aplicação de procedimentos além dos especificados no 
presente manual de instruções pode provocar a exposição a radiação perigosa.
% Este é um laser semicondutor. A potência máxima do díodo do laser é de 30 mW e o comprimento de 

onda é de 775-800 nm.

Para os utilizadores na Dinamarca

7 ADVARSEL
Dette er en halvlederlaser.
% Usynlig laserstråling ved åbning, når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå udsættelse for 

stråling. Klasse 1 laser produkt der opfylder IEC 60825 sikkerheds kravene.

Dette er en halvlederlaser. Laserdiodens højeste styrke er 30 mW og bølgelængden er 775-800 nm.

Para os utilizadores na Filândia e Suécia

LOUKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASER APPARAT

7 VAROITUS
Tämä on puolijohdelaser.
% Laitteen Käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän 

turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

Tämä on puolijohdelaser. Laserdiodin sunrin teho on 30 mW ja aallonpituus on 775-800 nm.

7 VARNING
Det här är en halvledarlaser.
% Om apparaten används på annat sätt än i denna bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas 

för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

Det här är en halvledarlaser. Den maximala effekten för laserdioden är 30mW och våglängden är 775-800 nm.

7 VAROITUS
Avattaessa ja suojalukitus ohitettaessa olet alttiina näkymättömälle lasersäteilylle.
% Älä katso säteeseen.

7 VARNING
Osynlig laserstrålning när denna del är öppnad och spärren är urkopplad.
% Betrakta ej strålen.
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Para os utilizadores na Noruega

7 ADVARSEL!
Dette en halvleder laser.
% Dersom apparatet brukes på annen måte enn spesifisert i denne bruksanvisning, kan brukeren utsettes 

for unsynlig laserstråling som overskrider grensen for laser klass 1.

Dette en halvleder laser. Maksimal effekt till laserdiode er 30 mW og bølgelengde er 775-800 nm.

Etiqueta de utilização segura do laser

Na parte de fora da máquina está afixada uma etiqueta de utilização segura do laser, conforme ilustração 
abaixo.

Libertação de Ozono

7 CUIDADO 
Instale o equipamento numa sala bem ventilada
% Durante o funcionamento normal da máquina, é gerada uma quantidade negligenciável de ozono. 

Contudo, pode ser detectado um odor desagradável, em salas com pouca ventilação durante períodos 
de funcionamento longos. Para trabalhar em condições que assegurem o conforto, a saúde e a 
segurança, recomenda-se uma sala bem ventilada.

7 ATTENTION 
Placer l'appareil dans une pièce largement ventilée.
% Une quantité d'ozone négligable est dégagée pendant le fonctionnement de l'appareil quand celui-ci 

est utilisé normalement. Cependant, une odeur désagréable peut être ressentie dans les pièces dont 
l'aération est insuffisante et lorsque une utilisation prolongée de l'appareil est effectuée. Pour avoir la 
certitude de travailler dans un environnement réunissant des conditions de confort, santé et de 
sécurité, il est préférable de bien aérer la pièce ou se trouve l'appareil.

* Apenas para os E.U.A.
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Ruído acústico (Apenas para utilizadores Europeus)

Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder 
weniger gemäß EN ISO 7779.

Só para estados-membros da UE

Este símbolo significa: não elimine este produto juntamente com o 
lixo doméstico!

Consulte os regulamentos da sua comunidade local ou contacte os 
nossos agentes para se informar sobre o manuseamento correctos 
do equipamento eléctrico e electrónico em fim de vida. A 
reciclagem deste produto irá ajudar a preservar os recursos naturais 
e a evitar potenciais consequências negativas para o ambiente e 
para a saúde pública causados por manuseamento inadequado do 
lixo.

Este produto está em conformidade com a Directiva RoHS (2002/95/EC).

Este dispositivo não se destina a ser utilizado com uma estação de trabalho de vídeo, em conformidade com 
a norma BildscharbV.

Das Gerät ist nicht für die Benutzung am Bildschirmarbeitsplatz gemäß BildscharbV vorgesehen.
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1.7 Notificações e etiquetas de aviso
As notificações e etiquetas de precauções de segurança aparecem neste equipamento na seguintes 
posições.

Tenha muito cuidado para que não aconteçam acidentes quando se realizam operações como a remoção 
de papel encravado.

Não altere nem remova 
quaisquer capas ou 
painéis fixos a este 
equipamento, pois poderá 
ficar exposto a radiação 
laser.

AVISO

A cópia de determinados 
tipos de documentos é 
ilegal. Nunca copie 
documentos desse tipo. 

Não queime os cartuchos 
de toner usados. O toner 
expelido pelo lume é 
perigoso. 

Não queime as 
unidades de imagem 
usadas. O toner 
expelido pelo lume é 
perigoso.

AVISO

CUIDADO

CUIDADO

CUIDADO

CUIDADO
Não posicione a caix de 
resíduos de toner de modo a 
que fique inclinada ou  equili-
brada numa das extremidades, 
pois isso pode provocar 
derramamento de toner. 

AVISO

Não queime a caixa de 
resíduos de toner. O toner 
expelido pelo lume é 
perigoso. 

A área em torno da 
unidade de fusão está 
extremamente quente. 
Tocar em qualquer peça 
além das indicadas pode 
provocar queimaduras.
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1.8 Espaço
Para assegurar que o funcionamento do equipamento, a substituição de consumíveis, a substituição de 
peças e a manutenção regular possam ser facilmente executado, obedece aos requisitos de espaço 
recomendados abaixo.

2
Aviso 
Deve haver um espaço de 100 mm (4 pol.) ou mais na parte de trás do equipamento para o canal de 
ventilação.

Unidade: mm

806.5 958.3 387 391.9 1130 50

11
55

49
4

Unidade: mmC451+FS-519+SD-505+LU-301

2090.9

555 958.3 387

19
0.

6

16
49

11
55

49
4

1571.9

391.9 1130
50

C451/C550/C650+FS-608+LU-301(+PI-503)
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1.9 Opções
A tabela que se segue apresenta a opção disponível para bizhub C451, bizhub C550, assim como 
bizhub C650.

o: Disponível
e: Não disponível

Opção bizhub C451 bizhub C550 bizhub C650

Unidade de autenticação (tipo biométrico) AU-101 o o o

Unidade de autenticação (Tipo Cartão IC) AU-201 o o o

Mesa de trabalho WT-502 o o o

Multi Linha de Fax ML-501 o o o

Controlador de imagem IC-409 o o o

Unidade de grande capacidade LU-301 o o o

Finalizador FS-517 o o o

Finalizador FS-519 o e e

Finalizador FS-608 o o o

Kit de perfuração PK-510 o e e

Kit de perfuração PK-512 o o o

Kit de perfuração PK-513 o o o

Insersor de página PI-503 e o o

Tabuleiro de saída OT-602 o e e

Tabuleiro de saída OT-503 o o o

Kit de caixa MT-502 o e e

Unidade do Agrafador SD-505 o e e

Kit interface vídeo VI-504 o o o (Standard)

Kit de fax FK-502 o o o

Unidade de selagem SP-501 o o o

Kit Acelerador de Digitalização SA-501 o o o (Standard)

Kit de Segurança SC-503 o o o

Kit interface local EK-602 o o o
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1.10 Precauções de funcionamento
Para obter um bom desempenho deste equipamento, tome as precauções que se seguem.

Fonte de alimentação

Os requisitos da fonte de alimentação são os seguintes.
- Flutuação da tensão: Máxima 10% (a 220 a 240 V AC)
- Flutuação da frequência: Máxima ± 3 Hz (a 50 Hz)
– Utilize uma fonte de alimentação com um mínimo de variações de frequência ou tensão.

Ambiente de trabalho

Os requisitos ambientais para a operação correcta da copiadora são os seguintes.
- Temperatura: 10°C a 30°C com flutuações máximas de 10°C no espaço de uma hora
- Humidade: 15% a 85% com flutuações máximas de 20% no espaço de uma hora.

Armazenamento de cópias

Para armazenar cópias, siga as recomendações listadas abaixo.
- As cópias a manter durante muito tempo devem ser guardadas num local não exposto à luz, de forma 

a não ficarem esbatidas.
- O adesivo com solvente (por ex., cola em spray) pode dissolver o toner nas cópias.
- As cópias de cor têm uma camada de toner mais espessa do que as cópias normais a preto e branco. 

Por isso, quando uma cópia de cor é dobrada, o toner na dobra pode ser separado.



bizhub C451/C550/C650 1-23

Introdução 1

1.11 Declaração OpenSSL

Licença OpenSSL

Copyright © 1998-2000 The OpenSSL Project. Todos os direitos reservados.
A redistribuição e utilização de formas fonte e binárias, com ou sem alteração, são permitidas desde que se 
satisfaçam as seguintes condições:
1. As redistribuições do código-fonte devem manter o aviso de direitos de autor acima, esta lista de 

condições e a seguinte renúncia.
2. As redistribuições em forma binária devem reproduzir o aviso de direitos de autor acima, esta lista de 

condições e a seguinte renúncia na documentação e/ou outros materiais fornecidos com a 
distribuição.

3. Todos os materiais de publicidade que mencionem funções ou utilização deste software devem exibir 
os seguintes reconhecimentos:
"Este produto inclui software desenvolvido pelo OpenSSL Project para utilização com a OpenSSL 
Toolkit. (http://www.openssl.org/)"

4. Os nomes "OpenSSL Toolkit" e "OpenSSL Project" não devem ser utilizados para apoiar ou promover 
produtos derivados deste software sem autorização prévia por escrito. Para obter a autorização por 
escrito, contacte a openssl-core@openssl.org.

5. Os produtos derivados deste software não podem ser denominados "OpenSSL" nem "OpenSSL" pode 
aparecer nos seus nomes sem autorização prévia por escrito da OpenSSL Project.

6. As redistribuições de qualquer formato, independente do tipo, devem conter a seguinte declaração:
"Este produto inclui software desenvolvido pelo OpenSSL Project para ser utilizado no OpenSSL 
Toolkit (http://www.openssl.org/)"

ESTE SOFTWARE É FORNECIDO PELO OpenSSL PROJECT "NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA" 
E QUAISQUER GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO, ÀS 
GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO 
SÃO RENUNCIADAS. O OpenSSL PROJECT OU SEUS COLABORADORES NÃO PODERÃO SER 
RESPONSABILIZADOS POR NENHUM DANO DIRECTO, INDIRECTO, ACIDENTAL, ESPECIAL, PUNITIVO 
OU CONSEQUENCIAL (INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO À AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS OU 
SERVIÇOS; PERDA DE USO, DADOS OU LUCROS OU INTERRUPÇÃO DE NEGÓCIOS) DE QUALQUER 
FORMA CAUSADOS E EM QUALQUER TEORIA DE RESPONSABILIDADE, SEJA POR CONTRATO, 
RESPONSABILIDADE RIGOROSA OU ACTO ILÍCITO EXTRACONTRATUAL (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA 
OU OUTRA FORMA) CAUSADO PELA UTILIZAÇÃO DESTE SOFTWARE, MESMO QUE TENHAM SIDO 
AVISADOS SOBRE A POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS.

Este produto inclui software criptográfico escrito por Eric Young (eay@crypt-Soft.com). Este produto inclui 
software escrito por Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
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Licença Original SSLeay

Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) Todos os direitos reservados.
Este pacote é uma implementação SSL escrita por Eric Young (eay@cryptsoft.com).
A implementação foi escrita de forma a ficar em conformidade com Netscapes SSL.
Esta biblioteca é livre para utilização comercial e não-comercial desde que se atendam as seguintes 
condições. As seguintes condições aplicam-se a todos os códigos que se encontram nesta distribuição, seja 
código RC4, RSA, Ihash, DES, etc., não apenas o código SSL.
A documentação SSL incluída nesta distribuição é abrangida pelos mesmos termos de direitos de autor 
excepto que o detentor é Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
Os direitos de autor continuam a pertencer a Eric Young e, como tal, quaisquer avisos de direitos de autor 
que se encontrem no código não podem ser removidos. Se este pacote for utilizado num produto, Eric Young 
deverá ser considerado o autor das partes da biblioteca utilizada. Isto poderá ser na forma de mensagem de 
texto no arranque do programa ou na documentação (online ou em texto) fornecida com o pacote.
A redistribuição e a utilização em formas de fonte ou binárias, com ou sem alterações, é permitida desde que 
se satisfaçam as seguintes condições:
1. As redistribuições do código-fonte devem manter o aviso de direitos de autor acima, esta lista de 

condições e a seguinte renúncia.
2. As redistribuições em forma binária devem reproduzir o aviso de direitos de autor acima, esta lista de 

condições e a seguinte renúncia na documentação e/ou outros materiais fornecidos com a 
distribuição.

3. Todos os materiais publicitários que refiram funcionalidades ou a utilização deste software terão de 
apresentar a declaração seguinte:
"Este produto inclui software criptográfico escrito por Eric Young (eay@crypt-soft.com)"
O termo ‘criptográfico' pode ser dispensado se as rotinas da biblioteca a serem utilizadas não 
estiverem relacionadas com criptografia.

4. Se incluir algum código específico do Windows (ou um derivado do mesmo) do directório apps (código 
da aplicação) deverá incluir um aviso:
"Este produto inclui software escrito por Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"

O PRESENTE SOFTWARE É FORNECIDO POR ERIC YOUNG "COMO ESTÁ" E TODAS E QUAISQUER 
GARANTIAS QUER EXPRESSAS QUER IMPLÍCITAS, INCLUINDO MAS NÃO SE LIMITANDO ÀS 
GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO, DE ADEQUAÇÃO A UM FIM ESPECÍFICO SÃO 
EXCLUÍDAS. EM NENHUM CASO O AUTOR OU SEUS CONTRIBUINTES SERÃO RESPONSÁVEIS POR 
QUALQUER TIPO DE DANOS, QUER DIRECTOS, INDIRECTOS, ACIDENTAIS, ESPECIAIS, EXEMPLARES 
OU CONSEQUENCIAIS (INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO À AQUISIÇÃO DE BENS OU SERVIÇOS DE 
SUBSTITUIÇÃO; PERDA DE UTILIZAÇÃO, DE DADOS OU LUCROS; OU INTERRUPÇÃO DE NEGÓCIOS) 
DE QUALQUER FORMA CAUSADOS E POR QUAISQUER TEORIAS DE RESPONSABILIDADE, QUER EM 
CONTRACTO, RESPONSABILIDADE LIMITADA, OU PREJUÍZO (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA OU OUTROS) 
RESULTANTE DA UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE, AINDA QUE TENHA SIDO NOTIFICADO DA 
POSSIBILIDADE DE OCORRÊNCIA DE TAIS PREJUÍZOS.

Esta licença e termos de distribuição para qualquer versão disponível ao público ou derivado deste código 
não pode ser alterada, ou seja, este código não pode ser simplesmente copiado e colocado noutra licença 
de distribuição [incluindo a Licença Pública do GNU.]

Todos os outros nomes de produtos mencionados são marcas comerciais ou marcas registadas das 
respectivas empresas.
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1.12 Contrato de licença de software
Este pacote contém os seguintes materiais disponibilizados pela Konica Minolta Business Technologies, Inc. 
(KMBT): o software incluído como parte do sistema de impressão, os dados legíveis pela máquina e 
codificados digitalmente no formato especial e de forma encriptada ("Programas de Tipos de Letra"), outro 
software executado num sistema informático para utilização em conjunto com o software de Impressão 
("Software Anfitrião") e materiais com explicações escritas relacionadas ("Documentação"). O termo 
"Software" será utilizado para descrever o Software de Impressão, os Programas de Tipo de Letra e/ou o 
Software Anfitrião e incluir todas as actualizações, versões modificadas, adições e cópias do Software.

O Software é licenciado para o Utilizador nos termos do presente Contrato.

A KMBT concede ao Utilizador uma sub-licença não exclusiva de utilização do Software e Documentação, 
desde que concorde com o seguinte:
1. Pode utilizar o Software de Impressão e os Programas de Tipo de Letra que o acompanham para 

criação de imagens nos dispositivos de saída licenciados, exclusivamente para os seus objectivos 
comerciais internos.

2. Para além da licença para os Programas de Tipo de Letra descritos na Secção 1 ("Software de 
Impressão") acima, pode utilizar Programas de Tipo de Letra Roman para reproduzir pesos, estilos e 
versões de letras, números, caracteres e símbolos ("Tipo de Carácter") no ecrã do monitor para os seus 
próprios objectivos comerciais internos.

3. Pode fazer uma cópia de segurança do Software Anfitrião, desde que a sua cópia de segurança não 
seja instalada nem utilizada noutro computador. Não obstante as limitações acima mencionadas, pode 
instalar o Software em todos os computadores exclusivamente para utilização com um ou mais 
sistemas de impressão que executem o Software de Impressão.

4. Pode atribuir os respectivos direitos nos termos do presente Contrato a um representante (Assignee) 
de todos os direitos e interesses do Licenciado a tal Software e Documentação ("Assignee") desde que 
transfira para o Representante todas as cópias de tal Software e Documentação. O Representante 
concorda em estar vinculado por todos os termos e condições do presente Contrato.

5. O Utilizador concorda em não modificar, adaptar ou converter o Software e a Documentação.
6. O Utilizador concorda em não tentar alterar, desmontar, desencriptar, inverter a engenharia ou 

descompilar o Software.
7. O título e a propriedade do Software e Documentação e quaisquer reproduções dos mesmos 

permanecem com a KMBT e o respectivo licenciador.
8. As marcas comerciais serão utilizadas de acordo com a prática comercial aceite, incluindo 

identificação do nome do proprietário da marca comercial. As marcas comerciais só poderão ser 
utilizadas para identificar material impresso produzido pelo Software. Tal utilização de qualquer marca 
comercial não concede ao Utilizador quaisquer direitos de propriedade dessa marca comercial.

9. O Utilizador não pode alugar, alocar, sublicenciar, emprestar ou transferir versões ou cópias do 
Software que o Licenciado não utiliza, ou do Software contido em qualquer suporte não utilizado, 
excepto como parte da transferência permanente de todo o Software e Documentação, tal como 
descrito acima.

10. EM NENHUM CASO A KMBT OU O SEU LICENCIADOR SERÃO RESPONSÁVEIS POR QUALQUER 
TIPO DE PREJUÍZO INDIRECTO, IMPREVISTO, PUNITIVO, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, 
PREJUÍZOS POR PERDA DE NEGÓCIOS OU DE LUCROS, AINDA QUE A KMBT TENHA SIDO 
NOTIFICADA DA POSSIBILIDADE DE OCORRÊNCIA DE TAIS PREJUÍZOS, OU POR QUALQUER 
RECLAMAÇÃO POR TERCEIROS. A KMBT OU O SEU LICENCIADOR NÃO OFERECEM MAIS 
NENHUMA GARANTIA RELATIVAMENTE AO SOFTWARE, EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, 
SEM LIMITAÇÃO, GARANTIAS DE COMERCIALIZAÇÃO IMPLÍCITAS, ADEQUAÇÃO A UM FIM 
ESPECÍFICO, TÍTULO E NÃO INFRACÇÃO DOS DIREITOS DE TERCEIROS. ALGUNS ESTADOS OU 
JURISDIÇÕES NÃO PERMITEM A EXCLUSÃO OU LIMITAÇÃO DE PREJUÍZO INDIRECTO, 
IMPREVISTO OU ESPECIAIS, PELO QUE AS LIMITAÇÕES ACIMA PODERÃO NÃO SE APLICAR AO 
ADQUIRENTE.

11. Notificação aos Utilizadores Finais Governamentais: o Software é um "item comercial" tal como o 
termo é definido no 48 C.F.R.2.101, consistindo de "software informático comercial" e "documentação 
de software informático comercial", tal como tais termos são utilizados no 48 C.F.R. 12.212. Em 
conformidade com o 48 C.F.R. 12.212 e o 48 C.F.R. 227.7202-1 até 227.7202-4, todos os Utilizadores 
Finais Governamentais nos E.U.A adquirem o Software apenas com os direitos descritos no presente 
documento.

12. O Adquirente concorda em que não irá exportar o Software sob qualquer forma, em violação das leis 
e regulamentos aplicáveis de controlo da exportação de qualquer país.
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2 Operações de cópia

2.1 Painel de controlo

1

2

3

4

5

6

7

8

91011121314

15

16

17
18

19

20

21

22

No. Nome da Peça Descrição

1 Painel táctil Apresenta diversos ecrãs e mensagens
Especifique as várias definições tocando directamente no painel.

2 Indicador de Corrente Principal Ilumina-se a verde quando o equipamento é ligado com o inter-
ruptor de corrente principal.

3 Tecla [Power] (corrente auxiliar) Prima para ligar/desligar as operações do equipamento. Quando 
desligado, o equipamento entra num estado de conservação de 
energia.

4 Tecla [Modo Memória] Prima para registar (armazenar) as definições de cópia/fax/leitu-
ra pretendidas como um programa, ou para recuperar um pro-
grama registado. (Consulte a p. 2-71)

5 Tecla [Utilitário/Contador] Prima para visualizar o ecrã Indicador do Contador e o ecrã 
Utilidade.

6 Tecla [Reiniciar] Prima para limpar todas as definições (excepto as definições 
programadas) introduzidas no painel de controlo e no painel tác-
til.

7 Tecla [Interromper] Prima para entrar no modo Interromper. Enquanto o equipamen-
to estiver no modo de interrupção, o indicador da tecla [Inter-
romper] ilumina-se a verde e aparece a mensagem "Em modo de 
Interrupção." no painel táctil. Para cancelar o modo Interromper, 
prima a tecla [Interromper] novamente.

8 Tecla [Parar] Premir a tecla [Parar] durante a cópia, digitalização ou impressão 
suspende temporariamente a operação.

9 Tecla [Cópia Teste] Prima para imprimir uma única cópia de teste para verificação 
antes de imprimir um grande número de cópias.
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2
Aviso 
Não aplique pressão extrema no painel táctil, caso contrário pode riscá-lo ou danificá-lo.

Não pressione nem toque com força no painel táctil e não utilize objectos duros ou pontiagudos sobre 
o mesmo.

10 Tecla [Iniciar] Prima para iniciar a operação de cópia, digitalização ou fax. 
Quando este equipamento está pronto para começar a opera-
ção, o indicador da tecla [Iniciar] ilumina-se a azul. Se o indica-
dor da tecla [Iniciar] se iluminar a laranja, não é possível iniciar a 
cópia.
Prima para reiniciar um trabalho parado.

11 Indicador de dados Pisca a azul quando está a ser recebido um trabalho de impres-
são.
Ilumina-se a azul quando há um trabalho na fila de impressão, ou 
durante a respectiva impressão.
O indicador ilumina-se a azul quando existem dados de faxes 
guardados ou dados de faxes não impressos.

12 Tecla [C] (apagar) Prima para apagar um valor (tal como o número de cópias, a taxa 
de zoom ou um formato) introduzidos através do teclado numé-
rico.

13 Teclado numérico Utilizado para introduzir o número de cópias a efectuar.
Utilizado para introduzir a taxa de zoom.
Utilizado para introduzir as diversas definições.

14 Tecla [Ajuda] Prima para apresentar o ecrã do Menu Ajuda.
A partir deste ecrã podem ser apresentadas descrições de várias 
funções e detalhes de operações. (Consulte a p. 2-76)

15 Tecla [Ampliar Ecrá] Prima para entrar no modo de Ampliar Ecrã.

16 Tecla [Acessibilidade] Prima para apresentar o ecrã de especificação de definições das 
funções de acessibilidade do utilizador.

17 Tecla [Poupança Energia] Prima para entrar no modo Poupança de Energia. Enquanto o 
equipamento estiver em modo de poupança de energia, o indi-
cador da tecla [Poupança Energia] ilumina-se a verde e o painel 
de controlo é desactivado. Para cancelar o modo de poupança 
de energia, prima novamente a tecla [Poupança Energia].

18 Tecla [Acesso] Se as definições de autenticação do utilizador ou de acompa-
nhamento de conta tiverem sido aplicadas, prima esta tecla de-
pois de introduzir o nome de utilizador e a palavra-passe (para a 
autenticação do utilizador) ou o nome de conta e palavra-passe 
(para acompanhamento de conta) para utilizar este equipamen-
to.

19 Mostrador [Brilho] Utilize para ajustar o Brilho do painel táctil.

20 Tecla [Box] Prima para entrar no modo Caixa de Utilizador.
Enquanto o equipamento está em modo de Caixa de Utilizador, 
o indicador da tecla [Cx Utiliz.] ilumina-se a verde.

21 Tecla [Fax/Scan] Prima para entrar no modo Fax/Leitura.
Enquanto o equipamento está em modo Fax/Leitura, o indicador 
da tecla [Fax/Leitura] ilumina-se a verde.

22 Tecla [Cópia] Prima para entrar no modo de cópia. (O modo predefinido é o 
modo Cópia.) Enquanto o equipamento está em modo de Cópia, 
o indicador da tecla [Cópia] ilumina-se a verde.

No. Nome da Peça Descrição
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2.2 Ecrãs de definições básicas
Quando o equipamento está pronto para começar a fazer cópias a seguir a ser ligado, é apresentado o ecrã 
Básico.

Para activar uma função ou para seleccionar uma definição, toque levemente no botão pretendido no painel 
táctil.

Ecrã básico

Ecrã de cópia rápida

56
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10

1

8

7 3

2

4

5

10

1

8
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2
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Ao tocar em  são exibidas as definições de Cor, [Acabamento] e [Não rodar] no painel do lado esquerdo.

!
Detalhe 
O ecrã de definições básicas (Ecrã básico ou ecrã de Cópia Rápida) que é apresentado pode ser 
configurado com o parâmetro "Definição de Cópia" no ecrã Definições Iniciais Personalizadas 
(apresentado a partir do ecrã Definição do Utilizador). A disposição dos botões e ecrãs varia consoante 
o ecrã apresentado é o ecrã Básico ou o ecrã Cópia Rápida; no entanto, as funções que podem ser 
definidas são as mesmas. Por predefinição, é seleccionado o ecrã "Básico". Este manual contém 
descrições de procedimentos utilizando o ecrã Básico que aparece quando é seleccionada a opção 
"Básico".

O ecrã Cópia Rápida exibe todas as definições do Ecrã Básico, por forma a que as definições possam 
ser facilmente especificadas.

No. Nome do Item Descrição

1 Área de visualização de mensagens São apresentados o estado do equipamento e detalhes das ope-
rações.

2 Área de visualização de funções/defini-
ções

São apresentados separadores e botões para visualizar ecrãs 
contendo várias funções.
Toque num separador ou num botão para apresentar o ecrã cor-
respondente para especificar as definições.

3 Área de visualização de ícones São apresentados ícones que indicam o estado dos trabalhos e 
do equipamento.

4 Botão [Não rodar] Toque para copiar com a imagem não rodada para ajustar a ori-
entação do papel carregado.

5 Botão [Leitura separada] Toque para ler os documentos em grupos separados.
Um documento lido em diferentes grupos pode ser tratado como 
um trabalho de cópia simples.

6 Botão [Acabamento] Toque para especificar definições para ordenar, intercalar, agru-
par, efectuar offset, agrafar, perfurar ou a saída para um tabulei-
ro específico.
As definições que podem ser especificadas diferem dependen-
do do finalizador que está instalado.

7 Indicadores de fornecimento de toner Estes indicadores mostram a quantidade de toner restante para 
as cores cyan (C), magenta (M), amarelo (Y) e preto (K).

8 Painel da esquerda Quando é premido o botão [Lista de Trabalho] é apresentado um 
ecrã contendo as tarefas em execução, ou em espera para exe-
cução.
Quando o botão [Verificação Modo] é premido, é apresentado 
um ecrã que mostra o resultado das definições especificadas.

9 Botão [Verificar Trabalho] É apresentado o resultado das definições especificadas.

10 Botão [Lista de Trabalho] São apresentados trabalhos actualmente em execução ou a 
aguardar execução.
Encontram-se disponíveis várias opções para a verificação e 
gestão dos trabalhos.
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2
Nota 
Se as definições tiverem sido alteradas em relação às predefinições de fábrica, o separador do ecrã 
que contém as definições alteradas é realçado com uma caixa verde.

A caixa verde pode ser alterada para outra cor com o parâmetro "Definições de Selecção de Cor" no 
ecrã Definições Iniciais Personalizadas (apresentado a partir do ecrã Definição do Utilizador no modo 
Utilidade).

2.3 Ícones que aparecem no ecrã

Ícone Descrição

Indica que o equipamento está a enviar dados, independentemente do modo actual.

Indica que o equipamento está a receber dados, independentemente do modo ac-
tual.

Indica que ocorreu um erro durante uma operação de estabilização de imagem, uma 
operação de impressão ou uma operação de digitalização.
Toque neste ícone para ver um ecrã contendo um código de aviso.

Se o ecrã de aviso foi fechado quando ocorreu um aviso, toque neste botão para 
voltar a apresentar o ecrã de aviso

Aparece quando existe uma mensagem que indica que é necessário substituir con-
sumíveis ou que o equipamento necessita de manutenção. Toque neste ícone para 
apresentar a mensagem e execute a substituição ou o procedimento de manuten-
ção.

Aparece quando ocorre um erro na ligação ao servidor POP.

Indica que não há papel no tabuleiro de papel.

Indica que resta muito pouco papel no tabuleiro de papel.

Quando o controlador opcional de imagem tiver sido instalado, toque neste ícone 
para exibir o ecrã do controlador de imagem.

Indica que o "Modo Segurança Melhorado" está definido para "ON" (Ligado)
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2.4 Ligar a corrente principal e a corrente auxiliar
Este equipamento tem dois controlos de corrente: o interruptor de corrente principal e a tecla [Power] 
(corrente auxiliar).

Ligar o equipamento

O interruptor de corrente principal liga/desliga todas as funções do equipamento. Normalmente, o interruptor 
de corrente principal está ligado.

A tecla [Power] (corrente auxiliar) liga/desliga as operações do equipamento, por exemplo, para copiar, 
imprimir ou digitalizar. Quando a tecla [Power] (corrente auxiliar) está desligada, o equipamento entra num 
estado em que conserva energia.

1 Abra a cobertura do interruptor de corrente principal e, em 
seguida, regule o interruptor para "n".

2 Feche a cobertura do interruptor de corrente principal.

3 Prima a tecla [Power] (corrente auxiliar).

Verifique se o painel táctil está ligado.

!
Detalhe 
Quando a tecla [Power] (corrente auxiliar) é ligada, o indicador da tecla [Iniciar] ilumina-se a laranja e é 
apresentado um ecrã que indica que o equipamento está a iniciar.
Decorridos alguns segundos, a mensagem "A aquecer. Pronto para digitalizar." aparece no painel 
táctil, e o indicador da tecla [Iniciar] ilumina-se a azul, indicando que podem ser enviados trabalhos 
para a fila de espera.

As predefinições são as definições seleccionadas imediatamente depois de o equipamento ser ligado 
(o interruptor de corrente está regulado para "n") e antes de ser especificada qualquer definição a partir 
do painel de controlo ou do painel táctil; são também as definições seleccionadas quando a tecla 
[Reiniciar] é premida para cancelar todas as definições especificadas a partir do painel de controlo ou 
do painel táctil. As predefinições podem ser alteradas.
As predefinições de fábrica são as definições seleccionadas quando este equipamento saiu da fábrica.
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2
Nota 
É igualmente possível enviar um trabalho para a fila de espera enquanto o equipamento está a aquecer, 
depois de ter sido ligada a tecla [Power] (corrente auxiliar). Para obter mais detalhes consulte a secção 
"Digitalizar durante o aquecimento" na página 2-9.
Quando o equipamento tiver aquecido, a imagem digitalizada será impressa.
O equipamento demora cerca de 30 segundos a aquecer à temperatura ambiente normal (23°C), 
quando a tecla [Power] (corrente auxiliar) é activada depois de ter sido ligado o interruptor de corrente 
principal.

Digitalizar durante o aquecimento

1 Prima a tecla [Power] (corrente auxiliar).

– Para detalhes de ligação da máquina, consulte "Desligar o equipamento" na página 2-10.
O indicador da tecla [Iniciar] ilumina-se a laranja.
Depois de ser apresentada a mensagem de indicação de aquecimento, aparece o ecrã Básico. 
O indicador da tecla [Iniciar] ilumina-se a azul.

2 Verifique se a mensagem "Em Aquecimento. Pronta a ler." aparece no painel táctil.

3 Posicione o documento a copiar.

– Para saber mais acerca de como posicionar documentos, consulte "Alimentar o Documento" na 
página 2-26.

4 Especifique quaisquer outras definições de cópia pretendidas.

5 Utilizando o teclado numérico, especifique o número de cópias.

6 Prima a tecla [Iniciar].

O documento é lido, e o trabalho é acrescentado à lista de trabalhos em espera.

7 Verifique se o documento já foi totalmente lido e, em seguida, posicione o documento seguido.

8 Especifique as novas definições de cópia e o número de cópias pretendido e, em seguida, prima a 
tecla [Iniciar].

– Se o parâmetro "Ecrã de Operação de Cópia" no modo de Utilidade tiver sido definido para "Sim", 
toque em [Próx. Trab. Cópia] para visualizar o ecrã Básico.

– Quando o equipamento já tiver aquecido, os trabalhos serão impressos automaticamente pela 
ordem em que foram colocados na lista de espera.

? Como se pode parar o trabalho que está a ser impresso?
% Prima a tecla [Parar]. 
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!
Detalhe 
Enquanto o equipamento está a aquecer para começar a impressão depois de ter sido ligado utilizando 
a tecla [Power] (corrente auxiliar), as definições de cópia podem ser especificadas e um documento 
pode ser lido para reservar um trabalho de cópia. Depois de o equipamento ter acabado de aquecer, 
as cópias são automaticamente impressas.

É possível alterar a ordem de impressão ou eliminar trabalhos a partir do ecrã Detalhes de um trabalho, 
na lista de Trabalhos Actuais no ecrã Lista de Trabalho. 

Desligar o equipamento

1 Prima a tecla [Power] (corrente auxiliar).

Verifique se o painel táctil está desligado.

2 Abra a cobertura do interruptor de corrente principal e, em 
seguida, regule o interruptor para "o".

3 Feche a cobertura do interruptor de corrente principal.

2
Aviso 
Ao desligar e voltar a ligar a máquina através do interruptor de alimentação principal, aguarde pelo 
menos 10 segundos para ligar a máquina, depois de a ter desligado. A máquina pode não funcionar 
correctamente, se for ligada imediatamente após ter sido desligada.

Não desligue o equipamento com o interruptor de corrente principal ou com a tecla [Power] (corrente 
auxiliar) enquanto estiver a efectuar cópias ou impressões, caso contrário pode ocorrer um 
encravamento de papel.

Não desligue o equipamento com o interruptor de corrente principal ou com a tecla [Power] (corrente 
auxiliar) durante um processo de digitalização, ou de envio ou recepção de dados, caso contrário todos 
os dados de digitalização ou de transmissão serão eliminados.

Não desligue o equipamento com o interruptor de corrente principal enquanto houver trabalhos em fila 
de espera ou dados armazenados a aguardar impressão, caso contrário, os trabalhos serão 
eliminados.

!
Detalhe 
Estas funções serão apagadas quando o interruptor de corrente principal e a tecla [Power] (corrente 
auxiliar são desligados.
Definições que não tenham sido programadas
Trabalhos em fila de espera para serem impressos
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Conservação manual de energia

O equipamento pode ser definido manualmente para um modo de conservação de energia (modo de 
Poupança de Energia ou modo de Hibernação).

1 Prima a tecla [Poupança Energia] (ou prima a tecla [Power] 
(corrente auxiliar)).

– Como predefinição de fábrica, o equipamento entre no 
modo Poupança de Energia.

Controlar a utilização que cada utilizador faz desta máquina (autenticação do utilizador)

Se o administrador tiver especificado definições de autenticação do utilizador, só os utilizadores registados 
podem utilizar esta máquina. Além disso, o número de páginas impressas pode ser gerido para cada 
utilizador.

0 Quando são especificadas definições de autenticação do utilizador, este equipamento só pode ser 
usado por utilizadores que introduzam uma palavra-passe de utilizador especificado.

0 Contacte o administrador para obter um nome de utilizador e uma palavra-passe, bem como o nome 
do servidor.

0 Se tiver sido definida a autenticação do equipamento ou uma autenticação do servidor externo, pode 
ser registado um total de 1.000 utilizadores e contas.

1 Toque em [Nome Utiliz.].

– Se uma lista de nomes de utilizadores puder ser apresentada, o nome de utilizador pretendido pode 
ser seleccionado a partir da lista. Toque em [Lista de Nomes de Utilizad.], toque no botão do nome 
de utilizador pretendido para o seleccionar e, em seguida, toque em [OK].

– Os utilizadores que não tiverem acesso a um nome de utilizador e palavra-passe podem tocar em 
[Acesso de Util. Públ.] para utilizar este equipamento.
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– Se a opção "Definições de Segurança Melhorada" estiver definida para "ON" (Ligada), não são 
apresentados os botões [Acesso de Util. Públ.] e [Lista de Nomes de Utilizad.].

– Se tiver sido seleccionada a autenticação do servidor externo como método de autenticação do 
utilizador, o botão [Nome do Servidor] aparece com o nome do servidor predefinido.
Toque em [Nome do Servidor] para apresentar os nomes dos servidores registados e, em seguida, 
seleccione o servidor pretendido.

2 Digite o nome do utilizador e, em seguida, toque em [OK].
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3 Toque em [Pal.-passe].

4 Digite a palavra-passe e, em seguida, toque em [OK].

5 Toque em [Login] ou prima a tecla [Acesso].

É apresentado o ecrã Básico.
Se tiverem sido aplicadas definições de acompanhamento de 
conta, é apresentado o ecrã de acompanhamento de conta. 
Contudo, se o parâmetro "Sincro. Autent. Util. & 
Acompanhamento de Conta" tiver sido definido para 
"Sincronizar", o ecrã de acompanhamento de conta não 
aparece e as contas são sincronizadas.

6 Faça cópias utilizando as definições de cópia pretendidas.

7 Quando tiver terminado as impressões, prima a tecla [Acesso].

Aparece uma mensagem, pedido confirmação para terminar a sessão.
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8 Toque em [Sim] e, em seguida, toque em [OK].

É apresentado o ecrã de autenticação do utilizador.

2
Nota 
As definições de autenticação do utilizador podem ser utilizadas em conjunto com as definições 
de acompanhamento de conta. Se o parâmetro "Sincro. Autent. Util. & Acompanhamento de Conta" 
estiver definido para "Sincronizar", complete a autenticação do utilizador e, em seguida, inicie a sessão 
utilizando o ecrã de acompanhamento de conta.

Podem ser especificadas definições de autenticação do utilizador utilizando os parâmetros de 
Autenticação do Utilizador no modo de Definições de Administrador, disponível no modo Utilidade. 
As definições devem ser especificadas pelo administrador.

Controlar a utilização que cada conta faz desta máquina (acompanhamento de conta)

Se as definições de acompanhamento de conta tiverem sido especificadas pelo administrador, este 
equipamento só pode ser utilizado por utilizadores de contas registadas. Para além disso, é possível 
controlar o número de impressões produzidas por cada conta.

A este procedimento chamamos acompanhamento de conta.

0 Quando são especificadas definições de acompanhamento de conta, este equipamento só pode ser 
usado por utilizadores que introduzam a palavra-passe de uma conta especificada.

0 Contacte o seu administrador para obter as palavras-passe.
0 Podem ser registados um máximo de 1.000 utilizadores e respectivas contas.

1 Toque em [Nome de Conta].

– Se as definições do modo Definições de Administrador tiverem sido definidas para "Apenas 
Palavra-pas", toque em [Pal.-passe] e prossiga com o passo 4.
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2 Digite o nome de conta e, em seguida, toque em [OK].

3 Toque em [Pal.-passe].

4 Digite a palavra-passe e, em seguida, toque em [OK].

5 Toque em [Login] ou prima a tecla [Acesso].

Aparece o ecrã Básico.
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6 Faça cópias utilizando as definições de cópia pretendidas.

7 Quando tiver terminado as impressões, prima a tecla [Acesso].

Aparece uma mensagem, pedido confirmação para terminar a sessão.

8 Toque em [Sim] e, em seguida, toque em [OK].

É apresentado o ecrã de acompanhamento de conta.

!
Detalhe 
As contas podem ser geridas no modo de Definições de Administrador, disponível a partir do modo 
Utilidade. As definições devem ser especificadas pelo administrador.
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2.5 Carregar papel no tabuleiro 1 e no tabuleiro 2

1 Puxe para fora o tabuleiro 1 ou o tabuleiro 2.

2 Faça deslizar as guias laterais, ajustando-as ao formato de 
papel.

– Se as guias laterais não tiverem correctamente colocadas 
para o papel carregado, o formato do papel não será 
detectado convenientemente. Certifique-se de que ajusta 
as guias laterais ao formato do papel carregado.

3 Coloque o papel no tabuleiro de modo a que a face a imprimir 
fique virado para cima (o verso virado para cima quando abre 
a embalagem de papel).

Película

Guias laterais

Marca ,
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– Coloque papel letterhead com a face a imprimir voltada para baixo.

? Como carregar papel enrolado?
% Alise o papel antes de o utilizar.

? Quantas folhas de papel e outros suportes é possível carregar?
% Não coloque um número de folhas de papel standard tão grande que o cimo da pilha fique acima 

da marca ,.

4 Feche o tabuleiro 1 ou o tabuleiro 2.

!
Detalhe 
Se for carregado papel especial, é necessário especificar a definição do tipo de papel. Para detalhes, 
consulte "Especificar uma definição para papel especial" na página 2-94.

2
Aviso 
Tenha cuidado para não tocar na película.

Para obter detalhes acerca de como seleccionar o formato e o tipo de papel carregado nos 
tabuleiros 1 e 2, consulte a secção "Papel de cópia" na página 2-81.

Para obter detalhes sobre como especificar o formato de papel dos tabuleiros 1 e 2, consulte a secção 
"Seleccionar uma definição de formato de papel (definição "Formato")" na página 2-86.

Para imprimir em transparências para retroprojector, envelopes ou postais, utilize o tabuleiro de 
alimentação manual.
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2.6 Carregar papel no tabuleiro 3

1 Puxe o tabuleiro 3 para fora.

2 Levante o rolo de introdução de papel e carregue o papel no 
tabuleiro.

– Coloque o papel no tabuleiro de modo que a face do papel 
a ser impressa fique virada para cima (o lado virado para 
cima quando abre a embalagem de papel).

– Coloque papel letterhead com a face a imprimir voltada 
para baixo.

? Como carregar papel enrolado?
% Alise o papel antes de o utilizar.

? Quantas folhas de papel e outros suportes é possível 
carregar?

% Não coloque um número de folhas de papel standard tão 
grande que o cimo da pilha fique acima da , marca.

3 Baixe o rolo de introdução de papel e feche o tabuleiro 3.

2
Aviso 
Para obter detalhes acerca de como seleccionar o formato e o tipo de papel carregado no tabuleiro 3 
consulte a secção "Papel de cópia" na página 2-81.

Não carregue o tabuleiro 3 com papel de um formato diferente do previamente especificado.

Tenha cuidado para não tocar na superfície do rolo de introdução de papel com as mãos.

2
Nota 
Para alterar o formato do papel carregado no tabuleiro 3, contacte o seu representante de manutenção 
local.

Para imprimir em transparências para retroprojector e envelopes, utilize o tabuleiro de alimentação 
manual.
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2.7 Carregar papel no tabuleiro 4

1 Puxe o tabuleiro 4 para fora.

2 Levante o rolo de introdução de papel e carregue o papel no 
tabuleiro.

– Coloque o papel no tabuleiro de modo que a face do papel 
a ser impressa fique virada para cima (o lado virado para 
cima quando abre a embalagem de papel).

– Coloque papel letterhead com a face a imprimir voltada 
para baixo.

? Como carregar papel enrolado?
% Alise o papel antes de o utilizar.

? Quantas folhas de papel e outros suportes é possível 
carregar?

% Não coloque um número de folhas de papel standard tão 
grande que o cimo da pilha fique acima da marca ,.

3 Baixe o rolo de introdução de papel e feche o tabuleiro 4.

2
Aviso 
Para obter detalhes acerca de como seleccionar o formato e o tipo de papel carregado no tabuleiro 4 
consulte a secção "Papel de cópia" na página 2-81.

Não carregue o tabuleiro 4 com papel de um formato diferente do previamente especificado.

Tenha cuidado para não tocar na superfície do rolo de introdução de papel com as mãos.

2
Nota 
Para alterar o formato do papel carregado no tabuleiro 4, contacte o seu representante de manutenção 
local.

Para imprimir em transparências para retroprojector e envelopes, utilize o tabuleiro de alimentação 
manual.
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2.8 Colocar papel no LCT

1 Abra a porta superior.

2 Levante o rolo de introdução de papel e carregue o papel no 
tabuleiro.

– Carregue o papel no tabuleiro de modo que a face a 
imprimir (a face voltada para cima quando a embalagem 
foi aberta) fique voltada para baixo.

– Coloque o papel letterhead com o lado a imprimir voltado 
para cima.

? Como carregar papel enrolado?
% Alise o papel antes de o utilizar.

? Quantas folhas de papel e outros suportes é possível 
carregar?

% Não coloque um número de folhas de papel standard tão 
grande que o cimo da pilha fique acima da marca ,.

3 Baixe o rolo de introdução de papel e feche a porta superior.

2
Aviso 
Para obter detalhes acerca de como seleccionar o formato e o tipo de papel carregado no LCT consulte 
a secção "Papel de cópia" na página 2-81.

2
Nota 
Se o equipamento estiver desligado, não é possível levantar o suporte inferior. Quando carregar papel 
no LCT, certifique-se de que a máquina está ligada, tanto com o interruptor de corrente principal como 
com a tecla [Power] (corrente auxiliar).
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2.9 Carregar papel no tabuleiro de alimentação manual
O papel pode ser inserido manualmente através do tabuleiro de alimentação manual, se pretender fotocopiar 
para um tipo de papel diferente daqueles que estão carregados nos tabuleiros de papel, ou se pretender 
fotocopiar para papel espesso, postais, envelopes, transparências para retroprojector ou folhas de 
etiquetas.

1 Abra o tabuleiro de alimentação manual.

– Puxe a extensão do tabuleiro para fora ao colocar nele 
papel de grande formato.

2 Com o lado a imprimir voltado para baixo, insira o papel tanto quanto possível na ranhura de 
alimentação.

3 Faça deslizar as guias laterais, ajustando-as ao formato de 
papel a ser carregado.

? Como carregar papel enrolado?
% Alise o papel antes de o utilizar.

? Quantas folhas de papel e outros suportes é possível 
carregar?

% Não coloque um número de folhas de papel standard tão 
grande que o cimo da pilha fique acima da marca ,.

4 Seleccione o tipo de papel.

Extensão do tabuleiro

Guias 
laterais
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– Para imprimir em papel de cores, envelopes ou papel letterhead, toque em  e, em seguida, 

seleccione o tipo de papel.

– Se a opção seleccionada for "A6Card w", o tipo de papel é definido automaticamente para 
"Espesso 3".

– Se o suporte inserido não for postais, seleccione o tipo de papel apropriado.
– Se forem carregadas folhas de etiquetas, seleccione "Espesso 1".
– A impressão em transparências para retroprojector só é possível a preto. Quando seleccionar 

transparências para retroprojector seleccione a definição de cor "Preto" e, em seguida, seleccione 
o tipo de papel.

– Para saber mais sobre a selecção de uma definição para papel de formato não padronizado, 
consulte "Especificar um formato de papel não padronizado (definições de "Formato 
Personalizado")" na página 2-88.

– Para saber mais sobre a selecção de uma definição para papel amplo, consulte "Seleccionar uma 
definição para papel de formato extra (definições "Papel Formato Superior")" na página 2-92.

– Para saber mais acerca de papel especial, consulte "Papel especial" na página 2-83.

5 Toque em [OK] e, em seguida, toque novamente em [OK] no ecrã que aparece a seguir.

O ecrã Básico volta a aparecer.

2
Aviso 
Empurre as guias de papel com firmeza contra as extremidades do papel.

Ao colocar postais, carregue-os na orientação w, conforme é apresentado na ilustração. Não coloque 
postais na orientação v.

Pode ser colocado um máximo de 50 postais no tabuleiro de alimentação manual.
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Pode ser colocado um máximo de 20 transparências para retroprojector no tabuleiro de alimentação 
manual.

A impressão em transparências para retroprojector só é possível a preto.

Antes de utilizar envelopes, faça pressão sobre eles para que todo o ar seja removido e certifique-se 
de que as dobras da aba estão bem vincadas, caso contrário, os envelopes podem ficar enrugados ou 
causar um encravamento de papel.

Os envelopes devem ser colocados com a aba para baixo, tal como se mostra na ilustração. Se os 
envelopes forem colocados com a aba para cima, é possível que ocorra um encravamento de papel. 
Não é possível imprimir sobre o lado do envelope com a aba.

Podem ser colocados um máximo de 10 envelopes no tabuleiro de alimentação manual.

Lado da aba
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Ao colocar folhas de etiquetas, carregue-as na orientação w, conforme é apresentado na ilustração. 
Não coloque folhas de etiquetas na orientação v.

Podem ser colocadas um máximo de 50 folhas de etiquetas no tabuleiro de alimentação manual.

Certifique-se de que coloca papel letterhead de forma a que a face a ser impressa esteja virada para 
cima.

2
Nota 
As cópias serão feitas na superfície do papel que fica virada para baixo ao colocar o papel no tabuleiro 
de alimentação manual.

!
Detalhe 
Para saber mais acerca da especificação do formato de papel para o tabuleiro de alimentação manual, 
consulte "Seleccionar uma definição de formato de papel (definição "Formato")" na página 2-86.

Para saber mais acerca de formatos de papel, consulte "Papel de cópia" na página 2-81.

Face a ser 
impressa
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2.10 Alimentar o Documento
O documento pode ser introduzido de uma das seguintes maneiras. Posicione correctamente o documento 
em conformidade com o tipo de documento a copiar.

Carregar o documento no ADF

0 Não coloque documentos encadernados ou unidos, por exemplo, com clipes ou agrafos.
0 Para saber mais acerca dos tipos de documentos que podem ser colocados no ADF, consulte 

"Documentos originais" na página 2-97.
0 Não coloque mais de 100 folhas, nem um número de folhas tão grande que o cimo da pilha fique acima 

da marca ,, caso contrário, podem ocorrer encravamentos de papel ou danos para o documento ou 
para o equipamento. No entanto, um documento que ultrapasse as 100 páginas pode ser lido em 
grupos separados. Para detalhes, consulte "Digitalizar o documento em grupos separados (definição 
"Leitura Separada")" na página 2-28.

0 Se o documento não for carregado correctamente, é possível que não seja alimentado na posição 
correcta, ou que ocorram danos no documento ou uma falha de alimentação.

0 Se o documento for carregado numa orientação que não com o respectivo topo voltado para a parte 
de trás da máquina, certifique-se de que selecciona a orientação do documento.

1 Faça deslizar as guias laterais, ajustando-as ao tamanho do 
documento.

2 Carregue os documentos com a face impressa para cima no 
tabuleiro de alimentação de documentos.

– Coloque as páginas do documento de modo a que a parte 
superior do mesmo fique voltada para o fundo ou para o 
lado esquerdo do equipamento.

Método de Alimentação de 
Documentos

Funcionalidades

Utilizando o ADF Com o ADF é possível alimentar automaticamente um documento de páginas múl-
tiplas, uma página de cada vez. Este método de alimentação pode também ser uti-
lizado para digitalizar automaticamente documentos frente e verso.

Utilizar o vidro de originais Coloque o documento directamente no vidro de originais, para que possa ser digi-
talizado. Este método é o melhor para livros e outros documentos que não podem 
ser alimentados através do ADF.
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3 Ajuste as guias laterais ao tamanho do documento.

Colocar o documento no vidro de originais

0 Para saber mais acerca dos tipos de documentos que podem ser colocados no vidro de originais, 
consulte "Documentos originais" na página 2-97.

0 Ao colocar documento no vidro de originais, certifique-se de que abre o ADF num ângulo de, pelo 
menos, 20º.
Se o documento for colocado no vidro de originais sem que o ADF seja aberto pelo menos 20º, é 
possível que o tamanho correcto do documento não seja detectado.

0 Não coloque objectos com mais de 2 kg no vidro de originais. Além disso, não carregue com força na 
capa de um livro disposto no vidro de originais, caso contrário o vidro de originais pode sofrer danos.

0 Para livros grossos ou objectos de grandes dimensões, faça a cópia sem fechar o ADF, caso este 
esteja instalado. Quando um documento está a ser lido com o ADF aberto, não olhe directamente para 
a luz que pode brilhar através do vidro de originais. Apesar de esta luz ser forte, não é um raio laser e, 
como tal, não é tão perigosa.

1 Abra o ADF, caso este esteja instalado.

2 Coloque o documento voltado para baixo, sobre o vidro de originais.

– Coloque as páginas do documento de modo a que a parte superior do mesmo fique voltada para 
o fundo ou para o lado esquerdo do equipamento.

Guias laterais

Quando carregado com a orientação v: Quando carregado com a orientação w:

20° 20°
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3 Alinhe o documento com a marca no canto posterior 
esquerdo da escala do documentos.

– Para documentos transparentes ou translúcidos, coloque 
uma folha de papel em branco com o mesmo formato 
sobre o documento.

– Para documentos encadernados cujo conteúdo está 
distribuído pelas duas páginas opostas, como um livro ou 
revista, coloque o cimo do documento em direcção ao 
fundo do equipamento e alinhe o documento com a 
marca no canto posterior esquerdo da escala do 
documento, conforme ilustrado.

4 Feche o ADF, caso este esteja instalado.

Digitalizar o documento em grupos separados (definição "Leitura Separada")

Um documento grande pode ser dividido e lido numa série de grupos.

Um máximo de 100 páginas do documento podem ser colocadas no ADF de cada vez. No entanto, ao copiar 
com a definição "Leitura Separada", um documento que ultrapasse as 100 páginas pode ser lido e tratado 
como um único trabalho de cópia. Para além disso, a localização de leitura pode ser trocada entre o vidro 
de originais e o ADF durante a operação de leitura.

0 A capacidade de carga do ADF é de 100 folhas de papel standard (80 g/m2) ou 38 folhas de papel 
espesso (210 g/m2).

0 O método de saída utilizado com a definição "Leitura Separada" pode ser definido para "Impressão 
Página" ou "Impressão em Grupo". Por predefinição, é seleccionada "Impressão em Grupo".

Escala de originais

Folha em 
branco de 
papel
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1 Posicione o documento a copiar.

– Para saber mais acerca de como posicionar documentos, consulte "Alimentar o Documento" na 
página 2-26.

2 No ecrã Básico, toque em [Leitura Separada].

– Para cancelar a definição de "Leitura Separada", volte a tocar em [Leitura Separada] para cancelar 
a selecção.

3 Prima a tecla [Iniciar].
Após a digitalização do documento, aparece a seguinte mensagem.

– Se o parâmetro "Método Leitura Separada" estiver definido para "Impres. em Grupo", toque em 
[Acabar] no ecrã seguinte, que aparece enquanto o documento é digitalizado com o ADF, para 
prosseguir para o passo 5.
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– Coloque o grupo seguinte do documento e, em seguida, prima a tecla [Iniciar].
– Repita o passo 2 até todas as páginas do documento serem digitalizadas.
– Se o documento não puder ser colocado no ADF, coloque-o no vidro de originais. Para saber mais 

acerca dos tipos de documentos que podem ser colocados no ADF, consulte "Documentos 
originais" na página 2-97.

– Para mudar as definições de leitura, toque em [Alterar Defin.].
– Os botões que aparecem no ecrã para alterar as definições variam consoante as definições 

especificadas. Podem ser alteradas as definições seguintes.
1 Face/Frente e verso, Posição de Encadernação, Zoom, Apagar Moldura, Apagar Centro Formato 
Original

– Para cancelar as alterações efectuadas às definições, toque em [Cancelar].

– A quantidade de memória disponível pode ser verificada ao lado da opção "Memória" no canto 
inferior esquerdo do ecrã.
Para eliminar os dados da imagem, prima a tecla [Parar] e, em seguida, elimine o trabalho. Para 
detalhes, consulte "Parar temporariamente a função leitura/impressão" na página 2-69.

4 Depois de lidas todas as páginas do documento, toque em [Acabar].
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5 Prima a tecla [Iniciar].

– Se o parâmetro "Método Leitura Separada" estiver definido para "Impres. em Grupo", toque em 
[Imprimir] ou prima a tecla [Iniciar].

– Se o parâmetro "Método Leitura Separada" estiver definido para "Impres. em Grupo" as definições 
de cópia podem ser alteradas. Para alterar as definições de cópia, toque em [Alterar Defin.] e, em 
seguida, toque em [OK], depois de alterar as definições conforme desejar.
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Leitura de um documento com várias páginas a partir do vidro de originais

Ao efectuar cópias com frente e verso ou combinadas utilizando o vidro de originais, coloque cada página 
de um documento de várias páginas no vidro de originais para efectuar a leitura. O procedimento que se 
segue descreve como colocar páginas de documentos com uma só face no vidro de originais, de forma a 
fazer cópias com frente e verso.

0 O método de saída utilizado com a definição "Leitura Separada" pode ser definido para "Impr.Página" 
ou "Impres. em Grupo". Por predefinição, é seleccionada "Impr.Página".

1 Levante o ADF.

2 Coloque a primeira página ou a primeira face do documento com a face impressa virada para baixo, 
no vidro de originais.

– Para saber mais acerca de como posicionar documentos, consulte "Colocar o documento no vidro 
de originais" na página 2-27.

3 Feche o ADF, caso este esteja instalado.

4 No ecrã Básico, toque em [Duplex/Combinar].

É apresentado o ecrã Duplex/Combinar.

Quando colocado com a orientação v: Quando colocado com a orientação w:

20° 20°
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5 Toque em [1 Face >2 Faces].

6 Toque em [Posição Encadernação], seleccione a posição de encadernação da cópia e, em seguida, 
toque em [OK].

– Para mais informações sobre como especificar a posição de encadernação, consulte "Seleccionar 
uma definição Original > Cópia (Duplex/Combinar)" na página 2-42.

7 Toque em [Direcção Original], seleccione a orientação do documento carregado e, em seguida, toque 
em [OK].
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8 Toque em [OK].

9 Prima a tecla [Iniciar].

A leitura começa.

10 Posicione a segunda página ou a segunda face do documento no vidro de originais e prima a 
tecla [Iniciar].

– Para digitalizar as restantes páginas do documento, repita o passo 10.
– Para mudar as definições de leitura, toque em [Alterar Defin.].
– Os botões que aparecem no ecrã para alterar as definições variam consoante as definições 

especificadas. Podem ser alteradas as definições seguintes.
1 Face/Frente e verso, Posição de Encadernação, Zoom, Apagar Moldura, Apagar Centro Formato 
Original

– Para cancelar as alterações efectuadas às definições, toque em [Cancelar].

11 Depois de lidas todas as páginas do documento, toque em [Acabar].
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12 Prima a tecla [Iniciar].

– Se o parâmetro "Método Leitura Separada" estiver definido para "Impres. em Grupo", toque em 
[Imprimir] ou prima a tecla [Iniciar].

– Se o parâmetro "Método Leitura Separada" estiver definido para "Impres. em Grupo" as definições 
de cópia podem ser alteradas. Para alterar as definições de cópia, toque em [Alterar Defin.] e, em 
seguida, toque em [OK], depois de alterar as definições conforme desejar.
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2.11 Seleccionar uma definição de papel
O formato do papel pode ser seleccionado automaticamente consoante o formato do documento ou então 
pode ser especificado manualmente. Especifique o formato do papel de acordo com o procedimento 
correspondente, dependendo das definições de cópia pretendidas.

2
Nota 
Se for seleccionada uma definição de papel especial para um tabuleiro de papel, esse tabuleiro não 
será seleccionado automaticamente com a definição "Auto Papel". (No entanto, na selecção de 
impressão a uma face, será dada prioridade a um tabuleiro de papel que esteja definido para "Apenas 
Uma Face".) Não se esqueça de especificar uma definição de papel quando é carregado papel especial 
num tabuleiro. Para detalhes, consulte "Especificar uma definição para papel especial" na página 2-94.

Por predefinição de fábrica, a definição seleccionada é "Auto".

As definições "Auto" Zoom e "Auto" Papel não podem ser seleccionadas simultaneamente. Se a 
definição "Auto" Zoom tiver sido seleccionada, aparece o ecrã Zoom. No ecrã Zoom, especifique a 
definição de zoom pretendida.

Os tabuleiros de papel são seleccionados pela ordem seguinte, quando está seleccionada a definição 
"Auto" Papel.

Tabuleiro 1 % Tabuleiro 2 % Tabuleiro 3 % Tabuleiro 4 % LCT (somente quando o LCT está instalado)

Seleccionar automaticamente o formato do papel (definição "Auto" papel)

O formato do documento carregado é detectado e são feitas cópias utilizando papel do mesmo formato.

Se tiver sido especificada a definição Zoom "Formato Total", será seleccionado papel do mesmo formato 
que o documento.

Se a taxa de zoom tiver sido aumentada ou reduzida, será seleccionado automaticamente um formato de 
papel que corresponda à taxa de zoom especificada.

1 No ecrã Básico, toque em [Papel].

Aparece o ecrã Papel.
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2 Toque em [Auto].

3 Toque em [OK].

O ecrã Básico volta a aparecer.

Seleccionar manualmente o formato de papel pretendido

0 Ao seleccionar também a definição de "Auto" Zoom, é seleccionada a taxa de zoom mais indicada com 
base no formato do documento carregado e o formato de papel especificado. Para saber mais acerca 
da definição de "Auto" Zoom, consulte a secção"Seleccionar automaticamente a taxa de zoom 
(definição "Auto" zoom)" na página 2-38.

1 No ecrã Básico, toque em [Papel].

Aparece o ecrã Papel.

2 Seleccione o tabuleiro de papel carregado com o papel pretendido.

3 Toque em [OK].

O ecrã Básico volta a aparecer.
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2.12 Especificar uma definição de zoom
A taxa de zoom pode ser definida para fazer uma cópia em papel com um formato diferente do formato do 
documento ou para ampliar ou reduzir a dimensão da imagem de cópia.

Os procedimentos seguintes descrevem como especificar a definição de Zoom.

Seleccionar automaticamente a taxa de zoom (definição "Auto" zoom)

A taxa de zoom mais indicada é seleccionada automaticamente com base no documento carregado e no 
formato de papel especificado.

0 Se a definição "Auto" Zoom estiver seleccionada e pretender copiar uma ampliação num papel de 
formato maior do que o do documento, carregue o documento com a mesma orientação do papel.

0 As definições "Auto" Zoom e "Auto" Papel não podem ser seleccionadas simultaneamente. Se tiver 
sido seleccionada a definição "Auto" Papel, é apresentado o ecrã Papel. No ecrã Papel, especifique a 
definição de Papel pretendida.

0 Por predefinição de fábrica, a definição seleccionada é "Formato Total".

1 No ecrã Básico, toque em [Zoom].

Aparece o ecrã Zoom.

2 Toque em [Auto].

3 Toque em [OK].

O ecrã Básico volta a aparecer.
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Especificar a taxa de zoom do documento (definição "Formato Total")

É produzida uma cópia de formato igual ao do documento (100%).

0 Por predefinição de fábrica, a definição seleccionada é "Formato Total".
0 Toque em [+] para aumentar a taxa de zoom e em [-] para reduzir a taxa de zoom à razão de 0,1%.

1 No ecrã Básico, toque em [Zoom].

Aparece o ecrã Zoom.

2 Toque em [Formato Total].

3 Toque em [OK].

O ecrã Básico volta a aparecer.
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Reduzir ligeiramente a cópia (definição "Mínimo")

É possível imprimir uma imagem ligeiramente mais pequena (93,0%) do que o documento original, centrada 
na cópia.

0 Por predefinição de fábrica, a definição seleccionada é "Formato Total".
0 A taxa de zoom da definição "Mínimo" pode ser alterada (entre 90,0% e 99,9%). 

1 No ecrã Básico, toque em [Zoom].

Aparece o ecrã Zoom.

2 Toque em [Mínimo].

3 Toque em [OK].

O ecrã Básico volta a aparecer.
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Seleccionar uma taxa de zoom predefinida (definições de "Ampliação e Redução")

As taxas de zoom mais adequadas para copiar a partir de documentos de formato padronizado para papel 
de formato padronizado estão predefinidas.

0 Por predefinição de fábrica, a definição seleccionada é "Formato Total".

1 No ecrã Básico, toque em [Zoom].

Aparece o ecrã Zoom.

2 Toque no botão da taxa de zoom apropriada, ao lado de "Ampliação" e "Redução", consoante o 
formato do documento e do papel.

3 Toque em [OK].

O ecrã Básico volta a aparecer.
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2.13 Seleccionar uma definição Original > Cópia (Duplex/Combinar)
São possíveis as seguintes combinações de definição Original > Cópia.

Definições Original > Cópia Descrição

1 Face > 1 Face Seleccione esta definição para produzir cópias com uma só face a partir 
de documentos com uma só face.

1 Face > 2 Faces Seleccione esta definição para produzir uma cópia com frente e verso a 
partir de dois documentos com uma só face.

2 Faces > 1 Face Seleccione esta definição para produzir duas cópias com uma só face a 
partir de um documento com frente e verso.

2 Faces > 2 Faces Seleccione esta definição para produzir cópias com frente e verso a par-
tir de documentos com frente e verso.
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2.14 Seleccionar uma definição de cópia combinada
Podem combinar-se imagens de documentos com várias páginas (2, 4 ou 8 páginas) e imprimi-las numa 
única página, reduzindo a utilização de papel.

Estão disponíveis as três definições seguintes de cópias combinadas.

!
Detalhe 
Quando é seleccionada a definição de cópia combinada, as cópias são produzidas com a taxa de 
zoom mais apropriada (taxa de zoom recomendada), seleccionada para o formato do documento e do 
papel. A taxa de zoom seleccionada pode ser alterada manualmente.

2
Nota 
Por predefinição de fábrica, é seleccionada a opção "Taxa Zoom Visor Auto".

O parâmetro "Auto Zoom para Combinação/Folheto" no modo Utilidade pode ser definido de modo 
que as taxas de zoom recomendadas não sejam utilizadas. Nesse caso, especifique a taxa de zoom 
manualmente.

Definição Descrição

2em1 Seleccione esta definição para imprimir duas páginas de um documento numa só página.

4em1 Seleccione esta definição para imprimir quatro páginas de um documento numa só página. 
A disposição da página (definição Direcção Combinada) pode ser especificada.
Horizontal

Vertical

Horizontal

Vertical
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O procedimento seguinte descreve como seleccionar uma definição de cópia combinada.

Copiar documentos de múltiplas páginas para uma página única (definições "Cópia Combinada")

Se tiver seleccionado uma definição de cópia combinada, especifique a posição da margem de 
encadernação e a orientação do documento, caso contrário as cópias podem não ser impressas com a 
disposição pretendida.

1 No ecrã Básico, toque em [Duplex/Combinar].

É apresentado o ecrã Duplex/Combinar.

2 Seleccione a definição de cópia combinada pretendida.

8em1 Seleccione esta definição para imprimir oito páginas de um documento numa só página. A dis-
posição da página (definição Direcção Combinada) pode ser especificada.
Horizontal

Vertical

Definição Descrição
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– Seleccione a definição e a disposição da página consoante a orientação e o número de páginas 

combinadas.
Se a opção seleccionada for "4em1/8em1", é possível ver no painel táctil se a disposição de papel 
seleccionada é "Horizontal" ou "Vertical".
No entanto, esta indicação só é apresentada se o parâmetro "Predefinição do Painel Esquerdo do 
Visor", no modo Utilidade, estiver definido para "Verificação Modo".
Se a opção seleccionada for "2em1", a disposição das páginas será a apresentada abaixo.

– Se a opção "4em1/8em1" for seleccionada, é apresentado o ecrã 4em1/8em1. Toque em [Vertical] 
ou [Horizont.] para seleccionar a disposição da página.

– Para cancelar a definição, toque em [Não].

Horizontal

Vertical
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2.15 Seleccionar a qualidade do documento

Colocar documentos com impressões ou fotos pequenas (definições de "Tipo Original")

Seleccione as definições para o tipo de texto e de imagem do documento para ajustar melhor a qualidade 
da cópia.

Estão disponíveis as seguintes definições de Tipo Original.

2
Nota 
Por predefinição de fábrica, a definição seleccionada é "Texto/Foto".

Ícone Descrição

Texto

Seleccione esta definição quando os documentos a copiar contêm ape-
nas texto.
As extremidades do texto copiado são reproduzidas com nitidez, forne-
cendo uma imagem que facilita a leitura.

Texto/Foto Papel Fotografia

Seleccione esta definição quando imprimir fotografias em papel fotográ-
fico, a partir de documentos que contenham tanto texto como imagens.
É produzida uma imagem de cópia suave.

Foto Impressa

Seleccione esta definição ao copiar documentos impressos que conte-
nham tanto texto como imagens, tais como panfletos ou catálogos.

Foto Papel Fotografia

Seleccione esta definição quando imprimir fotografias em papel fotográ-
fico a partir de documentos.
Seleccione esta definição para produzir melhores representações de 
imagens de documentos em meio tom (fotografias, etc.) que não podem 
ser reproduzidas com as definições habituais.
É produzida uma imagem de cópia suave.

Foto Impressa

Seleccione esta definição ao copiar documentos impressos, tais como 
panfletos ou catálogos.
Seleccione esta definição para produzir melhores representações de 
imagens de documentos em meio tom (fotografias, etc.) que não podem 
ser reproduzidas com as definições habituais.

Mapa

Seleccione esta definição ao copiar documentos com uma cor de fundo 
ou documentos com marcações a lápis ou linhas finas coloridas. É pro-
duzida uma imagem de cópia nítida.

Original Matricial

Seleccione esta definição ao copiar documentos contendo apenas texto 
pouco nítido (como, por exemplo, textos escritos a lápis).
O texto copiado é reproduzido de modo a ficar mais escuro, facilitando 
a respectiva leitura.

Papel Copiado

Seleccione esta definição ao copiar imagens (documentos) impressos 
com este equipamento.
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O procedimento que se segue descreve como seleccionar uma definição de Tipo Original.

Para seleccionar uma definição de tipo original

1 Posicione o documento a copiar.

– Para saber mais acerca de como posicionar documentos, consulte "Alimentar o Documento" na 
página 2-26.

2 No ecrã Básico, toque em [Qualidade/Densidade].

Aparece o ecrã Qualidade/Densidade.

3 Toque no botão relativo à definição de qualidade mais indicada para o documento carregado.

– Para o documento que contenha apenas texto, toque em [Texto].

– Para um documento que contenha tanto texto como fotos, toque em [Texto/Foto] para apresentar 
o ecrã Tipo Foto. Toque no botão relativo à definição apropriada e, em seguida, toque em [OK].
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– Para um documento que contenha fotos, toque em [Foto] para apresentar o ecrã Tipo Foto. Toque 
no botão relativo à definição apropriada e, em seguida, toque em [OK].

– Para um documento que contenha mapas, toque em [Mapa].
– Para um documento que contenha texto pouco nítido, toque em [Matriz de Pontos Original].
– Para um documento impresso neste equipamento, toque em [Papel Copiado].

Volta a aparecer o ecrã Qualidade/Densidade.
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2.16 Seleccionar definições de acabamento
É possível seleccionar várias definições para ordenar e fazer o acabamento das cópias colocadas no 
tabuleiro de saída de cópias.

2
Nota 
Por predefinição de fábrica, a definição seleccionada é "Grupo".

!
Detalhe 
Se não estiver instalado qualquer finalizador e se reunirem todas as condições seguintes, as cópias 
impressas sairão e serão ordenadas num padrão cruzado alternado.

É utilizado papel de formato A4 ou B5.

É colocado papel do mesmo tamanho e tipo na orientação w num tabuleiro de papel e com a 
orientação v num outro tabuleiro.

É seleccionada a definição de papel "Auto".

A definição de papel "Auto" não é seleccionada quando está seleccionada a definição "Originais 
Misturados".

2
Nota 
No modo de Definição de Administrador o equipamento pode ser configurado de forma que as cópias 
saiam sem serem desviadas, quando é instalado o finalizador. Por predefinição de fábrica, o 
equipamento está definido para desviar as cópias à saída.

Para detalhes sobre "Dobragem/Encadernação" e "Agrafar Centro & Dobrar", consulte "Seleccionar 
uma definição de dobra" na página 2-61.

2
Nota 
Se o insersor de página tiver sido instalado no finalizador, o finalizador pode ser executado 
manualmente. 

Estão disponíveis as seguintes definições de Acabamento.

Definição Descrição

Ordenar Seleccione esta definição para separar cada conjunto de um documento de 
várias páginas.

Grupo Seleccione esta definição para separar as cópias de cada página de um docu-
mento de várias páginas.



2 Operações de cópia

2-50 bizhub C451/C550/C650

Offset Se não estiver instalado qualquer finalizador
Se as condições de ordenação forem cumpridas, as cópias impressas sairão 
e serão ordenadas num padrão cruzado alternado.

Se estiver instalado um finalizador
As cópias sairão e serão empilhadas umas sobre as outras com cada conjunto 
desviado para o separar.

Dobragem/Encadernação Seleccione uma destas definições para dobrar cópias. As cópias também po-
dem ser encadernadas com agrafos ao mesmo tempo.

Definição Dobragem/ Encadernação pode ser utilizada, se o finalizador opcio-
nal FS-608 estiver instalado.

Agrafar Centro & Dobrar Seleccione esta definição para dobrar cópias. As cópias podem também ser 
encadernadas com agrafos.

A definição "Agrafar Centro & Dobrar" pode ser utilizada se a unidade do agra-
fador estiver instalada num finalizador opcional FS-519.

Tab. de Saída Seleccione o tabuleiro de saída por onde as cópias finais deverão ser alimen-
tadas.
Esta definição pode ser utilizada se o finalizador opcional FS-519 estiver ins-
talado.

Agrafar Seleccione uma destas definições para encadernar as cópias com um agrafo 
no canto ou com dois agrafos.

Definição Descrição
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Definições de Acabamento disponíveis

o: Disponível
e: Não disponível

2
Nota 
Finalizador disponível para bizhub C451: FS-517, FS-519 e FS-608

Finalizadores disponíveis para bizhub C550 e C650: FS-517 e FS-608

Para obter mais informações sobre as opções disponíveis, consulte "Opções" na página 1-21.

Furar As cópias são perfuradas (4 furos) para serem arquivadas.

Definição Descrição
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Padrão o o o e e e e e e

FS-517 o o o o e e e e e

FS-517 + Kit Furar o o o o o e e e e

FS-608 o o o o e o o o e

FS-608 + Kit Furar o o o o o o o o e

FS-519 o o o o e e e e o

FS-519 + Kit Furar o o o o o e e e o

FS-519 + Kit Furar + Unidade do Agrafador o o o o o o o e o

FS-519 + Kit Furar + Caixa o o o o o e e e o
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Os procedimentos que se seguem descrevem como seleccionar as definições de Acabamento.

2
Aviso 
As definições de Agrafar só estão disponíveis se estiver instalado o finalizador opcional.

As funções de Furar só estão disponíveis se estiver instalado o kit de perfuração no finalizador 
opcional.

Separar cópias por conjuntos (definição "Ordenar)

0 Por predefinição de fábrica, a definição seleccionada é "Grupo".
0 Se o finalizador FS-519 estiver instalado, pode ser seleccionado o tabuleiro de saída. Para obter mais 

detalhes, consultar página 2-54.
0 Se for definido ordenar em offset, não havendo qualquer finalizador instalado, as cópias impressas 

sairão e serão ordenadas num padrão alternado w e v, caso estejam reunidas as seguintes condições.
É utilizado papel de formato A4 ou B5.
É carregado papel do mesmo tipo e formato, com a orientação w num tabuleiro de papel, e com a 
orientação v noutro tabuleiro.
É seleccionada a definição de papel "Auto".
A definição de papel "Auto" não é seleccionada quando está seleccionada a definição "Originais 
Misturados".

0 Se for seleccionada ordenação de offset com um finalizador instalado, as cópias impressas sairão e 
serão empilhadas em cima umas das outras, separadas por conjuntos.

1 No ecrã Básico, toque em [Acabamento].

Á apresentado o ecrã Acabamento.

2 Toque em [Ordenar].

– Para separar cada conjunto de cópias, toque em [Sim] na definição "Offset".

3 Toque em [OK].

O ecrã Básico volta a aparecer.
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Separar cópias por páginas (definição "Grupo")

0 Por predefinição de fábrica, a definição seleccionada é "Grupo".
0 Se o finalizador FS-519 estiver instalado, pode ser seleccionado o tabuleiro de saída. Para obter mais 

detalhes, consultar página 2-54.
0 Se for definido ordenar em offset, não havendo qualquer finalizador instalado, as cópias impressas 

sairão e serão ordenadas num padrão alternado w e v, caso estejam reunidas as seguintes condições.
É utilizado papel de formato A4 ou B5.
É carregado papel do mesmo tipo e formato, com a orientação w num tabuleiro de papel, e com a 
orientação v noutro tabuleiro.
É seleccionada a definição de papel "Auto".
A definição de papel "Auto" não é seleccionada quando está seleccionada a definição "Originais 
Misturados".

0 Se for seleccionada ordenação de offset com um finalizador instalado, as cópias impressas sairão e 
serão empilhadas em cima umas das outras, separadas por conjuntos.

1 No ecrã Básico, toque em [Acabamento].

Á apresentado o ecrã Acabamento.

2 Toque em [Grupo].

– Para separar cada conjunto de páginas, toque em [Sim] na definição "Offset".

3 Toque em [OK].

O ecrã Básico volta a aparecer.
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Seleccionar o tabuleiro de saída

0 O tabuleiro de saída apenas pode ser seleccionado se o finalizador opcional FS-519 estiver instalado.

1 No ecrã Básico, toque em [Acabamento].

É apresentado o ecrã Acabamento.

2 Toque em [Tab. de Saída].

3 Seleccione o tabuleiro de saída onde as cópias deverão ser alimentadas, e depois toque em [OK].

O ecrã Básico volta a aparecer.
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Agrafar cópias (definição "Agrafar")

2
Aviso 
As cópias podem sair agrafadas no canto ou em dois pontos apenas quando o finalizador está 
instalado.

!
Detalhe 
Para que as cópias sejam agrafadas, todas as condições que se seguem têm de ser cumpridas.

O papel deve ter uma largura entre 182 mm e 311,1 mm.

O papel deve ter um comprimento entre 139 mm e 457,2 mm.

Se a definição "Originais Misturados" estiver seleccionada, todas as cópias terão de ser impressas 
com papel da mesma largura.

Se for seleccionada uma definição de Agrafar, a definição "Ordenar" é seleccionada automaticamente.

Não pode ser utilizada uma definição de Agrafar em conjunto com a ordenação offset.

Se pretender seleccionar uma definição de Agrafar, seleccione a orientação na qual o documento está 
posicionado e a orientação da página a ser agrafada, caso contrário as cópias podem não ser 
agrafadas conforme pretendido.

As cópias podem sair agrafadas apenas no canto ou em dois pontos.

Quando o Finalizador FS-517/FS-608 está instalado

*1 Só pode ser utilizado como folhas de capa.
*2 Só pode ser utilizado com o Finalizador FS-608.
*3 Existem cinco formatos Foolscap: 220 e 330 mm w, 8-1/2 e 13 w, 8-1/4 e 13 w, 8-1/8 e 13-1/4 
w, e 
8 e 13 w. Qualquer um destes formatos pode ser seleccionado. Para detalhes, contacte os serviços 
técnicos.

Número de Páginas Encadernadas

Abaixo estão listados exemplos do número possível de páginas encadernadas.

Finalizador FS-517:
- 50 folhas de papel de 90 g/m2

- 2 folhas de papel de 200 g/m2 + 48 folhas de papel de 90 g/m2

Finalizador FS-608:
- 50 folhas de papel de 80 g/m2

- 2 folhas de papel de 200 g/m2 + 48 folhas de papel de 80 g/m2

- 16 folhas de papel de 90 g/m2

- 2 folhas de papel de 200 g/m2 + 14 folhas de papel de 90 g/m2

2
Aviso 
As cópias podem ser alimentadas agrafadas, tanto no canto como em 2 zonas, mas apenas se o 
finalizador estiver instalado.

Tabuleiro Gramagem do Papel Formato do Papel Capacidade de papel

Tabuleiro de 
saída 1

Papel Standard: 
(64 g/m2 a 90 g/m2)
Papel espesso 1/1+/2 
(91 g/m2 a 209 g/m2)*1

A3 w a A5 v, 
12-1/4 e 18 w*2, 
11 e 17 w a 
5-1/2 e 8-1/2 w/v, 
8 e 13 w*3, 
16K w/v, 8K w

20 a 50 conjuntos (A3 w, 11 e 17 w, 
A5 v, 5-1/2 e 8-1/2 v)
20 a 100 conjuntos (outros)
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Quando o Finalizador FS-519 está instalado 

!
Detalhe 
Para que as cópias sejam agrafadas, todas as condições que se seguem têm de ser cumpridas.

O papel deve ter uma largura entre 182 mm e 297 mm.

O papel deve ter um comprimento entre 148,5 mm e 431,8 mm.

Se a definição "Originais Misturados" estiver seleccionada, todas as cópias têm de ser impressas com 
a mesma largura de papel.

Número de páginas encadernadas

Em baixo encontra-se a lista com exemplos do número de páginas encadernadas possível.
- 50 folhas de papel de 90 g/m2

- 2 folhas de papel de 209 g/m2 + 48 folhas de papel de 90 g/m2

- Máximo de 30 folhas de papel de 91 a 120 g/m2

1 No ecrã Básico, toque em [Acabamento].

É apresentado o ecrã Acabamento.

Tabuleiro Gramagem do Papel Formato do Papel Capacidade de Carregamento

Tabuleiro finali-
zador 1

Papel Standard: 
(64 g/m2 a 90 g/m2)

A3 w a A5 v Quando a pilha tem uma altura de 32 mm 
contém 200 folhas ou 20 conjuntos

Papel espesso 1 
(91 g/m2 a 120 g/m2)

Tabuleiro finali-
zador 2

Papel Standard: 
(64 g/m2 a 90 g/m2)

A3 w a A5 v A4 w ou inferior: 132 mm de altura, 
1.000 folhas ou 100 conjuntos
B4 w ou superior: quando a pilha tem 
uma altura de 64,5 mm ou contém 500 fo-
lhas ou 50 conjuntos

Papel espesso 1 
(91 g/m2 a 120 g/m2)

Tabuleiro opci-
onal de acaba-
mento

Papel Standard: 
(64 g/m2 a 90 g/m2)

A3 w a A5 v Quando a pilha tem uma altura de 24 mm 
contém 200 folhas ou 20 conjuntos

Papel espesso 1 
(91 g/m2 a 120 g/m2)
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2 Sob "Agrafar", toque em [Canto] ou [2 posição].

– Para cancelar a função Agrafar, toque em [Nenhum].

3 Toque em [Definição de Posição].

– Seleccione a posição de agrafagem e, em seguida, toque em [OK].
– Quando é seleccionada a definição de agrafagem "2 posição".
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– Quando é seleccionada a definição de agrafagem "Canto".

– Toque em [Auto] para determinar automaticamente a posição de agrafagem consoante a 
orientação do documento carregado. Se o comprimento do documento é igual ou inferior a 
297 mm, o lado comprido do papel é agrafado. Se o comprimento do documento é superior a 
297 mm, o lado curto do papel é agrafado.

– Se estiver seleccionada a opção "Auto" para a posição de agrafagem, carregue o documento com 
o topo voltado para a parte de trás da máquina. Se o documento for inserido em qualquer outra 
orientação, os agrafos não serão colocados na posição correcta.

– Se a opção "Auto" estiver seleccionada, a posição de agrafagem é definida no topo ou à esquerda.
– Para cancelar a definição e seleccionar a predefinição, prima a tecla [Reiniciar].

4 Se pretender, toque em [Direcção Original] e depois seleccione a definição apropriada para o 
documento.

5 Toque em [OK].

O ecrã Básico volta a aparecer.

Fazer furos nas cópias (definições de "Furar")

!
Detalhe 
Para que as cópias sejam furadas, todas as condições que se seguem têm de ser cumpridas.

O papel deve ter uma largura entre 280 mm e 297 mm.

O papel deve ter um comprimento entre 182 mm e 432 mm.

Se pretender seleccionar uma definição de Perfurar, seleccione a orientação em que está posicionado 
o documento. Se não estiver seleccionada uma definição de Direcção Original, não podem ser 
efectuados os furos nas cópias conforme pretendido.

2
Nota 
As funções de Furar só estão disponíveis se estiver instalado o kit de perfuração no finalizador 
opcional.
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Quando o Kit Furar PK-512 e/ou o Finalizador FS-517/FS-608 estão instalados

Quando o Kit Furar PK-513 e/ou o Finalizador FS-517/FS-608 estão instalados

Quando o Finalizador FS-519 está instalado 

1 No ecrã Básico, toque em [Acabamento].

Á apresentado o ecrã Acabamento.

2 Em "Furar", toque em [4 furos].

– Para cancelar a função Perfuração, toque em [Nenhum].

Tabuleiro Gramagem do Papel Formato do Papel

Tabuleiro de 
Acabamento 1

64 g/m2 a 128 g/m2 Definição de perfuração "4-furos":
A3 w, B4 w, A4 v, B5 v, 11 e 17 w, 8-1/2 e 11 v, 
7-1/4 e 10-1/2 v, 8K w, 16K v

Tabuleiro Gramagem do Papel Formato do Papel

Tabuleiro de 
Acabamento 1

64 g/m2 a 128 g/m2 Definição de perfuração "4-Furos": A3 w, B4 w, A4 v, B5 v

Gramagem do Papel Formato do Papel

Papel Standard: 
(64 g/m2 a 90 g/m2)
Papel espesso 1/1+/2 (91 g/m2 a 
209 g/m2)

A3 w, A4 v, B5 w
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3 Toque em [Definição de Posição].

– Seleccione a posição de perfuração e, em seguida, toque em [OK].

– Toque em [Auto] para determinar automaticamente a posição de perfuração consoante a 
orientação do documento carregado. Se o comprimento do documento é igual ou inferior a 
297 mm, os furos são efectuados ao longo do lado mais comprido do papel. Se o comprimento do 
documento é superior a 297 mm, os furos são efectuados ao longo do lado mais curto do papel.

– Se estiver seleccionada a opção "Auto" para a posição de agrafagem, carregue o documento com 
o topo voltado para a parte de trás da máquina. Se o documento for inserido em qualquer outra 
orientação, os agrafos não serão colocados na posição correcta.

– Se a opção "Auto" estiver seleccionada, a posição de perfuração é definida no topo ou à esquerda.
– Para cancelar a definição e seleccionar a predefinição, prima a tecla [Reiniciar].

4 Se pretender, toque em [Direcção Original] e depois seleccione a definição apropriada para o 
documento.

5 Toque em [OK].

O ecrã Básico volta a aparecer.
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2.17 Seleccionar uma definição de dobra
Se estiverem instaladas as opções necessárias, as cópias podem ser dobradas antes de saírem da máquina. 
Estão disponíveis as seguintes definições de dobra. As definições disponíveis variam consoante as opções 
que estão instaladas.

2
Nota 
As cópias podem ser encadernadas dobradas ao meio ou em três, ou ao centro, mas apenas se o 
finalizador estiver instalado.

Dobrar cópias ao meio (definição "Meia-dobra")

Quando o Finalizador FS-608 está instalado

Definição Descrição Modelos compatíveis

bizhub 
C451

bizhub 
C550/C650

Meia-dobra Seleccione esta definição para dobrar as cópias ao meio, 
antes de saírem. (Consulte página 2-61.)

FS-608
FS-519 + 
Unidade do 
Agrafador

FS-608

Agrafar centro & 
Dobrar

Seleccione esta definição para agrafar as cópias em dois 
pontos ao longo do centro e dobrá-las a meio antes de saí-
rem. (Consulte página 2-64.)

FS-608
FS-519 + 
Unidade do 
Agrafador

FS-608

Dobra Tripla Seleccione esta definição para dobrar as cópias em três, an-
tes de saírem. (Consulte página 2-67.)

FS-608 FS-608

Gramagem do Papel Formato do Papel

Papel Standard 
(64 g/m2 a 90 g/m2)

A3 w, B4 w, A4 w, 12-1/4 e 18 w, 11 e 17 w, 8-1/2 e 14 w, 
8-1/2 e 11 w, 8K w

Número máximo de folhas dobradas Capacidade de papel

3 folhas Para dobrar 3 folhas:
25 conjuntos ou menos (com um comprimento de papel de 299 mm 
ou inferior)
33 conjuntos ou menos (outros)



2 Operações de cópia

2-62 bizhub C451/C550/C650

1 No ecrã Básico, toque em [Acabamento].

É apresentado o ecrã Acabamento.

2 Toque em [Dobragem/Encadernação].

Aparece o ecrã Dobrar/Encadernação.

3 Toque em [Meia-dobra].

– Por predefinição de fábrica, a função "Folheto" é especificada automaticamente quando é 
seleccionada a definição "Meia-dobra".

– Para cancelar a definição "Meia-dobra", toque em [Não] ou no botão de uma definição diferente.

4 Toque em [OK] e, em seguida, toque novamente em [OK].
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Quando a unidade do agrafador estiver instalada no finalizador FS-519 

Número de folhas dobradas ao meio

Em baixo encontra-se a lista com exemplos do número possível de páginas dobradas ao meio.
- 2 de 15 folhas de papel de 90 g/m2 (máximo de 60 páginas)
- 1 folha de papel de 64 a 209 g/m2 + 14 folhas de papel de 64 a 90 g/m2 (máximo de 60 páginas)
- Máximo de 13 folhas de papel de 91 a 120 g/m2

- Máximo de 10 folhas de papel de 121 a 150 g/m2

- Máximo de 8 folhas de papel de 151 a 209 g/m2

!
Detalhe 
Por forma a que as cópias sejam encadernadas ao centro ou dobradas ao meio, deverão ser reunidas 
todas as condições que se seguem.

O papel deve ter uma largura entre 182 mm e 297 mm.

O papel deve ter um comprimento entre 257 mm e 431,8 mm.

1 No ecrã Básico, toque em [Acabamento].

É apresentado o ecrã Acabamento.

2 Toque em [Encadernação Central/Dobra].

Surge o ecrã Encadernação Central/Dobra.

Gramagem do Papel Formato do Papel Número máximo de fo-
lhas dobradas

Papel standard 
(64 g/m2 a 90 g/m2)

B5 w, A4 w, B4 w, A3 w 200 folhas ou 20 conjuntos

Papel espesso 1/1+/2
(91 g/m2 a 128 g/m2)
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3 Toque em [Sim] por baixo de "Meia-dobra".

– Como predefinição, a função "Folheto" é especificada automaticamente quando é seleccionado 
Meia-dobra.

– Para cancelar a definição "Meia-dobra", toque em [Não] ou no botão para uma definição diferente.

4 Toque em [OK], e depois toque novamente em [OK].

Encadernar cópias ao centro (definição "Agrafar centro & Dobrar")

Quando o Finalizador FS-608 está instalado

1 No ecrã Básico, toque em [Acabamento].

Á apresentado o ecrã Acabamento.

Gramagem do Papel Formato do Papel Número máximo de 
folhas encadernadas

64 g/m2 a 80 g/m2 A3 w, B4 w, A4 w, 12-1/4 e 18 w, 
11 e 17 w, 8-1/2 e 14 w, 8-1/2 e 11 w, 
8K w

20 folhas

81 g/m2 a 90 g/m2 16 folhas
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2 Toque em [Dobragem/Encadernação].

Aparece o ecrã Dobrar/Encadernação.

3 Toque em [Agrafar centro & Dobrar].

– Se for adicionada uma folha de capa com a função "Folha de Capa", a folha de capa (200 g/m2) não 
pode ser agrafada.

– Quando é seleccionada a definição "Agrafar ao Centro & Dobrar", são seleccionadas 
automaticamente as seguintes predefinições de fábrica.
1 face > 2 faces
Folheto
Taxa de zoom recomendada (70,7%) quando é seleccionada a função "Folheto"

– Quando é seleccionada a função "Agrafar centro & Dobrar", não estão disponíveis as seguintes 
definições de Acabamento.
Grupo
Offset
Agrafar
Perfuração

– Para cancelar a definição "Agrafar centro & Dobrar", toque em [Não] ou no botão de uma definição 
diferente.

4 Toque em [OK] e, em seguida, toque novamente em [OK].
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Quando a unidade do agrafador estiver instalada no finalizador FS-519 

Número de páginas encadernadas

Em baixo encontra-se a lista com exemplos do número de páginas encadernadas possível.
- 2 de 15 folhas de papel de 90 g/m2 (máximo de 60 páginas)
- 1 folha de papel de 64 a 209 g/m2 + 14 folhas de papel de 64 a 90 g/m2 (máximo de 60 páginas)
- Máximo de 13 folhas de papel de 91 a 120 g/m2

- Máximo de 10 folhas de papel de 121 a 150 g/m2

- Máximo de 8 folhas de papel de 151 a 209 g/m2

!
Detalhe 
Por forma a que as cópias sejam encadernadas ao centro ou dobradas ao meio, deverão ser reunidas 
todas as condições que se seguem.

O papel deve ter uma largura entre 182 mm e 297 mm.

O papel deve ter um comprimento entre 257 mm e 431,8 mm.

1 No ecrã Básico, toque em [Acabamento].

É apresentado o ecrã Acabamento.

2 Toque em [Encadernação Central/Dobra].

Surge o ecrã Encadernação Central/Dobra.

Gramagem do Papel Formato do Papel Número máximo de fo-
lhas dobradas

Papel standard 
(64 g/m2 a 90 g/m2)

B5 w, A4 w, B4 w, A3 w 200 folhas ou 20 conjuntos

Papel espesso 1/1+/2
(91 g/m2 a 128 g/m2)



bizhub C451/C550/C650 2-67

Operações de cópia 2
3 Especifique as definições para a encadernação de páginas.

– Para agrafar as cópias ao centro, em dois sítios, toque em [Sim] por baixo de "Agrafar Central" e 
em [Não] por baixo de "Meia-dobra".

– Para encadernar cópias ao centro, toque em [Sim] por baixo de "Agrafar Central" e [Sim] por baixo 
de "Meia-dobra".

– Se for adicionada uma folha de capa através da função "Capa", a folha de capa (200 g/m2) não 
pode ser agrafada.

– Quando é seleccionada a definição "Agrafar Centro & Dobrar" são automaticamente seleccionadas 
as seguintes predefinições.
1-Face > 2-Face
Folheto
Taxa de zoom recomendada (70,7%) quando a função "Folheto" é seleccionada

– Quando é seleccionada a definição "Agrafar Centro & Dobrar" as seguintes definições de 
Acabamento não estão disponíveis.
Grupo
Offset
Agrafar
Furar

– Para cancelar a definição "Agrafar Centro & Dobrar", toque em [Não], ou no botão para uma 
definição diferente.

4 Toque em [OK], e depois toque novamente em [OK].

Para dobrar cópias em três (definição "Dobra Tripla")

Quando o Finalizador FS-608 está instalado

!
Detalhe 
Quando as cópias forem dobradas em três, pode especificar as definições para seleccionar o lado 
impresso deve estar no lado de dentro ou no lado de fora. 

Gramagem do Papel Formato do Papel Número máximo de folhas 
dobradas em três

64 g/m2 a 80 g/m2 A4 w, 8-1/2 e 11 w, 16K w 3 folhas

81 g/m2 a 90 g/m2 1 folha

Número de folhas dobradas Número Máximo de Conjuntos

1 folha 50 conjuntos ou mais
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1 No ecrã Básico, toque em [Acabamento].

Á apresentado o ecrã Acabamento.

2 Toque em [Dobragem/Encadernação].

Aparece o ecrã Dobrar/Encadernação.

3 Toque em [Dobra Tripla].

– Quando é seleccionada a função "Dobra Tripla", não estão disponíveis as seguintes definições de 
Acabamento.
Grupo
Offset
Agrafar
Furar

– Para cancelar a definição "Dobra Tripla", toque em [Não] ou no botão de uma definição diferente.

4 Toque em [OK] e, em seguida, toque novamente em [OK].
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2.18 Parar temporariamente a função leitura/impressão
Siga o procedimento descrito abaixo para parar temporariamente a leitura do documento e a operação de 
impressão.

0 Se um documento estiver a ser lido para um trabalho, premir a tecla [Parar] interrompe a leitura.

1 Prima a tecla [Parar] enquanto um documento está a ser lido 
ou um trabalho está a ser impresso.

A operação leitura/impressão pára.

Aparece o ecrã Trabalhos Parados.

2 Para continuar todos os trabalhos parados, prima a tecla [Iniciar].
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2.19 Interromper um trabalho de cópia (modo Interromper)
Os trabalhos actuais podem ser temporariamente interrompidos de forma a que um documento possa ser 
copiado com diferentes definições de cópia.

Isto é conveniente para efectuar rapidamente uma cópia.

1 Posicione o documento a copiar.

– Para saber mais acerca de como carregar documentos, consulte "Carregar o documento no ADF" 
na página 2-26.

2 Prima a tecla [Interromper].

– Se estiver a ser impresso um trabalho, aparecerá a 
mensagem "O trabalho está a parar.".

O indicador na tecla [Interromper] ilumina-se a verde e a 
impressão do trabalho actual para.

? Quais as definições seleccionadas quando é premida a 
tecla [Interromper]?

% Quando a tecla [Interromper] é premida, são repostas 
todas as funções e predefinições.

? Por que razão a tecla [Interromper] não está disponível?
% A tecla [Interromper] não pode ser premida enquanto está a ser lido um original.

3 Seleccione as definições de cópia pretendidas.

4 Prima a tecla [Iniciar].

Começa a impressão do trabalho urgente.

5 Depois de concluída a impressão do trabalho urgente, prima a tecla [Interromper].

O indicador da tecla [Interromper] apaga-se.
As definições de cópia são repostas para as definições especificadas antes da interrupção da 
impressão.

2
Nota 
Se o trabalho que provocou a interrupção for cancelado, a impressão do trabalho interrompido 
recomeça automaticamente.
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2.20 Registar programas de cópia (Modo Memória)
As definições de cópia frequentemente utilizadas podem ser armazenadas em conjunto, como um programa, 
mas poderem ser recuperadas facilmente. É possível registar um máximo de 30 programas.

Pode ser especificado um nome com um máximo de 16 caracteres para cada programa de cópia registado.

1 Utilizando o painel táctil e as teclas do painel de controlo, especifique as definições de cópia a registar 
no programa de cópia.

? É possível verificar as definições actuais?
% Para verificar as definições de cópia actualmente especificadas, toque em [Verificação Modo] no 

painel esquerdo e, em seguida, toque em [Detalhes do Trabalho].

2 Prima a tecla [Modo Memória].

Aparece o ecrã Recuperar Programa de Cópia.

3 Nos botões de programa de cópia que são apresentados no ecrã, toque no botão onde pretende 
armazenar as definições de cópia e, em seguida, toque em [Regist. Progr. Cópia].

– Existem três ecrãs de Recuperar Programa de Cópia. Toque em  e  para apresentar um 
ecrã diferente.

– Se já foram registados 30 programas de cópia, elimine um programa de cópia desnecessário. 

É apresentado o ecrã Registar Programa de Cópia.
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4 Utilize o teclado do painel de controlo e o teclado que aparece no painel táctil para introduzir o nome 
do programa de cópia.

– O nome do programa pode conter um máximo de 16 caracteres.
– Para detalhes sobre introdução de texto, consulte "Introduzir texto" na página 9-3.

5 Depois de digitar o nome, toque em [OK].

– O programa de cópia pode receber o mesmo nome de um programa de cópia já registado.
– Para parar de especificar o nome do programa de cópia, toque em [Cancelar].
Volta a aparecer o ecrã Recuperar Programa de Cópia. O programa de cópia é registado e aparece um 
botão com o nome do programa de cópia introduzido.

? É possível corrigir o nome do programa de cópia?
% Para alterar o nome do programa de cópia introduzido, toque no botão cujo nome pretende alterar 

e, em seguida, toque em [Editar Nome]. Aparece o ecrã Editar Nome. Retorne ao passo 4 e repita 
o procedimento para alterar o nome do programa de cópia.
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? É possível verificar as definições especificadas para um programa de cópia?
% Para verificar as definições de cópia programada, toque no botão do programa de cópia pretendido 

e, em seguida, toque em [Verificar Definição Modo]. Para detalhes, consulte "Copiar com definições 
de cópia programadas (Modo Memória)" na página 2-74.

6 Toque em [OK] ou em [Cancelar].

– Para regressar ao ecrã Básico, prima a tecla [Modo Memória].

!
Detalhe 
Para parar o registo do programa, prima a tecla [Reiniciar] ou a tecla [Modo Memória].
Independentemente do ecrã apresentado, o registo é cancelado.
Senão, continue a tocar em [Cancelar] até que o ecrã Básico seja apresentado.

Não é possível alterar as definições de um programa de cópia.
Se o programa de cópia que foi seleccionado estiver bloqueado, não são apresentados os 
botões [Editar Nome] e [Apagar].
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2.21 Copiar com definições de cópia programadas (Modo Memória)
As definições de cópia programadas podem ser recuperadas para nova utilização em operações de cópia.

1 Posicione o documento a copiar.

– Para saber mais acerca de como posicionar documentos, consulte "Alimentar o Documento" na 
página 2-26.

2 Prima a tecla [Modo Memória].

Aparece o ecrã Recuperar Programa de Cópia.

3 Toque no botão do programa de cópia registado com as definições de cópia a recuperar.

– Se não for necessário verificar as definições de cópia do programa de cópia especificado, prossiga 
com o passo 8.

– Se o programa de cópia a recuperar não for apresentado, toque em  e  até ser apresentado 
o programa de cópia pretendido.

4 Prima a tecla [Verificação Modo].

– Não é possível alterar as definições de cópia a partir dos ecrãs Verificação Modo.

Aparece o ecrã Verificação Modo.
Existem seis ecrãs de Verificação Modo. O número à direita do título do ecrã indica o número do ecrã 
actualmente apresentado.
Para apresentar o ecrã anterior, toque em [  Recuar]. Para apresentar o ecrã seguinte, toque em 
[Avançar ].
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Se a definição de uma função tiver sido alterada relativamente à predefinição, o botão dessa função 
aparece numa caixa colorida.

5 Verifique as definições de cópia registadas com o programa de cópia seleccionado.

6 Toque em [Fechar].

Volta a aparecer o ecrã Recuperar Programa de Cópia.

7 Toque novamente no botão do programa de cópia registado com as definições de cópia a recuperar.

– Se tocar na tecla [OK] sem que esteja seleccionado qualquer programa de cópia, o ecrã Básico 
aparece novamente sem que seja recuperado qualquer programa de cópia.

8 Toque em [OK].

As definições de cópia programadas são recuperadas e o ecrã Básico volta a aparecer.

9 Prima a tecla [Iniciar].

A cópia começa com as definições de cópia recuperadas.

2
Nota 
Para parar de recuperar programas de cópia, prima a tecla [Reiniciar] ou a tecla [Modo Memória], ou 
toque em [Cancelar].
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2.22 Apresentar descrições da função (Ajuda)
Podem ser visualizadas descrições das várias funções e detalhes da operação.

Existem dois métodos para a visualização dos ecrãs de Ajuda.
- Ecrãs de Ajuda Principal (a partir do ecrã Básico)
- Ecrãs de ajuda de definições (a partir de outros ecrãs que não o Básico)

Perspectiva geral dos ecrãs de ajuda

Os seguintes itens de ajuda encontram-se no ecrã Menu Ajuda.

Ecrã Menu Ajuda (1º nível)

!
Detalhe 
Os ecrãs de Ajuda não podem ser apresentados quando as seguintes operações estão a ser 
executadas.
durante a leitura, durante a impressão, durante a impressão de uma cópia de teste, durante o modo de 
Visor Aumentado, durante o modo de Acesso

Enquanto são apresentados os ecrãs de Ajuda, as seguintes teclas não estão disponíveis.
[Iniciar], [Parar], [C] (apagar), [Interromper], [Cópia Teste], [Acesso], [Modo Memória], [Ampliar Ecrã]

É possível seleccionar itens no ecrã do Menu Ajuda e noutros ecrãs de Ajuda tocando no botão ou 
premindo a tecla do número do item pretendido no teclado numérico.

Para apresentar o ecrã seguinte do nível acima na estrutura do menu, toque em [Fechar].

Toque em [Sair] para sair do modo de Ajuda e regressar ao ecrã que foi apresentado antes de premida 
a tecla [Ajuda].

Item Descrição

[Função] Utilize para procurar descrições num menu de Ajuda dividido por tipos e 
nomes de funções.

[Pesquisar por Operação] Utilize para procurar descrições num menu de Ajuda dividido por opera-
ções.

[Função Mapa] Apresenta o ecrã Mapa Funcionalidades, que contém um quadro das 
funções e definições disponíveis.

[Nome e Função de Peças] Apresenta o menu de Ajuda relativamente ao nome e função de cada 
peça.
Utilize-o para verificar a descrição da unidade principal e respectivas 
opções.

[Represent.Técnico/Informação 
d.Admin.]

Apresenta o nome, número da extensão e endereço electrónico do 
administrador.
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Ecrã de Ajuda (2º nível) (Exemplo: Pesquisa por Função)

!
Detalhe 
Os itens apresentados no menu Ajuda relativos ao nome e função de cada peça, diferem consoante as 
opções instaladas.

Ecrã de Ajuda (nível inferior) (Exemplo: Função Pesquisa % Cópia % Cor)

Ecrã Ajuda (botão inferior) (Exemplo: Pesquisar por Operação % A copiar % Seleccionar cor cópia 
impressa % Copiar como o original aparece)

Toque em [Definir esta função] no ecrã Ajuda Cópia para configurar a função seleccionada.

Item Descrição

[Cópia], [Leitura/Fax], [Caixa Utiliz.], 
[List de Trabalho]

Apresenta o primeiro ecrã de Ajuda para cada descrição.
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Ecrã Mapa Funcionalidades (Exemplo: Cópia)

É apresentado nos mapas de função um gráfico com as funções e definições disponíveis. Seleccione um 
item a partir do gráfico para o ecrã de Ajuda que pretende visualizar.

!
Detalhe 
Existem 13 ecrãs de Mapa Funcionalidades para o modo de Cópia. O número do topo corresponde ao 
número do ecrã actualmente apresentado.

Para apresentar o ecrã anterior, toque em . Para apresentar o ecrã seguinte, toque em .

Prima a tecla do teclado numérico relativa ao item pretendido no ecrã Mapa Funcionalidades.

Para apresentar o ecrã de Ajuda para "Função" que contém o item seleccionado, toque em [Fechar] 
no menu de Ajuda apresentado, seleccionando um item num ecrã do Mapa Funcionalidades.

Para sair do modo de Ajuda, prima a tecla [Ajuda] ou toque em [Sair].

Apresentar os ecrãs de ajuda principais.

Como exemplo, os procedimentos seguintes descrevem os ecrãs de Ajuda que são apresentados para 
operações de cópia utilizando "Função".

1 Com o ecrã Básico apresentado, prima a tecla [Ajuda].

É apresentado o ecrã do Menu Ajuda.
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2 Toque em [Função] ou prima a tecla [1] no teclado numérico.

É apresentado o ecrã de Ajuda para "Função".

? Há mais informações sobre os botões dos ecrãs Ajuda?
% Consulte a "Perspectiva geral dos ecrãs de ajuda" na página 2-76.

3 Toque em [Cópia] ou [Abrir] ou prima a tecla [1] no teclado numérico.

É apresentado o ecrã Ajuda de Cópia.
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4 Toque em [Abrir] ou na informação desejada, ou prima a tecla no teclado numérico para o número à 
esquerda da informação desejada para visualizar o ecrã de Ajuda correspondente.

5 Depois de consultar as informações fornecidas na Ajuda, toque em [Sair] ou prima novamente a 
tecla [Ajuda].

O ecrã Básico volta a aparecer.
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2.23 Papel de cópia
Utilize papel que corresponda às seguintes especificações.

Formatos de papel possíveis

Papel de formato não padronizado

*1 Papel de faixa (bizhub C451)
Largura do papel: 210 mm a 297 mm
Comprimento do papel: 457 mm a 1200 mm

Papel de formato padrão

*1 Existem cinco formatos Foolscap: 220 e 330 mm w, 8-1/2 e 13 w, 8-1/4 e 13 w, 8-1/8 e 13-1/4 
w, e 
8 e 13 w. Qualquer um destes formatos pode ser seleccionado. Para detalhes, contacte os serviços 
técnicos.
*2 A definição tem de ser alterada pelo representante técnico.

Origem do papel Largura do Papel Comprimento do Papel

Tabuleiro de alimentação
manual*1

90,0 mm a 311,1 mm 139,7 mm a 457,2 mm

Tabuleiro 1 – –

Tabuleiro 2

Tabuleiro 3

Tabuleiro 4

LCT

Cópias de duas faces 139,7 mm a 311,1 mm 148 mm a 457,2 mm

Origem do papel Formato do Papel

Tabuleiro de alimentação manual A3 w a B6 w, A6 w, 12-1/4 e 18 w, 
12 e 18 w a 5-1/2 e 8-1/2 w/v, 8 e 13 w*1, 16K w/v, 8K w

Tabuleiro 1 A3 w a A5 w, 12-1/4 e 18 w, 12 e 18 w a 8-1/2 e 11 v, 8 e 13 w*1, 16K 
v, 8K w

Tabuleiro 2

Tabuleiro 3 A4 v, B5 v*2, A5 v*2, 8-1/2 e 11 v*2, 5-1/2 e 8-1/2 v*2, 16K v*2, A6 card w*2

Tabuleiro 4

LCT A4 v, 8-1/2 × 11 v*2

Cópias de duas faces A3 w a A5 w/v, 12-1/4 e 18 w, cartão A6 w, 
12 e 18 w a 5-1/2 e 8-1/2, 8 e 13 w*1, 16K w/v, 8K w

Equipamento carregado Formatos de papel que podem ser carregados

Finalizador FS-517
Finalizador FS-608

<Tabuleiro 1 do Finalizador>
A3 w a A5 w/v, B6 w, A6 w, 12-1/4 e 18 w, 
12 e 18 w a 5-1/2 e 8-1/2 w/v, 8 e 13 w*1, 16K w/v, 8K w
Agrafar: A3 w a A5 v/w, 12-1/4 e 18 w*2, 
11 e 17 w a 5-1/2 e 8- 1/2 w/v, 8 e 13 w*1, 16K w/v, 8K w
Definições de Perfuração (PK-512)*3:
Definição de perfuração "4-furos":
A3 w, B4 w, A4 v, B5 v, 11 e 17 w, 8-1/2 e 11 v, 7-1/4 e 10-1/2 v, 8K 
w, 16K v
Definições de Perfuração (PK-513)*3:
Definição de perfuração "4-furos":
A3 w, B4 w, A4 v, B5 v
<Tabuleiro 2 do Finalizador>
A3 w a A5 w/v, B6 w, 12-1/4 e 18 w, 12 e 18 w a 5-1/2 e 8-1/2 w/v, 8 
e 13 w*1

<Tabuleiro 3 do Finalizador>*2

Meia-dobra: A3 w, B4 w, A4 w, 12- 1/4 e 18 w, 11 e 17 w, 
8- 1/2 e 14 w, 8- 1/2 e 11 w, 8K w
Agrafar ao Centro e Dobrar: A3 w, B4 w, A4 w, 8-1/2 e 14 w, 
8- 1/2 e 11 w, 8K w
Dobra Tripla: A4 w, 8-1/2 e 11 w, 16K w
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*1 Existem cinco formatos Foolscap: 220 e 330 mm w, 8-1/2 e 13 w, 8-1/4 e 13 w, 8-1/8 e 13-1/4 
w, e 
8 e 13 w. Qualquer um destes formatos pode ser seleccionado. Para detalhes, contacte os serviços 
técnicos.
*2 Só pode ser utilizado com o Finalizador FS-608.
*3 Pode ser utilizado quando o Kit Furar opcional está instalado no finalizador.

Tipos de papel e capacidade de papel

* A definição tem de ser modificada pelo representante técnico.

Finalizador FS-519 Tabuleiro finalizador 1, 2 e Tabuleiro de Saída opcional
A3 w para B6 w, A6 w, 12-1/4 e 18 w
Definições "Agrupar"/"Ordenar": A3 w para A5 v
Definições Agrafar: A3 w para A5 v
Definições Furar: A3 w, A4 v, B5 w*3

Tabuleiro de Saída Opcional 
OT-602 

Unidade do Agrafador SD-505 Dobrar & Agrafar: A3 w, B4 w, A4 w, B5 w

Kit de Caixa MT-502  A4 v, B4 v, A5 w,

Tabuleiro de saída OT-503 A3 w a B6 w, A6 w, 12- 1/4 e 18 w, 
12 e 18 w a 5-1/2 e 8-1/2 w/v, 8 e 13 w *1, 16K w/v, 8K w

Equipamento carregado Formatos de papel que podem ser carregados

Tipo de 
papel

Papel 
Standard 

Papel 
espesso 1

Papel 
espesso 1+

Papel 
espesso 2

Papel 
espesso 3

Papel 
espesso 4

Gramagem 
(g/m2)

Origem do 
papel

64 g/m2 a 
90 g/m2

91 g/m2 a 
120 g/m2

121 g/m2 a 
157 g/m2

158 g/m2 a
209 g/m2

210 g/m2 a 
256 g/m2

257 g/m2 a 
300 g/m2

Tabuleiro de 
alimentação 
manual

150 folhas 100 folhas 80 folhas 70 folhas 60 folhas 50 folhas

Tabuleiro 1 e 
tabuleiro 2

500 folhas 400 folhas 280 folhas 250 folhas 200 folhas –

Tabuleiro 3 1500 folhas 1150 folhas 800 folhas 700 folhas 600 folhas –

Tabuleiro 4 1000 folhas 750 folhas 500 folhas 450 folhas 400 folhas –

LCT 3000 folhas 2500 folhas 1750 folhas 1550 folhas 1300 folhas –

Tipo de papel Transparênci-
as

Postais Envelopes Folhas de
etiquetas

Papel de faixa 
(bizhub C451)

Origem do pa-
pel

210 g/m2 to 
256 g/m2

Tabuleiro de ali-
mentação ma-
nual

20 folhas 50 folhas 10 folhas 50 folhas 1 folha

Tabuleiro 1 e ta-
buleiro 2

– – – –

Tabuleiro 3 – 200 folhas* – –

Tabuleiro 4 – 200 folhas* – –

LCT – – – –
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Papel especial

Qualquer papel que não o papel standard, como transparências para retroprojector e papel colorido, é 
apelidado de papel especial. Tenha o cuidado de seleccionar uma definição de papel especial para os 
tabuleiros carregados com suportes como transparências para retroprojector e papel colorido. Se o tipo de 
papel não for correctamente seleccionado, podem ocorrer erros na alimentação do papel.

Tipo de papel Ícone Descrições

Apenas uma só face Seleccione esta definição quando um papel que não deveria ser utili-
zado para cópia dos dois lados (por exemplo, papel com um dos lados 
já impresso) estiver carregado como papel standard com uma grama-
gem de 64 g/m2 a 90 g/m2.
Um tabuleiro de papel para o qual tenha sido seleccionada a definição 
"Apenas uma só face" tem prioridade quando é especificada a defini-
ção papel "Auto".
Um tabuleiro de papel com esta definição não é seleccionado automa-
ticamente durante a impressão em duas faces.

Papel especial Seleccione esta definição quando um papel especial, por exemplo, 
papel de alta qualidade, estiver carregado como papel standard com 
uma gramagem de 
64 g/m2 a 90 g/m2.
Um tabuleiro de papel com esta definição não é automaticamente se-
leccionado quando é especificada a definição de Papel "Auto".

Letterhead Seleccione esta definição quando um papel já impresso com um nome 
de empresa ou um texto predefinido estiver carregado como papel 
standard com uma gramagem de 64 g/m2 a 90 g/m2.
Um tabuleiro de papel com esta definição não é automaticamente se-
leccionado quando é especificada a definição "Auto".

Papel colorido Seleccione esta definição quando estiver carregado um papel colorido 
como papel standard com uma gramagem de 64 g/m2 a 90 g/m2.
Um tabuleiro de papel com esta definição não é automaticamente se-
leccionado quando é especificada a definição de Papel "Auto".

Transparência Seleccione esta definição quando são carregadas transparências para 
retroprojector.
Um tabuleiro de papel com esta definição não é automaticamente se-
leccionado quando é especificada a definição de Papel "Auto". Quan-
do seleccionar transparências para retroprojector seleccione a 
definição de cor "Preto" e, em seguida, seleccione o tipo de papel.

Espesso 1 Seleccione esta definição quando o papel espesso que está carrega-
do tem uma gramagem de 91 g/m2 a 120 g/m2.
Um tabuleiro de papel com esta definição não é automaticamente se-
leccionado quando é especificada a definição de Papel "Auto".

Espesso 1+ Seleccione esta definição quando o papel espesso que está carrega-
do tem uma gramagem de 121 g/m2 a 157 g/m2.
Um tabuleiro de papel com esta definição não é automaticamente se-
leccionado quando é especificada a definição de Papel "Auto".

Espesso 2 Seleccione esta definição quando o papel espesso que está carrega-
do tem uma gramagem de 158 g/m2 a 209 g/m2.
Um tabuleiro de papel com esta definição não é automaticamente se-
leccionado quando é especificada a definição de Papel "Auto".

Espesso 3 Seleccione esta definição quando o papel espesso que está carrega-
do tem uma gramagem de 210 g/m2 a 256 g/m2.
Um tabuleiro de papel com esta definição não é automaticamente se-
leccionado quando é especificada a definição de Papel "Auto".

Espesso 4 Seleccione esta definição quando o papel espesso que está carrega-
do tem uma gramagem de 257 g/m2 a 300 g/m2.
Um tabuleiro de papel com esta definição não é automaticamente se-
leccionado quando é especificada a definição de Papel "Auto".

Envelopes Seleccione estas definições quando são carregados envelopes.
Um tabuleiro de papel com esta definição não é automaticamente se-
leccionado quando é especificada a definição de Papel "Auto".
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Duplex 
2ª Face

Papel 
Standard

Seleccione estas definições quando o papel colocado já tiver sido im-
presso num dos lados.
Só é possível seleccionar "2ª Face" se estiver carregado papel stan-
dard, papel espesso 1, papel espesso 1+, papel espesso 2, papel es-
pesso 3 ou papel espesso 4 no tabuleiro de alimentação manual.

Espesso 
1

Espesso 
1+

Espesso 
2

Espesso 
3

Espesso 
4

Tipo de papel Ícone Descrições
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2.24 Seleccionar as definições de papel
Esta secção descreve os procedimentos para especificar o tamanho e tipo de papel colocado em cada 
tabuleiro de papel.

!
Detalhe 
Para saber mais acerca de como colocar de papel nos tabuleiros 1 e 2, consulte "Carregar papel no 
tabuleiro 1 e no tabuleiro 2" na página 2-17.

Para saber mais acerca de como colocar de papel no tabuleiro de alimentação manual, consulte 
"Carregar papel no tabuleiro de alimentação manual" na página 2-22.

Detectar automaticamente o formato do papel (definição de papel "Auto")

O formato do papel carregado no tabuleiro 1 e no tabuleiro de alimentação manual pode ser detectado 
automaticamente.

O procedimento seguinte descreve como especificar a definição para a detecção automática do papel 
colocado no tabuleiro 1.

1 No ecrã Básico, toque em [Papel].

Aparece o ecrã Papel.

2 Toque no botão do tabuleiro 1.

– Para seleccionar a definição de detecção automática do papel para o tabuleiro 2 ou para o tabuleiro 
de alimentação manual, toque no botão respectivo.

3 Toque em [Alterar Conf. Tabuleiro].
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4 Toque em [Detectar Auto].

Por predefinição de fábrica, a definição seleccionada é "Detectar Auto".

5 Toque em [OK] e, em seguida, toque novamente em [OK] no ecrã que aparece a seguir.

O ecrã Básico volta a aparecer.

Seleccionar uma definição de formato de papel (definição "Formato")

O formato de papel pode ser definido para o tabuleiro de alimentação manual, para que possa ser utilizado 
com papel do formato especificado.

Isto é útil, por exemplo, quando o formato do papel que está carregado não pode ser detectado 
automaticamente (como acontece com postais ou papel em formatos de polegadas).

O procedimento seguinte descreve como especificar a definição para postais carregados no tabuleiro de 
alimentação manual.

1 No ecrã Básico, toque em [Papel].

Aparece o ecrã Papel.

2 Seleccione o botão do tabuleiro de alimentação manual.
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3 Toque em [Alterar Conf. Tabuleiro].

4 Toque em [Defin. Format.].

Aparece o ecrã Formato Padrão.

5 Toque duas vezes em  e,em seguida, toque em [A6Cardw].

– Toque em  e  até ser apresentado o botão correspondente ao formato de papel pretendido.
– Se estiver seleccionada a opção "A6Cardw", a definição "Espesso 3" será seleccionada 

automaticamente. Se estiver carregado outro tipo de papel, que não postais, altere a definição do 
tipo de papel. Para detalhes sobre definições do tipo de papel, consulte "Especificar uma definição 
para papel especial" na página 2-94.

6 Toque em [OK] e, em seguida, toque novamente em [OK] nos dois ecrãs que aparecem a seguir.

O ecrã Básico é novamente apresentado.
O formato de papel do tabuleiro de alimentação manual está definido.

2
Aviso 
Se estiver carregado papel que não o do formato especificado, pode ocorrer um encravamento de 
papel uma vez que o formato do papel não é detectado automaticamente.

!
Detalhe 
Para os tabuleiros 1 e 2 está disponível "12-1/4 e 18 w".
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Especificar um formato de papel não padronizado (definições de "Formato Personalizado")

O papel de formato não padronizado pode ser carregado no tabuleiro de alimentação manual.

Se for carregado papel amplo, será necessário introduzir o tamanho do papel.

1 No ecrã Básico, toque em [Papel].

Aparece o ecrã Papel.

2 Seleccione o botão do tabuleiro de alimentação manual.

3 Toque em [Alterar Conf. Tabuleiro].

4 Toque em [Fmto. persona.].

Aparece o ecrã Formato Personalizado.
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5 Digite o comprimento (X) e a largura (Y) do papel.

– Certifique-se de que seleccionou [X] e, em seguida, utilize o teclado numérico para digitar o 
comprimento do lado X (entre 139,7 mm e 457,2 mm).

– Toque em [Y] para seleccionar e, em seguida, utilize o teclado numérico para digitar o comprimento 
do lado Y (entre 90,0 mm e 311,1 mm).

– Se for especificado um valor fora do intervalo permitido, aparece a mensagem "Erro de Entrada". 
Digite um valor dentro do intervalo permitido.

– Se o valor foi introduzido incorrectamente, prima a tecla [C] (apagar) do teclado numérico para 
apagar o valor e, em seguida, especifique o valor correcto.

Para cancelar as alterações efectuadas às definições, toque em [Cancelar].

? É possível guardar formatos de papel?
% É possível guardar cinco formatos de papel não padronizado.

% Para recuperar um formato de papel guardado, toque na respectiva tecla de memória.

% Os nomes "memória1" até "memória5" podem ser alterados. Para saber mais acerca de como 
alterar os nomes, consulte "Guardar um formato de papel não padronizado (definições de "Formato 
Personalizado")" na página 2-89.

% Para saber mais acerca de como guardar formatos de papel, consulte "Guardar um formato de 
papel não padronizado (definições de "Formato Personalizado")" na página 2-89.

6 Toque em [OK] e, em seguida, toque novamente em [OK] nos dois ecrãs que aparecem a seguir.

O ecrã Básico volta a aparecer.

Guardar um formato de papel não padronizado (definições de "Formato Personalizado")

É possível guardar cinco formatos de papel não padronizado.

Se guardar formatos de papel frequentemente utilizados, poderá seleccioná-los rapidamente sem ter que 
voltar a introduzir a definição.

1 No ecrã Básico, toque em [Papel].

Aparece o ecrã Papel.
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2 Seleccione o botão do tabuleiro de alimentação manual.

3 Toque em [Alterar Conf. Tabuleiro].

4 Toque em [Fmto persona.].

Aparece o ecrã Formato Personalizado.

5 Especifique os lados X e Y do papel e, em seguida, toque em [Armazenar].

– Certifique-se de que seleccionou [X] e, em seguida, utilize o teclado numérico para digitar o 
comprimento do lado X (entre 139,7 mm e 457,2 mm).

– Toque em [Y] para seleccionar e, em seguida, utilize o teclado numérico para digitar o comprimento 
do lado Y (entre 90,0 mm e 311,1 mm).

– Verifique a ilustração no ecrã relativa aos lados que são considerados X e Y.
– Se for especificado um valor fora do intervalo permitido, aparece a mensagem "Erro de Entrada". 

Digite um valor dentro do intervalo permitido.
– Se o valor foi introduzido incorrectamente, prima a tecla [C] (apagar) do teclado numérico para 

apagar o valor e, em seguida, especifique o valor correcto.
Para cancelar as alterações efectuadas às definições, toque em [Cancelar].
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6 Toque no botão da memória onde o formato de papel deverá ser guardado.

– Para alterar o nome de uma tecla de memória, toque em [Alt. Nome Personaliz] e, em seguida, 
toque na tecla cujo nome pretende modificar.

Utilizando o teclado que é apresentado, digite o nome da tecla, toque em [OK] e, em seguida, toque 
em [Fechar]. Para detalhes sobre introdução de texto, consulte "Introduzir texto" na página 9-3.

7 Toque em [OK] e, em seguida, toque novamente em [OK] nos três ecrãs que aparecem a seguir.

O ecrã Básico volta a aparecer.
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Seleccionar uma definição para papel de formato extra (definições "Papel Formato Superior")

É possível carregar papel amplo nos tabuleiros 1 ou 2 ou no tabuleiro de alimentação manual.

O papel amplo é um tamanho acima do papel standard e permite que sejam impressas cópias de 
documentos de formato padronizado de maneira a não afectar as margens. Por exemplo, se for utilizado 
papel A3 amplo, este papel pode ser impresso numa área de 311,1 mm e 457,2 mm, permitindo que toda 
a superfície de um documento de formato A3 seja impressa.

Se for carregado papel amplo, será necessário introduzir o tamanho do papel.

O procedimento seguinte descreve como especificar a definição para papel amplo carregado no tabuleiro 
de alimentação manual.

1 No ecrã Básico, toque em [Papel].

Aparece o ecrã Papel.

2 Toque no botão do tabuleiro de alimentação manual.

– Para definir o formato de papel no tabuleiros 1 ou 2, toque no botão respectivo.

3 Toque em [Alterar Conf. Tabuleiro].

4 Toque em [Papel Fmt Sup.].
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É apresentado o ecrã Papel Formato Superior.

5 Seleccione o formato de papel a utilizar.

– Toque em  e  até ser apresentado o botão correspondente ao formato de papel pretendido.
– Se os tabuleiros 1 ou 2 estiverem definidos para papel amplo, o formato não poderá ser alterado.

6 Para alterar o formato, toque em [Alterar Formato].

Aparece o ecrã Alterar Formato para papel grande demais.

7 Especifique os lados X e Y do papel e, em seguida, toque em [OK].

– Toque em [X] ou [Y], prima a tecla [C] (apagar) para apagar a definição actual e, em seguida, utilize 
o teclado numérico para digitar o formato.

– Para guardar um formato de papel de 12 e 18 w, toque em [12 e 18 w]. Introduza os valores 
de "X" e "Y".

– Se for especificado um valor fora do intervalo permitido, aparece a mensagem "Erro de Entrada". 
Digite um valor dentro do intervalo permitido. O intervalo permitido difere consoante os formatos 
de papel.

– Se a orientação do papel carregado não corresponder aos formatos especificados para "X" e "Y", 
surge "Erro de Entrada", mesmo se os valores estiverem dentro de um intervalo permitido. 
Adicionalmente, não introduza o mesmo formato para "X" e "Y".

– Se o valor foi introduzido incorrectamente, prima a tecla [C] (apagar) do teclado numérico para 
apagar o valor e, em seguida, especifique o valor correcto.

Para cancelar as alterações efectuadas às definições, toque em [Cancelar].

8 Toque em [OK] e, em seguida, toque novamente em [OK] nos dois ecrãs que aparecem a seguir.

O ecrã Básico volta a aparecer.

2
Nota 
O botão do formato seleccionado é programado com o formato de papel introduzido, para que esse 
formato esteja disponível para ser novamente seleccionado sem necessidade de o digitar. Além disso, 
o formato pode ser alterado.
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Especificar uma definição para papel especial

Se for carregado papel que não seja standard, tal como transparências para retroprojector ou papel especial, 
num tabuleiro de papel, tenha o cuidado de alterar a definição de tipo de papel para esse tabuleiro.

O procedimento seguinte descreve como especificar a definição para papel especial carregado no 
tabuleiro 1.

1 No ecrã Básico, toque em [Papel].

Aparece o ecrã Papel.

2 Toque no botão do tabuleiro 1.

– Para especificar uma definição de papel especial para os tabuleiros 1, 2 ou 3, ou para o tabuleiro 
de alimentação manual, toque no botão respectivo.

– Se for seleccionada uma definição de papel especial para um tabuleiro de papel, esse tabuleiro não 
será seleccionado automaticamente com a definição Papel "Auto". No entanto, se o papel não 
puder ser utilizado para impressão em duas faces e a definição "Apenas Uma só Face" for 
seleccionada para o tabuleiro, esse tabuleiro terá prioridade.

– A funcionalidade Troca de Tabuleiro Auto aplica-se apenas a tabuleiros de papel que tenham 
especificada a mesma definição de tipo de papel.

3 Toque em [Alterar Conf. Tabuleiro].
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4 Seleccione a definição apropriada para o tipo de papel especial carregado.

– Toque no botão do tipo de papel pretendido.

? Que tipos de papel podem ser colocados no tabuleiro de papel?
% Existem limites sobre os tipos de papel que podem ser colocados num tabuleiro de papel.

% Para utilizar postais, seleccione "Espesso 3".

5 Toque em [OK] e, em seguida, toque novamente em [OK] no ecrã que aparece a seguir.

O ecrã Básico volta a aparecer.

2
Aviso 
Se for carregado papel especial no tabuleiro de papel, tenha o cuidado de seleccionar o tipo de papel 
correspondente, caso contrário poderão ocorrer erros na alimentação do papel.

!
Detalhe 
Para mais detalhes sobre o carregamento de papel no tabuleiro 3, consulte "Carregar papel no 
tabuleiro 3" na página 2-19.

Para mais detalhes sobre o carregamento de papel no tabuleiro 4, consulte "Carregar papel no 
tabuleiro 4" na página 2-20.

Imprimir cópias a duas faces manualmente.

A definição "2ª Face" é utilizada para imprimir cópias a duas faces em papel que não pode ser alimentado 
através da unidade automática duplex.

O papel a ser utilizado para imprimir a segunda face pode ser carregado no tabuleiro de alimentação manual.

1 No ecrã Básico, toque em [Papel].

Aparece o ecrã Papel.
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2 Toque no botão do tabuleiro de alimentação manual.

– Não será seleccionado um tabuleiro definido para "2ª Face" quando está seleccionada a definição 
de papel "Auto".

3 Toque em [Alterar Conf. Tabuleiro].

4 Toque em [Face Duplex 2].

5 Seleccione o tipo de papel a ser carregado.

6 Toque em [OK] e, em seguida, toque novamente em [OK] no ecrã que aparece a seguir.

O ecrã Básico volta a aparecer.
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2.25 Documentos originais
Ao efectuar cópias, coloque o documento no ADF ou posicione-o no vidro de originais.

Para copiar documentos que não possam ser colocados no ADF, posicione-os no vidro de originais.

Documentos que podem ser colocados no ADF

Existem três métodos para utilizar o alimentador automático de documentos.
- Método normal
- Para documentos de formatos mistos
- Para documentos dobrados em Z

Existem limites para os tipos de documentos que podem ser colocados com cada método.

Método normal

Para documentos de formatos mistos

Formatos de originais mistos

O gráfico que se segue apresenta as possíveis combinações de papel de formato standard que podem ser 
utilizadas com a definição "Originais Mistos".

o disponível
e não disponível

!
Detalhe 
*1Indica a largura do documento de formato mais largo dos originais mistos (largura das guias laterais 
ajustáveis do alimentador automático de documentos).

*2Indica formatos de documentos que podem ser especificados juntamente com a largura máxima do 
documento.

Documentos de Uma Face Documentos de Duas Faces

Tipo de papel/Gramagem do 
documento

Papel Standard: 
35 g/m2 a 210 g/m2

Papel Standard: 
50 g/m2 a 128 g/m2

Formato do documento A3 w a B6 w, A6 w,11 e 17 w, 11 e 15 w, 8 e 13 w, 8-1/2 e 11 w/v

Capacidade de papel 100 folhas (80 g/m2)

Documentos de Uma Face Documentos de Duas Faces

Tipo de papel/Gramagem do 
documento

Papel Standard: 50 g/m2 a 128 g/m2

Formato do documento Consulte "Formatos de papel de originais mistos".

Capacidade de papel 100 folhas (80 g/m2)

Largura Máxima do 
Documento *1

Formato do 
Documento*2

A3 w A4 v B4 w B5 v A4 w A5 v B5 w A5 w

A3 w o o e e e e e e

A4 v o o e e e e e e

B4 w o o o o e e e e

B5 v o o o o e e e e

A4 w o o o o o o e e

A5 v e e o o o o e e

B5 w e e o o o o o e

A5 w e e e e e e o o
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Precauções para colocar documentos no ADF

Os tipos de documentos que se seguem não devem ser colocados no alimentador automático de 
documentos, o que poderá causar um erro de introdução ou um encravamento de papel.
- Documentos enrugados, dobrados, enrolados ou rasgados
- Documentos altamente translúcidos ou transparentes, tal como transparências para retroprojector ou 

papel diazóico fotossensível
- Documentos revestidos, tais como papel com contracolagem de carbono
- Documentos impressos em papel com gramagem superior a 210 g/m2

- Documentos impressos em papel com gramagem superior a 128 g/m2 durante a impressão a duas 
faces

- Documentos presos por meio de agrafos ou clipes
- Documentos encadernados em forma de livro ou folheto
- Documentos com páginas ligadas com cola
- Documentos com páginas das quais foram extraídos recortes, ou que são elas próprias recortes
- Folhas de etiquetas
- Matrizes para impressão em offset
- Documentos com furos para colocação em pastas
- Documentos que acabaram de ser impressos neste equipamento

2
Aviso 
Antes de carregar documentos dobrados, por exemplo com dobra a meio ou em ziguezague, no ADF, 
tenha o cuidado de alisar as páginas.

Documentos que podem ser colocados no vidro de originais

Para copiar documentos que não possam ser colocados no ADF, posicione-os no vidro de originais.

Precauções para posicionar documentos no vidro de originais

Cumpra as precauções descritas em seguida ao colocar o documento no vidro de originais.
- Se estiver carregado um documento de formato não padronizado, as definições de Papel "Auto" Paper 

e Zoom "Auto" não podem ser utilizadas, visto que o formato do documento não pode ser detectado 
automaticamente. 

- Se estiver carregado um documento de formato não padronizado, seleccione a gaveta de papel e a 
taxa de zoom, ou toque em [Definição Original] e seleccione o formato do documento.

- Se estiverem carregados documentos altamente translúcidos ou transparentes, como transparências 
para retroprojector ou papel diazóico fotossensível, o formato do documento não poderá ser detectado 
automaticamente. Coloque uma folha em branco do mesmo tamanho sobre o original.

- Não coloque objectos que excedam os 2 kg de peso no vidro de originais, caso contrário o vidro de 
originais pode ficar danificado.

- Não carregue com força na capa de um livro disposto no vidro de originais, caso contrário o vidro de 
originais pode sofrer danos.

Documentos no Vidro de Originais

Tipos de documentos Folhas, livros (abertos), objectos tridimensionais

Formatos de documentos A3 w a B6 w, A6 w
11 e 17 w a 5-1/2 e 8-1/2 w/v, 8K, 16K v/w

Peso máximo 2 kg
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2.26 Inserir papel entre transparências para retroprojector (função 
"Intercalar OHP")
Para evitar que as cópias impressas em transparências para retroprojector se colem umas às outras em 
consequência do calor produzido durante o processo de cópia, podem ser inseridas folhas de papel (folhas 
intercaladas) entre as transparências.

0 Não podem ser utilizadas definições de Acabamento.

1 Posicione o documento a copiar.

– Para saber mais acerca de como posicionar documentos, consulte "Alimentar o Documento" na 
página 2-26.

– Para mais detalhes sobre o carregamento de transparências para retroprojector, consulte "Tipos 
de papel e capacidade de papel" na página 2-82 e"Carregar papel no tabuleiro de alimentação 
manual" na página 2-22.

2 No ecrã Básico, toque em [Cor] e, em seguida, toque em [Preto].

– A impressão em transparências para retroprojector só é possível a preto.

3 Carregue as transparências para retroprojector no tabuleiro de alimentação manual e carregue as 
folhas intercalares no tabuleiro de papel pretendido.

– Utilize papel intercalar com formato igual ao das transparências para retroprojector.

4 Seleccione [Transparência] como tipo de papel para o tabuleiro de alimentação manual e, em seguida, 
toque em [OK].

– Para mais detalhes sobre a especificação das definições do tipo de papel, consulte "Especificar 
uma definição para papel especial" na página 2-94.
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5 Toque em [Aplicação] e, em seguida, toque em [Folha/Capa/Intro. Capít.].

– Para cancelar as alterações às definições de todas as funções de Aplicação, prima a tecla 
[Reiniciar]. Todas as alterações às definições serão canceladas.

Aparece o ecrã Inserir Folha/Capa/Capítulo.

6 Toque em [Intercalar OHP].

Aparece o ecrã Intercalar OHP.

7 Seleccione o tabuleiro de papel com o papel entre-folhas.

– Para cancelar a definição e seleccionar a predefinição, prima a tecla [Reiniciar].
– Para cancelar a função "Intercalar OHP", toque em [Não].
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8 Toque em [OK].

9 Especifique quaisquer outras definições de cópia pretendidas.

– O número de cópias está definido para "1" e não pode ser alterado.

10 Prima a tecla [Iniciar].
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2.27 Acrescentar capas (função "Folha de Capa")
É possível fazer cópias utilizando papel diferente do corpo do documento (excluindo as folhas de capa) e as 
folhas de capa podem ser acrescentadas utilizando papel diferente do da cópia.

2
Nota 
Se o insersor de página opcional estiver instalado, podem ser adicionadas capas e contracapas em 
branco a partir do insersor de página.

Encontram-se disponíveis as seguintes páginas de capa e definições para páginas de capa dianteira e 
traseira.

1 Posicione o documento a copiar.

– Para saber mais acerca de como posicionar documentos, consulte "Alimentar o Documento" na 
página 2-26.

– Para documentos que ultrapassem as 100 páginas, consulte "Digitalizar o documento em grupos 
separados (definição "Leitura Separada")" na página 2-28.

2 Coloque o papel para as folhas de capa e o papel para o corpo do documento em tabuleiros de papel 
diferentes.

– Utilize papel do mesmo formato para as páginas de capa e para o corpo do documento e coloque-
os na mesma orientação.

Definição Descrição

Capa Frente Dianteira (Cópia) A primeira página do documento é copiada para papel para fazer a folha de 
rosto.
No caso de cópias frente e verso, a segunda página do documento é copi-
ada para o verso da folha da capa.

Frente (Branco) É adicionado papel para a capa como primeira página da cópia.
É desempenhada a mesma operação no caso da cópia frente e verso.

Contra Capa Verso (Cópia) A última página do documento é copiada para a folha da contra-capa.
No caso de cópia frente e verso, é impressa uma cópia frente e verso das 
duas últimas páginas do documento em papel diferente para fazer a capa 
traseira, desde que o documento tenha um número de páginas par.

Traseira (Branco) É adicionado um papel para fazer de capa traseira depois da última página 
da cópia.
É desempenhada a mesma operação no caso da cópia frente e verso.
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3 Toque em [Aplicação] e, em seguida, toque em [Folha/Capa/Intro. Capít.].

– Para mais detalhes sobre a utilização de papel espesso para as folhas de capa e sobre o 
carregamento do papel, consulte "Tipos de papel e capacidade de papel" na página 2-82 e 
"Carregar papel no tabuleiro de alimentação manual" na página 2-22.

– Para cancelar as alterações às definições de todas as funções de Aplicação, prima a tecla 
[Reiniciar]. Todas as alterações às definições serão canceladas.

Aparece o ecrã Inserir Folha/Capa/Capítulo.

4 Toque em [Modo Capa].

É apresentado o ecrã Folha de Capa.

5 Seleccione as definições de folha de capa pretendidas.

– Para cancelar a definição e seleccionar a predefinição, prima a tecla [Reiniciar].
– Para cancelar a função "Folha de Capa", toque em [Não].
– A predefinição para o tabuleiro de papel carregado com páginas de capa pode ser especificada a 

partir do modo Utilidade.



2 Operações de cópia

2-104 bizhub C451/C550/C650

6 Se pretender, toque em [Papel] na opção "Capa Frente" ou "Contra Capa".

Aparece o ecrã de Papel de Capa correspondente.

7 Seleccione o tabuleiro de papel carregado com o papel para as páginas de capa.

8 Toque em [OK] e, em seguida, toque novamente em [OK] nos dois ecrãs que aparecem a seguir.

9 Especifique quaisquer outras definições de cópia pretendidas.

10 Utilizando o teclado numérico, digite o número de cópias pretendido.

11 Prima a tecla [Iniciar].
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2.28 Inserir papel diferente nas cópias (função "Inserção Folha")
É possível inserir papel diferente (tal como papel colorido) para páginas especificadas nas cópias.

Há definições ("Cópia" e "Branco") para seleccionar se as páginas inseridas devem ou não ser impressas. 
Ao combinar as definições com cópia de uma face ou de duas faces, as cópias são impressas, tal como se 
mostra abaixo.

Se estiver seleccionada a opção "Cópia", o documento é copiado com o papel especificado inserido para 
as páginas especificadas.

Quando a página 2 estiver especificada

Copiar

Se a opção seleccionada for "Branco", o papel especificado é inserido antes da página especificada.

Quando a página 3 estiver especificada

Branco

Acabamento Descrição

Cópias de uma face O papel especificado é inserido para a 2ª folha da cópia, e a 2ª folha do documento é 
copiada nesse papel.

Cópias de duas faces O verso da 1ª folha da cópia é deixado em branco, o papel especificado é inserido para 
a 2ª folha da cópia e uma cópia a duas faces das 2ª e 3ª folhas do documento é impressa 
nesse papel.

Acabamento Descrição

Cópias de uma face O papel especificado é inserido como 4ª folha da cópia.

Cópias de duas faces O verso da 2ª folha é deixado em branco e o papel especificado é inserido para a 3ª folha 
da cópia.
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!
Detalhe 
O papel especificado pode ser inserido num máximo de 30 pontos de um documento com até 999 
páginas.

Nos documentos de duas faces, uma páginas de duas faces é considerada duas páginas (uma para a 
frente e outra para o verso).

2
Nota 
Se o insersor de página opcional estiver instalado, pode ser inserido papel a partir do insersor de 
página.

1 Posicione o documento a copiar.

– Para saber mais acerca de como posicionar documentos, consulte "Alimentar o Documento" na 
página 2-26.

– Para documentos que ultrapassem as 100 páginas, consulte "Digitalizar o documento em grupos 
separados (definição "Leitura Separada")" na página 2-28.

2 Carregue o papel a ser utilizado nas folhas de inserção e no corpo principal do documento nos 
tabuleiros pretendidos.

– Utilize papel com o mesmo formato para as folhas de inserção e para o corpo principal do 
documento e carregue todo o papel com a mesma orientação.

– Para cancelar as alterações às definições de todas as funções de Aplicação, prima a tecla 
[Reiniciar]. Todas as alterações às definições serão canceladas.

3 Toque em [Aplicação] e, em seguida, toque em [Folha/Capa/Intro. Capít.].

– Para mais detalhes sobre a utilização de papel espesso para as folhas de inserção e sobre o 
carregamento do papel, consulte "Tipos de papel e capacidade de papel" na página 2-82 
e"Carregar papel no tabuleiro de alimentação manual" na página 2-22.

– Para cancelar a definição e seleccionar a predefinição, prima a tecla [ReiniciarReiniciar].

Aparece o ecrã Intro. Folha/Capa/Capítulo.
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4 Toque em [Inserção Folha].

– Para cancelar a função "Inserção Folha", toque em [Não].

É apresentado o ecrã Inserir Folha.

5 Toque no botão de um número de página e, em seguida, utilize o teclado numérico para digitar o 
número da página onde o papel deve ser inserido.

– Existem dois ecrãs Inserir Folha. Toque em  e  para apresentar um ecrã diferente.
– Para ordenar os números das páginas, a começar pelo número mais baixo, toque em [Ordenar].
– Para remover um número de página especificado, toque no botão da página a ser removida e, em 

seguida, prima a tecla [C] (apagar).
– Se o mesmo número de páginas for introduzido múltiplas vezes, não é possível copiar. Elimine os 

números de página repetidos.
– Se o número de página introduzido for maior do que o número de páginas do documento, o papel 

não é inserido.

6 Em "Introd. Tipo", toque em [Cópia] ou em [Branco].

– Se estiver seleccionada a opção "Cópia", o documento é copiado com o papel especificado 
inserido para a página especificada. Se a opção seleccionada for "Branco", o papel especificado é 
inserido depois da página especificada.

7 Toque em [Introd. Papel].

É apresentado o ecrã Inserir Definições de Página.
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8 Seleccione o tabuleiro de papel carregado com o papel das folhas de inserção e, em seguida, toque 
em [OK].

9 Toque em [OK] e, em seguida, toque novamente em [OK] no ecrã que aparece a seguir.

10 Especifique quaisquer outras definições de cópia pretendidas.

11 Utilizando o teclado numérico, digite o número de cópias pretendido.

12 Prima a tecla [Iniciar].
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2.29 Inserir cópias de um documento diferente numa página especificada 
(função "Inserir Imagem")
Um documento de várias páginas posteriormente digitalizado no vidro de originais pode ser introduzido num 
ponto especificado de um documento que começou por ser digitalizado com o ADF. O documento inserido 
é adicionado depois das páginas especificadas.

!
Detalhe 
É possível inserir um documento separado num máximo de 30 locais num documento com um máximo 
de 999 páginas.

Nos documentos de duas faces, uma páginas de duas faces é considerada duas páginas (uma para a 
frente e outra para o verso).

1 Coloque o documento no ADF.

– Para saber mais acerca de como posicionar documentos, consulte "Alimentar o Documento" na 
página 2-26.

– Para documentos que ultrapassem as 100 páginas, consulte "Digitalizar o documento em grupos 
separados (definição "Leitura Separada")" na página 2-28.

2 Toque em [Aplicação] e, em seguida, toque em [Folha/Capa/Intro. Capít.].

– Para cancelar as alterações às definições de todas as funções de Aplicação, prima a tecla 
[Reiniciar]. Todas as alterações às definições serão canceladas.

Aparece o ecrã Intro. Folha/Capa/Capítulo.
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3 Toque em [Introd. Imagem].

– Para cancelar a definição e seleccionar a predefinição, prima a tecla [Reiniciar].
– Para cancelar a função "Inserir Imagem", toque em [Não].

É apresentado o ecrã Inserir Imagem.

4 Utilizando o teclado numérico, especifique as páginas onde a imagem deverá ser inserida.

– Existem dois ecrãs Inserir Imagem. Toque em  e  para apresentar um ecrã diferente.
– O documento inserido é adicionado depois da página especificada.
– Para ordenar os números das páginas, a começar pelo número mais baixo, toque em [Ordenar].
– Para remover um número de página especificado, toque no botão da página a ser removida e, em 

seguida, prima a tecla [C] (apagar).
– Se o documento digitalizado no vidro de originais tiver mais páginas do que o número de páginas 

especificado no ecrã Inserir Imagem, as páginas extra do documento a inserir serão impressas no 
fim do documento.

– Se o documento digitalizado no vidro de originais tiver menos páginas do que o número de páginas 
especificado no ecrã Inserir Imagem, as páginas de inserção em falta não serão impressas.

– Se o mesmo número for especificado duas vezes, serão adicionadas duas páginas do documento 
a inserir no local especificado.

– Se o número de página especificado for maior do que o número total de páginas do documento 
principal, a página do documento de inserção correspondente é adicionada no fim da cópia do 
documento.

5 Toque em [OK] e, em seguida, toque novamente em [OK] no ecrã que aparece a seguir.

6 Especifique quaisquer outras definições de cópia pretendidas.

7 Utilizando o teclado numérico, digite o número de cópias pretendido.
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8 Prima a tecla [Iniciar].

A leitura começa.

9 Coloque o documento a inserir no vidro de originais.

– Para saber mais acerca de como posicionar documentos, consulte "Alimentar o Documento" na 
página 2-26.

10 Prima a tecla [Iniciar].

A leitura começa.

11 Toque em [Acabar].

– Para inserir um documento com várias páginas, repita os passos 9 e 10 até serem digitalizadas 
todas as páginas do documento de inserção, pela ordem segundo a qual deverão ser inseridas.

12 Prima a tecla [Iniciar].
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2.30 Especificar as páginas a imprimir na face dianteira (função 
"Capítulos")
Ao fazer cópias de duas faces, as páginas especificadas como a primeira página de um capítulo podem ser 
impressas na frente do papel. Se o documento tiver sido preparado para que a página especificada seja 
impressa no verso de uma página, a página é deixada em branco e a página especificada é impressa na 
frente da página seguinte. Além disso, a página especificada pode ser impressa em papel diferente.

!
Detalhe 
É possível especificar até 30 páginas para impressão na frente do papel num documento com um 
máximo de 999 páginas.

Nos documentos de duas faces, uma páginas de duas faces é considerada duas páginas (uma para a 
frente e outra para o verso).

2
Nota 
Certifique-se de que o papel a utilizar para a primeira página do capítulo e para a cópia têm o mesmo 
formato e orientação.

1 Posicione o documento a copiar.

– Para saber mais acerca de como posicionar documentos, consulte "Alimentar o Documento" na 
página 2-26.

– Para documentos que ultrapassem as 100 páginas, consulte "Digitalizar o documento em grupos 
separados (definição "Leitura Separada")" na página 2-28.
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2 Toque em [Aplicação] e, em seguida, toque em [Folha/Capa/Intro. Capít.].

– Para cancelar as alterações às definições de todas as funções de Aplicação, prima a tecla 
[Reiniciar]. Todas as alterações às definições serão canceladas.

Aparece o ecrã Inserir Folha/Capa/Capítulo.

3 Toque em [Capítulos].

É apresentado o ecrã Capítulos (para edição).

4 Utilizando o teclado numérico, especifique a primeira página dos capítulos.

– Existem dois ecrãs Capítulos. Toque em  e  para apresentar um ecrã diferente.
– Para ordenar os números das páginas, a começar pelo número mais baixo, toque em [Ordenar].
– Para remover um número de página especificado, toque no botão da página a ser removida e, em 

seguida, prima a tecla [C] (apagar).
– Em "Original > Cópia", seleccione "1 Face > 2 Faces".
– Se o mesmo número de páginas for introduzido múltiplas vezes, não é possível copiar. Elimine os 

números de página repetidos.
– Se o número de página especificado for maior do que o número de páginas do documento, esse 

número de página é ignorado.
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5 Em "Papel Capítulo", toque em [Copiar Inserir] ou [Nenhum].

– Se a opção "Nenhum" for seleccionada, todas as páginas da cópia são impressas no mesmo papel.
– Para cancelar a definição e seleccionar a predefinição, prima a tecla [Reiniciar].
– Para cancelar a função "Capítulos", toque em [Não].

– Se a opção "Copiar Inserir" for seleccionada, aparece [Papel Capítulo]. Toque em [Papel Capítulo], 
seleccione o papel a utilizar para a primeira página do capítulo e toque em [OK].

6 Toque em [OK] e, em seguida, toque novamente em [OK] no ecrã que aparece a seguir.

7 Especifique quaisquer outras definições de cópia pretendidas.

8 Utilizando o teclado numérico, digite o número de cópias pretendido.

9 Prima a tecla [Iniciar].
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2.31 Digitalizar documentos com definições diferentes e imprimir cópias 
juntamente (função "Trabalhos Programados")
As páginas do documento carregado podem ser digitalizadas com definições diferentes e as respectivas 
cópias podem ser impressas juntas. É possível especificar definições de Zoom ou Papel diferentes para uma 
parte do documento, ou definições de Acabamento, ou uma função de numeração, depois de todo o 
documento ter sido digitalizado e, em seguida, imprimir todas as cópias juntas.

2
Nota 
É possível definir 100 grupos de documentos.

A definição Acabamento de "Grupo" não está disponível ao programar trabalhos. Em vez disso, seleccione 
"Ordenar".

1 Posicione o documento a copiar.

– Para saber mais acerca de como posicionar documentos, consulte "Alimentar o Documento" na 
página 2-26.

– Ao guardar dados digitalizados numa caixa de utilizador, alguns dados digitalizados podem perder-
se se forem guardadas mais do que 10.000 páginas na caixa.

2 Toque em [Aplicação] e, em seguida, toque em [Folha/Capa/Intro. Capít.].

– Para cancelar as alterações às definições de todas as funções de Aplicação, prima a tecla 
[Reiniciar]. Todas as alterações às definições serão canceladas.

Aparece o ecrã Inserir Folha/Capa/Capítulo.

Original 2

Original 1

Original 3
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3 Toque em [Trabahols Programados] e, em seguida, toque novamente em [OK].

4 Seleccione as definições de cópia pretendidas e, em seguida, prima a tecla [Iniciar].

– Para imprimir uma única cópia a verificar, prima a tecla [Cópia Teste].
A leitura começa.

5 Toque em [Fixar] e, em seguida, toque em [OK].

– Se o documento tiver sido carregado no vidro de originais, toque em [Acabar] no ecrã que é 
apresentado, pedindo uma confirmação de que a digitalização terminou.

– Se tiver sido seleccionado "Voltar a ler", toque em [Alterar Defin.] para alterar as definições de 
cópia.

6 Posicione o documento seguinte e, em seguida, toque em [Alterar Defin.].
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7 Seleccione as definições de cópia pretendidas e, em seguida, prima a tecla [Iniciar].

– Para imprimir uma única cópia a verificar, prima a tecla [Cópia Teste].
– Repita os passos 6 e 7 até todos os documentos terem sido lidos. A quantidade de memória 

disponível pode ser verificada ao lado de "Memória" no canto inferior esquerdo do ecrã. Além disso, 
o número de grupos de documentos pode ser verificado ao lado de "Grupos Lidos".

– Quando a memória está cheia, é apresentada uma mensagem. Seleccione se pretende eliminar a 
última parte dos dados e voltar a digitalizá-la, eliminar a última parte dos dados e imprimi-los, ou 
eliminar todos os dados do documento.

– Para cancelar as alterações efectuadas às definições, toque em [Cancelar].
A leitura começa. Depois de terminada a leitura, toque em [Fixar] e, em seguida, toque em [OK].

? Há mais informações sobre as definições?
% Consulte a secção apropriada.

8 Depois de lidas todas as páginas do documento, toque em [Acabar].

É apresentada uma mensagem, a solicitar confirmação de que a leitura terminou.

9 Toque em [Sim] e, em seguida, toque em [OK].

– Se tiver sido seleccionado "Não", toque em [Alterar Defin.] para alterar as definições de cópia.
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10 Especifique quaisquer outras definições de cópia pretendidas.

– Toque em [Verificar Lista Consumíveis] e, em seguida, especifique o método de impressão de todo 
o documento digitalizado.

? Há mais informações sobre as definições?
% Consulte a secção apropriada.

11 Utilizando o teclado numérico, digite o número de cópias pretendido.

12 Toque em [Iniciar] ou prima a tecla [Iniciar].

– Se tocar em [Cancelar], será apresentada uma mensagem a solicitar confirmação de que os dados 
devem ser eliminados. Para parar a impressão, toque em [Sim] e, em seguida, toque em [OK].
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2.32 Produzir cópias separadas de cada página aberta (função "Cópia 
Livro")
Um livro ou catálogo aberto pode ser copiado com as páginas da esquerda e da direita em folhas de papel 
separadas.

Estão disponíveis os seguintes métodos de cópia e existem definições para adicionar capas e contra-capas.

0 Coloque o documento no vidro de originais.

1 Coloque as páginas no vidro de originais, começando pela primeira página.

– Para saber mais acerca de como posicionar documentos, consulte "Alimentar o Documento" na 
página 2-26.

– Se foi seleccionado "Capa Frente e Contra Capa", a capa dianteira é lida antes da capa traseira e, 
em seguida, são lidas todas as páginas por ordem.

? Como é que se copiam as páginas de capa e verso?
% Faça primeiro a leitura da capa dianteira, em seguida, da traseira e, por fim, do resto do documento.

2 Coloque o papel a utilizar no tabuleiro de papel pretendido.

Definição Descrição

Livro Aberto Ambas as páginas do livro aberto são impressas na mesma página.

Separação São impressas cópias separadas de cada página do livro aberto pela ordem de pagina-
ção do documento. O documento é lido de forma a que encaixe no formato de papel 
que vai ser utilizado.

Capa Frente A capa dianteira e as cópias separadas de cada página do livro aberto são impressas 
pela ordem de páginas do documento.

Capa Frente e Contra 
Capa

A capa dianteira, as cópias separadas de cada página do livro aberto e a capa traseira 
são impressas pela ordem de páginas do documento.
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3 Toque em [Aplicação] e em [Cópia Livro/Repetir].

– Para cancelar as alterações às definições de todas as funções de Aplicação, prima a tecla 
[Reinciar]. Todas as alterações às definições serão canceladas.

Aparece o ecrã Cópia Livro/Repetir.

4 Toque em [Cópia Livro].

– [Original Folheto] aparece apenas se o finalizador ou a unidade do agrafador opcionais estiverem 
instaladas no finalizador.

É apresentado o ecrã Cópia Livro.

5 Toque no botão referente à definição pretendida.
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– Se estiver seleccionado "Separação", "Capa Frente" ou "Capa Frente e Contra Capa", é 

apresentado o botão [Posição Encadernação]. Seleccione a posição de encadernação do 
documento.

– Se pretender, especifique uma função Apagar Livro. Toque no botão do método de eliminação, 
toque em [-] e [+] para especificar a largura da área a apagar e, em seguida, toque em "OK".

– Ao utilizar o teclado numérico para especificar as definições, prima a tecla [C] (apagar) para apagar 
o valor e, em seguida, digite a definição.

– Para cancelar a função "Cópia Livro", toque em [Não].

? O que fazem as funções de Apagar Livro?
% A sombra provocada pela encadernação do livro e a sombra provocada pelas extremidades do livro 

podem ser apagadas das cópias. As funções "Apagar Moldura" e "Apagar Centro" podem ser 
utilizadas em conjunto.

? O que acontece se for especificado um valor fora do intervalo permitido?
% Aparece a mensagem "Erro de Entrada". Se aparecer "Erro de Entrada" ou se a largura de apagar 

foi introduzida incorrectamente, prima a tecla [C] (apagar) no teclado numérico e, em seguida, 
especifique o valor correcto.

6 Toque em [OK] e, em seguida, toque em [Fechar]

7 No ecrã Básico, toque em [Papel] e, em seguida, seleccione o tabuleiro de papel carregado com o 
papel.

8 Especifique quaisquer outras definições de cópia pretendidas.

– Para cancelar a definição e seleccionar a predefinição, prima a tecla [Reiniciar].

9 Utilizando o teclado numérico, digite o número de cópias pretendido.

Ecrã Apagar Centro
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10 Prima a tecla [Iniciar].

– Para saber mais acerca de como posicionar documentos, consulte "Leitura de um documento com 
várias páginas a partir do vidro de originais" na página 2-32.

– Posicione a página seguinte e repita o passo 10 até que todas as páginas do documento tenham 
sido digitalizadas.

A digitalização é iniciada.
Se estiverem seleccionadas as opções "Livro Aberto" ou "Separação", começa a impressão.
Se estiverem seleccionadas as opções "Capa Frente" ou "Capa Frente e Contra Capa", prossiga com 
o passo 11.

11 Depois de lidas todas as páginas do documento, toque em [Acabar].

– Se foi seleccionado "Capa Frente e Contra Capa", a capa traseira é lida a seguir à capa dianteira e, 
em seguida, são lidas todas as páginas por ordem.

– Se foi seleccionado "Capa Frente", todas as páginas abertas são lidas por ordem depois de lida a 
capa dianteira.

12 Prima a tecla [Iniciar].
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2.33 Apresentar imagens de cópia em mosaico (função "Repetir Imagem")
Uma imagem de um documento pode ser copiada repetidamente para uma única folha de papel.

O número de repetições possíveis é seleccionado automaticamente com base no formato do documento 
carregado, no formato de papel especificado e na taxa de zoom.

Encontram-se disponíveis os seguintes formatos e definições de repetição.

1 Posicione o documento a copiar.

– Para saber mais acerca de como posicionar documentos, consulte "Alimentar o Documento" na 
página 2-26.

2 Coloque o papel a utilizar no tabuleiro de papel pretendido.

3 Toque em [Aplicação] e em [Cópia Livro/Repetir].

– Para cancelar as alterações às definições de todas as funções de Aplicação, prima a tecla 
[Reiniciar]. Todas as alterações às definições serão canceladas.

Aparece o ecrã Cópia Livro/Repetir.

Definição Descrição

Com Margem São impressas várias cópias da imagem inteira dentro da área especificada. A área em 
volta da imagem aparece como uma margem.

Sem Margem São impressas várias cópias da área seleccionada da imagem de forma a que encham 
o papel; contudo, uma parte da imagem pode ficar cortada.

Repetir 2/4/8 Um número fixo de cópias da imagem seleccionada é impresso no papel. O número de 
cópias repetidas pode ser definido para 2, 4 ou 8 repetições. No entanto, qualquer parte 
da imagem que não caiba na secção específica do papel é cortada.
Após especificar definições no ecrã de Repetir 2/4/8 têm de ser especificadas as defi-
nições do papel e da taxa de zoom.

Documento
Com Margem

Sem Margem
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4 Toque em [Repetir Imagem].

– [Original Folheto] não é apresentado se não estiver instalado o Finalizador FS-608 opcional.
É apresentado o ecrã Repetir Imagem.

5 Em "Orientação", toque em [Com Margem] ou [Sem Margem], ou toque em [Repetir 2/4/8].

– Para cancelar a função "Repetir Imagem", toque em [Não].

– Tocar em [Repetir 2/4/8] apresenta o ecrã Repetir 2/4/8, no qual é possível seleccionar o número e 
o intervalo de repetições.
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6 Verifique o formato de digitalização em "Alcance de Leitura", toque em [OK] e, em seguida, toque em 

[Fechar] no ecrã apresentado em seguida.

– Se o formato do documento não aparecer em "Alcance de Leitura" ou para especificar a área de 
digitalização, toque em [Definir Alcance] e, em seguida, especifique a área de digitalização a partir 
de qualquer dos ecrãs.

– Toque em [Formato Foto] para apresentar o ecrã Formato Foto.
Para cancelar as alterações às definições, toque em [Cancelar].

? Podem ser apresentados formatos em polegadas?
% Toque em  ou  para apresentar uma lista de formatos diferente.

? Pode especificar-se qualquer formato?
% Pode especificar-se qualquer formato a partir do ecrã Formato Personalizado. Toque em [X] ou [Y] 

para seleccionar a dimensão e utilize o teclado numérico para especificar o valor correcto. (Para 
introduzir um valor, prima a tecla [C] (apagar) e, em seguida, utilize o teclado numérico para 
introduzir o novo valor.)

? O que acontece se for especificado um valor fora do intervalo permitido?
% Aparece a mensagem "Erro de Entrada". Se aparecer "Erro de Entrada" ou se o valor foi introduzido 

incorrectamente, prima a tecla [C] (apagar) no teclado numérico e, em seguida, especifique o valor 
correcto.

Ecrã Configurar Alcance

Ecrã Formato Personalizado

Ecrã Formato Foto
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7 No ecrã Básico, toque em [Papel] e, em seguida, seleccione o tabuleiro de papel carregado com o 
papel.

– Se as definições tiverem sido especificadas no ecrã Repetir 2/4/8, toque em [Zoom] no ecrã Básico 
e depois especifique a definição da taxa de zoom.

8 Especifique quaisquer outras definições de cópia pretendidas.

– Para cancelar a definição e seleccionar a predefinição, prima a tecla [Reiniciar].

9 Utilizando o teclado numérico, digite o número de cópias pretendido.

10 Prima a tecla [Iniciar].
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2.34 Copiar uma imagem ampliada em múltiplas páginas (função "Modo de 
Poster")
É possível dividir uma imagem de documento e imprimir cada secção da imagem em tamanho maior. 
O formato final pode ser especificado pelo formato da imagem, taxa de zoom ou formato de papel.

1 Coloque o documento no vidro de originais.

– Para saber mais acerca de como posicionar documentos, consulte "Alimentar o Documento" na 
página 2-26.

2 Toque em [Aplicação] e em [Cópia Livro/Repetir].

– Para cancelar as alterações às definições de todas as funções de Aplicação, prima a tecla 
[Reiniciar]. Todas as alterações às definições serão canceladas.

Aparece o ecrã Cópia Livro/Repetir.

3 Toque em [Modo Cartaz.].

– [Original Folheto] não é apresentado se não estiver instalado o Finalizador FS-608 opcional.
É apresentado o ecrã Modo de Poster.
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4 Em "Formato de Saída", toque em [Formato da Imagem], [Formato Papel] ou [Zoom].

– A predefinição original para o formato acabado é "A2".

– Toque em [Formato da Imagem], seleccione o formato da imagem acabada e toque em [OK].
– Toque em  ou  para apresentar uma lista de formatos standard.
– Tocar em [Fmto Persona.] apresenta o ecrã Formato Personalizado. Toque em [X] ou [Y] para 

seleccionar a dimensão e utilize o teclado numérico para especificar o valor desejado.

– Toque em [Formato Papel], seleccione o formato do papel acabado e toque em [OK].
– Toque em  ou  para apresentar uma lista de formatos de papel.
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– Toque em [Zoom], utilize o teclado numérico para introduzir o valor desejado e toque em [OK].

5 Verifique o formato do documento e toque em [OK].

– Se não for possível detectar automaticamente o formato do documento, ou para o especificar, 
toque em [Formato Original] e, em seguida, especifique o formato do documento a partir de 
qualquer dos ecrãs.

– Toque em [Formato Foto] para apresentar o ecrã Formato Foto.
Para cancelar as alterações às definições, toque em [Cancelar].

Ecrã Formato Original

Ecrã Formato Personalizado
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? Podem ser apresentados formatos em polegadas?
% Toque em  ou  para apresentar uma lista de formatos diferente.

? Pode especificar-se qualquer formato?
% Pode especificar-se qualquer formato a partir do ecrã Formato Personalizado. Toque em [X] ou [Y] 

para seleccionar a dimensão e utilize o teclado numérico para especificar o valor correcto. (Para 
introduzir um valor, prima a tecla [C] (apagar) e, em seguida, utilize o teclado numérico para 
introduzir o novo valor.)

? O que acontece se for especificado um valor fora do intervalo permitido?
% Aparece a mensagem "Erro de Entrada". Se aparecer "Erro de Entrada" ou se o valor foi introduzido 

incorrectamente, prima a tecla [C] (apagar) no teclado numérico e, em seguida, especifique o valor 
correcto.

6 Especifique quaisquer outras definições de cópia pretendidas.

– O número de cópias está definido para "1" e não pode ser alterado.

7 Prima a tecla [Iniciar].

Ecrã Formato Foto
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2.35 Copiar folhetos (função "Original Folheto")
Um folheto, com os agrafos removidos, pode ser copiado e encadernado com agrafos ao centro, para criar 
cópias do folheto original.

!
Detalhe 
Para saber mais acerca de como agrafar, consulte "Encadernar cópias ao centro (definição "Agrafar 
centro & Dobrar")" na página 2-64.

Com a função "Original Folheto", são feitas cópias da página inteira, incluindo o centro do documento 
(zona encadernada com agrafos).

Para saber mais acerca de como posicionar documentos, consulte "Alimentar o Documento" na 
página 2-26.

0 Esta função pode ser utilizada se o finalizador ou a unidade do agrafador opcionais estiverem 
instalados no finalizador.

1 Posicione o documento a copiar.

– Carregue um folheto com os agrafos retirados.
– Não podem ser agrafadas mais de 20 folhas com o finalizador FS-608 e não mais de 15 folhas com 

o finalizador FS-608/FS-519; porém, o número de folhas que podem ser agrafadas difere 
dependendo do tipo de papel. Para detalhes, consulte "Seleccionar uma definição de dobra" na 
página 2-61.

– Quando utilizar o vidro de originais, posicione as páginas por ordem, começando pela face que 
inclui a primeira página, depois a face que inclui a segunda página, seguida da face que inclui a 
terceira página.

Agrafos
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– Quando utilizar o ADF, carregue as páginas com a face que inclui a primeira página em cima.

2 Toque em [Aplicação] e em [Cópia Livro/Repetir].

– Para cancelar as alterações às definições de todas as funções de Aplicação, prima a tecla 
[Reiniciar]. Todas as alterações às definições serão canceladas.

Aparece o ecrã Cópia Livro/Repetir.

3 Toque em [Original Folheto].

4 Toque em [Fechar].

5 Especifique quaisquer outras definições de cópia pretendidas.

6 Utilizando o teclado numérico, digite o número de cópias pretendido.

7 Prima a tecla [Iniciar].

– Se o documento for colocado no vidro de originais, a leitura inicia-se.
– Para mais detalhes acerca da digitalização de um documento no vidro de originais, consulte 

"Leitura de um documento com várias páginas a partir do vidro de originais" na página 2-32.

8 Depois de todas as páginas do documento terem sido digitalizadas, toque em [Acabar] e, em seguida, 
prima a tecla [Iniciar].
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2.36 Ajustar a imagem ao papel (definições "Ajuste de Imagem")
Quando o papel de cópia é maior do que o documento original, as cópias podem ser feitas com a imagem 
do documento centrada e ampliada para encher o papel.

A imagem pode ser ajustada de uma das seguintes maneiras.

1 Posicione o documento a copiar.

– Para saber mais acerca de como posicionar documentos, consulte "Alimentar o Documento" na 
página 2-26.

– Se pretender definir "Formato Total" ou "Zoom Central", posicione o documento no vidro de 
originais.

2 Toque em [Aplicação] e, em seguida, toque em [Ajuste de Imagem].

– Para cancelar as alterações às definições de todas as funções de Aplicação, prima a tecla 
[Reiniciar]. Todas as alterações às definições serão canceladas.

É apresentado o ecrã Ajuste de Imagem.

Definição Descrição

Formato Total A área que contém a imagem inteira é centrada e ampliada ao formato do papel.

Zoom Central A imagem é ampliada ao tamanho do papel para encher o papel. Contudo, é possí-
vel que algumas partes da imagem se percam.

Centrando A imagem é centrada no papel sem ser ampliada.

Formato Total

Zoom Central

Centrando
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3 Toque no botão referente à definição pretendida.

– Para cancelar as definições de Ajuste de Imagem, toque em [Não].
– Se for carregado um documento não padronizado, o formato do documento não é detectado. 

Assim, especifique o formato do documento no ecrã Formato Personalizado e prima a tecla [Iniciar].

4 Verifique o formato do documento e toque em [OK].

– Se não for possível detectar automaticamente o formato do documento, ou para o especificar, 
toque em [Formato Original] e, em seguida, especifique o formato do documento a partir de 
qualquer dos ecrãs.
Para cancelar as alterações às definições, toque em [Cancelar].

Ecrã Formato Original

Ecrã Formato Personalizado
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– Toque em [Formato Foto] para apresentar o ecrã Formato Foto.

? Podem ser apresentados formatos em polegadas?
% Toque em  ou  para apresentar uma lista de formatos diferente.

? Pode especificar-se qualquer formato?
% Pode especificar-se qualquer formato a partir do ecrã Formato Personalizado. Toque em [X] ou [Y] 

para seleccionar a dimensão e utilize o teclado numérico para especificar o valor correcto. (Para 
introduzir um valor, prima a tecla [C] (apagar) e, em seguida, utilize o teclado numérico para 
introduzir o novo valor.)

? O que acontece se for especificado um valor fora do intervalo permitido?
% Aparece a mensagem "Erro de Entrada". Se aparecer "Erro de Entrada" ou se o valor foi introduzido 

incorrectamente, prima a tecla [C] (apagar) no teclado numérico e, em seguida, especifique o valor 
correcto.

5 Especifique quaisquer outras definições de cópia pretendidas.

– Para cancelar a definição e seleccionar a predefinição, prima a tecla [Reiniciar].

6 Utilizando o teclado numérico, digite o número de cópias pretendido.

7 Prima a tecla [Iniciar].

Ecrã Formato Foto
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2.37 Copiar com a orientação de páginas de um folheto (função "Paginação 
do Folheto")
A ordem da páginas do documento digitalizado é automaticamente preparada para produzir cópias de duas 
faces num esquema de página de encadernação ao centro, como no caso de uma revista.

É apenas possível agrafar se o finalizador e a unidade do agrafador estiverem instalados no finalizador.

!
Detalhe 
Normalmente, é necessário um múltiplo de 4 páginas de documento para um documento com uma só 
face e um múltiplo de 2 páginas de documento para um documento com duas faces. Se não existirem 
páginas suficientes, são automaticamente adicionadas páginas em branco ao final.

Para saber mais acerca de como agrafar, consulte "Encadernar cópias ao centro (definição "Agrafar 
centro & Dobrar")" na página 2-64.

Para documentos que ultrapassem as 100 páginas, consulte "Digitalizar o documento em grupos 
separados (definição "Leitura Separada")" na página 2-28.

A largura da margem de encadernação é especificada automaticamente.

1 Posicione o documento a copiar.

– Para saber mais acerca de como posicionar documentos, consulte "Alimentar o Documento" na 
página 2-26.

2 Toque em [Aplicação] e em [Paginação do Folheto].

– Para cancelar as alterações às definições de todas as funções de Aplicação, prima a tecla 
[Reiniciar]. Todas as alterações às definições serão canceladas.

Definição 

Definição 

"Encadern. Esquerda"

"Encader. a Direita"
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3 Toque em [Encadern. Esquerda] ou [Encadern. a Direita].

– Se o documento contiver apenas páginas com a orientação horizontal, estas serão ligadas por 
cima, independentemente da definição que for seleccionada.

– Para cancelar a definição e seleccionar a predefinição, prima a tecla [Reiniciar].
– Para cancelar a função "Paginação do Folheto", toque em [Não].

4 Toque em [OK].

5 Especifique quaisquer outras definições de cópia pretendidas.

6 Utilizando o teclado numérico, digite o número de cópias pretendido.

7 Prima a tecla [Iniciar].
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2.38 Imprimir a data/hora ou o número de página nas cópias (funções 
"Carimbo/Composição")
Pode adicionar-se a data/hora ou o número de página nas cópias num local específico, ou pode ser 
adicionado um número de distribuição quando estão a ser feitas várias cópias.

As seguintes funções Carimbo/Composição estão disponíveis e podem ser combinadas.

Função Descrição

Data/Hora Seleccione um formato e imprima a data ou a hora nas páginas especificadas.

Número de Página Seleccione um formato e imprima os números das páginas começando pelo número especi-
ficado.

Carimbo • Carimbo predefinido
Imprime cópias com carimbos predefinidos, previamente armazenados, sobrepostos às 
páginas.

• Carimbo registado
Imprime cópias com um carimbo registado no Utilitário de Protecção de Cópia sobrepos-
to às páginas.

Proteger Cópia Imprime cópias com texto de protecção de cópia (texto oculto que evita as cópias não auto-
rizadas), tal como um carimbo predefinido ou a data.

Repetir Carimbo Imprime cópias com texto (tal como carimbos registados, carimbos predefinidos ou a data) 
repetidos ao longo da página.

Sobreposição É possível imprimir cópias com o conteúdo da primeira página do documento sobreposto pe-
las restantes páginas do documento (como imagem sobreposta).

Cabeçalho/Rodapé É possível imprimir a data e hora, ou um número de distribuição, em cada página.
Esta função só está disponível se for especificada pelo administrador.
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2.39 Guardar o documento digitalizado numa caixa de utilizador (função 
"Guardar Cx. Utiliz.")
É possível guardar um documento digitalizado numa caixa de utilizador. Os documentos guardados em 
caixas de utilizador podem ser impressos quando for necessário.

1 Posicione o documento a copiar.

2 Toque em [Aplicação] e, em seguida, toque em [Guardar Cx Utiliz.].

3 Toque em [Caixa Utiliz.].

É apresentado um ecrã para seleccionar uma caixa de utilizador.
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4 Seleccione a caixa do utilizador onde pretende que os dados sejam guardados.

– Toque no separador que contém a caixa do utilizador pretendida e, em seguida, no botão da caixa 
do utilizador.

– Para digitar um número de caixa de utilizador para especificar a caixa do utilizador, toque em 
[Introd. No. Caixa Utilizador].

– Não é necessário introduzir uma palavra-passe para guardar dados, mesmo se tiver sido 
especificada uma palavra-passe para a caixa.

– Tocar em [Caixa de Pesquisa] apresenta o ecrã Pesquisar Caixa de Utilizador.
As caixas de utilizador podem ser pesquisadas pela primeira letra do nome. Toque em [etc] ou no 
botão que inclui a primeira letra do nome da caixa do utilizador para apresentar uma lista de caixas 
do utilizador iniciadas pela letra seleccionada. É possível seleccionar uma caixa do utilizador a partir 
deste ecrã.

5 Toque em [OK].

6 Verifique o nome do documento a ser guardado. Para alterar o nome que é especificado 
automaticamente, toque em [Nome Docum.].

7 Verifique o nome do documento a guardar. Toque em [Nome Docum.].
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8 O nome especificado como predefinido aparece ao lado de "Nome Docum.".

– Para detalhes sobre introdução de texto, consulte "Introduzir texto" na página 9-3.

9 Depois de digitar o nome, toque em [OK].

– Para cancelar a função "Caixa de Utilizador", toque em [Não].

10 Toque em [OK].

O ecrã Aplicação volta a aparecer.

11 Especifique quaisquer outras definições de cópia pretendidas.

12 Prima a tecla [Iniciar].

Se foi seleccionado o botão [Sim] ao lado de "Impr.Página", o documento digitalizado é copiado e os 
dados do documento são guardados na caixa do utilizador especificada.
Se foi seleccionado o botão [Não] ao lado de "ImprPágina" os dados do documento digitalizado são 
guardados na caixa do utilizador especificada.
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2.40 Perspectiva dos parâmetros do modo utilidade

Lista de informações de registo e parâmetros

Esta secção descreve os botões disponíveis ao premir a tecla [Utilitário/Contador].

2
Nota 
Os botões que aparecem nos parâmetros do modo Utilidade diferem consoante as definições 
especificadas.

Lista dos parâmetros do modo Utilidade.

Menu de primeiro nível Menu de segundo nível Menu de terceiro nível

[1] Endereço/Caixa de Utilizador [1] Regis. Endereço Leitura/Fax [1] Livro Endereços

[2] Grupo

[3] Definições de E-mail

[2] Caixa utiliz. [1] Cx. Utilizador Pública/Pessoal

[2] Caixa de Utiliz. Boletim

[3] Repetir Caixa ultilizador

[3] Def.Ref.Permit. [1] Definição de Nível de Endereço

[2] Definições utilizador [1] Definições do Sistema [1] Selecção de Idioma

[2] Definições de Unidade Medida

[3] Defin. do Tabul. de Papel

[4] Ajuste Sensibilidade Cor Auto

[5] Definições de Poupança de Energia

[6] Definições de Saída

[7] Ajuste de Nível AE

[8] Selec. Auto Papel Original Pequeno

[9] Def. de Impressão Página Em Branco

[2] Definições Iniciais Personaliza-
das

[1] Def. Copiador

[2] Definições de Leitura/Fax

[3] Ecrã de Cópia

[4] Ecrã Activo de Fax

[5] Definições de Selecção de Cor

[6] Predefinição do Painel Esquerdo do 
Visor

[3] Definições de Cópia Folheto Auto ON qd Dobra &Agrafar

Auto Zoom para Combinação/Folheto

Ordenar Auto/Selecção Grupo

Quando Direcção AMS Proibida

Definições de Cópia Inicial

Método Leitura Separada

Rotação de Ampliação

Auto Zoom (Suporte)

Auto Zoom (ADF)

Seleccionar Tabuleiro quando APS Off

Selecção de Tabul. para Insers.Folhas

Lado Impr. Dobr. em Três

Taref. imp. durante oper. copiar

Rotação Autom. Imagem
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[2] Definições utilizador [4] Definições de Leitura/Fax Nível de Compressão JPEG

Nível de Compressão a Preto

Tempo de Bloqueio TWAIN

Definições Iniciais de Leitura/Fax

Nível de Compr. Compact PDF

[5] Definições Impressão [1] Definições Básicas

[2] Definição Papel

[3] Definições PCL

[4] Definição PS

[5] Relatórios de Impressão

[6] Alterar palavra-passe

[7] Alterar Endereço E-Mail Endereço de E-mail

[3] Definições de Administrador [1] Definições do Sistema [1] Definições de Poupança de Energia

[2] Definições de Saída

[3] Definições de Data/Hora

[4] Tempo Poupança diurna

[5] Definições do Temporizador Semanal

[6] Acesso Utilizador Restrito

[7] Ajuste Profissional

[8] Lista/Contador

[9] Repor Definições

[0] Definição Caixa Utilizador

(ecrã seguinte)

[2] Definições de Carimbo

[3] Def. de Impressão Página Em Branco

[2] Administrador/Def. do Equipa-
mento

[1] Registar Administrador

[2] Introd. Endereço do Equipamento

[3] Endereço/Caixa de Utilizador [1] Regis. Endereço Leitura/Fax

[2] Criar Caixa Utilizador

[3] Lista Registo de Endereço

[4] Definir Número Máximo de Caixa

[4] Autent. Utiliz./Acomp.Conta [1] Método de Autent

[2] Sistema de Autenticação

[3] Def. Acompanhamento Conta

[4] Imprimir sem Autenticação

[5] Imprimir Lista de Contador

[6] Definições Servidor Externo

[7] Def.Ref.Permit.

[8] Definição Disposit.Autent.

Menu de primeiro nível Menu de segundo nível Menu de terceiro nível
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[3] Definições de Administrador [5] Definição de Rede [1] Definição TCP/IP

[2] Definições NetWare

[3] Definições do Servidor HTTP

[4] Definição FTP

[5] Definições SMB

[6] Definições LDAP

[7] Definições de E-mail

[8] Definições SNMP

[9] Definições de AppleTalk

[0] Definições Bonjour

(ecrã seguinte)

[1] Definições da tomada TCP

[2] Definições de Fax de Rede

[3] Definições de Detalhes

[6] Def. Copiador Auto Zoom (Suporte)

Auto Zoom (ADF)

Seleccionar Tabuleiro quando APS Off

Selecção de Tabul. para Insers.
Folhas

Taref. imp. durante oper. copiar

Lado Impr. Dobr. em Três

Rotação Autom. Imagem

[7] Definições Impressão Tempo de Intervalo USB

Tempo de Intervalo Rede

[8] Definições de Fax [1] Informação do Cabeçalho

[2] Posiç o Cabeçalho/Rodapé

[3] Definições Linha de Telefone

[4] Definições TX/RX

[5] Defin. de Função

[6] Definição Ligação PBX

[7] Definições de Relatório

[8] Lista de Defin. de Tarefas

[9] Definições Multi Linhas

[0] Definições de Fax de Rede

[9] Ligação do Sistema Definições API Abertas

[0] Defin. Segurança [1] Palavra-passe Administrador

[2] Defin. de Admin. Cx. de Utiliz.

[3] Nível de Segurança de Administrador

[4] Detalhes Segurança

[5] Modo de Segurança Aumentada

[6] Definições do Disco Rígido

[7] Definição Função de Gestão

[8] Definições de Carimbo

[0] Palavra-passe Driver Definição 
Encriptação

[4] Verifique Durabilidade 
Consumíveis

Verificar Lista Consumíveis

[6] Impressão de Faixa 
(bizhub C451)

Permitir

Restringir

Menu de primeiro nível Menu de segundo nível Menu de terceiro nível
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3.1 Configurar o controlador de PCL para Windows

Definições comuns

A tabela que se segue descreve as definições e botões comuns que são apresentadas em todos os 
separadores.

2
Nota 
Para activar qualquer opção instalada, é necessário especificar as definições de Opção de Dispositivo.

Botão Função

OK Clique neste botão para fechar a caixa de diálogo e aplicar as definições que te-
nham sido alteradas.

Cancelar Clique neste botão para cancelar as definições que tenham sido alteradas e fechar 
a caixa de diálogo.

Ajuda Clique neste botão para consultar a Ajuda para cada item na caixa de diálogo ac-
tualmente apresentada.

Adic. (Definição Favorita) Clique neste botão para guardar as definições actuais e para as ver posteriormen-
te.

Editar (Definição Favorita) Clique neste botão para alterar as definições guardadas.

Predefinido Clique neste botão para repor as predefinições seleccionadas durante a instalação 
do controlador.

Ver Ao clicar no botão [Papel], é apresentada uma pré-visualização do esquema de pá-
gina, tal como especificado nas definições actuais e é possível verificar o trabalho 
de impressão.
Ao clicar no botão [Impressora], aparece a figura de uma impressora que mostra 
as opções, tais como o tabuleiro de papel, instaladas nesta máquina.

ImpressoraPapel
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Separador Básico

Separador Apresentação

Separador Acabamento

Item Função

Orientação Original Especifica a orientação do documento original.

Formato Original Especifica o formato do documento original.

Tam. do Papel Especifica o formato de papel impresso. É ampliado ou reduzido automaticamente 
quando a definição Formato Original for alterada.

Zoom Especifica a taxa de ampliação e redução.

Tab. do papel Selecciona o tabuleiro de papel para impressão.

Tipo de papel Selecciona o tipo de papel a imprimir.

Método de Impressão Para impressões não convencionais, selecciona métodos de saída especiais, 
como "Impressão Segura" ou "Guardar na Cx. Utilizador".

[Definições de utilizador] Especifica a ID e a palavra-passe, ou o nome do ficheiro e o número da caixa, ao 
executar "Impressão Segura" ou "Guardar na Cx. Utilizador".

[Autent./Registro Conta] Especifica o nome e palavra-passe do utilizador, ao executar a autenticação do uti-
lizador, e o nome e palavra-passe do departamento ao executar acompanhamento 
de conta neste equipamento.

Cópias Especifica o número de cópias a imprimir.

Agrupar Especifica se devem ser impressas múltiplas cópias em conjuntos.

Offset Ao imprimir múltiplas cópias, desloca a posição de saída de cada conjunto.

Ajuste papel para cada tabulei-
ro

Especifica o tipo de papel para cada tabuleiro de papel.

Item Função

Combinação Imprime múltiplas páginas numa página, ou uma folha do documento original em 
múltiplas páginas. Os detalhes podem ser especificados clicando no botão 
[Detalhes de Combinação].

Rodar 180 Imprime a imagem com uma rotação de 180°.

Saltar Páginas em Branco Não imprime páginas em branco nos dados.

Capítulo Especifica a página a ser impressa no lado da frente.

Tipo de Impres. Especifica a impressão frente e verso e de folhetos.

Posição de encadernação Especifica a posição de encadernação.

Margem encadernação Especifica a margem para encadernação. Clique no botão [Definições Marg de 
Encader.] para especificar os valores da margem.

Deslocação Imagem Imprime deslocando toda a imagem de impressão. Clique no botão [Definições 
Deslocação Imagem] para especificar os valores de deslocação de imagem.

Item Função

Agrafo Especifica a agrafagem.

Agrafar e Dobrar ao Centro Especifica a costura de um documento impresso.

Furo Especifica a perfuração.

Dobrar Especifica a dobra.

Tab. de Saída Especifica o tabuleiro de saída das folhas impressas.

Disposição do Papel Especifica o método de ajuste da posição de encadernação.
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Separador Modo Capa

Separador Carimbo/Composição

Separador Qualidade

Separador Outros

Item Função

Capa dianteira Anexa uma nova capa.

Tab. da capa dianteira Selecciona o tabuleiro de papel da capa.

Capa traseira Anexa uma contra-capa.

Tab. da capa traseira Selecciona o tabuleiro de papel da contra-capa.

Capa dianteira de Insersor 
página

Anexa uma capa da frente a partir do insersor de página.

Capa traseira de Insersor página Anexa uma contracapa a partir do insersor de página.

Definição Por Página Insere papel entre as páginas e altera o papel e o tabuleiro para cada página.

Intercalar transparências Intercala folhas entre as transparências para retroprojector.

Tabuleiro Intercalar Selecciona o tabuleiro de entrada das folhas a intercalar.

Item Função

Marca de água Imprime uma marca d'água (carimbo de texto) na página que está a ser impressa. 
É possível adicionar, alterar ou eliminar marcas d'água clicando no botão [Editar].

Criar fich. de sobreposição Imprime um documento original por cima de uma sobreposição criada separada-
mente.

Proteger cópia Imprime um padrão especial para evitar cópias.

Data/Hora Imprime a data e a hora.

Número da Página Imprime o número da página.

Cabeçalho/Rodapé Imprime um cabeçalho e um rodapé.

Item Função

Seleccionar cor Especifica a cor da impressão.

Ajuste de Qualidade Ajusta a qualidade da imagem. É possível seleccionar "Simples" para ajustar do-
cumentos inteiros, ou "Detalhe" para ajustar texto, fotos, números, tabelas e grá-
ficos no documento.

Definições de cor Imprime com uma qualidade adequada ao documento original seleccionado.

Padrão Especifica detalhes do padrão gráfico.

Compressão de imagem Especifica a taxa de compressão para uma imagem gráfica.

Modo Brilhante Imprime com um brilho.

Def. do 
Tipo Le-
tra

Transf. Formato 
Tipo de Letra

Selecciona se os tipos de letra devem ser transferidos para a impressora como 
mapa de bits ou como destaque.

Util. Tp de Letra 
das Impr.

Selecciona a utilização de tipos de letra TrueType ou tipos de letra da impressora 
durante a impressão.

Item Função

Excel Job Control Controla trabalhos por forma a que não sejam separados quando forem impres-
sos em Microsoft Excel.

Remove White Background Remove o fundo branco quando está a criar um ficheiro de sobreposição com 
Microsoft PowerPoint. Se esta caixa de verificação for apagada, o fundo não é re-
movido e o ficheiro de sobreposição é criado de acordo com os dados do docu-
mento original.

Driver Version Info Apresenta a informação da versão do controlador da impressora.
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Separador Configuração

2
Nota 
Para ver o separador Configurar no Windows 2000/XP/NT 4.0/Server 2003, clique com o botão direito 
do rato no ícone da impressora instalada e clique em "Propriedades".

Não é possível utilizar a função "Adquirir Informações do Dispositivo" se não estiver ligado ou não 
houver comunicação com este equipamento.

Separador Definições

2
Nota 
Para ver o separador Definições no Windows 2000/XP/NT 4.0/Server 2003, clique com o botão direito 
do rato no ícone da impressora instalada e clique em "Propriedades".

Item Função

Opção de Dispositivo Especifica o estado das opções que estão instaladas no equipamento e o estado 
das funções de autenticação do utilizador e de acompanhamento de conta. Es-
pecifica o estado de cada item da lista pendente "Definição".

Informações dos Tabuleiros de 
Papel

Mostra o tipo de papel especificado para cada tabuleiro de papel. Clique no botão 
[Definições de Tabuleiro de Papel] para especificar as definições de cada tabulei-
ro de papel.

Adquirir Informações do Dispo-
sitivo

Comunica com este equipamento para ler o estado das opções instaladas.

Adquirir Definições Especifica o estado da ligação que executa, obtendo informações acerca das op-
ções.

Encript. Frase passe Introduz a frase passe de encriptação, quando a mesma é definida pelo utilizador 
ao comunicar com esta máquina.

Ferramentas de Software Inicia ferramentas de software, tais como o PageScope Web Connection.

Item Função

EMF Spool Quando utilizar um ambiente de sistema original, seleccione esta caixa de verifi-
cação no caso de ser necessário um metaficheiro para o spool (EMF).

Apresentar Mensagem de Res-
trição

Apresenta uma mensagem quando funções que não podem ser especificadas si-
multaneamente foram activadas a partir do controlador da impressora.

Apresentar papel definido em 
Propriedades do Servidor da Im-
pressora

Utiliza o papel que foi adicionado em [Propriedades do Servidor] na pasta da im-
pressora.

Verificar definições de Autenti-
cação antes de imprimir

Verifica as definições de autenticação deste equipamento antes de imprimir e 
apresenta uma mensagem se as definições não forem compatíveis.

Abrir Diálogo de Autenticação 
ao imprimir

Apresenta a caixa de diálogo Autenticação de Utilizador/Acompanhamento de 
Conta quando é especificado um trabalho de impressão, para introduzir o nome 
do utilizador e o nome do departamento.

Guardar Formato Personalizado Guarda os formatos de papel personalizado.
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3.2 Especificar as definições do separador básico (controlador PCL para 
Windows)

Imprimir de acordo com o formato de papel

É possível ampliar ou reduzir documentos criados durante a impressão de modo a corresponder ao formato 
do papel.

1 Clique no separador Básico.

2 Nas listas pendentes "Formato Original" e "Tam. do Papel", seleccione as definições pretendidas.

– Pode igualmente especificar qualquer taxa de ampliação ou redução na caixa "Zoom".

2
Nota 
Formato de papel "12 × 18" é um formato acima do formato de papel com 504,8 × 457,2 mm.

Para imprimir em papel de formato não padronizado, não se esqueça de definir previamente os 
formatos personalizados em Definições de Formato Personalizado.
Quando é seleccionado "W" para cada formato de papel padronizado no controlador da impressora, 
os dados podem ser centrados e impressos.
Por exemplo, se os dados criados forem em formato A4 e pretender centrar e imprimir em papel de 
formato A3, seleccione "A4W" como formato do papel e "Tabuleiro 1" ou "Tabuleiro de Alimentação 
Manual" como tabuleiro de papel, no controlador da impressora.
Para imprimir, carregue papel de formato A3 no tabuleiro ("Tabuleiro 1" ou "Tabuleiro de Alimentação 
Manual") que foi especificado no controlador da impressora e, em seguida, especifique as definições 
descritas abaixo, a partir das funções [Básico (Papel)] – [Alterar Conf. Tabuleiro] – [Papel Fmto 
Superior], no painel de controlo. 
Seleccione "A4W".
Introduza o formato de papel A3 (420,0 e 297,0) em [Alterar Formato].
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Especificar um formato personalizado

Ao imprimir em papel de formato personalizado pode seleccionar um formato registado previamente ou 
especificar um valor de formato de papel, conforme é descrito abaixo.

1 Da lista pendente "Formato Original" ou "Tam. do Papel", seleccione "Formato Personalizado".

É apresentada a caixa de diálogo Definições de Personalização de Tamanho.

2 Especifique definições para os seguintes parâmetros:

– Largura: Especifica a largura do formato de papel personalizado, de acordo com a unidade de 
medida seleccionada.

– Comprim.: Especifica o comprimento do formato de papel personalizado, de acordo com a unidade 
de medida seleccionada.

– Unid.: Seleccione a unidade de medida que especifica o formato.

3 Clique na tecla [OK].

2
Nota 
É útil adicionar os formatos personalizados utilizados com frequência à lista de formatos de papel. 
Adicione um formato de papel personalizado a partir do separador Definições.

bizhub C451: 
Se utilizar papel de faixa especifique o formato do papel de faixa no Formato Personalizado.

Seleccionar o tabuleiro de papel

É possível especificar o papel que pretende utilizar para impressão, seleccionando o tabuleiro onde esse 
papel está carregado.

1 Clique no separador Básico.

2 A partir da lista pendente "Tab. do papel", seleccione o tabuleiro de papel pretendido.

2
Nota 
Se a opção "Auto" estiver especificada para o tabuleiro de papel, é possível seleccionar o tipo de 
papel. Se a definição do tabuleiro de papel for alterada para qualquer outra que não "Auto", o tipo de 
papel é fixado na respectiva definição pré-registada. Especifique um tipo de papel clicando no botão 
[Ajuste Papel para Cada Tabuleiro]. Para detalhes, consulte "Especificar o tipo de papel para um 
tabuleiro" na página 3-9.
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Especificar o tipo de papel para um tabuleiro

É possível especificar o tipo de papel para um tabuleiro.

1 Clique no separador Básico.

2 Clique no botão [Ajuste Papel para Cada Tabuleiro].

É apresentada a caixa de diálogo Ajuste Papel para Cada Tabuleiro.

3 Em "Definições de Tipo de Papel", seleccione o tabuleiro de papel pretendido e, em seguida, 
seleccione o tipo de papel a ser especificado, a partir da lista pendente "Tipo de Papel".

4 Clique na tecla [OK].

2
Nota 
As definições actuais especificadas podem ser verificadas em "Estado do Dispos.".

Clique no botão [Repor o estado dispos.] para comunicar com este equipamento e ler o estado das 
definições especificadas nesta máquina. Não é possível utilizar esta função se não estiver ligado ou 
não houver comunicação com este equipamento.

O tipo de papel para um tabuleiro de papel pode igualmente ser especificado a partir do separador 
Configuração, e o formato e a orientação do papel podem também ser especificados.

Especifique "Duplex Face 2" para imprimir no verso de uma página.
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Seleccionar o método de saída

Além de poder imprimir directamente, pode ainda seleccionar "Impressão Segura", que requer uma palavra-
passe para imprimir, ou "Guardar na Cx. do Utiliz.", que guarda os dados nas caixas que foram criadas no 
HDD.

1 Clique no separador Básico.

2 Na lista pendente "Método de Impressão", seleccione o método de impressão.

– Imprimir: Imprime imediatamente.
– Impressão Segura: Guarda o documento a imprimir na "Caixa Utilizador Impressão Segura" deste 

equipamento. Ao imprimir, é-lhe solicitado que introduza a ID e a palavra-passe no painel de 
controlo deste equipamento. Seleccione ao imprimir documentos altamente confidenciais.

– Guardar na Cx. do Utiliz: Guarda o documento a imprimir numa caixa nesta máquina.
– Guard. na Cx. Util. e Impr.: Guarda e o documento numa caixa e imprime simultaneamente.
– Impressão de Teste: Depois de imprimir uma parte do documento, o equipamento interrompe 

temporariamente a impressão. Seleccione para evitar a impressão de um grande volume de 
trabalhos de impressão.

Impressão segura

Se a opção "Impressão Segura" tiver sido seleccionada, introduza a ID e a palavra-passe na caixa de diálogo 
que é apresentada.

2
Nota 
A ID e a palavra-passe que são requeridas para "Impressão Segura" podem ser pré-registadas 
clicando no botão [Definições de utilizador] em "Método de Saída". Se a ID e a palavra-passe já 
estiverem registadas, a caixa de diálogo para introdução de ID e palavra-passe não é apresentada ao 
seleccionar "Impressão Segura".

Para imprimir, especifique "Caixa de Documentos de Impressão Segura" a partir do modo de Caixa no 
painel de controlo deste equipamento e, em seguida, introduza a ID e a palavra-passe. 

Se esta máquina tiver regras de palavra-passe activadas, as palavras-passe que podem ser utilizadas 
para impressão segura são limitadas e os trabalhos são eliminados, caso seja introduzida uma palavra-
passe que não esteja em conformidade com as regras. 
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Guardar na caixa do utilizador

Quando são seleccionadas as opções "Guardar na Cx. do Utiliz" ou "Guard. na Cx. Util. e Impr.", especifique 
o nome do ficheiro a guardar e o número da caixa onde pretende guardá-lo, na caixa de diálogo que é 
apresentada para introdução do nome do ficheiro e do número da caixa.

2
Nota 
O nome do ficheiro e o número da caixa que são requeridos para "Guardar na Cx. do Utiliz" podem ser 
pré-registados clicando no botão [Definições de utilizador] em "Método de Saída". Se o nome do 
ficheiro e o número da caixa já estiverem registados, a caixa de diálogo para introdução do nome do 
ficheiro e do número da caixa não é apresentada ao seleccionar "Guardar na Cx. do Utiliz".

Tenha o cuidado de criar previamente a caixa onde o ficheiro será guardado, com a função de caixa 
deste equipamento.

Quando são activadas regras de palavra-passe neste equipamento, especifique a caixa que foi criada 
neste equipamento.

Impressão de Teste

Ao efectuar um trabalho de impressão, a máquina interrompe-o temporariamente depois de ter imprimido 
parte do documento. O resto do trabalho é guardado na máquina como trabalho de impressão. Ao imprimir 
múltiplas cópias, é possível concluir o trabalho, após verificação dos resultados da impressão.

2
Nota 
Para imprimir o documento, liberte o documento retido no modo Trabalho do painel de controlo deste 
equipamento. 
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Especificar as definições de autenticação do utilizador

Se tiverem sido especificadas definições de autenticação do utilizador neste equipamento, é necessário 
introduzir um nome de utilizador e uma palavra-passe.

2
Nota 
Se for impresso um trabalho utilizando um nome de utilizador ou uma palavra-passe que não 
correspondam a uma conta registada neste equipamento, ou se um trabalho for impresso sem 
seleccionar um utilizador em "Autenticação do Utilizador", a operação não é autenticada por este 
equipamento e o trabalho é cancelado.

Se as definições de autenticação do utilizador estiverem especificadas neste equipamento e a função 
de restrição da operação de autenticação estiver no modo 2, o utilizador aplicável é bloqueado e não 
pode ser acedido se as informações de autenticação não forem introduzidas correctamente.

Se as definições de autenticação do utilizador não forem especificadas no separador Configuração, 
não é possível efectuar a autenticação do utilizador. Se utilizar a função de autenticação do utilizador, 
certifique-se de que as definições são especificadas no separador Configuração.

1 Clique no separador Básico.

2 Clique no botão [Autent./Registro Conta].

3 Seleccione "Utilizador receptor" e, em seguida, introduza o nome e a palavra-passe.

4 Clique na tecla [OK].

2
Nota 
Se a máquina tiver sido definida para permitir utilizadores públicos, a máquina pode ser utilizada sem 
nome de utilizador e sem palavra-passe.

Se executar a autenticação do utilizador num servidor, é necessário especificar as definições do 
servidor. Clique no botão [Definição de servidor] para seleccionar o servidor.

Clique no botão [Verificar] para comunicar com este equipamento e verificar se a autenticação pode 
ser efectuada com o utilizador que foi introduzido. Não é possível utilizar esta função se não estiver 
ligado ou não houver comunicação com este equipamento.

Se a impressão não for permitida, não poderá ser efectuada, mesmo quando utilizada por um utilizador 
registado. Para mais detalhes sobre a função de autenticação do utilizador, consulte o administrador 
deste equipamento.

Se efectuar a autenticação do utilizador através de uma unidade de autenticação opcional, introduza 
o nome de utilizador e a palavra-passe no passo 3. Para obter mais detalhes, consulte o manual de 
operação da unidade de autenticação.
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Especificar as definições de acompanhamento de conta

Se tiverem sido especificadas as definições de registo de conta nesta máquina, introduza um nome de 
departamento e uma palavra-passe.

2
Nota 
Se for impresso um trabalho utilizando um nome de departamento ou uma palavra-passe que não 
correspondam a uma conta registada neste equipamento, ou se um trabalho for impresso sem 
seleccionar "Acompanhar Conta", a operação não é autenticada por este equipamento e o trabalho é 
cancelado.

Quando as definições de acompanhamento de conta são especificadas neste equipamento, a função 
de restrição da operação de autenticação está no modo 2 e as informações de autenticação não são 
correctamente introduzidas, a conta aplicável é bloqueada e não pode ser acedida.

Se as definições de acompanhamento de conta não forem especificadas no separador Configuração, 
não é possível efectuar o acompanhamento de conta. Se utilizar a função de acompanhamento de 
conta, certifique-se de que as definições são especificadas no separador Configuração.

1 Clique no separador Básico.

2 Clique no botão [Autent./Registro Conta].

3 Introduza o nome do departamento e a palavra-passe.

4 Clique na tecla [OK].

2
Nota 
Clique no botão [Verificar] para comunicar com este equipamento e verificar se a autenticação pode 
ser efectuada com o utilizador que foi introduzido. Não é possível utilizar esta função se não estiver 
ligado ou não houver comunicação com este equipamento.

Se a impressão não for permitida, não poderá ser efectuada, mesmo quando utilizada por uma conta 
registada. Para mais detalhes sobre a função de acompanhamento de conta, consulte o administrador 
deste equipamento.
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3.3 Especificar as definições do separador de apresentação (controlador 
PCL para Windows)

Imprimir múltiplas páginas numa só página (N em 1, modo Poster)

É possível especificar se pretende imprimir múltiplas páginas de texto numa só página com a impressão N 
em 1, ou imprimir uma folha de um documento original dividido em múltiplas páginas com a impressão Modo 
Poster.

1 Clique no separador Apresentação.

2 Seleccione a caixa de verificação "Combinação" e, em seguida, especifique a definição na lista 
pendente.

– Para alterar as definições de "Margem" e "Sobrepor linha de largura", clique no botão [Detalhes de 
Combinação] e, em seguida, altere as definições na caixa de diálogo que é apresentada.

2
Aviso 
Ao imprimir um trabalho com páginas de diferentes formatos e orientações, é possível que se verifique 
a falta ou a sobreposição de imagens.
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Capítulo

É possível especificar a página que pretende imprimir na frente durante a impressão duplex ou de folhetos.

Mesmo que uma página tenha sido especificada para impressão no verso, ao utilizar a impressão duplex ou 
de folheto, a página especificada é movida e impressa na frente.

1 Clique no separador Apresentação.

2 Seleccione a caixa de verificação "Capítulo".

3 Introduza o número da página cuja frente pretende imprimir.

2
Nota 
Ao imprimir múltiplos números de página, separe-os por vírgula, tal como "2, 4, 6", ou introduza um 
intervalo de páginas utilizando um hífen, tal como "6-10".

A caixa de verificação "Capítulo" só pode ser seleccionada quando a definição de impressão duplex 
ou impressão de folheto está activada.

Especificar impressão duplex/folheto

É possível imprimir ambos os lados de uma folha ou imprimir em formato de folheto (duas páginas opostas). 
Esta funcionalidade é útil para encadernar documentos com várias páginas.

1 Clique no separador Apresentação.

2 Na lista pendente "Tipo de Impressão", seleccione "2 Faces" ou "Folheto".

2
Nota 
A posição de encadernação pode ser especificada a partir da lista pendente "Direcção de 
Encadernação".

Definir a margem para encadernação

As margens para encadernação são adicionadas ao documento antes de este ser impresso.

1 Clique no separador Apresentação.

2 Seleccione a posição de encadernação a partir da lista pendente "Posição de Encadernação".

3 Seleccione a caixa de verificação "Margem Encadernação".
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4 Para definir a largura da margem para encadernação, clique no botão [Def. da Margem de 
Encadernação] e, em seguida, especifique as definições pretendidas na caixa de diálogo Def. da 
Margem de Encadernação que é apresentada.

– Modo de Desloc.: para adicionar uma margem para encadernação, seleccione como a imagem 
deve ser deslocada.

– Frente/Verso: Define os valores da margem para encadernação. Desmarcando a caixa de 
verificação "Mesmo valor para frente e verso", é possível especificar valores separados para a 
frente e o verso.

– Unid.: Seleccione a unidade de medida que especifica o formato.

Deslocar imagens

Toda a imagem de impressão de um documento é deslocada e, em seguida, impressa. É possível utilizar 
esta função quando pretende ajustar a posição de impressão.

1 Clique no separador Apresentação.

2 Seleccione a caixa de verificação "Deslocação Imagem".

3 Para definir as definições de deslocação de imagem, clique no botão [Definições de Mudança de 
Imagem] e, em seguida, especifique as definições pretendidas, na caixa de diálogo de Def. de 
Mudança de Imagem que é apresentada.

– Unid.: Seleccione a unidade de medida que especifica o formato.
– Frente/Verso: Especifica a direcção de deslocação e define os valores. Desmarcando a caixa de 

verificação "Mesmo valor para frente e verso", é possível definir valores separados para a frente e 
o verso.
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3.4 Especificar as definições do separador de acabamento (controlador 
PCL para Windows)

Agrafar

É possível agrafar documentos com múltiplas páginas.

2
Aviso 
A função de agrafagem só estará disponível se o finalizador opcional estiver instalado.

1 Clique no separador Acabamento.

2 Seleccione a caixa de verificação "Agrafo".

3 Na lista pendente, especifique o número de agrafos e a posição de agrafagem.

2
Nota 
Especifique a posição de agrafagem, notando a posição de encadernação especificada em "Posição 
de Encadernação".

Especificar a definição de Costurar

É possível especificar se pretende que um documento impresso seja costurado. Ao especificar a definição 
de Costurar, os documentos impressos podem ser dobrados a meio e agrafados.

2
Aviso 
A função de costura está apenas disponível se o finalizador ou a unidade do agrafador estiverem 
instalados no finalizador.

1 Clique no separador Acabamento.

2 Seleccione a caixa de verificação "Agrafar e Dobrar ao Centro".

2
Nota 
Não é possível especificar a função costurar quando está especificada a função agrafar, perfurar ou 
dobrar.
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Furar

É possível perfurar o documento impresso.

2
Aviso 
A função de perfurar só está disponível quando o kit de perfuração está instalado no finalizador 
opcional.

1 Clique no separador Acabamento.

2 Seleccione a caixa de verificação "Furo".

3 Na lista pendente, especifique o número de furos.

2
Nota 
A posição de perfuração altera-se de acordo com a posição de encadernação especificada em 
"Posição de Encadernação".

Dobrar

É possível especificar se pretende que um documento impresso seja dobrado.

2
Aviso 
A função de dobra está disponível apenas se o finalizador ou a unidade do agrafador opcionais 
estiverem instalados no finalizador.

1 Clique no separador Acabamento.

2 Seleccione a caixa de verificação "Dobrar".

3 Da lista pendente, especifique as condições de dobra.

2
Nota 
Não é possível especificar a função de dobra quando está especificada a função agrafar, perfurar ou 
costurar.

Especificar o tabuleiro de saída.

É possível especificar o tabuleiro onde sai o documento impresso.

1 Clique no separador Acabamento.

2 Na lista pendente "Tab. de Saída", especifique o tabuleiro de saída.

Especificar o procedimento de ajuste da posição de encadernação.

É possível especificar o procedimento para ajustar a posição de encadernação para impressão duplex.

Se for seleccionada a opção "Prioridade: Disposição do Papel", é possível processar neste equipamento 
todas as páginas com uma qualidade adequada, porque a posição de encadernação é ajustada depois de 
terem sido recebidos todos os dados de impressão. Se for seleccionada a opção "Prioridade: 
Produtividade", o processo de impressão é executado com eficiência, porque a posição de encadernação é 
ajustada enquanto os dados são impressos, ao mesmo tempo que são recebidos.

Se pretender aumentar a eficiência da impressão, seleccione "Prioridade: Produtividade". Se não for possível 
obter a posição de encadernação e a largura pretendidas, seleccione "Prioridade: Disposição do Papel".

1 Clique no separador Acabamento.

2 A partir da lista pendente "Disposição do Papel", especifique o método de processamento.
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3.5 Especificar as definições do separador de modo de capa (controlador 
PCL para Windows)

Imprimir documentos com capa/contra-capa

1 Clique no separador Modo Capa.

2 Seleccione as caixas de verificação "Capa dianteira" e "Capa traseira".

3 A partir das listas pendentes "Capa dianteira" e "Capa traseira", seleccione as definições de impressão 
pretendidas.
Para imprimir na capa e na contra-capa, seleccione "Imprimir". Para adicionar apenas uma página em 
branco, seleccione "Branco".

4 Seleccione o tabuleiro de papel que contém o papel carregado para a capa e a contra-capa.

Imprimir documentos com uma capa da frente/contracapa a partir de um insersor de página.

1 Clique no separador Modo capa

2 Seleccione as caixas de verificação "Capa dianteira de Insersor página" e "Capa dianteira de Insersor 
página".

3 Seleccione o tabuleiro PI, que contém o papel carregado para a função Capa da Frente a partir do 
insersor de página e a função Contracapa a partir do insersor de página.

2
Nota 
A função Capa dianteira a partir do insersor de página e a função Capa traseira a partir do insersor de 
página estão apenas disponíveis quando estiver um insersor de página opcional instalado.

A função Capa dianteira do insersor de página e a função Capa traseira do insersor de página não 
podem ser especificadas se as funções Capa dianteira e Capa traseira não tiverem definidas.
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Imprimir múltiplas páginas

É possível especificar o tipo de impressão e o tabuleiro de papel para cada página. Isto é útil quando 
pretende mudar de tabuleiro de papel durante um trabalho de impressão, ao imprimir múltiplas páginas.

1 Clique no separador Modo Capa.

2 Seleccione a caixa de verificação "Definição Por Página".

3 A partir da lista pendente "Definição Por Página", seleccione o nome da lista pretendida.

4 Clique no botão [Editar lista].

É apresentada a caixa de diálogo Definições por página – Editar lista, para especificar as definições de 
impressão.

5 Clique no botão [Adic.].

É adicionada uma nova linha à "Lista de Definições", para especificação das definições de impressão.

6 Seleccione a linha que foi adicionada à lista e, em seguida, especifique as definições de impressão em 
"Adic./Editar".

– Número de Página: Introduz o número de página. Ao imprimir múltiplos números de página, separe-
os por vírgula, tal como "2, 4, 6", ou introduza um intervalo de páginas utilizando um hífen, tal 
como "6-10".

– Tipo de Impressão: Especifica Imprimir Inserção, Inserir Folha em Branco, Impressão (1 Face), e 
Impressão (2 Faces).

– Tabuleiro de Papel: Especifica o tabuleiro de papel.
– Agrafo: Especifica o número de agrafos e a posição de agrafagem.

7 Clique na tecla [OK].

2
Nota 
Para alterar as definições de impressão existentes, seleccione a linha pretendida e altere as definições. 
Para eliminar definições de impressão existentes, seleccione a linha pretendida e, em seguida, clique 
no botão [Elim.].

Clique no botão [Alto] ou [Baixo] para alterar o número de página, começando pelo número de página 
mais baixo.

O nome da lista pode ser alterado clicando no botão [Editar Nome da Lista].
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Imprimir com transparências entre-folhas

Se "Transparência" for seleccionada como tipo de papel, é possível seleccionar a caixa de verificação 
"Intercalar transparências" para activar a definição de transparência entre-folhas. Ao seleccionar a caixa de 
verificação "Intercalar transparências", é possível inserir transparências para retroprojector entre as páginas 
impressas.

1 Clique no separador Modo Capa.

2 Seleccione a caixa de verificação "Intercalar transparências".

3 A partir da lista pendente "Intercalar transparências", especifique as condições de impressão.

4 A partir da lista pendente "Intercalar transparências", seleccione o tabuleiro de papel que contém o 
papel que pretende utilizar.
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3.6 Especificar as definições do separador carimbo/composição 
(controlador PCL para Windows)

Imprimir uma marca d'água

É possível imprimir texto específico no fundo como uma marca d'água.

1 Clique no separador Carimbo/Composição.

2 Seleccione a caixa de verificação "Marca de água".

3 Da lista, seleccione a marca d'água que pretende imprimir.

Editar uma marca d'água

É possível mudar o tipo de letra e a posição da marca d'água e registar outra.

1 Clique no separador Carimbo/Composição.

2 Seleccione a caixa de verificação "Marca de água".

3 Clique no botão [Editar] em "Marca de água".

É apresentada a caixa de diálogo Editar Marca d'água.

4 Para criar uma marca d'água, clique no botão [Adic.].
Para alterar uma marca d'água, seleccione a marca d'água da lista "Marca d'Água Actual".
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5 Especifique definições para os seguintes parâmetros:

– Nome da marca de água: Introduz o nome da marca d'água.
– Texto da Marca Água: Introduz o texto a ser impresso como marca d'água.
– [Adic.]: Clique para criar uma nova marca d'água.
– [Eliminar]: Clique para eliminar a marca d'água seleccionada.
– Posição: Especifica as posições vertical e horizontal. É também possível especificar a posição da 

marca d'água utilizando as barras de deslocamento horizontal e vertical da caixa de diálogo.
– Ângulo do Texto: Especifica o ângulo de impressão da marca d'água.
– Nome Tipo Letra: Especifica o tipo de letra.
– Tamanho: Especifica o tamanho.
– Estilo: Especifica o estilo do tipo de letra.
– Moldura: Especifica o estilo da moldura.
– Cor do Texto: Especifica a cor do texto da marca d'água.
– Partilhar: Especifica se pretende registar a marca d'água como pública ou privada.
– Transparente: Imprime a marca d'água como imagem transparente.
– Apenas 1ª. Página: Imprime a marca d'água apenas na primeira página.
– Repetir: Imprime várias marcas d'água numa única página.

6 Clique na tecla [OK].

2
Nota 
É possível registar até 30 marcas d'água com a definição partilhada, e até 20 marcas d'água com a 
definição privada.

Só o administrador poderá seleccionar uma definição em "Partilhar".

Imprimir juntamente diferentes documentos originais (Sobreposição)

É possível imprimir um documento original por cima dos dados de sobreposição que foram criados 
separadamente. Esta função é útil ao criar folhas de capa de fax ou formulários.

2
Nota 
É necessário criar e pré-registar o ficheiro de sobreposição a imprimir. Para detalhes, consulte "Editar 
um ficheiro de sobreposição" na página 3-25.

1 Crie os dados de impressão utilizando qualquer aplicação.

2 No menu [Ficheiro], seleccione "Imprimir".

3 Seleccione este equipamento em "Nome da Impressora" e, em seguida, clique no botão [Propriedades] 
ou [Preferências].

4 Clique no separador Carimbo/Composição.
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5 Seleccione a caixa de verificação "Imprimir em sobreposição".

6 Da lista, seleccione a sobreposição que pretende imprimir.

7 Clique no botão [Editar] em "Imprimir em sobreposição".

É apresentada a caixa de diálogo Editar Impressão Sobreposta.

8 Especifique o método de impressão sobreposta.

– Páginas a imprimir: Especifica as páginas a imprimir.
– Sobrepor: Especifica a sequência para impressão da sobreposição sobre o documento original.

9 Clique na tecla [OK].

O separador Carimbo/Composição é novamente apresentado.

10 Clique na tecla [OK].

A caixa de diálogo Imprimir é novamente apresentada.

11 Clique no botão [Imprimir].

A impressão da sobreposição é executada.
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Editar um ficheiro de sobreposição

Para utilizar uma sobreposição, é necessário criar um ficheiro de sobreposição e adicioná-lo à lista de 
ficheiros de sobreposição. É possível criar e guardar um novo ficheiro de sobreposição seleccionando a 
caixa de verificação "Criar fich. de Sobreposição", especificando o documento que pretende criar como 
ficheiro de sobreposição, e, em seguida, clicando no botão [Imprimir] na caixa de diálogo Imprimir. Para 
adicionar à lista um ficheiro de sobreposição existente, especifique o ficheiro.

Criar um ficheiro de sobreposição

1 Crie os dados do ficheiro de sobreposição utilizando qualquer aplicação.

2 No menu [Ficheiro], seleccione "Imprimir".

3 Seleccione este equipamento em "Nome da Impressora" e, em seguida, clique no botão [Propriedades] 
ou [Preferências].

4 Clique no separador Carimbo/Composição.

5 Seleccione a caixa de verificação "Criar fich. de sobreposição".

6 Clique na tecla [OK].

A caixa de diálogo Imprimir é novamente apresentada.

7 Clique no botão [Imprimir].

É apresentada a caixa de diálogo para guardar o ficheiro de sobreposição.
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8 Especifique o local onde pretende armazenar o ficheiro de sobreposição, introduza o nome do ficheiro 
na caixa "Nome do ficheiro" e, em seguida, introduza o nome da sobreposição ou um comentário na 
caixa de texto "Nome de sobreposição".

9 Clique no botão [Guardar].

Em vez de ser efectuada uma impressão, o ficheiro de sobreposição é guardado e adicionado à lista, 
para ser utilizado na operação seguinte. A extensão do ficheiro é ".KFO".

Registar um ficheiro de sobreposição.

1 Clique no separador Carimbo/Composição.

2 Clique no botão [Editar] em "Imprimir em sobreposição".

É apresentada a caixa de diálogo Editar impressão em sobreposição.

3 Clique no botão [Procurar Ficheiros] para abrir o ficheiro de sobreposição.

O ficheiro de sobreposição é adicionado à lista "Selec. fich. de sobreposição".
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2
Nota 
Clicando no botão [Eliminar] na caixa de diálogo Editar impressão em sobreposição, o ficheiro de 
sobreposição seleccionado pode ser eliminado da lista de ficheiros de sobreposição. O ficheiro 
propriamente dito não é eliminado.

Imprimir com protecção de cópia

É possível imprimir um padrão especial numa página inteira durante a impressão.

Ao copiar uma página impressa, os caracteres incorporados no padrão aparecem, para evitar cópias ilegais.

1 Clique no separador Carimbo/Composição.

2 Seleccione a caixa de verificação "Proteger cópia".

3 Clique no botão [Editar] em "Proteger cópia".

É apresentada a caixa de diálogo Editar protecção de cópia.

4 Especifique o tipo e a posição da protecção de cópia.
É possível especificar múltiplos itens de impressão.

– Caracteres: Incorpora a sequência de caracteres seleccionada num padrão. É possível especificar 
uma sequência de caracteres pré-registada (carimbo comum) ou uma sequência de caracteres 
registada neste equipamento (carimbo registado).

– Data/Hora: Incorpora a date e hora seleccionadas num padrão. Clicando no botão [Editar] em 
"Formato", pode especificar o tipo de apresentação ou o formato da hora.

– Número de Série: Incorpora o número de série deste equipamento num padrão.
– Número de controlo de distribuição: Incorpora o número de cópias num padrão, ao imprimir 

múltiplas cópias. Clicando no botão [Editar] em "Número inicial", pode especificar o número inicial 
ou o tipo de apresentação.

– Núm. de tarefa: Incorpora o número do trabalho de impressão num padrão, para documentos que 
são paginados automaticamente.

– Tam. do texto: Especifica o formato do texto de um padrão.
– Ângulo: Especifica o ângulo do padrão.
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5 Seleccione o método de composição para protecção de cópia. 
Seleccione "Proteger cópia" para especificar os resultados pretendidos ao copiar, ou seleccione 
simplesmente "Repetição de carimbo". Além disso, pode seleccionar as condições de incorporação.

– Padrão: Especifica o método de incorporação de um padrão.
– Sobrepor padrão: Especifica a ordem de impressão de um padrão no documento original.
– Padrão de fundo: Especifica o fundo do padrão.
– Cor do texto/fundo: Especifica a cor do padrão. É possível especificar a densidade e o contraste 

de cor clicando no botão [Ajuste a cor].

6 Clique na tecla [OK].
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Imprimir a data e os números das páginas

É possível imprimir a data e os números das páginas num documento.

1 Clique no separador Carimbo/Composição.

2 Seleccione a caixa de verificação "Data/Hora" ou "Número da Página". 
É possível seleccionar simultaneamente as caixas de verificação "Data/Hora" e "Número da Página".

3 Clique no botão [Editar] em "Número da Página".

É apresentada a caixa de diálogo Editar Data/Hora/Número de Página

4 Especifique o formato e a posição de impressão da data, hora e número de página.

– Formato: Apresenta o formato de impressão da data e hora. Clicando no botão [Editar] pode 
especificar o tipo de apresentação ou o formato da hora.

– Páginas a imprimir: Especifica as páginas onde serão impressas a data e a hora.
– Cor do Texto: Especifica a cor de impressão do texto.
– Posição de impressão: Especifica a posição de impressão.
– Página inicial: Especifica a página onde o número de página começará a ser impresso.
– Número de página inicial: Especifica o número a partir do qual serão impressos os números de 

página.
– Modo capa: Se forem anexadas folhas de capa, especifica onde deve ser impresso o número de 

página na capa dianteira ou na contra-capa.

5 Clique na tecla [OK].

Imprimir um cabeçalho e um rodapé

1 Clique no separador Carimbo/Composição

2 Seleccione e caixa de verificação "Cabeçalho/Rodapé".

3 A partir da lista descendente, seleccione a definição Cabeçalho/Rodapé.

– Para especificar os detalhes do cabeçalho e do rodapé, prossiga com o passo 4.

4 Clique no botão [Editar] por baixo de "Cabeçalho/Rodapé".

Aparece a caixa de diálogo Editar Cabeçalho/Rodapé.

5 Especifique as definições de impressão e as páginas para o cabeçalho e o rodapé.

– O número de dígitos para o número de controlo de distribuição podem ser especificados ao clicar 
no botão [Editar].

6 Clique no botão [OK].
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3.7 Especificar as definições do separador de qualidade (controlador PCL 
para Windows)

Ajustar a cor e a qualidade

1 Clique no separador "Qualidade".

2 Especifique definições para os seguintes parâmetros:

Item Função

Seleccionar cor Especifica a cor da impressão.
Cor Total: Imprime a cores.
Cinzentos: Imprime em tons de cinzento.
2 Cor: Imprime as duas cores seleccionadas na lista pendente.

Ajuste de Qualidade Ajusta a qualidade da imagem.
Simples: Ajusta todo o documento.
Detalhe: Ajusta o texto, fotografias e gráficos de cada objecto num documento.

Definições de cor Especifica o conteúdo do documento original. Imprime com qualidade adequada 
ao documento original.
Documento: Imprime com uma qualidade adequada a documentos com vários 
caracteres.
Fotografia: Imprime com qualidade adequada a fotografias.
DTP: Imprime com qualidade adequada a documentos produzidos utilizando 
DTP.
Web: Imprime com a qualidade adequada à impressão de páginas Web.
CAD: Imprime com qualidade adequada à impressão de dados CAD.

Resolução Apresenta a resolução. (Não é possível alterar a resolução neste equipamento.)

Padrão Selecciona o padrão de impressão.

Compressão de imagem Especifica a taxa de compressão para uma imagem.

Modo Brilhante Imprime utilizando um acabamento brilhante.
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Definições do Tipo de Letra

É possível substituir os tipos de letra TrueType utilizados no Windows pelos tipos de letra da impressora 
desta máquina.

1 Clique no separador "Qualidade".

2 Clique no botão [Def. do Tipo Letra].

3 Especifique definições para os seguintes parâmetros:

– Transf. Formato Tipo de Letra: Selecciona o método de transferência de tipos de letra TrueType.
– Util. Tp de Letra das Impr.: Substitui os tipos de letra TrueType pelos tipos de letra da impressora.

4 Para utilizar os tipos de letra da impressora, altere os tipos de letra em "Tabela de Substituição de Tipos 
Letra TrueType", conforme seja necessário.
A partir da lista apresentada na caixa de diálogo acima, seleccione o tipo de letra TrueType que 
pretende substituir e, em seguida, seleccione o tipo de letra da impressora na lista pendente "Tp. Letra 
Impress. a Utilizar".

2
Nota 
A utilização dos tipos de letra da impressora reduz o tempo de impressão, embora possa verificar-se 
uma diferença na visualização do ecrã e nos resultados da impressão.

Seleccionando o método de transferência de tipos de letra TrueType na lista pendente "Transf. 
Formato Tipo de Letra", é possível seleccionar o tipo de letra TrueType que pretende transferir quando 
transfere tipos de letra TrueType em vez de utilizar os tipos de letra da impressora. Ao utilizar tipos de 
letra TrueType, seleccione o tipo de letra que pretende transferir para a impressora.
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3.8 Configurar o controlador PostScript para Windows

Definições comuns

A tabela que se segue descreve as definições e botões comuns que são apresentadas em todos os 
separadores.

2
Nota 
Para activar qualquer opção instalada, é necessário especificar as definições de Opção de Dispositivo. 

Botão Função

OK Clique neste botão para fechar a caixa de diálogo e aplicar as definições que te-
nham sido alteradas.

Cancelar Clique neste botão para cancelar as definições que tenham sido alteradas e fechar 
a caixa de diálogo.

Ajuda Clique neste botão para consultar a Ajuda para cada item na caixa de diálogo ac-
tualmente apresentada.

Adic. (Definição favorita) Clique neste botão para guardar as definições actuais e para as ver posteriormen-
te.

Editar (Definição favorita) Clique neste botão para alterar as definições guardadas.

Predefinido Clique neste botão para repor as predefinições seleccionadas durante a instalação 
do controlador.

Ver Ao clicar no botão [Papel], é apresentada uma pré-visualização do esquema de pá-
gina, tal como especificado nas definições actuais e é possível verificar o trabalho 
de impressão.
Ao clicar no botão [Impressora], aparece a figura de uma impressora que mostra 
as opções, tais como o tabuleiro de papel, instaladas nesta máquina.

Papel Impressora
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Separador Básico

Separador Apresentação

Separador Acabamento

Item Função

Orientação Original Especifica a orientação do documento original.

Formato Original Especifica o formato do documento original.

Tam. do Papel Especifica o formato de papel impresso. É ampliado ou reduzido automatica-
mente quando a definição Formato Original for alterada.

Zoom Especifica a taxa de ampliação e redução.

Tab. do papel Selecciona o tabuleiro de papel para impressão.

Tipo de papel Selecciona o tipo de papel a imprimir.

Método de Impressão Para impressões não convencionais, selecciona métodos de saída especiais, 
como "Impressão Segura" ou "Guardar na Cx. Utilizador".

[Definições de utilizador] Especifica a ID e a palavra-passe, ou o nome do ficheiro e o número da caixa, 
ao executar "Impressão Segura" ou "Guardar na Cx. Utilizador".

[Autent./Registro Conta] Especifica o nome e palavra-passe do utilizador, ao executar a autenticação do 
utilizador, e o nome e palavra-passe do departamento ao executar acompanha-
mento de conta neste equipamento.

Cópias Especifica o número de cópias a imprimir.

Agrupar Especifica se devem ser impressas múltiplas cópias em conjuntos.

Offset Ao imprimir múltiplas cópias, desloca a posição de saída de cada conjunto.

Ajuste papel para cada tabuleiro Especifica o tipo de papel para cada tabuleiro de papel.

Item Função

Combinação Imprime múltiplas páginas numa página. Os detalhes podem ser especi-
ficados clicando no botão [Detalhes de Combinação].

Rodar 180º Imprime a imagem com uma rotação de 180°.

Capítulo Especifica a página a ser impressa no lado da frente.

Tipo de Impres. Especifica a impressão frente e verso e de folhetos.

Posição de encadernação Especifica a posição de encadernação.

Margemencadernação Especifica a margem para encadernação. Clique no botão [Definições 
Marg de Encader.] para especificar os valores da margem.

Deslocação Imagem Imprime deslocando toda a imagem de impressão. Clique no botão [De-
finições Deslocação Imagem] para especificar os valores de deslocação 
de imagem.

Item Função

Agrafo Especifica a agrafagem.

Agrafar e Dobrar ao Centro Especifica a costura de um documento impresso.

Furo Especifica a perfuração.

Dobrar Especifica a dobra.

Tab. de Saída Especifica o tabuleiro de saída das folhas impressas.

Disposição do Papel Especifica o método de ajuste da posição de encadernação.
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Separador Modo Capa

Separador Carimbo/Composição

Separador Qualidade

Separador Outros

Item Função

Capa dianteira Anexa uma nova capa.

Tab. da capa dianteira Selecciona o tabuleiro de papel da capa.

Capa traseira Anexa uma contra-capa.

Tab. da capa traseira Selecciona o tabuleiro de papel da contra-capa.

Capa dianteira de Insersor página Anexa uma capa da frente a partir do insersor de página.

Capa traseira de Insersor página Anexa uma contracapa a partir do insersor de página.

Definição Por Página Insere papel entre as páginas e altera o papel e o tabuleiro para cada pá-
gina.

Intercalar transparências Intercala folhas entre as transparências para retroprojector.

Tabuleiro Intercalar Selecciona o tabuleiro de entrada das folhas a intercalar.

Item Função

Marca de água Imprime uma marca d'água (carimbo de texto) na página que está a ser 
impressa. É possível adicionar, alterar ou eliminar marcas d'água clican-
do no botão [Editar].

Criar fich. de sobreposição Imprime um documento original por cima de uma sobreposição criada 
separadamente.

Proteger cópia Imprime um padrão especial para evitar cópias.

Data/Hora Imprime a data e a hora.

Número da Página Imprime o número da página.

Cabeçalho/Rodapé Imprime um cabeçalho e um rodapé.

Item Função

Seleccionar cor Especifica a cor da impressão.

Ajuste de Qualidade Ajusta a qualidade da imagem. Pode seleccionar "Simples" para ajustar 
documentos inteiros, ou "Detalhado" para ajustar texto, fotografias e 
gráficos no documento.
O perfil também pode ser controlado.

Definições de cor Imprime com uma qualidade adequada ao documento original seleccio-
nado.

Modo Brilhante Imprime com um brilho.

Def. do Tipo Letra Transf. Formato 
Tipo de Letra

Selecciona se os tipos de letra devem ser transferidos para a impressora 
como mapa de bits ou como destaque.

Util. Tp de Letra 
das Impr.

Selecciona a utilização de tipos de letra TrueType ou tipos de letra da im-
pressora durante a impressão.

Item Função

Excel Job Control Controla trabalhos por forma a que não sejam separados quando forem impres-
sos em Microsoft Excel.

Driver Version Info Apresenta a informação da versão do controlador da impressora.
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Separador Avançadas

Separador Definições de Dispositivo

2
Nota 
Para ver o separador Definições do Dispositivo no Windows 2000/XP/Server 2003, clique com o botão 
direito do rato no ícone da impressora instalada e clique em "Propriedades".

Item Função

Funcionalidades de Impressão Avançada Especifica se devem ou não ser activadas as funções de impressão de-
talhadas (folheto).

Opção de Saída PostScript Especifica o formato de saída do ficheiro PostScript.

Enviar Relatório de Erro PostScript Especifica se deve ou não ser impresso um relatório de erro PostScript.

Saída em Espelho Inverte horizontalmente e, em seguida, imprime.

PostScript Pass Through Permite que as aplicações imprimam directamente, sem utilizar um GDI.

Item Função

Tabela de Substituição de Tipo de Letra Especifica a substituição dos tipos de letra TrueType por tipos de letra 
da impressora.

Memória PostScript Disponível Especifica o tamanho da memória PostScript que pode ser utilizada.

Output Protocol Especifica o protocolo de transmissão à impressora.

Enviar CTRL-D Antes de Cada Trabalho Especifica se a impressora deve ser reposta antes da impressão.

Enviar CTRL-D Depois de Cada Trabalho Especifica se a impressora deve ser reposta após a impressão.

Converter texto cinzento para cinzento 
PostScript

Especifica se o texto cinzento de um documento deve ser convertido em 
cinzento PostScript.

Converter gráficos cinzentos para cinzen-
to PostScript

Especifica se os gráficos cinzentos de um documento devem ser con-
vertidos em cinzento PostScript.

Adicionar Símbolo do Euro aos Tipos de 
Letra PostScript

Especifica se o símbolo do Euro num documento deve ser convertido em 
tipos de letra PostScript.

Tempo de Intervalo do Trabalho A impressora interrompe a impressão, se o trabalho não for concluído 
dentro do tempo especificado.

Tempo de Espera A impressora interrompe a impressão se não receber dados dentro do 
tempo especificado desde o envio do documento para impressão.

Tamanho Mínimo do Tipo de Letra a 
Transferir como Letra de Contorno

Especifica o tamanho mínimo do tipo de letra (pixels) ao transferir tipos 
de letra TrueType como tipos de letra de contornos. Os tipos de letra de 
tamanho inferior ao tamanho mínimo especificado são transferidos 
como tipos de letra de mapa de bits.

Tamanho Máximo do Tipo de Letra a 
Transferir como Mapa de Bits

Especifica o tamanho máximo do tipo de letra (pixels) ao transferir tipos 
de letra TrueType como tipos de letra de mapa de bits. Os tipos de letra 
de tamanho superior ao tamanho máximo especificado são transferidos 
como tipos de letra de contorno.
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Separador Configuração

2
Nota 
Para ver o separador Configurar no Windows 2000/XP//Server 2003, clique com o botão direito do rato 
no ícone da impressora instalada e clique em "Propriedades".

Não é possível utilizar a função [Adquirir Informações do Dispositivo] se não estiver ligado ou não 
houver comunicação com este equipamento.

Separador Definições

2
Nota 
Para ver o separador Definições no Windows 2000/XP//Server 2003, clique com o botão direito do rato 
no ícone da impressora instalada e clique em "Propriedades".

Item Função

Opção de Dispositivo Especifica o estado das opções que estão instaladas no equipamento e 
o estado das funções de autenticação do utilizador e de acompanha-
mento de conta. Especifica o estado de cada item da lista pendente 
"Definição".

Informações dos Tabuleiros de Papel Mostra o tipo de papel especificado para cada tabuleiro de papel. Clique 
no botão [Definições de Tabuleiro de Papel] para especificar as defini-
ções de cada tabuleiro de papel.

Adquirir Informações do Dispositivo Comunica com este equipamento para ler o estado das opções instala-
das.

Adquirir Definições Especifica o estado da ligação que executa, obtendo informações acer-
ca das opções.

Encript. Frase passe Introduz a frase passe de encriptação, quando a mesma é definida pelo 
utilizador ao comunicar com esta máquina.

Ferramentas de Software Inicia ferramentas de software, tais como o PageScope Web Connecti-
on.

Item Função

Apresentar Mensagem de Restrição Apresenta uma mensagem quando funções que não podem ser especi-
ficadas simultaneamente foram activadas a partir do controlador da im-
pressora.

Apresentar papel definido em Proprieda-
des do Servidor da Impressora

Utiliza o papel que foi adicionado em [Propriedades do Servidor] na pas-
ta da impressora.

Verificar definições de Autenticação an-
tes de imprimir

Verifica as definições de autenticação deste equipamento antes de im-
primir e apresenta uma mensagem se as definições não forem compatí-
veis.

Abrir Diálogo de Autenticação ao imprimir Apresenta a caixa de diálogo Autenticação de Utilizador/Acompanha-
mento de Conta quando é especificado um trabalho de impressão, para 
introduzir o nome do utilizador e o nome do departamento.
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3.9 Configurar o controlador PPD para Mac OS 9.2
As funções desta máquina podem ser especificadas nas caixas de diálogo Page Setup e Print apresentadas 
a partir de uma aplicação.

As definições só podem ser aplicadas ao utilizar a aplicação. Ao sair da aplicação, são repostas as 
predefinições.

Caixa de diálogo Page Setup

Itens da caixa de diálogo Page Setup

2
Nota 
Dependendo da aplicação, "Page Setup" pode aparecer como "Paper Setup". Além disso, pode ser 
necessário seleccionar "Paper Setup"– "Options" no menu "File".

As caixas de diálogo diferem, dependendo da aplicação.

Menu Item Função

Page Attributes Paper Especifica o formato do papel.

Orientation Especifica a orientação.

Scale Especifica a taxa de ampliação e redução.

PostScript Opti-
ons

Flip Horizontal Imprime a imagem invertida na horizontal.

Flip Vertical Imprime a imagem invertida na vertical.

Invert Image Imprime uma imagem negativa.

Substitute fonts Substitui alguns tipos de letra por tipos de letra da im-
pressora.

Smooth Text Suaviza dados de texto.

Smooth Graphics Suaviza dados de gráficos.

Precision Bitmap Alignment Corrige imagens gráficas escalonadas.

Unlimited Downloadable Fonts Não limita a transferência de tipos de letra de ecrã.

Custom Page 
Sizes

Paper Size Especifica qualquer formato de papel.

Margins Especifica as margens do papel.

Custom Page Size Name Introduz o nome registado para o formato de papel e a 
margem especificados depois de clicar no botão [OK].

Units Selecciona a unidade específica.
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Caixa de diálogo Print

Itens de Impressão

Menu Item Função

Page Attributes Copies Especifica o número de cópias a imprimir.

Collated Imprime conjuntos de cópias.

Pages Especifica o intervalo de impressão.

Paper Source Selecciona o tabuleiro de papel.

Color Matching Print Color Especifica a cor da impressão.

Intent Selecciona o método de correspondência.

Printer Profile Especifica o perfil de ajuste cromático do dispositivo de 
saída.

Background 
Printing

Print in Especifica a impressão de fundo.

Print Time Especifica o nível de prioridade e a hora de impressão.

Save as File Format Especifica o formato de saída do ficheiro PostScript.

PostScript Level Especifica o nível PostScript.

Data Format Especifica o formato para guardar um documento.

Font Inclusion Especifica se devem ou não ser incluídos os dados do 
tipo de letra num ficheiro.

Font Settings Font Documentation Adiciona informações sobre a chave do tipo de letra.

Font Downloading Especifica as condições para transferir tipos de letra.

Layout Pages per sheet Especifica o número de páginas a imprimir numa página.

Layout direction Especifica a ordem da página para imprimir múltiplas pá-
ginas numa página.

Border Especifica os limites à volta das páginas.

Job Logging If there is a PostScript error Especifica as condições de relato de erro PostScript.

Job Documentation Especifica as condições para guardar o registo da ope-
ração.

Job Documentation Folder Especifica a pasta onde deverá ser guardado o registo 
da operação.

Cover Page Print Cover Page Junta uma capa.

Cover Page Paper Source Selecciona o tabuleiro de papel da folha de capa.
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2
Nota 
As caixas de diálogo diferem, dependendo da aplicação.

Finishing Options Offset Especifica o offset.

Output Tray Selecciona o tabuleiro de saída.

Binding direction Especifica a posição de encadernação.

Print Type Efectua impressão duplex.

Combination Efectua impressão de folhetos.

Staple Efectua a agrafagem.

Punch Efectua a perfuração.

Fold Efectua a dobragem.

Front Cover Anexa uma nova capa.

Front Cover Tray Selecciona o tabuleiro de papel da capa.

Back Cover Anexa uma contra-capa.

Back Cover Tray Selecciona o tabuleiro de papel da contra-capa.

PI Front Cover Anexa uma capa da frente a partir do insersor de página.

PI Back Cover Anexa uma contracapa a partir do insersor de página.

Transparency Interleave Intercala folhas entre as transparências de 
retroprojector.

Interleave Tray Selecciona o tabuleiro de papel das transparências en-
tre-folhas.

Output Method Interrompe temporariamente a impressão após impres-
são de parte do documento, permitindo verificar a im-
pressão.

Resolution Especifica a resolução de impressão.

Select Color Especifica a impressão a cores ou em tons de cinzento.

Glossy Mode Imprime utilizando um acabamento brilhante.

Color Settings Imprime com qualidade adequada ao documento origi-
nal.

Color Matching (Text) Ajusta a qualidade da cor do texto num documento.

Pure Black (Text) Especifica se deve ou não ser activada a escala de cin-
zentos de texto num documento.

Screen (Text) Especifica a selecção do texto num documento.

Color Matching (Photo) Ajusta a qualidade da cor das fotografias num 
documento.

Pure Black (Photo) Especifica se deve ou não ser activada a escala de cin-
zentos de fotografias num documento.

Screen (Photo) Especifica a selecção de fotografias num documento.

Smoothing (Photo) Especifica a suavização de fotografias num documento.

Color Settings (Graphic) Ajusta a qualidade da cor de um gráfico num documento 
de acordo com as definições do texto ou da fotografia.

Smoothing (Graphic) Ajusta o processo de suavização de um gráfico num do-
cumento de acordo com as definições de texto ou de fo-
tografias.

Menu Item Função
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3.10 Page Setup (controlador PPD para Mac OS 9.2)

Page Attributes (definições básicas)

1 Seleccione "Page Setup" ou "Paper Setup" a partir do menu [File].

2 Seleccione "Page Attributes".

3 Especifique definições para os seguintes parâmetros:

– Paper: Especifica o formato do papel.
– Orientation: Especifica a orientação.
– Scale: Especifica a taxa de ampliação e redução.

2
Nota 
A função de dobragem pode ser seleccionada no ecrã que é apresentado ao seleccionar "Layout" na 
caixa de diálogo Print.
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Custom Page Sizes

1 Seleccione "Page Setup" ou "Paper Setup" a partir do menu [File].

2 Seleccione "Custom Page Sizes".

3 Clique no botão [New].

4 Especifique definições para os seguintes parâmetros:

– Paper Size: Especifica o formato do papel.
– Margins: Especifica as margens do papel.
– Custom Page Size Name: Introduza o nome registado para o formato de papel e para margens 

especificadas e, em seguida, clique no botão [OK].
– Units: Selecciona a unidade especificada.

5 Clique na tecla [OK].

Isto guarda o formato de página personalizada, que pode ser seleccionado a partir da lista pendente 
"Paper", quando é seleccionada a opção "Page Attributes".
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PostScript Options

1 Seleccione "Page Setup" ou "Paper Setup" a partir do menu [File].

2 Seleccione "PostScript Options".

3 Especifique definições para os seguintes parâmetros:

– Visual Effects: Fornece as opções "Flip Horizontal", "Flip Vertical", e "Invert Image" (imagem 
negativa).

– Substite Fonts: Substitui alguns tipo de letra por tipos de letra da impressora.
– Smooth Text: Suaviza os dados de texto.
– Smooth Graphics: Suaviza os dados de gráficos.
– Precision Bitmap Alignment: Corrige imagens gráficas irregulares.
– Unlimited Downloadable Fonts: Não limita a transferência de tipos de letra de ecrã.
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3.11 Print (controlador PPD para Mac OS 9.2)

General (definições básicas)

1 No menu [File], seleccione "Print".

2 Seleccione "General".

3 Especifique definições para os seguintes parâmetros:

– Copies: Especifica o número de cópias a imprimir.
– Collated: Imprime conjuntos de cópias.
– Pages: Especifica o intervalo de impressão.
– Paper Source: Selecciona o tabuleiro de papel.
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Layout (Imprimir múltiplas páginas numa página)

É possível especificar a impressão de múltiplas páginas numa só página.

1 No menu [File], seleccione "Print".

2 Seleccione "Layout".

3 Especifique definições para os seguintes parâmetros:

– Pages per sheet: Especifica o número de páginas a imprimir numa só página.
– Layout direction: Especifica a ordem de páginas para imprimir múltiplas páginas numa página.
– Border: Especifica os limites à volta das páginas.

Opções específicas da impressora (Finishing Options)

É possível especificar opções específicas da impressora. É possível especificar estas opções ao utilizar as 
funções de agrafar ou perfurar deste equipamento.

1 No menu [File] seleccione "Print".

2 Seleccione "Finishing Options".

3 Especifique definições para os seguintes parâmetros:

– Offset: Especifica o offset.
– Output Tray: Selecciona o tabuleiro de saída.
– Binding Direction: Especifica a posição de encadernação.
– Print Type: Efectua impressão duplex.
– Combination: Efectua impressão de folhetos.
– Staple: Efectua a agrafagem.
– Punch: Efectua a perfuração.
– Fold: Efectua a dobragem.
– Front Cover: Anexa uma folha de capa.
– Front Cover Tray: Selecciona o tabuleiro de papel para a folha de capa.
– Back Cover: Anexa uma folha de contra-capa.
– Back Cover Tray: Selecciona o tabuleiro de papel para a folha de contra-capa.
– PI Front Cover: Anexa uma capa da frente a partir do insersor de página.
– PI Back Cover: Anexa uma contracapa a partir do insersor de página.
– Transparency Interleave: Insere folhas entre as transparências para retroprojector.
– Interleave Tray: Selecciona o tabuleiro de papel para as transparências entre-folhas.
– Output Method: Interrompe temporariamente a impressão, depois de estar impressa uma parte do 

documento, para que as provas de impressão possam ser verificadas.
– Resolution: Especifica a resolução.
– Select Color: Especifica a impressão a cores ou em tons de cinzento.
– Glossy Mode: Imprime utilizando um acabamento brilhante.
– Color Settings: Imprime com uma qualidade adequada ao documento original.
– Color Matching (Text): Ajusta a qualidade da cor do texto num documento.
– Pure Black (Text): Especifica se deve ou não ser activada a escala de cinzentos de texto num 

documento.
– Screen (Text): Especifica a selecção do texto num documento.
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– Color Matching (Photo): Ajusta a qualidade da cor das fotografias num documento.
– Pure Black (Photo): Especifica se deve ou não ser activada a escala de cinzentos das fotografias 

num documento.
– Screen (Photo): Especifica a selecção das fotografias num documento.
– Smoothing (Photo): Especifica a suavização das fotografias num documento.
– Color Settings (Graphic): Ajusta a qualidade da cor de um gráfico num documento de acordo com 

as definições do texto ou da fotografia.
– Smoothing (Graphic): Ajusta o processo de suavização de um gráfico num documento de acordo 

com as definições do texto ou da fotografia.

2
Aviso 
A função de agrafagem só estará disponível se o finalizador opcional estiver instalado.

A função de perfurar só está disponível quando o kit de perfuração está instalado no finalizador 
opcional.

A função de dobragem está disponível apenas se o finalizador ou a unidade do agrafador opcionais 
estiverem instalados no finalizador.
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3.12 Opções de Configuração (controlador PPD para Mac OS 9.2)
É possível especificar as opções instaladas nesta máquina para que possam ser utilizadas a partir do 
controlador da impressora.

2
Aviso 
Se as opções instaladas neste equipamento não forem definidas a partir de "Installable Options", não 
será possível utilizar a função da opção com o controlador da impressora. Ao instalar opções, 
certifique-se de que efectua as definições adequadas.

1 No menu Apple, clique em "Chooser".

2 Seleccione o nome da impressora.

3 Clique no botão [Create].

4 Clique no botão [Configure].

Aparece o ecrã para adicionar opções.

5 Seleccione a opção que está instalada nesta máquina.

6 Clique na tecla [OK].

A janela Chooser volta a aparecer.

7 Feche a janela Chooser.

2
Nota 
As definições de opções são apresentadas automaticamente da primeira vez que o controlador de 
impressora for seleccionado.
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3.13 Configurar o controlador PPD para Mac OS X
As funções desta máquina podem ser especificadas nas caixas de diálogo Page Setup e Print, recuperadas 
a partir da aplicação.

As definições só podem ser aplicadas ao utilizar a aplicação. Quando se sai da aplicação, as definições 
retornam às predefinições originais.

Caixa de diálogo Page Setup

Itens da caixa de diálogo Page Setup

2
Nota 
Dependendo da aplicação, "Page Setup" pode aparecer como "Paper Setup". Além disso, pode ser 
necessário seleccionar "Paper Setup" – "Options" no menu "File".

As caixas de diálogo diferem, dependendo da aplicação.

Os itens marcados com *2 só são apresentados no Mac OS 10.2 e no Mac OS 10.3.

Caixa de diálogo Print

Menu Item Função

Page Attributes Paper Size Especifica o formato do papel.

Orientation Especifica a orientação.

Scale Especifica a taxa de ampliação e redução.

Custom Paper Si-
ze*2

Paper Size (Page size) Especifica qualquer formato de papel.

Printer Margins Especifica as margens do papel.
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Itens de Impressão

Menu Item Função

Copies & Pages Copies Especifica o número de cópias a imprimir.

Collated Imprime conjuntos de cópias.

Pages Especifica o intervalo de impressão.

Layout Pages per Sheet Especifica o número de páginas a imprimir numa página.

Layout Direction Especifica a ordem da página do documento.

Border Especifica os limites à volta das páginas.

Output Options*2 Save as File Guarda os dados num ficheiro.

Format Especifica o formato em que os dados são guardados num 
ficheiro.

Scheduler*1 Print Document Especifica a hora da impressão.

Priority Especifica o nível de prioridade.

Paper Handling*1 Reverse Page Order 
(Page Order)

Imprime páginas pela ordem inversa.

Print Selecciona as páginas para impressão.

Destination paper size*3 Especifica o formato de papel impresso.

ColorSync*1 Color Conversion Especifica o método de conversão cromática.

Quartz Filter Especifica a cor da impressão.

Cover Page*1 Print Cover Page Especifica se deve ou não ser anexada uma capa.

Cover Page Type Opta por imprimir a menção "Confidential" ou outras na capa.

Billing Info Introduz as informações do utilizador para efeitos de indicação 
de autoria.

Error Handling PostScript Errors Especifica se deve ou não ser impresso um relatório de erro 
PostScript.

Tray Switching Altera o tabuleiro de origem do papel. (Não é possível seleccio-
nar esta função neste equipamento.)

Output Method Collate Imprime conjuntos de cópias.

Offset Especifica o offset.

Output Method Especifica métodos de impressão, tais como "Secure Print" e 
"Save in User Box".

User Authentication Seleccione para efectuar a autenticação do utilizador e especifi-
car o nome do utilizador e a palavra-passe.

Account Track Seleccione para efectuar acompanhamento de conta e especifi-
car o nome do departamento e a palavra-passe.

Layout/Finish Print Type Especifica a impressão frente e verso e de folhetos.

Binding Direction Especifica a posição de encadernação.

Poster Mode Imprime uma folha de um documento original dividida em múlti-
plas páginas.

Overlap width line Imprime uma linha de largura de sobreposição em páginas divi-
didas.

Rotate 180º Imprime a imagem com uma rotação de 180°.

Image Shift Imprime deslocando toda a imagem de impressão.

Chapter Especifica a página a ser impressa no lado da frente.

Staple Especifica a agrafagem.

Punch Especifica a perfuração.

Saddle Stitch/ Fold Especifica a dobragem e costura de um documento impresso.

Paper Arrangement Especifica o método de ajuste da posição de encadernação.
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2
Nota 
As caixas de diálogo diferem, dependendo da aplicação.

Os itens assinalados com *1 apenas são apresentados em Mac OS 10.3 e Mac OS 10.4. 
Os itens assinalados com *2 apenas são apresentados em Mac OS 10.3. 
Os itens assinalados com *3 apenas são apresentados em Mac OS 10.4.

Paper Tray/Output 
Tray

Paper Tray Selecciona o tabuleiro de papel para impressão.

Paper Type Selecciona o tipo de papel a imprimir.

Paper Settings for Each 
Tray

Especifica o tipo de papel para cada tabuleiro de papel.

Output Tray Especifica o tabuleiro de saída das folhas impressas.

Cover Mode/Trans-
parency Interleave

Front Cover Anexa uma nova capa.

Back Cover Anexa uma contra-capa.

PI Front Cover Anexa uma capa da frente a partir do insersor de página.

PI Back Cover Anexa uma contracapa a partir do insersor de página.

Transparency Interleave Intercala folhas entre as transparências para retroprojector.

Per Page Setting Per Page Setting Insere papel entre as páginas e altera o papel e o tabuleiro para 
cada página.

Stamp/Composition Copy Protect Imprime um padrão especial para evitar cópias.

Data/Time Imprime a data e a hora.

Page Number Imprime o número da página.

Header/Footer Imprime um cabeçalho e um rodapé.

Quality Select Color Especifica a cor da impressão.

Glossy Mode Imprime com um brilho.

Color Settings Imprime com uma qualidade adequada ao documento original 
seleccionado.

Quality Adjustment Ajusta a qualidade da imagem. Pode seleccionar "Simple" para 
ajustar documentos inteiros, ou "Detailed" para ajustar texto, fo-
tografias e gráficos no documento.

Menu Item Função
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Definições comuns da caixa de diálogo de impressão

A tabela seguinte descreve as definições comuns que são apresentadas pelas operações específicas 
(Output Method, Layout/Finish, Paper Tray/Output Tray, Cover Mode/Transparency Interleave e Per Page 
Setting) para este equipamento.

2
Nota 
Clique no botão [Aquire Device Information] na caixa de diálogo Printer Information, para comunicar 
com este equipamento e ler o estado das definições especificadas neste equipamento. Não é possível 
utilizar esta função se não estiver ligado ou não houver comunicação com este equipamento.

Item Função

Paper View É apresentada uma previsualização da apresentação da página, conforme espe-
cificada nas definições actuais, e pode ser verificada uma imagem de previsuali-
zação do trabalho de impressão.

Detailed Information Mostra as definições actuais com texto.

Printer Information Apresenta o estado das opções instaladas.

Default Clique neste botão para repor as predefinições seleccionadas durante a instala-
ção do controlador.
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3.14 Page Setup (controlador PPD para Mac OS X)

Page Attributes (definições básicas)

1 Seleccione "Page Setup" ou "Paper Setup" a partir do menu [File].

2 Seleccione "Page Attributes".

3 Especifique definições para os seguintes parâmetros:

– Paper Size: Especifica o formato do papel.
– Orientation: Especifica a orientação.
– Scale: Especifica a taxa de ampliação e redução.

2
Nota 
Formato de papel "12 × 18" é um formato acima do formato de papel com 504,8 × 457,2 mm.

Para imprimir em formatos de papel não padronizados, tenha o cuidado de definir previamente os 
formatos personalizados em Custom Page Sizes.

Quando é seleccionado "W" para cada formato de papel padrão a partir do controlador da impressora, 
é possível centrar e imprimir os dados.

Por exemplo, se forem criados dados em formato A4 e pretender que esses dados sejam centrados e 
impressos em papel de formato A3, seleccione "A4W" como formato do papel e "Tray 1" ou "Bypass 
Tray" como tabuleiro do papel, a partir do controlador da impressora.

Para imprimir, carregue papel de formato A3 no tabuleiro ("Tray 1" ou "Bypass Tray") deste 
equipamento que foi especificado a partir do controlador da impressora e, em seguida, especifique as 
definições descritas abaixo, em [Basic (Paper)] – [Change Tray Settings] – [Wide Paper], no painel de 
controlo.
Seleccione "A4W".
Introduza o formato de papel A3 (420,0 e 297,0) em [Change Size].
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Custom Page Sizes

1 Seleccione "Page Setup" ou "Paper Setup" a partir do menu [File].

2 Para Mac OS 10.4, seleccione "Manage Custom Sizes" da lista pendente "Paper Size".
Para Mac OS 10.2 e Mac OS 10.3, seleccione "Custom Paper Size" em "Settings".

3 Clique no botão [New] (Mac OS 10.2/10.3) ou no botão [+] (Mac OS 10.4).

4 Indique o nome do formato de papel.

5 Especifique definições para os seguintes parâmetros:

– Page Size (Paper Size): Especifica qualquer formato de papel.
– Printer Margins: Especifica as margens do papel.

6 No Mac OS X 10.4, continue com o passo 7.
No Mac OS 10.2 e no Mac OS 10.3, clique no botão [Save].

7 Clique na tecla [OK].

Isto guarda o formato de papel personalizado, que pode ser seleccionado a partir da lista pendente 
"Paper Size", que é apresentada quando é seleccionada a opção "Page Attributes".
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3.15 Print (controlador PPD para Mac OS X)

Definições Gerais

1 No menu [File] seleccione "Print".

2 Seleccione "Copies & Pages".

3 Especifique definições para os seguintes parâmetros:

– Copies: Especifica o número de cópias a imprimir.
– Collated: Imprime conjuntos de cópias.
– Pages: Especifica o intervalo de impressão.
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3.16 Output Method (controlador PPD para Mac OS X)

Collate: Imprime conjuntos de cópias.

Offset: Especifica o offset.

Output Method: Especifica o método de impressão. Para detalhes, consulte "Seleccionar o método de 
impressão" na página 3-54.

User Authentication: Efectua a autenticação do utilizador. Para detalhes, consulte "Especificar as definições 
de autenticação do utilizador" na página 3-56.

Account Track: Efectua o acompanhamento de conta. Para detalhes, consulte "Especificar as definições de 
acompanhamento de conta" na página 3-58.

Detail Settings: Apresenta as funções para as quais foram especificados detalhes de definição.

Seleccionar o método de impressão

Além de poder imprimir directamente, pode ainda seleccionar "Secure Print", que requer uma palavra-passe 
para imprimir, ou "Save in User Box", que guarda os dados nas caixas que foram criadas no HDD.

Na lista pendente "Output Method", seleccione o método de impressão.

Print: Imprime imediatamente.

Secure Print: Guarda o documento a imprimir na "Caixa Utilizador Impressão Segura" deste equipamento. 
Ao imprimir, é-lhe solicitado que introduza a ID e a palavra-passe no painel de controlo deste equipamento. 
Seleccione ao imprimir documentos altamente confidenciais.

Save in User Box: Guarda o documento a imprimir numa caixa nesta máquina.

Save in User Box and Print: Guarda e o documento numa caixa e imprime simultaneamente.

Proof Print: Depois de imprimir uma parte do documento, o equipamento interrompe temporariamente a 
impressão. Seleccione para evitar a impressão de um grande volume de trabalhos de impressão.
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Secure Print

Se a opção "Secure Print" tiver sido seleccionada, introduza a ID e a palavra-passe na caixa de diálogo que 
é apresentada.

2
Nota 
Ao seleccionar a caixa de verificação "Save Settings", as definições especificadas são guardadas. 
Além disso, se a caixa de verificação "Do not show this window when setting" estiver seleccionada, a 
caixa de diálogo não aparece quando a função é especificada.

A caixa de diálogo pode ser apresentada clicando no botão [Detail Settings]. Para detalhes, consulte 
"Seleccionar o método de impressão" na página 3-54.

Para imprimir, especifique "Caixa Utilizador Impressão Segura" a partir do modo de Caixa no painel de 
controlo deste equipamento e, em seguida, introduza a ID e a palavra-passe. 

Se esta máquina tiver regras de palavra-passe activadas, as palavras-passe que podem ser utilizadas 
para impressão segura são limitadas e os trabalhos são eliminados, caso seja introduzida uma palavra-
passe que não esteja em conformidade com as regras.

Guardar na caixa do utilizador

Quando são seleccionadas as opções "Save in User Box" ou "Save in User Box and Print", especifique o 
nome do ficheiro a guardar e o número da caixa onde pretende guardá-lo, na caixa de diálogo que é 
apresentada para introdução do nome do ficheiro e do número da caixa.
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2
Nota 
Ao seleccionar a caixa de verificação "Save Settings", as definições especificadas são guardadas. 
Além disso, se a caixa de verificação "Do not show this window when setting" estiver seleccionada, a 
caixa de diálogo não aparece quando a função é especificada.

A caixa de diálogo pode ser apresentada clicando no botão [Detail Settings]. Para detalhes, consulte 
"Verificar as definições detalhadas do método de impressão" na página 3-59.

Tenha o cuidado de criar previamente a caixa onde o ficheiro será guardado, com a função de caixa 
deste equipamento.

Quando são activadas regras de palavra-passe neste equipamento, especifique a caixa que foi criada 
neste equipamento.

Impressão de Teste

Ao efectuar um trabalho de impressão, a máquina interrompe-o temporariamente depois de ter imprimido 
parte do documento. O resto do trabalho é guardado na máquina como trabalho de impressão. Ao imprimir 
múltiplas cópias, é possível concluir o trabalho, após verificação dos resultados da impressão.

2
Nota 
Para imprimir o documento, liberte o documento retido no modo Trabalho do painel de controlo deste 
equipamento.

Especificar as definições de autenticação do utilizador

Se tiverem sido especificadas definições de autenticação do utilizador neste equipamento, é necessário 
introduzir um nome de utilizador e uma palavra-passe.

2
Aviso 
Se for impresso um trabalho utilizando um nome de utilizador ou uma palavra-passe que não 
correspondam a uma conta registada neste equipamento, ou se um trabalho for impresso sem 
seleccionar um utilizador em "User Authentication", a operação não é autenticada por este 
equipamento e o trabalho é cancelado.

Se as definições de User Authentication estiverem especificadas neste equipamento e a função de 
restrição da operação de autenticação estiver no modo 2, o utilizador aplicável é bloqueado e não pode 
ser acedido se as informações de autenticação não forem introduzidas correctamente.
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1 Seleccione a caixa de verificação "User Authentication".

É apresentada a caixa de diálogo User Authentication.

2 Seleccione "Recipient User" e, em seguida, introduza o nome e a palavra-passe.

3 Clique na tecla [OK].

2
Nota 
Se a máquina tiver sido definida para permitir utilizadores públicos, a máquina pode ser utilizada sem 
nome de utilizador e sem palavra-passe.

Se executar a autenticação do utilizador num servidor, é necessário especificar as definições do 
servidor. Clique no botão [User Authentification Server Setting] para seleccionar o servidor.

Ao seleccionar a caixa de verificação "Save Settings", as definições especificadas são guardadas. 
Além disso, se a caixa de verificação "Do not show this window when setting" estiver seleccionada, a 
caixa de diálogo não aparece quando a função é especificada.

A caixa de diálogo pode ser apresentada clicando no botão [Detail Settings]. Para detalhes, consulte 
"Verificar as definições detalhadas do método de impressão" na página 3-59.

Se a impressão não for permitida, não poderá ser efectuada, mesmo quando utilizada por um utilizador 
registado. Para mais detalhes sobre a função de autenticação do utilizador, consulte o administrador 
deste equipamento.

Se efectuar a autenticação do utilizador através de uma unidade de autenticação opcional, introduza 
o nome de utilizador e a palavra-passe no passo 2. Para obter mais detalhes, consulte o manual de 
operação da unidade de autenticação.
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Especificar as definições de acompanhamento de conta

Se tiverem sido especificadas as definições de registo de conta nesta máquina, introduza um nome de 
departamento e uma palavra-passe.

2
Aviso 
Se for impresso um trabalho utilizando um nome de departamento ou uma palavra-passe que não 
correspondam a uma conta registada neste equipamento, ou se um trabalho for impresso sem 
seleccionar "Account Track", a operação não é autenticada por este equipamento e o trabalho é 
cancelado.

Quando as definições de acompanhamento de conta são especificadas neste equipamento, a função 
de restrição da operação de autenticação está no modo 2 e as informações de autenticação não são 
correctamente introduzidas, a conta aplicável é bloqueada e não pode ser acedida.

1 Seleccione a caixa de verificação "Account Track".

É apresentada a caixa de diálogo Account Track.

2 Introduza o nome do departamento e a palavra-passe.

3 Clique na tecla [OK].

2
Nota 
Ao seleccionar a caixa de verificação "Save Settings", as definições especificadas são guardadas. 
Além disso, se a caixa de verificação "Do not show this window when setting" estiver seleccionada, a 
caixa de diálogo não aparece quando a função é especificada.

A caixa de diálogo pode ser apresentada clicando no botão [Detail Settings]. Para detalhes, consulte 
"Verificar as definições detalhadas do método de impressão" na página 3-59.

Se a impressão não for permitida, não poderá ser efectuada, mesmo quando utilizada por uma conta 
registada. Para mais detalhes sobre a função de acompanhamento de conta, consulte o administrador 
deste equipamento.
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Verificar as definições detalhadas do método de impressão

Clicando no botão [Detail Settings], são apresentadas as funções de "Output Method" para as quais foram 
especificadas definições detalhadas.

É possível apresentar as definições clicando no botão [Expand All].

Seleccionando uma função e clicando no botão [Settings], é apresentada a caixa de diálogo para 
especificação das definições detalhadas da função seleccionada.

Secure Print: Apresenta a caixa de diálogo de Secure Print, para introdução da ID e da palavra-passe. Esta 
é a mesma caixa de diálogo que é apresentada quando a opção "Secure Print" é especificada na lista 
pendente "Output Method".

Save in User Box: Apresenta a caixa de diálogo Save in User Box, para introduzir um nome de ficheiro e um 
número de caixa. Trata-se da mesma caixa de diálogo que é apresentada quando a opção "Save in User 
Box" ou "Save in User Box and Print" é especificada a partir da lista pendente "Output Method".

User Authentication: Apresenta a caixa de diálogo User Authentication, para introduzir um nome de utilizador 
e uma palavra-passe. Trata-se da mesma caixa de diálogo que é apresentada quando a caixa de verificação 
"User Authentication" é seleccionada.

Account Track: Apresenta a caixa de diálogo Account Track, para introduzir um nome de departamento e 
uma palavra-passe. Trata-se da mesma caixa de diálogo que é apresentada quando a caixa de verificação 
"Account Track" é seleccionada.
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Administrator Settings: exibe a caixa de diálogo na qual pode alterar a visualização da caixa de diálogo de 
definição da autenticação, ou na qual pode alterar a frase passe de encriptação.

Popup Authentication Dialog when printing: Apresenta a caixa de diálogo de User Authentication, ou a caixa 
de diálogo de Account Track, quando é especificado um trabalho de impressão, para introduzir um nome de 
utilizador ou de departamento.

Encryption Passphrase: especifica a frase passe de encriptação, quando esta está definida para o utilizador 
ao comunicar com esta máquina. A chave de encriptação é gerada automaticamente, de acordo com os 
caracteres introduzidos, e é utilizada para comunicar com esta máquina.

2
Aviso 
Especifique a "Encryption Passphrase" de acordo com a frase passe de encriptação, que foi 
especificada na "Palavra-passe Driver Definição de Encriptação" desta máquina.



bizhub C451/C550/C650 3-61

Operações de Impressão 3

3.17 Layout/Finish (controlador PPD para Mac OS X)
É possível alternar entre a caixa de diálogo Layout e a caixa de diálogo Finish.

Print Type: Especifica impressão duplex e impressão de folhetos.

Binding Direction: Especifica a posição de encadernação.

Poster Mode: Imprime uma página de um documento original dividida em múltiplas páginas.

Overlap width line: Imprime uma linha de largura sobreposta em páginas divididas. Esta definição pode ser 
especificada quando está especificado o "Poster Mode".

Rotate 180: Imprime a imagem com uma rotação de 180º.

Image Shift: Imprime deslocando toda a imagem de impressão. Para detalhes, consulte "Deslocar imagens" 
na página 3-63.

Chapter: Especifica a página a imprimir na face frontal da folha. Para detalhes, consulte "Capítulo" na 
página 3-64.

Staple: Especifica a agrafagem. Seleccione a caixa de verificação "Staple" e, em seguida, especifique o 
número de agrafos e a posição de agrafagem, a partir da lista pendente.
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Punch: Especifica a perfuração. Seleccione a caixa de verificação "Punch" e, em seguida, especifique a 
definição na lista pendente.

Saddle Stitch/Fold: Especifica se um documento impresso deve ser costurado ou dobrado.

Paper Arrangement: Especifica o método de ajuste da posição de encadernação. Se for seleccionada a 
opção "Prioritize Arranging Papers", é possível processar neste equipamento todas as páginas com uma 
qualidade adequada, porque a posição de encadernação é ajustada depois de terem sido recebidos todos 
os dados de impressão. Se for seleccionada a opção "Prioritize Productivity", o processo de impressão é 
executado com eficiência, porque a posição de encadernação é ajustada enquanto os dados são impressos, 
ao mesmo tempo que são recebidos.

Detail Settings: Apresenta as funções para as quais foram especificados detalhes de definição.

2
Aviso 
Ao imprimir um trabalho que contém páginas de diferentes formatos e orientações com a definição 
"Poster Mode" especificada, é possível que faltem imagens, ou que estas fiquem sobrepostas, quando 
o documento é impresso.

A função de agrafagem só estará disponível se o finalizador opcional estiver instalado.

A função de perfurar só está disponível quando o kit de perfuração está instalado no finalizador 
opcional.

A função de costura e a função de dobra estão apenas disponíveis quando o finalizador opcional ou a 
unidade de costura estão instalados no finalizador.

2
Nota 
A posição de agrafagem e perfuração altera-se de acordo com a posição de encadernação 
especificada em "Binding Direction".

Não é possível especificar a função de dobra quando está especificada a função agrafar, perfurar ou 
costurar.
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Deslocar imagens

Toda a imagem de impressão de um documento é deslocada e, em seguida, impressa. É possível utilizar 
esta função quando pretende ajustar a posição de impressão.

1 Seleccione a caixa de verificação "Image Shift".

2 Seleccione a direcção de deslocamento e defina os valores. 
Desmarcando a caixa de verificação "Same value for Front and Back sides", é possível definir valores 
separados para a frente e o verso.

2
Nota 
Ao seleccionar a caixa de verificação "Save Settings", as definições especificadas são guardadas. 
Além disso, se a caixa de verificação "Do not show this window when setting" estiver seleccionada, a 
caixa de diálogo não aparece quando a função é especificada.

A caixa de diálogo pode ser apresentada clicando no botão [Detail Settings]. Para detalhes, consulte 
"Verificar as definições detalhadas de apresentação/acabamento" na página 3-65.
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Capítulo

É possível especificar a página que pretende imprimir na frente durante a impressão duplex ou de folhetos.

Mesmo que uma página tenha sido especificada para impressão no verso, ao utilizar a impressão duplex ou 
de folheto, a página especificada é movida e impressa na frente.

1 Seleccione a caixa de verificação "Chapter".

É apresentada a caixa diálogo para definir as definições detalhadas.

2 Introduza o número da página cuja frente pretende imprimir.

2
Nota 
Ao imprimir múltiplos números de página, separe-os por vírgula, tal como "2, 4, 6", ou introduza um 
intervalo de páginas utilizando um hífen, tal como "6-10".

A caixa de verificação "Chapter" só pode ser seleccionada quando a definição de impressão duplex 
ou impressão de folheto está activada.

Ao seleccionar a caixa de verificação "Save Settings", as definições especificadas são guardadas. 
Além disso, se a caixa de verificação "Do not show this window when setting" estiver seleccionada, a 
caixa de diálogo não aparece quando a função é especificada.

A caixa de diálogo pode ser apresentada clicando no botão [Detail Settings]. Para detalhes, consulte 
"Verificar as definições detalhadas de apresentação/acabamento" na página 3-65.
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Verificar as definições detalhadas de apresentação/acabamento

Clicando no botão [Detail Settings], são apresentadas as funções de "Layout/Finish" para as quais foram 
especificadas definições detalhadas.

É possível apresentar as definições clicando no botão [Expand All].

Seleccionando uma função e clicando no botão [Settings], é apresentada a caixa de diálogo para 
especificação das definições detalhadas da função seleccionada.

Image Shift: Apresenta a caixa de diálogo Image Shift. Trata-se da mesma caixa de diálogo que é 
apresentada quando a caixa de verificação "Image Shift" é seleccionada.

Chapter: Apresenta a caixa de diálogo Chapter. Trata-se da mesma caixa de diálogo que é apresentada 
quando a caixa de verificação "Chapter" é seleccionada.
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3.18 Paper Tray/Output Tray (controlador PPD para Mac OS X)

Paper Tray: Selecciona o tabuleiro de papel para impressão.

Paper Type: Selecciona o tipo de papel para impressão. É possível especificar esta definição quando o 
tabuleiro de papel está definido para "Auto".

Paper Settings for Each Tray: Especifica o tipo de papel para cada tabuleiro de papel. Para detalhes, consulte 
"Especificar o tipo de papel para um tabuleiro." na página 3-67.

Output Tray: Especifica o tabuleiro de saída das folhas impressas.

2
Nota 
Se a opção "Auto" estiver especificada para o tabuleiro de papel, é possível seleccionar o tipo de 
papel. Se a definição do tabuleiro de papel for alterada para qualquer outra que não "Auto", o tipo de 
papel é fixado na respectiva definição pré-registada. Especifique um tipo de papel clicando no botão 
[Paper Settings for Each Tray].
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Especificar o tipo de papel para um tabuleiro.

É possível especificar o tipo de papel para um tabuleiro.

1 Clique no botão [Paper Settings for Each Tray].

É apresentada a caixa diálogo para definir as definições detalhadas.

2 Seleccione o tabuleiro de papel pretendido e, em seguida, seleccione o tipo de papel a ser 
especificado, a partir da lista pendente "Paper Type".

2
Nota 
Clique no botão [Restore Device Satus] para comunicar com este equipamento e ler o estado das 
definições especificadas nesta máquina. Não é possível utilizar esta função se não estiver ligado ou 
não houver comunicação com este equipamento.

Ao seleccionar a caixa de verificação "Save Settings", as definições especificadas são guardadas.

Especifique "Duplex Side 2" para imprimir no verso de uma página.
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3.19 Cover Mode/Transparency Interleave (controlador PPD para 
Mac OS X)
É possível alternar entre a caixa de diálogo Modo de Capa e a caixa de diálogo Transparência Entre-folhas

Front Cover: Anexa uma folha de capa. Seleccione esta caixa de verificação e, em seguida, seleccione as 
condições de impressão a partir da lista pendente superior, e o tabuleiro de papel que contém o papel a 
utilizar a partir da lista pendente inferior.

Back Cover: Anexa uma folha de contra-capa. Seleccione esta caixa de verificação e, em seguida, 
seleccione as condições de impressão a partir da lista pendente superior, e o tabuleiro de papel que contém 
o papel a utilizar a partir da lista pendente inferior.

PI Front Cover: anexa a capa da frente a partir do insersor de página. Seleccione esta caixa de verificação e 
depois seleccione o tabuleiro PI, que contém o papel carregado a ser utilizado a partir da lista descendente.

PI Back Cover: anexa a contracapa a partir do insersor de página. Seleccione esta caixa de verificação e 
depois seleccione o tabuleiro PI, que contém o papel carregado a ser utilizado a partir da lista descendente.
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Transparency Interleave: Intercala folhas entre as transparências para retroprojector. Seleccione esta caixa 
de verificação e, em seguida, seleccione o tabuleiro de papel que contém o papel a utilizar a partir da lista 
pendente inferior.

2
Nota 
Para imprimir na capa e na contra-capa, seleccione "Print". Para adicionar apenas uma página em 
branco, seleccione "Blank".

A função Capa Dianteira PI e a função Capa Traseira PI estão apenas disponíveis quando está instalado 
um insersor de página opcional.

A função de Capa Dianteira PI e a função de Capa Traseira PI não podem ser especificadas quando a 
função de Capa Dianteira e a função Capa Traseira não estiverem definidas.

É possível especificar a definição "Transparency Interleave" se o tipo de papel seleccionado for 
"Transparency".
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3.20 Per Page Setting (controlador PPD para Mac OS X)
É possível especificar o tipo de impressão e o tabuleiro de papel para cada página. Isto é útil quando 
pretende mudar de tabuleiro de papel durante um trabalho de impressão, ao imprimir múltiplas páginas. As 
definições são adicionadas à lista de definição por página e podem ser utilizadas conforme seja necessário.

Per Page Setting: Activa a função de definição por página.

List: Apresenta a lista das definições que foram adicionadas a Per Page Setting.

Add: Adiciona definições a Per Page Setting. Para detalhes, consulte "Adicionar e editar as definições em 
definição por página" na página 3-71.

Edit: Edita as definições em Per Page Setting. Para detalhes, consulte "Adicionar e editar as definições em 
definição por página" na página 3-71.

Delete: Elimina as definições em Per Page Setting.

+/,: Altera a ordem da lista de definições por página.
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Adicionar e editar as definições em definição por página

1 Seleccione a caixa de verificação "Per Page Setting".

2 Clique no botão [Add] para adicionar uma nova definição à lista. 
Para editar a lista, seleccione o nome pretendido na lista e, em seguida, clique no botão [Edit].

É apresentada a caixa de diálogo Per Page Setting, para especificar as definições de impressão.

3 Clique no botão [Add] para adicionar a definição à lista.

É adicionada uma nova linha à lista de definições, para especificação das definições.

4 Seleccione a linha que foi adicionada à lista e, em seguida, especifique as definições de impressão em 
"Add/Edit".

– Page Number: Introduz o número de página. Ao imprimir múltiplos números de página, separe-os 
por vírgula, tal como "2, 4, 6", ou introduza um intervalo de páginas utilizando um hífen, tal 
como "6-10".

– Print Type: Especifica Print Insert, Insert Blank Sheet, Print (1-Sided), e Print (2-Sided).
– Paper Tray: Especifica o tabuleiro de papel.
– Staple: Especifica o número de agrafos e a posição de agrafagem.

5 Clique na tecla [OK].

2
Nota 
Para alterar as definições de impressão existentes, seleccione a linha pretendida e altere as definições. 
Para eliminar definições de impressão existentes, seleccione a linha pretendida e, em seguida, clique 
no botão [Delete].

Clique no botão [+] ou [,] para alterar o número de página, começando pelo número de página mais 
baixo.

É possível alterar o nome da lista na caixa de texto "List Name".
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3.21 Stamp/Composition (controlador PPD para Mac OS X)

Copy Protect: Imprime um padrão especial para prevenir cópias.

Date/Time: Imprime a data e a hora.

Page Number: Imprime o número de página.

Header/Footer: Imprime um cabeçalho e um rodapé.

Imprimir com protecção de cópia

É possível imprimir um padrão especial numa página inteira durante a impressão.

Ao copiar uma página impressa, os caracteres incorporados no padrão aparecem, para evitar cópias ilegais.

1 Seleccione a caixa de verificação "Copy Protect".

É apresentada a caixa de diálogo Copy Protect.

2 Especifique o tipo e a posição da protecção de cópia.
É possível especificar múltiplos itens de impressão.
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– Characters: Incorpora a sequência de caracteres seleccionada num padrão. É possível especificar 
uma sequência de caracteres pré-registada (carimbo comum) ou uma sequência de caracteres 
registada neste equipamento (carimbo registado).

– Date/Time: Incorpora a date e hora seleccionadas num padrão.
– Serial Number: Incorpora o número de série deste equipamento num padrão.
– Distribution Control Number: Incorpora o número de cópias num padrão, ao imprimir múltiplas 

cópias. É possível especificar o número inicial ou o número de dígitos que são apresentados.
– Job Number: Incorpora o número do trabalho de impressão num padrão, para documentos que são 

paginados automaticamente.
– Text Size: Especifica o formato do texto de um padrão.
– Angle: Especifica o ângulo do padrão.
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3 Seleccione o método de composição para protecção de cópia. 
Seleccione "Copy Protect" para especificar os resultados pretendidos ao copiar, ou seleccione 
simplesmente "Repeatable Stamp". Além disso, pode seleccionar as condições de incorporação.

– Pattern: Especifica o método de incorporação de um padrão.
– Pattern Overwrite: Especifica a ordem de impressão de um padrão no documento original.
– Background Pattern: Especifica o fundo do padrão.
– Adjust Color: Especifica a cor do padrão.

4 Clique na tecla [OK].

2
Nota 
Se a caixa de verificação "Do not show this window when setting" estiver seleccionada, a caixa de 
diálogo não aparece quando esta função é especificada. A caixa de diálogo pode ser apresentada 
clicando no botão [Settings].
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Imprimir a data e a hora

É possível imprimir a data e a hora num documento.

1 Seleccione a caixa de verificação "Date/Time".

É apresentada a caixa de diálogo Data/Hora.

2 Especifique o formato e a posição de impressão da data e hora.

– Format: Apresenta o formato de impressão da data e hora.
– Pages to Print: Especifica as páginas onde serão impressas a data e a hora.
– Text Color: Especifica a cor de impressão do texto.
– Print Position: Especifica a posição de impressão.

3 Clique na tecla [OK].

2
Nota 
Se a caixa de verificação "Do not show this window when setting" estiver seleccionada, a caixa de 
diálogo não aparece quando esta função é especificada. A caixa de diálogo pode ser apresentada 
clicando no botão [Settings].
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Imprimir os números de página

É possível imprimir os números das páginas num documento.

1 Seleccione a caixa de verificação "Page Number".

É apresentada a caixa de diálogo Page Number.

2 Especifique o formato e a posição de impressão do número de página.

– Starting Page: Especifica a página onde o número de página começará a ser impresso.
– Starting Page Number: Especifica o número a partir do qual serão impressos os números de página.
– Cover Mode: Se forem anexadas folhas de capa, especifica onde deve ser impresso o número de 

página na capa dianteira ou na contra-capa.
– Text Color: Especifica a cor de impressão do texto.
– Print Position: Especifica a posição de impressão.

3 Clique na tecla [OK].

2
Nota 
Se a caixa de verificação "Do not show this window when setting" estiver seleccionada, a caixa de 
diálogo não aparece quando esta função é especificada. A caixa de diálogo pode ser apresentada 
clicando no botão [Settings].
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Imprimir um cabeçalho e um rodapé

Pode imprimir um cabeçalho e um rodapé num documento.

1 Seleccione e caixa de verificação "Header/Footer".

Aparece a caixa de diálogo Header/Footer.

2 Especifique as definições de impressão e as páginas para o cabeçalho e o rodapé.

– Recall Header/Footer: seleccione a definição de cabeçalho e rodapé registada nesta máquina.
– Distribution Control Number: exibe o número de cópia no cabeçalho ou no rodapé quando imprime 

múltiplas cópias. O número de início ou o número de dígitos que estão disponíveis podem ser 
especificados.

– Pages: especifica as páginas onde imprime o cabeçalho ou o rodapé.
– Text Color: especifica a cor do texto para impressão.

3 Clique no botão [OK].

2
Nota 
Se a caixa de verificação "Do not show this window when setting" estiver seleccionada, a caixa de 
diálogo não aparece quando esta função é especificada. A caixa de diálogo pode ser apresentada 
clicando no botão [Settings].
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3.22 Quality (controlador PPD para Mac OS X)

Select Color: Especifica a impressão a cores ou em tons de cinzento.

Glossy Mode: Imprime com brilho.

Color Settings: Imprime com uma qualidade adequada ao documento original seleccionado.
Document: Imprime com uma qualidade adequada a documentos com muitos caracteres.
Photo: Imprime com uma qualidade adequada a fotografias.
DTP: Imprime com uma qualidade adequada a documentos produzidos utilizando DTP.
Web: Imprime com uma qualidade adequada à impressão de páginas Web.
CAD: Imprime com uma qualidade adequada à impressão de dados CAD.

Quality Adjustment: Ajusta a qualidade da imagem. Especifica a cor correspondente e o perfil para o texto, 
fotos e gráficos de cada objecto num documento.
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3.23 Enviar um fax

Operações de fax

2
Aviso 
Para utilizar a função de fax, é necessário instalar o kit de fax opcional neste equipamento. Além disso, 
é necessário activar o kit de fax no separador Configuração, após a instalação.

1 Crie os dados que pretende, utilizando qualquer aplicação.

2 No menu [File] seleccione "Print".

3 Em "Nome da Impressora", seleccione "C451 FAX"/"C550 FAX"/"C650 FAX".

4 Clique no botão [Preferências] ou no botão [Propriedades] para alterar as definições do controlador de 
fax conforme seja necessário.

– Clicando no botão [Preferências] ou no botão [Propriedades] na caixa de diálogo Imprimir, é 
possível especificar as definições de cada modelo na caixa de diálogo Preferências de Impressão 
de Fax que é apresentada. Para detalhes, consulte "Configurar o controlador de fax para Windows" 
na página 3-86.

5 Clique no botão [Imprimir].

É apresentada a caixa de diálogo Fax Transmission Popup.

6 Introduza o nome e o número de fax do destinatário nas caixas de texto "Nome" e "Número de FAX".

7 Clique no botão [Adic. Destinatarios].

– Para adicionar múltiplos destinatários, repita os passos 6 e 7. É possível adicionar até 100 
destinatários.

– Para eliminar um destinatário da lista, clique no botão [Eliminar da Lista].

8 Caso necessário, clique no botão [Detalhes do Modo de Fax], para especificar os detalhes de definição 
do modo de fax, ou seleccione a caixa de verificação "Capa do FAX", para criar uma folha de rosto de 
fax.

– Para mais detalhes, consulte "Especificar as definições de transmissão" na página 3-82, ou "Criar 
uma folha de rosto de fax" na página 3-83.



3 Operações de Impressão

3-80 bizhub C451/C550/C650

9 Clique na tecla [OK].

Os dados de fax são enviados através desta máquina.

2
Nota 
Podem ser introduzidos até 80 caracteres na caixa de texto "Nome".

É possível introduzir até 38 caracteres (números 0 a 9, hífenes (-), #, *, P e T) na caixa de texto "Número 
de FAX". Para enviar um fax para o estrangeiro, tenha o cuidado de introduzir previamente o código do 
país.

Altere o modo de transmissão conforme seja necessário.
ECM: Especifica o ECM (Error Correction Mode – Modo de Correcção de Erros). Se a caixa de 
verificação "V.34 Mode" estiver seleccionada, não é possível desmarcar a caixa de verificação "ECM".
Modo de Transmissão Internacional: Reduz a velocidade ao enviar faxes para o estrangeiro. Seleccione 
esta caixa de verificação se ocorrerem erros ao enviar faxes para o estrangeiro.
Modo V.34: Especifica o modo de fax Super G3. Para operações de fax normais, deixe esta caixa de 
verificação seleccionada. Desmarque-a apenas se não for possível transmitir no modo de destinatário.

É possível especificar os números de fax que estão registados na lista telefónica clicando no botão 
[Adicionar da Lista Telefónica]. Para detalhes, consulte "Seleccionar um destinatário a partir da lista 
telefónica" na página 3-81.

É possível adicionar os nomes e números de fax introduzidos à pasta "Entrada Simples" da lista 
telefónica, clicando no botão [Registar na lista telefónica].
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Seleccionar um destinatário a partir da lista telefónica

2
Nota 
Para utilizar a lista telefónica, é necessário que os nomes e números de fax dos destinatários sejam 
previamente adicionados à lista telefónica. Para detalhes, consulte "Adicionar um destinatário à lista 
telefónica" na página 3-89.

1 Ao enviar um fax, clique no botão [Adic. a partir da lista telef.] na caixa de diálogo Fax Transmission 
Popup.

– Para abrir a caixa de diálogo Fax Transmission Popup, siga os passos 1 a 5, em "Operações de 
fax". Para detalhes, consulte "Operações de fax" na página 3-79.

2 Seleccione "Personal List" ou "Group" a partir da lista apresentada do lado esquerdo da caixa de 
diálogo, para apresentar o destinatário pretendido em "Personal Information".

– Clique no botão [Find] para especificar as condições de pesquisa de um destinatário.

3 Seleccione o nome do destinatário ao qual pretende enviar um fax e, em seguida, clique no botão [Add 
Recipients].

– É possível adicionar múltiplos destinatários do mesmo modo. É possível adicionar até 100 
destinatários.

– Para eliminar um destinatário, clique no botão [Delete].
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– Se tiverem sido adicionados destinatários a um grupo, é possível adicionar todos os membros do 
grupo a "Recipient List" (transmissão de grupo), seleccionando um nome de grupo e, em seguida, 
clicando no botão [Add Recipients]. 

4 Clique na tecla [OK].

Os nomes que foram especificados são adicionados à "Recipient List" e a caixa de diálogo Fax 
Transmission Popup é novamente apresentada.

Especificar as definições de transmissão

Ao enviar um fax, é possível especificar as definições de transmissão na caixa de diálogo Detalhes do Modo 
de Fax, que é apresentada quando o botão [Detalhes do Modo de Fax] é clicado, na caixa de diálogo Fax 
Transmission Popup.

Impr. Ficheiro do Destinatário: Imprime o documento depois do envio de um fax.

Tempo. de Envio: Define a hora de transmissão. Ao clicar no botão [Reflectir hora actual], é apresentada a 
hora actual definida no computador nas caixas "Hora de Envio".

Sub-endereço: Especifica o endereço sub para envio de faxes confidenciais, utilizando códigos-F. 

ID do Remetente: Especifica a ID do remetente, para envio de faxes confidenciais, utilizando códigos-F. 

2
Nota 
Ao utilizar Temporizador de Envio, verifique se a hora definida no computador está sincronizada com 
a hora nesta máquina. Se a hora da transmissão anterior à hora actual desta máquina, o fax será 
enviado no dia seguinte.

Se pretender enviar faxes confidenciais, utilizando códigos-F, para outro modelo de fax, introduza o 
endereço sub e a ID do remetente nas caixas de texto "Sub-endereço" e "ID do Remetente" É possível 
introduzir até 20 caracteres (números 0 a 9) na caixa de texto "Sub Endereço". É possível introduzir até 
20 caracteres (números 0 a 9, #, e *) na caixa de texto "ID do Remetente". 



bizhub C451/C550/C650 3-83

Operações de Impressão 3
Criar uma folha de rosto de fax

Ao enviar um fax, é possível anexar uma folha de rosto à mensagem de fax, seleccionando a caixa de 
verificação "Capa do FAX" na caixa de diálogo Fax Transmission Popup. É possível editar as folhas de rosto 
na caixa de diálogo Definições de Capa do Fax, que é apresentada ao clicar no botão [Definições] na caixa 
de diálogo Fax Transmission Popup.

Na caixa de diálogo Definições de Capa do Fax, é possível alterar as definições nos separadores Básico, 
Destinatário, Remetente, ou Imagem, alternando entre cada ecrã.

1 Seleccione a caixa de verificação "Capa do FAX" na caixa de diálogo Fax Transmission Popup.

2 Clique no botão [Definições].

É apresentada a caixa de diálogo Definições da Capa do Fax.

3 Seleccione o formato da folha de rosto, na lista pendente "Tamanho da Capa".

4 No separador Básico, especifique o formato da folha de rosto e o assunto do fax.

– Estilo: Selecciona o desenho da folha de rosto. 
– Assunto: Introduz o assunto do fax a enviar. É possível introduzir até 64 caracteres na caixa de texto 

"Assunto".
– Data: Especifica a data. Seleccione um formato ou introduza qualquer formato. Se introduzir um 

formato, é possível introduzir até 20 caracteres na caixa de texto "Introduzir Arbitrariamente".
– Páginas: Especifica o número de páginas a enviar.
– Comentário: Introduz o texto a ser apresentado na caixa observações. É possível introduzir até 640 

caracteres na caixa de texto "Comentário", e as mudanças de linha são convertidas em dois 
caracteres.
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5 Especifique as informações do destinatário no separador Receptor.

– Padrão: Especifica texto padrão.
– Detalhes: Especifica os detalhes descritos em "Detalhes de definições do destinatário".
– Carregar com nome conjunto: Lista o destinatário com nomes conjuntos. Os itens listados são os 

itens mostrados em "Lista de Destinatários" na caixa de diálogo Fax Transmission Popup.
– Alterar cada destinatário: Altera a descrição de cada destinatário. Os itens listados são os itens 

mostrados em "Lista de Destinatários" na caixa de diálogo Fax Transmission Popup.
– Carregar informações definidas: Lista as informações que foram introduzidas nas caixas de texto 

"Empresa", "Departamento", "Nome" e "Número de FAX".
– Ler: Lê as informações do primeiro destinatário para a caixa de informações.
– É possível criar até 40 folhas de capa separadas se estiver seleccionada a opção "Alterar cada 

destinatário".
– Mesmo que esteja seleccionada a opção "Alterar cada destinatário", o primeiro destinatário é 

apresentado como amostra em "Pré-visual.".
– Se estiverem seleccionadas as opções "Carregar com nome conjunto" e "Alterar cada 

destinatário", os nomes que foram adicionados são introduzidos, mas não é possível adicionar 
títulos.

– Se não for especificado um destinatário na caixa de diálogo Fax Transmission Popup, não é 
possível seleccionar "Carregar informações definidas". Além disso, também não será possível 
seleccionar essa opção no separador Fax na caixa de diálogo Preferências de Impressão de Fax.
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6 Especifique as informações do remetente no separador Emissor. 

Seleccione a caixa de verificação das informações que pretende listar e, em seguida, introduza as 
informações.

7 Para posicionar gráficos, tais como o logotipo da empresa ou um mapa na folha de rosto, especifique 
o ficheiro de imagem no separador Imagens.
Seleccione a caixa de verificação "Zoom" para especificar o formato, e defina a posição com os valores 
nas caixas "X" e "Y".

8 Verifique as definições especificadas. 
Clique no botão [Verificar] para verificar uma imagem de previsualização ampliada.

– Clique no botão [Adic.] para guardar as definições da folha de rosto. Será então possível recuperar 
as definições a partir da lista pendente "Definições da capa", da próxima vez que for utilizada uma 
folha de rosto.

9 Clique na tecla [OK].
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3.24 Configurar o controlador de fax para Windows

Definições comuns

A tabela que se segue descreve as definições e botões comuns que são apresentadas em todos os 
separadores.

2
Aviso 
Para activar qualquer opção instalada, é necessário especificar as definições de Opção de Dispositivo.

Botão Função

OK Clique neste botão para fechar a caixa de diálogo e aplicar as definições que te-
nham sido alteradas.

Cancelar Clique neste botão para cancelar as definições que tenham sido alteradas e fechar 
a caixa de diálogo.

Ajuda Clique neste botão para consultar a Ajuda para cada item na caixa de diálogo ac-
tualmente apresentada.

Adic. (Definição favorita) Clique neste botão para guardar as definições actuais e para as ver posteriormen-
te.

Editar (Definição favorita) Clique neste botão para alterar as definições guardadas.

Pré-def. Clique neste botão para repor as predefinições seleccionadas durante a instalação 
do controlador.

Ver É apresentada uma previsualização da apresentação da página, conforme especi-
ficada nas definições actuais, e pode ser verificada uma imagem de previsualiza-
ção do trabalho de impressão.
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Separador Fax

Separador Básico

Separador Apresentação

Separador Carimbo/Composição

Separador Configuração

2
Nota 
Para ver o separador Configurar no Windows 2000/XP/NT 4.0/Server 2003 , clique com o botão direito 
do rato no ícone da "C451 FAX"/"C550 FAX"/"C650 FAX" e clique em "Propriedades".

Não é possível utilizar a função [Adquirir Informações do Dispositivo] se não estiver ligado ou não 
houver comunicação com este equipamento.

Item Função

Resoluão Especifica a resolução do fax.

Impr. Ficheiro do Destinatário Imprime o documento depois do envio do fax.

Temp. de Envio Define a hora de transmissão. Ao clicar no botão [Reflectir hora actual], é apresen-
tada a hora actual definida no computador nas caixas "Hora de Envio".

Sub-endereço Especifica o endereço sub para envio de faxes confidenciais, utilizando códigos-F. 

ID do Remetente Especifica a ID do remetente para envio de faxes confidenciais, utilizando 
códigos-F. 

Capa Especifica a folha de rosto de fax.

Lista Telefónica Edita a lista telefónica

Item Função

Orientação Original Especifica a orientação do documento original.

Formato Original Especifica o formato do documento original.

Tam. do Papel Especifica o formato do papel de saída do destinatário. É ampliado ou reduzido 
automaticamente quando a definição Formato Original for alterada.

Zoom Especifica a taxa de ampliação e redução.

[Autent./Registro Conta] Especifica o nome e palavra-passe do utilizador, ao executar a autenticação do uti-
lizador, e o nome e palavra-passe do departamento ao executar acompanhamento 
de conta neste equipamento.

Item Função

Combinação Imprime múltiplas páginas numa página, ou uma folha do documento original em 
múltiplas páginas. Os detalhes podem ser especificados clicando no botão [Deta-
lhes de Combinação].

Saltar Páginas em Branco Não imprime páginas em branco nos dados.

Item Função

Marca de água Imprime uma marca d'água (carimbo de texto) na página que está a ser impressa. 
É possível adicionar, alterar ou eliminar marcas d'água clicando no botão [Editar].

Item Função

Opção de Dispositivo Especifica o estado das opções que estão instaladas no equipamento e o estado 
das funções de autenticação do utilizador e de acompanhamento de conta. Espe-
cifica o estado de cada item da lista pendente "Definição".

Adquirir Informações do Dispo-
sitivo

Comunica com este equipamento para ler o estado das opções instaladas.

Adquirir Definições Especifica o estado da ligação que executa, obtendo informações acerca das op-
ções.



3 Operações de Impressão

3-88 bizhub C451/C550/C650

Separador Definições

2
Nota 
Para ver o separador Definições no Windows 2000/XP/NT 4.0/Server 2003 , clique com o botão direito 
do rato no ícone da "C451 FAX"/"C550 FAX"/"C650 FAX" e clique em "Propriedades".

Item Função

Apresentar Mensagem de Res-
trição

Apresenta uma mensagem quando funções que não podem ser especificadas si-
multaneamente foram activadas a partir do controlador da impressora.

Apresentar papel definido em 
Propriedades do Servidor da 
Impressora

Utiliza o papel que foi adicionado em [Propriedades do Servidor] na pasta da im-
pressora.

Verificar definições de Autenti-
cação antes de imprimir

Verifica as definições de autenticação deste equipamento antes de imprimir e apre-
senta uma mensagem se as definições não forem compatíveis.

Abrir Diálogo de Autenticação 
ao imprimir

Apresenta a caixa de diálogo Autenticação de Utilizador/Acompanhamento de 
Conta quando é especificado um trabalho de impressão, para introduzir o nome do 
utilizador e o nome do departamento.
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3.25 Utilizar uma lista telefónica

Adicionar um destinatário à lista telefónica

Ao enviar um fax, é possível recuperar os números de fax frequentemente utilizados, adicionando-os a uma 
lista telefónica. É possível adicionar uma lista telefónica a partir do separador Fax na caixa de diálogo 
Preferências de Impressão de Fax.

1 A partir do separador Fax na caixa de diálogo Preferências de Impressão de Fax, clique no botão [Lista 
Telefónica].

É apresentada a caixa de diálogo de Entrada de Lista Telefónica.

2 No lado esquerdo da caixa de diálogo, seleccione "Personal List" e, em seguida, clique no botão [Add 
New].

É apresentada a caixa de diálogo Personal Information\\Personal List.

3 Introduza as informações adequadas nas caixas de texto "Name", "Fax Number", "Company" e 
"Department".
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– Se introduzir um nome para uma folha de rosto de fax, não é possível adicionar títulos. Para 
adicionar um título a uma folha de rosto de fax, adicione o título na caixa de texto "Name".

– É possível introduzir até 80 caracteres nas caixas de texto "Name", "Company" e "Department".
– É possível introduzir até 38 caracteres (números 0 a 9, hífenes (-), espaços, #, *, E, P e T) na caixa 

de texto "FAX Number". Para enviar um fax para o estrangeiro, tenha o cuidado de introduzir 
previamente o código do país.

– Altere o modo de transmissão conforme seja necessário.
ECM: Especifica o ECM (Error Correction Mode – Modo de Correcção de Erros). Se a caixa de 
verificação "V.34 Mode" estiver seleccionada, não é possível desmarcar a caixa de verificação 
"ECM".
Modo de Transmissão Internacional: Reduz a velocidade ao enviar faxes para o estrangeiro. 
Seleccione esta caixa de verificação se ocorrerem erros ao enviar faxes para o estrangeiro.
Modo V.34: Especifica o modo de fax Super G3. Para operações de fax normais, deixe esta caixa 
de verificação seleccionada. Desmarque-a apenas se não for possível transmitir no modo de 
destinatário.

4 Para adicionar um destinatário a um grupo, seleccione a caixa de verificação do grupo ao qual 
pretende adicionar o destinatário.

– Ao adicionar um destinatário um grupo, é possível especificar o destinatário num grupo 
(transmissão de grupo). Para enviar faxes a membros específicos do grupo, torna-se útil adicioná-
los a um grupo.

– É possível seleccionar e adicionar diversos grupos.
– É possível alterar o nome do grupo.

5 Clique na tecla [OK].

As informações do destinatário são registadas e adicionadas a "Personal Information".
Se foi especificado um grupo, o grupo que foi adicionado é igualmente apresentado em "Group".

6 Clique no botão [OK].
Se foi adicionado um nome, a edição da lista telefónica está concluída.
A primeira vez que registar uma lista telefónica, é apresentada uma caixa de diálogo para confirmar se 
pretende guardar a lista telefónica.

7 Clique no botão [Yes].

Aparece a caixa de diálogo Guardar Como.
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8 Especifique a localização de armazenamento, introduza o nome do ficheiro e, em seguida, clique no 

botão [Guardar].

A lista telefónica é guardada como ficheiro.

2
Nota 
A caixa de diálogo Guardar Como é apresentada quando uma lista telefónica é registada pela primeira 
vez. A caixa de diálogo Guardar Como não é apresentada a partir da segunda vez que a lista telefónica 
é alterada, pois o ficheiro da lista telefónica será automaticamente substituído.

O ficheiro de lista telefónica guardado é apresentado automaticamente da próxima vez que abrir a lista 
telefónica. Para abrir uma lista telefónica diferente, seleccione "Abrir" no menu "Ficheiro" na caixa de 
diálogo Entrada de Lista Telefónica. Se tiverem sido guardadas diversas listas telefónicas, é possível 
utilizar as listas telefónicas alternando entre elas.

É possível criar uma nova lista telefónica clicando em "Novo" no menu "Ficheiro" na caixa de diálogo 
Entrada de Lista Telefónica. É possível guardar um ficheiro com um nome diferente clicando em 
"Guardar Como" no menu "Ficheiro".

A extensão dos ficheiros de lista telefónica é ".csv".
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Editar uma lista telefónica

É possível alterar facilmente as informações pessoais que foram registadas, alterar os nomes dos grupos, 
editar ou organizar as listas telefónicas.

Para alterar as informações pessoais:
Seleccione o nome que pretende alterar em "Personal List", do lado esquerdo da caixa de diálogo, e, em 
seguida, clique no botão [Edit] do lado direito. É apresentada a mesma caixa de diálogo Personal 
Information\\Personal List que foi apresentada quando registou a lista telefónica, permitindo-lhe alterar as 
informações.

É possível seleccionar o nome que pretende alterar a partir da "Personal List" no lado esquerdo da caixa de 
diálogo, e é possível eliminar um destinatário clicando no botão [Delete], no lado direito. Se for eliminado um 
destinatário, este é eliminado também do grupo registado.

2
Nota 
Ao enviar um fax, os nomes e números de fax que foram introduzidos manualmente e registados 
clicando no botão [Register To Phone Book] são apresentados na pasta "Simple Entry" da lista 
telefónica.



bizhub C451/C550/C650 3-93

Operações de Impressão 3
Para alterar um destinatário registado num grupo

% Na "Personal List", no lado esquerdo da caixa de diálogo, seleccione o nome que pretende alterar e, 
em seguida, seleccione ou desmarque a caixa de verificação do grupo, na lisa pendente "Select 
Group".

2
Nota 
É ainda possível adicionar um destinatário a um grupo arrastando o nome do destinatário a partir da 
"Personal List", no lado esquerdo da caixa de diálogo, para o grupo pretendido. No entanto, não é 
possível arrastar um nome para fora do grupo.

É possível adicionar até 100 destinatários a um grupo.

Para alterar o nome de um grupo

% Seleccione o grupo que pretende alterar em "Group", no lado esquerdo da caixa de diálogo, e, em 
seguida, especifique "Change Group Name" no menu "Edit".

Para criar uma pasta

% Seleccione "Personal List" no lado esquerdo da caixa de diálogo e, em seguida, especifique "Add 
Folder" no menu "Edit". 
É possível mover nomes da "Personal List" arrastando-os para uma pasta.

2
Nota 
É igualmente possível mover nomes para a pasta pretendida, clicando num nome com o botão direito 
do rato e seleccionando "Copy" ou "Cut", e, em seguida, seleccionando "Paste" na pasta de destino.

É possível introduzir até 40 caracteres como nome da pasta.

Uma pasta pode conter até três camadas.

Para editar uma pasta, seleccione a pasta pretendida e, em seguida, clique no botão [Edit].

Para eliminar uma pasta, seleccione a pasta pretendida e, em seguida, clique no botão [Delete].

Para pesquisar as informações pessoais

% Clique no botão [Find], no lado esquerdo da caixa de diálogo, para apresentar a caixa de diálogo 
Procurar, na qual é possível especificar as condições de pesquisa.
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4 Operações de Caixa

4.1 Guardar cópias em caixas de utilizador

Definições que podem ser guardadas e alteradas

Entre as várias funções que podem ser especificadas antes de efectuar cópias, existem funções sujas 
definições podem ser guardadas e existem outras que não podem ser guardadas, mas que podem ser 
definidas quando imprime. As funções cujas definições podem ser guardadas e as que podem ser alteradas 
estão listadas abaixo.

o disponível
e não disponível

!
Detalhe 
As definições de Dobragem/ Encadernação e Agrafar ao Centro/Dobragem estão apenas disponíveis 
se estiver um finalizador opcional instalado. 

As definições de Furar estão apenas disponíveis se o finalizador opcional e o kit furar estiverem 
instalados.

Tipo de função Função Que pode ser guarda-
da

Pode ser definida ao 
imprimir

Número de cópias e o

Selecção do tabuleiro de papel o e

Selecção do tabuleiro de saída o e

Definições básicas do 
ecrã

Color o e

Papel o e

Zoom o e

Original > Cópia o o

bizhub C451: 
Agrafar Centro & Dobrar

o o

bizhub C550/C650: 
Dobrar/Encadernar

o o

Intercalar/Grupo o o

Furar o o

Agrafar o o

Duplex/N-em-1 Combinar o e

Qualidade/Densidade Original Type o e

Densidade o e

Ajuste do Fundo o e

Aplicação Introdução de folha/capa/
capítulo

o o

Editar cor o e

Margem da página o o

Carimbo/Composição o o
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Guardar documentos copiados

É possível guardar documentos copiados em caixas do utilizador. Especifique as seguintes informações 
quando guardar documentos copiados.

!
Detalhe 
O documento pode ser guardado nos seguintes tipos de caixas do utilizador.

Caixas de utilizador público

Caixas de utilizador pessoal (quando são especificadas definições de autenticação do utilizador)

Caixas de utilizador de grupo (quando são especificadas definições de acompanhamento de conta)

Caixa de Utilizador de Anotações

1 Prima a tecla [Cópia] no painel de controlo.

2 Toque em [Aplicação].

3 Toque em [Guardar Cx. Utiliz.].

É apresentado o ecrã Caixa do Utilizador.

4 Seleccione a caixa do utilizador onde pretende que os dados sejam guardados. Toque em [Caixa 
Utiliz].

Parâmetro Descrição

Caixa do Utilizador Especifique a caixa do utilizador onde pretende que os dados sejam guardados.

Nome do Documento Introduza 30 caracteres ou menos para o nome do documento a guardar.

Impr. Página Para fazer cópias do documento enquanto o guarda, toque em [Sim].
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5 Toque no separador da caixa de utilizador pretendida e, em seguida, toque no botão da caixa do 

utilizador para a seleccionar.

– Para introduzir um número de caixa do utilizador para especificar a caixa do utilizador, toque em 
[Introd. No. Caixa Utilizador].

– Para guardar o documento na Caixa de Utilizador de Anotações, toque em [Sistema] e, em seguida, 
toque em [Anotação Caixa Utiliz.] para seleccionar a caixa do utilizador.

O botão correspondente à caixa do utilizador seleccionada aparece seleccionado.

? É necessária uma palavra-passe para guardar dados?
% Não é necessário introduzir a palavra-passe ao guardar dados, mesmo que tenha sido especificada 

uma palavra-passe para a caixa do utilizador.

6 Toque em [OK].

7 Especifique o nome do documento a guardar. Para modificar o nome especificado automaticamente, 
toque em [Nome Docum.].
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8 Depois de digitar o nome, toque em [OK].

– Para mudar o nome, toque em [Apagar] até os caracteres serem eliminados e, em seguida, digite o 
nome novo.

– Para apagar a totalidade do texto, prima a tecla [C] (apagar).

9 Seleccione se pretende imprimir uma cópia ou não quando guardar os dados. Para imprimir uma cópia, 
toque em [Sim].

10 Toque em [OK].

11 Especifique as definições de cópias necessárias.

– Se foi definida uma função de Caixa do Utilizador, o botão [Guardar Cx. Utiliz.] aparece 
seleccionado.

12 Carregue o documento no ADF ou posicione-o no vidro de originais.

13 Prima a tecla [Iniciar] no painel de controlo.

– Se foi seleccionada a opção "Sim" ao lado de "Impr. Página", o documento digitalizado é copiado 
e os dados do documento são guardados na caixa do utilizador especificada.

– Se foi seleccionada a opção "Não" ao lado de "Impr. Página", os dados do documento digitalizado 
são guardados na caixa do utilizador especificada.

!
Detalhe 
Para mais detalhes acerca da impressão de documentos guardados numa caixa do utilizador, consulte 
"Síntese da impressão de documentos" na página 4-34.
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4.2 Guardar digitalizações em caixas de utilizador
É possível guardar imagens digitalizadas em caixas do utilizador. Os destinos de caixa do utilizador podem 
ser registados no livro de endereços, ou pode ser especificado directamente um destino de caixa do 
utilizador.

Os procedimentos seguintes descrevem como seleccionar um destino de caixa do utilizador, como 
especificar directamente uma caixa do utilizador e como guardar a partir do modo Caixa do Utilizador.

!
Detalhe 
O documento pode ser guardado nos seguintes tipos de caixas do utilizador.

Caixas de Utilizador Público
Caixas de Utilizador Pessoal (quando são especificadas definições de autenticação do utilizador)
Caixas de Utilizador de Grupo (quando são especificadas definições de acompanhamento de conta)
Caixa de Utilizador de Anotações (apenas quando é introduzida directamente)

Utilizar um destino de caixa do utilizador

Um destino onde foi registada uma caixa do utilizador designa-se por "destino de caixa do utilizador".

Os destinos de caixa do utilizador são guardados no separador Livro Endereços e identificados por 
"Caixa Utiliz." como tipo de destino. Os procedimentos seguintes descrevem como seleccionar um destino 
de caixa do utilizador, previamente registado, para guardar dados.

2
Nota 
Se for utilizado um destino de caixa do utilizador, o documento é guardado automaticamente com o 
nome predefinido.

1 Prima a tecla [Fax/Leitura] no painel de controlo.

É apresentado o ecrã do modo Fax/Leitura.

2 Toque em [Livro Endereços].

Os destinos registados são apresentados.
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3 Toque no botão do destino de caixa do utilizador, para o seleccionar.

4 Especifique as definições de digitalização necessárias.

5 Carregue o documento no ADF ou posicione-o no vidro de originais.

6 Prima a tecla [Iniciar] no painel de controlo.

O documento é digitalizado e os dados são guardados.

Introduzir destinos directamente

Utilizar o painel de controlo para digitar directamente o destino de caixa do utilizador designa-se por 
"entrada directa".

2
Nota 
Se a opção "Entrada Manual de Endereço" (apresentada tocando em [Defin. Segurança] no ecrã de 
Definições do Administrador e, em seguida, no botão [Detalhes Segurança]) estiver definida para 
"Restringir", não aparece o botão [Entrada Directa].

1 Prima a tecla [Fax/Leitura] no painel de controlo.

É apresentado o ecrã do modo Fax/Leitura.

2 Toque em [Entrada Directa].
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3 Toque em [Caixa Utiliz.].

É apresentado o ecrã de caixa de utilizador.

4 Seleccione a caixa do utilizador onde pretende que os dados sejam guardados. Toque em [Caixa 
Utiliz].

– Para guardar o documento na Caixa de Utilizador de Anotações, toque em [Definições de Leitura], 
depois em [Aplicação] e, em seguida, toque em [Anotações] para seleccionar a caixa do utilizador.

5 Toque no separador da caixa do utilizador pretendida e, em seguida, seleccione a caixa do utilizador.

– Para introduzir um número de caixa do utilizador para especificar a caixa do utilizador, toque em 
[Introd. No. Caixa Utilizador].

O botão correspondente à caixa do utilizador seleccionada aparece seleccionado.
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6 Verifique o nome do documento a guardar. Toque em [Nome Docum.].

– O nome predefinido surge ao lado do "Nome Docum.". Para mudar o nome, toque em [Apagar] até 
os caracteres serem eliminados e, em seguida, digite o nome novo.

– Para apagar a totalidade do texto, prima a tecla [C] (apagar).

7 Digite o nome do documento e, em seguida, toque em [OK].

8 Toque em [OK].

O separador Entrada Directa surge novamente. O número da caixa do utilizador especificada é 
apresentado em "Destinos de Transmissão".

9 Especifique as definições de digitalização necessárias.

10 Carregue o documento no ADF ou posicione-o no vidro de originais.

11 Prima a tecla [Iniciar] no painel de controlo.

2
Nota 
Só é possível especificar um único destino de caixa do utilizador com uma transmissão única, mas é 
possível especificar diversos destinos de e-mail e fax.
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Guardar na modo da caixa do utilizador

Prima a tecla [Box] no painel de controlo e, em seguida, digite directamente o destino da caixa do utilizador. 
Os documentos a guardar podem ser utilizados do mesmo modo que os dados de digitalização guardados.

1 Prima a tecla [Box] no painel de controlo.

É apresentado o ecrã Operações da Caixa de Utilizador.

2 Toque em [Guardar Documento].

3 Toque no separador da caixa do utilizador pretendida e, em seguida, seleccione a caixa do utilizador.

– Para guardar o documento na Caixa de Utilizador de Anotações, toque em [Sistema] e, em seguida, 
toque em [Anotação Caixa Utiliz.] para seleccionar a caixa do utilizador.

– Para introduzir um número de caixa do utilizador para especificar a caixa do utilizador, toque em 
[Introd. No. Caixa Utilizador].

O botão correspondente à caixa do utilizador seleccionada aparece seleccionado.

4 Toque em [OK].

É apresentado o ecrã Guardar Documento.
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5 Verifique o nome do documento a guardar. Toque em [Nome Docum.].

– O nome predefinido surge ao lado do "Nome Docum.". Para mudar o nome, toque em [Apagar] até 
os caracteres serem eliminados e, em seguida, digite o nome novo.

– Para apagar a totalidade do texto, prima a tecla [C] (apagar).

6 Digite o nome do documento e, em seguida, toque em [OK].

7 Toque em [OK].

8 Especifique as definições de digitalização necessárias.

9 Carregue o documento no ADF ou posicione-o no vidro de originais.

10 Toque em [Iniciar] ou prima a tecla [Iniciar] no painel de controlo.

2
Nota 
Apenas é possível especificar um único destino de caixa do utilizador com uma única transmissão.
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4.3 Guardar impressões em caixas de utilizador
Se o controlador da impressora desta máquina estiver instalado num computador da rede, o documento 
pode ser guardado numa caixa do utilizador com a mesma operação utilizada para o imprimir.

!
Detalhe 
O documento pode ser guardado nos seguintes tipos de caixas do utilizador. É necessário introduzir o 
número da caixa do utilizador para guardar o documento.

Caixas de Utilizador Público
Caixas de Utilizador Pessoal (quando são especificadas definições de autenticação do utilizador)
Caixas de Utilizador de Grupo (quando são especificadas definições de acompanhamento de conta)
Caixa de Utilizador de Anotações

Guardar dados numa caixa do utilizador

1 Na aplicação, clique em "Imprimir" no menu "Ficheiro".

2 Clique no botão [Propriedades] ao lado do nome da impressora.
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3 Na lista "Método de Impressão", seleccione "Guardar na Cx do Utiliz." ou "Guar. na Cx. de Utiliz./Imp.".

4 Na caixa de diálogo Definições do Utilizador, introduza o nome do ficheiro e o número da caixa e, em 
seguida, clique no botão [OK].
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5 Clique na tecla [OK].

6 Clique no botão [OK] para começar a imprimir.

!
Detalhe 
Se tiverem sido especificadas definições de autenticação do utilizador e acompanhamento de conta, 
clique no botão [Autent./Registro Conta] e, em seguida, introduza o nome do utilizador para iniciar a 
sessão e as informações de conta. 

Guardar dados na caixa do utilizador de impressão segura

1 Na aplicação, clique em "Imprimir" no menu "Ficheiro".

2 Clique no botão [Propriedades] ao lado do nome da impressora.
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3 Na lista "Método de Impressão", seleccione "Guardar Impressão".

4 Na caixa de diálogo Definições de utilizador, digite a ID e a palavra-passe para o documento 
confidencial e, em seguida, clique no botão [OK].
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5 Clique na tecla [OK].

6 Clique no botão [OK] para começar a imprimir.

!
Detalhe 
Se tiverem sido especificadas definições de autenticação do utilizador e acompanhamento de conta, 
clique no botão [Autent./Registro Conta] e, em seguida, introduza o nome do utilizador para iniciar a 
sessão e as informações de conta.

Guardar dados na caixa do utilizador de PDF encriptado

Não pode ser especificado um comando para guardar um ficheiro na caixa de utilizador a partir da caixa de 
diálogo das Propriedades da impressora para um ficheiro PDF que requer a introdução de uma palavra-
passe, por forma a que a mesma possa ser aberta. Para imprimir a partir desta máquina, o ficheiro tem de 
ser guardado na Caixa de Utilizador PDF Encriptada.

O ficheiro pode ser guardado na Caixa de Utilizador PDF Encriptada de duas formas, tal como se segue.
- Guardando a partir da PageScope Direct Print
- Guardando com a impressão directa a partir da PageScope Web Connection

!
Detalhe 
Para mais detalhes sobre PageScope Direct Print consulte o manual respectivo.

Para mais detalhes acerca da impressão de um documento guardado na Caixa do Utilizador de PDF 
Encriptado, consulte "Caixa de utilizador de PDF encriptado" na página 4-58.
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4.4 Síntese de organização de documentos

Operações disponíveis no ecrã Alterar documento

As seguintes operações podem ser efectuadas a partir do ecrã Alterar documento.

A partir do ecrã Alterar documento, podem ser organizados documentos nas seguintes caixas de utilizador. 
As operações que podem ser efectuados com algumas caixas de utilizador podem ser limitadas. As 
limitações das operações são apresentadas abaixo.

o disponível
e não disponível

!
Detalhe 
Os documentos podem ser movidos ou copiados entre caixas de utilizador público, caixas de utilizador 
pessoal e caixas de utilizador de grupo.

Ao organizar documentos na Caixa de Utilizador de Impressão Segura, é necessário introduzir a ID e a 
palavra-passe para o documento confidencial.

Verificar os documentos guardados em caixas de utilizador

O procedimento seguinte descreve como verificar a lista de documentos guardados numa caixa de 
utilizador.

1 Prima a tecla [Box] no painel de controlo.

Função Descrição Referência 
da página

Apagar Dados que já não são necessários, como, por exemplo, documentos que 
já foram impressos ou transmitidos, podem ser eliminados.

p. 4-23

Editar Nome O nome de um documento guardado pode ser alterado. p. 4-24

Deslocar Os dados dos documentos que estão actualmente guardados numa caixa 
do utilizador podem ser movidos para outra caixa de utilizador público/cai-
xa de utilizador pessoal/caixa de utilizador de grupo.

p. 4-26

Copia Os dados dos documentos que estão actualmente guardados numa caixa 
do utilizador podem ser copiados para outra caixa de utilizador públi-
co/caixa de utilizador pessoal/caixa de utilizador de grupo.

p. 4-28

Detalhes do Docu-
mento

É possível verificar a data e a hora em que o documento foi guardado, bem 
como aceder uma imagem de previsualização.

p. 4-30

Função Caixas de utilizador 
público/pessoal/grupo

Caixa de Utilizador de 
Anotações

Caixa de utilizador de 
impressão segura

Apagar o o o

Editar Nome o o o

Deslocar o e e

Copia o e e

Detalhes do 
Documento

o o o
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2 Toque em [Alterar Documento].

3 A partir do separador Público, Pessoal ou Grupo, toque no botão da caixa de utilizador pretendida.

– O separador Pessoal apresenta apenas caixas de utilizador registadas no utilizador cuja sessão foi 
iniciada com autenticação do utilizador.

– O separador Grupo apresenta apenas caixas de utilizador da conta à qual o utilizador pertence, 
quando são especificadas definições de acompanhamento de conta.

4 Toque em [OK].

5 Se foi definida uma palavra-passe para a caixa do utilizador, introduza a palavra-passe e, em seguida, 
toque em [OK].
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É apresentada a lista de documentos guardados na caixa do utilizador.

2
Nota 
Se a opção "Funções de Proibição Quando Erro de Autent.", no modo de Administrador estiver definida 
para "Modo 2" e um utilizador introduzir uma palavra-passe de caixa incorrecta o número de vezes 
especificado, essa caixa é bloqueada e não pode continuar a ser utilizada. Contacte o administrador 
para cancelar as restrições operativas.

Descrição do ecrã Alterar documento

Por predefinição, são apresentadas imagens miniatura dos documentos guardados, bem como os nomes 
dos documentos. São apresentadas as seguintes informações.

O número de páginas é apresentado.

O nome do documento 
é apresentado.

Uma imagem miniatura da 
primeira página é apresentada.



bizhub C451/C550/C650 4-21

Operações de Caixa 4
Para verificar informações várias, tal como a data/hora em que o documento foi armazenado e o nome do 
documento, toque em [Exibir Lista].

Pesquisar um nome de caixa de utilizador

É possível pesquisar a caixa de utilizador pretendida pelo nome.

1 A partir do ecrã que contém uma lista de caixas de utilizador, toque em [Caixa de Pesquisa].

2 São apresentadas as caixas de utilizador referentes a cada carácter do índice.

O nome do utilizador que armazenou o documento e 
o modo em que o documento foi registado são apresentados.

O nome do documento 
é apresentado.

A data/hora em que o documento foi armazenado é apresentada. 
Toque para alternar entre a apresentação da lista por ordem ascendente ou descendente.
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3 Toque no botão de um carácter do índice para apresentar a lista de caixas de utilizador registadas 
nesse carácter do índice.

!
Detalhe 
É possível pesquisar um nome de caixa de utilizador a partir dos ecrãs Guardar Documento, Utilizar 
Documento ou Alterar documento.

São também apresentadas as caixas de utilizador pessoal e as caixas de utilizador de grupo que 
podem ser acedidas quando um utilizador tem sessão iniciada.
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4.5 Eliminar um documento
A partir do ecrã Alterar documento, os documentos que já não são necessários, como, por exemplo, 
documentos que já tenham sido impressos, podem ser eliminados.

1 A partir do ecrã Alterar documento, seleccione o documento que pretende eliminar.

– É possível seleccionar múltiplos documentos.
– Para seleccionar todos os documentos, toque em [Selec. Todos].
– Para cancelar a selecção de todos os documentos, toque em [Reiniciar].

2 Toque em [Apagar].

3 Verifique as informações sobre o documento que são apresentadas, toque em [Sim] e, em seguida, 
toque em [OK] para eliminar o documento.

Os documentos são eliminados.
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4.6 Mudar o nome do documento
O nome de um documento guardado pode ser alterado.

1 A partir do ecrã Alterar documento, seleccione o documento cujo nome pretende alterar.

– Não é possível alterar um nome se estiverem seleccionados diversos documentos.

2 Toque em [Editar Nome].

É apresentado o nome actual. 

3 Digite o nome novo.
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4 Toque em [Iniciar].

2
Nota 
O nome do documento é o nome do ficheiro enviado por e-mail para um servidor FTP ou SMB. 
Especifique um nome de documento de acordo com as condições do servidor de destino, ao 
transmitir.

O nome do documento pode também ser alterado quando o documento é transmitido.
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4.7 Mover um documento
Os dados dos documentos que estão actualmente guardados numa caixa do utilizador podem ser movidos 
para outra caixa de utilizador público/caixa de utilizador pessoal/caixa de utilizador de grupo.

2
Nota 
Um documento não pode ser movido se forem seleccionados vários documentos.

1 A partir do ecrã Alterar documento, seleccione o documento que pretende mover.

2 Toque em [Deslocar].

3 Especifique a caixa do utilizador para onde pretende que o documento seja movido.

? É necessária uma palavra-passe para mover dados para uma caixa de utilizador diferente?
% Não é necessário introduzir a palavra-passe ao mover dados para uma caixa de utilizador diferente, 

mesmo que tenha sido especificada uma palavra-passe para essa caixa.



bizhub C451/C550/C650 4-27

Operações de Caixa 4
4 Verifique as informações e, em seguida, toque em [Iniciar].

Os dados são movidos e é apresentada uma mensagem, indicando que a operação foi concluída.

5 Toque em [OK].

2
Nota 
A data e hora em que o documento foi movido é registada em "Tempo Armaz.".
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4.8 Duplicar um documento
Os dados dos documentos que estão actualmente guardados numa caixa do utilizador podem ser copiados 
para outra caixa de utilizador público/caixa de utilizador pessoal/caixa de utilizador de grupo.

2
Nota 
Um documento não pode ser copiado se forem seleccionados vários documentos.

1 A partir do ecrã Alterar documento, seleccione o documento que pretende copiar.

2 Toque em [Copia].

3 Especifique a caixa do utilizador para onde pretende que o documento seja copiado.

? É necessária uma palavra-passe para copiar dados para uma caixa de utilizador diferente?
% Não é necessário introduzir a palavra-passe ao copiar dados para uma caixa de utilizador diferente, 

mesmo que tenha sido especificada uma palavra-passe para essa caixa.
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4 Verifique as informações e, em seguida, toque em [Iniciar].

Os dados são copiados e é apresentada uma mensagem, indicando que a operação foi concluída.

5 Toque em [OK].

2
Nota 
A data e hora em que o documento foi copiado é registada em "Tempo Armaz.".
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4.9 Verificar detalhes do documento
É possível verificar os detalhes dos documentos guardados a partir do painel táctil.

As seguintes informações podem ser verificadas a partir do ecrã Detalhes do Documento.

!
Detalhe 
O ecrã pré-visualização pode ser apresentado tocando num botão na área de sub-apresentação ou 
tocando num botão no ecrã Detalhes do Documento.

Verifique os detalhes

2
Nota 
É possível seleccionar múltiplos documentos.

1 A partir do ecrã Alterar documento, seleccione o documento que pretende verificar.

2 Toque em [Detalhes do Documento].

É apresentado o ecrã Detalhes do Documento.

Item Descrição

Hora Guardada Apresenta a data e hora em que o documento foi guardado.

Nome Utiliz. Apresenta o modo (Leitura, Cópia ou Impressão) e o nome do utilizador que guardou o docu-
mento.

Nome Docum. Apresenta o nome do documento.

Nº de Páginas Apresenta o número de páginas do documento.

Trabalho Número Apresenta o número de trabalho quando o documento foi guardado.

Botão 
[Pré-visualização]

Toque neste botão para apresentar o ecrã Exibir Imagem Ampliada. Para detalhes, consulte 
"Operações do ecrã pré-visualização" na página 4-32.
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3 Verifique os detalhes do documento.

– Para seleccionar múltiplos documentos, toque em  e  para apresentar diferentes ecrãs.
– Para apresentar a pré-visualização, toque em [Pré-visualização].
– Para efectuar a operação a partir da área de sub-apresentação, toque em [Pré-visualização] na área 

de sub-apresentação e, em seguida, toque em [Detalhes].

4 Depois de verificar o documento, toque em [Fechar].
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Operações do ecrã pré-visualização

Tocar em [Exibir Imagem Ampliada] no ecrã Detalhes do Documento apresenta o ecrã Exibir Imagem 
Ampliada. A imagem pode ser visualizada em formato total ou ampliada 2, 4 ou 8 vezes o formato normal. 
O procedimento para verificar a imagem com uma ampliação de 4 vezes o formato normal é descrito abaixo.

!
Detalhe 
Com documentos que contenham múltiplas páginas, apenas pode ser verificada a imagem da primeira 
página.

Não é possível pré-visualizar o conteúdo de um documento guardado com encriptação.

1 A imagem é apresentada em formato total no ecrã Exibir Imagem Ampliada. Toque em [4e Zoom].

A imagem é apresentada com uma ampliação de 4 vezes o formato normal, e a área ampliada é 
identificada por uma caixa verde.

2 Para seleccionar uma área diferente a ampliar, toque nas setas da barra de deslocamento no lado 
direito e no fundo da imagem.

– Quando a selecção é deslocada para a direita:



bizhub C451/C550/C650 4-33

Operações de Caixa 4
– Quando a selecção é deslocada para baixo:

3 Depois de verificar a imagem, toque em [Fechar].
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4.10 Síntese da impressão de documentos

Operações disponíveis no ecrã utilizar documento

As seguintes operações podem ser efectuadas a partir do ecrã Utilizar Documento.

A partir do ecrã Utilizar Documento, é possível imprimir e transmitir documentos guardados nas seguintes 
caixas de utilizador. As operações que podem ser efectuados com algumas caixas de utilizador podem ser 
limitadas. As limitações das operações são apresentadas abaixo.

o disponível
e não disponível

Verificar os documentos guardados em caixas de utilizador

O procedimento seguinte descreve como verificar a lista de documentos guardados numa caixa de 
utilizador.

1 Prima a tecla [Box] no painel de controlo.

Função Descrição Referência da 
página

Imprimir Os documentos guardados em caixas de utilizador no modo de 
Cópia, Fax/Leitura ou Impressão podem ser impressos. É pos-
sível adicionar definições de acabamento, tal como o número 
de cópias e a impressão frente e verso, quando o documento é 
impresso.

p. 4-37

Enviar Os documentos guardados em caixas de utilizador no modo de 
Fax/Leitura ou Impressão podem ser enviados por e-mail. É 
possível adicionar definições de acabamento e transmissão 
quando o documento é transmitido.

Combinar É possível combinar e imprimir múltiplos documentos guarda-
dos na mesma caixa de utilizador. É possível adicionar defini-
ções de acabamento, tal como o número de cópias e a 
impressão frente e verso, quando o documento é impresso.

p. 4-44

Encadern. TX É possível combinar e transmitir múltiplos documentos guarda-
dos na mesma caixa de utilizador. É possível adicionar defini-
ções de acabamento e transmissão quando o documento é 
transmitido.

Detalhes do Documento É possível verificar a data e a hora em que o documento foi 
guardado, bem como aceder uma imagem de previsualização.

p. 4-30

Função Caixas de utiliza-
dor público/
pessoal/grupo

Caixa de Utilizador 
de Anotações

Caixa de utilizador 
de impressão 
segura

Caixa de utilizador 
de PDF encriptado

Imprimir o o o o

Enviar o o e e

Combinar o e e e

Encadern. TX o e e e

Detalhes do 
Documento

o o o o
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2 Toque em [Utilizar Documento].

3 A partir do separador Público, Pessoal ou Grupo, toque no botão da caixa de utilizador pretendida.

– O separador Pessoal apresenta apenas caixas de utilizador registadas no utilizador cuja sessão foi 
iniciada com autenticação do utilizador.

– O separador Grupo apresenta apenas caixas de utilizador da conta à qual o utilizador pertence, 
quando são especificadas definições de acompanhamento de conta.

4 Toque em [OK].

5 Se foi definida uma palavra-passe para a caixa do utilizador, introduza a palavra-passe e, em seguida, 
toque em [OK].
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É apresentada a lista de documentos guardados na caixa do utilizador.

2
Nota 
Se a opção "Funções de Proibição Quando Erro de Autent.", no modo de Administrador estiver definida 
para "Modo 2" e um utilizador introduzir uma palavra-passe de caixa incorrecta o número de vezes 
especificado, essa caixa é bloqueada e não pode continuar a ser utilizada. Contacte o administrador 
para cancelar as restrições operativas.

Descrição do ecrã utilizar documento

Os documentos são apresentados no ecrã Utilizar Documento do mesmo modo que são apresentados no 
ecrã Alterar documento. Para detalhes, consulte "Descrição do ecrã Alterar documento" na página 4-20.

Pesquisar um nome de caixa de utilizador

Para mais detalhes acerca da pesquisa de um nome de caixa de utilizador, consulte "Pesquisar um nome de 
caixa de utilizador" na página 4-21.
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4.11 Imprimir

Definições de impressão disponíveis

É possível especificar as seguintes definições quando um documento é impresso.

!
Detalhe 
As definições de Dobragem/ Encadernação e Agrafar ao Centro/Dobragem estão apenas disponíveis 
se estiver um finalizador opcional instalado. 

As funções de Furar só estão disponíveis se estiver instalado o kit de perfuração no finalizador 
opcional.

Para mais detalhes acerca da combinação e impressão de múltiplos documentos, consulte "Impressão 
combinada" na página 4-44.

Para imprimir um documento

1 A partir do ecrã Utilizar Documento, seleccione o documento que pretende imprimir.

2 Em "Acção", toque em [Imprimir].

Parâmetros disponíveis Descrição Referência da 
página

Cópias Especifique o número de cópias a imprimir. p. 4-38

Imprimir Seleccione se pretende imprimir uma cópia frente ou frente e 
verso.

p. 4-39

Acabamento Especifique as definições para intercalar, agrupar, agrafar, 
perfurar, dobrar/encadernar e agrafar/dobrar ao centro. 

p. 4-39

Margem da página Imprime o documento com uma margem para encadernação 
adicionada.

Folha/Capa/Intro. Capít. Imprime o documento com adição de outros papéis como fo-
lhas de capa, inserções ou páginas de título de capítulos.

Carimbo/Compos. Imprime o documento com adição de data/hora, número de 
página ou carimbo.
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3 Seleccione as definições de impressão.

4 Toque em [Iniciar] ou prima a tecla [Iniciar] no painel de controlo.

!
Detalhe 
Para detalhes sobre mudança das definições, consulte as descrições iniciais de página 4-38.

Alterar o número de cópias

Especifique o número de cópias a imprimir.

% No ecrã Imprimir, utilize o teclado numérico para digitar o número de cópias pretendido.

– O número de cópias pode ser definido entre 1 e 9,999.
– Para repor o número de cópias em "1", prima a tecla [C] (apagar).
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Especificar impressão a uma face/frente e verso

Seleccionar se pretende imprimir uma cópia do documento a uma face ou frente e verso.

% Toque em [1-Lado] ou [2 Faces].

Especificar as definições dos acabamentos

Especifique as definições para intercalar, agrupar, agrafar, perfurar, dobrar/encadernar e agrafar/dobrar ao 
centro. Podem ser especificadas definições para o seguinte.

Parâmetro Descrição

Ordenar Seleccione esta definição para fazer sair cópias do documento em conjuntos.

Grupo Seleccione esta definição para fazer sair cópias do documento por página.

Offset Seleccione esta definição para separar os conjuntos ou as páginas das cópias.
Se estiver instalado um finalizador, as páginas impressas saem com cada conjunto 
desviado, para os separar.
Se não estiver instalado qualquer finalizador, as páginas impressas saem ordenadas 
num padrão cruzado alternado.

Agrafar Seleccione uma destas definições para encadernar as cópias com um agrafo no 
canto (superior esquerdo ou superior direito), ou com dois agrafos. A posição dos 
agrafos também pode ser seleccionada.

Furar Seleccione uma definição para perfurar as cópias. A posição dos orifícios também 
pode ser seleccionada.

Meia-Dobra 
(Dobragem/Encadernação)

Seleccione esta definição para dobrar as cópias ao meio, antes de saírem.

Meia-Dobra
(Agrafar Centro & Dobrar)

Agrafo Centro e Dobra
(Dobragem/Encadernação)

Seleccione esta definição para agrafar as cópias em dois pontos ao longo do centro 
e dobrá-las a meio antes de saírem.

Agrafar Central
(Agrafar Centro & Dobrar)

Seleccione esta definição para agrafar as cópias em dois pontos ao longo do centro 
e dobrá-las a meio antes de saírem.

Agrafo Centro e Dobra
(Dobragem/Encadernação)

Dobra Tripla 
(Dobragem/Encadernação)

Seleccione esta definição para dobrar as cópias em três, antes de saírem.
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!
Detalhe 
O método de alimentação quando existe um finalizador instalado pode ser alterado a partir do modo 
de Administrador.

Se for seleccionada a definição Dobragem/ Encadernação ou Encadernação Central/Dobra, 
selecciona-se automaticamente "Ordenar", e as definições de "Agrupar", Offset, Agrafar e Furar são 
canceladas.

2
Aviso 
Por forma a seleccionar uma definição Dobragem/ Encadernação ou Encadernação Central/Dobra, 
todas as condições que se seguem têm de ser preenchidas.

A largura do papel tem de ser entre 182 e 314 mm.

O comprimento do papel tem de ser entre 257 e 458 mm.

Por forma a utilizar uma definição Dobragem/ Encadernação ou Encadernação Central/Dobra, tem de 
ser instalado um finalizador opcional.

1 No ecrã Impressão, toque em [Acabamento].

2 Toque em [Ordenar] ou [Grupo]. Para separar as cópias, toque em [Sim] na opção "Offset".
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3 Seleccione as definições de Agrafar e Furar pretendidas.

4 Para especificar as posições dos agrafos e dos orifícios, toque em [Definição de Posição].

5 Toque no botão da posição pretendida e, em seguida, toque em [OK].

– Quando é seleccionada a definição de agrafagem "Canto".

– Quando é seleccionada a definição de agrafagem "2 posição".
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– Quando é seleccionada uma definição de Perfuração:

6 Se o finalizador FS-519 estiver instalado, toque em [Agrafar Centro & Dobrar].
Se o finalizador FS-608 estiver instalado, toque em [Dobragem/Encadernação].

7 Se tiver sido tocado em [Dobragem/Encadernação], toquem em [Sim] e depois seleccione o método 
de dobragem pretendido.

8 Se foi tocado em [Encadernação Central/Dobra], toque em [Sim] e depois seleccione o método de 
dobragem pretendido.
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– Para ajustar a posição de agrafar ao centro e dobrar ao centro toque em [Ajuste de Posição] e 

depois especifique um ajuste entre -10 e +10.

9 Toque em [OK] e, em seguida, toque novamente em [OK] no ecrã que aparece a seguir.
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4.12 Impressão combinada

Parâmetros de impressão combinada disponíveis

É possível imprimir vários documentos em conjunto. Pode seleccionar até 10 documentos para imprimir em 
conjunto.

É possível especificar definições adicionais, tal como as do número de cópias, para o documento 
seleccionado. As definições podem ser especificadas para o seguinte.

2
Nota 
Os documentos guardados numa caixa e que têm capa dianteira, capa traseira e inserção em branco 
para além das definições de repetição de imagem e intercalação OHP especificadas, não podem ser 
combinados nem impressos.

As opções "Ordenar", "Grupo" e "Dobra Tripla" não podem ser especificadas com impressão 
combinada.

!
Detalhe 
As definições de Dobragem/ Encadernação e Agrafar ao Centro/Dobragem estão apenas disponíveis 
se estiver um finalizador opcional instalado. 

As funções de Furar só estão disponíveis se estiver instalado o kit de perfuração no finalizador 
opcional.

Parâmetros disponíveis Descrição Referência da 
página

Cópias Especifique o número de cópias a imprimir. p. 4-38

Imprimir Seleccione se pretende imprimir uma cópia frente ou frente e 
verso.

p. 4-39

Acabamento Especifique as definições para efectuar offset, agrafar, perfu-
rar, dobrar/encadernar ou agrafar/dobrar ao centro.

p. 4-39

Margem da página Imprime o documento com uma margem para encadernação 
adicionada.

Carimbo/Compos. Imprime o documento com adição de data/hora, número de 
página ou carimbo.
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Para imprimir um documento

1 A partir do ecrã Utilizar Documento, seleccione o documento que pretende imprimir.

2 Em "Acção", toque em [Combinar].

3 Especifique a ordem de combinação.

– Seleccione os dois documentos cuja ordem pretende trocar.
– Os documentos são combinados e impressos na ordem aqui especificada.
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4 Toque em [OK].

5 Seleccione as definições de impressão.

6 Toque em [Iniciar] ou prima a tecla [Iniciar] no painel de controlo.

!
Detalhe 
Para detalhes sobre mudança das definições, consulte as descrições iniciais de página 4-38.
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4.13 Síntese de transmissões de documentos

Operações de transmissão de documentos disponíveis

Os dados do documento guardados numa caixa de utilizador podem ser enviados utilizando três métodos 
diferentes. Os dados podem ser facilmente reencaminhados, registando um destino neste equipamento, em 
vez de enviar os dados através de diferentes computadores.

2
Nota 
Não é possível enviar documentos guardados a partir do modo de Cópia.

Métodos de transmissão

Especifique o destino utilizando qualquer dos seguintes quatro métodos, consoante o objectivo e utilização 
da transmissão pretendida. Os destinos podem ser especificados utilizando uma combinação destes 
métodos.

!
Detalhe 
É possível especificar até 500 destinos a partir do livro de endereços e com a Pesquisa de Endereço.

É possível introduzir directamente até cinco destinos em cada transmissão de e-mail, SMB e FTP.

Método Descrição

E-mail Os dados do documento podem ser enviados como anexo de e-mail.

PC (SMB) Os dados dos documentos são enviados para uma pasta partilhada no computador es-
pecífico.

FTP Os dados dos documentos são carregados para o servidor FTP especificado.

Método Descrição

Destino do livro de endereços Seleccione destinos diferentes a partir dos registados no livro de endereços.

Destinos de Grupo É possível registar múltiplos destinos simultaneamente com este método. É útil 
quando os documentos são sempre enviados para os mesmos destinos.

Entrada directa Com este método, os destinos para as transmissões de E-mail, FTP e SMB são 
registados directamente a partir do painel de controlo. Isto é utilizado ao enviar 
dados para um destino que ainda não foi registado.

Pesquisa de Endereço Seleccione este método quando é utilizado um servidor LDAP. Os endereços re-
gistados no servidor LDAP podem ser pesquisados em busca do endereço que 
corresponde às condições especificadas.
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Verificar os documentos guardados em caixas de utilizador

O procedimento seguinte descreve como verificar a lista de documentos guardados numa caixa de 
utilizador.

1 Prima a tecla [Box] no painel de controlo.

2 Toque em [Utilizar Documento].

3 A partir do separador Público, Pessoal ou Grupo, toque no botão da caixa de utilizador pretendida.

– O separador Pessoal apresenta apenas caixas de utilizador registadas no utilizador cuja sessão foi 
iniciada com autenticação do utilizador.

– O separador Grupo apresenta apenas caixas de utilizador da conta à qual o utilizador pertence, 
quando são especificadas definições de acompanhamento de conta.

4 Toque em [OK].
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5 Se foi definida uma palavra-passe para a caixa do utilizador, introduza a palavra-passe e, em seguida, 

toque em [OK].

É apresentada a lista de documentos guardados na caixa do utilizador.

2
Nota 
Se a opção "Funções de Proibição Quando Erro de Autent.", no modo de Administrador estiver definida 
para "Modo 2" e um utilizador introduzir uma palavra-passe de caixa incorrecta o número de vezes 
especificado, essa caixa é bloqueada e não pode continuar a ser utilizada. Contacte o administrador 
para cancelar as restrições operativas.
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Descrição do ecrã utilizar documento

Os documentos são apresentados no ecrã Utilizar Documento do mesmo modo que são apresentados no 
ecrã Alterar documento. Para detalhes, consulte "Descrição do ecrã Alterar documento" na página 4-20.

Pesquisar um nome de caixa de utilizador

Para mais detalhes acerca da pesquisa de um nome de caixa de utilizador, consulte "Pesquisar um nome de 
caixa de utilizador" na página 4-21.

Para enviar um documento

1 A partir do ecrã Utilizar Documento, seleccione o documento que pretende enviar.

2 Em "Acção", toque em [Enviar].

3 Especifique as definições do destino e da transmissão.

4 Toque em [Iniciar] ou prima a tecla [Iniciar] no painel de controlo.
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2
Nota 
A transmissão pode não ser possível se tiverem sido definidas limitações para o nome do documento, 
de acordo com as condições do servidor de destino. Visto que o nome do documento se transforma 
no nome do ficheiro durante a transmissão, consulte o seu administrador de rede ao especificar o 
nome do documento.
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4.14 Caixa de utilizador de impressão segura

Parâmetros de impressão disponíveis

É possível especificar as seguintes definições quando um documento é impresso.

!
Detalhe 
As definições de Dobragem/ Encadernação e Agrafar ao Centro/Dobragem estão apenas disponíveis 
se estiver um finalizador opcional instalado. 

As funções de Furar só estão disponíveis se estiver instalado o kit de perfuração no finalizador 
opcional.

Para imprimir um documento (Modo 1)

Siga o procedimento descrito abaixo quando a opção "Proibição de Funções Quando Autenticação Falha" 
(apresentada tocando em [Defin. Segurança] no ecrã Definições de Administrador, depois em [Detalhes 
Segurança]) está definida para o "Modo 1".

1 Toque em [Utilizar Documento].

Parâmetros disponíveis Descrição Referência da 
página

Cópias Especifique o número de cópias a imprimir. p. 4-38

Imprimir Seleccione se pretende imprimir uma cópia frente ou frente e 
verso.

p. 4-39

Acabamento Especifique as definições para intercalar, agrupar, agrafar, 
perfurar, dobrar/encadernar e agrafar/dobrar ao centro. 

p. 4-39

Folha/Capa/Intro Capít. Imprime o documento com adição de outros papéis como fo-
lhas de capa, inserções ou páginas de título de capítulos.

Carimbo/Compos. Imprime o documento com adição de data/hora, número de 
página ou carimbo.
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2 Toque em [Sistema].

3 Toque em [Impressão Segura Caixa utiliz.] e, em seguida, toque em [OK].

4 Introduza a ID do documento confidencial e toque em [OK].

5 Introduza a palavra-passe do documento confidencial e toque em [OK].

É apresentada uma lista dos documentos que podem ser impressos.
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6 Seleccione o documento a imprimir.

7 Em "Acção", toque em [Imprimir].

8 Seleccione as definições de impressão.

9 Toque em [Iniciar] ou prima a tecla [Iniciar] no painel de controlo.

!
Detalhe 
Para detalhes sobre mudança das definições, consulte as descrições iniciais de página 4-38.
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Para imprimir um documento (Modo 2)

Siga o procedimento descrito abaixo quando a opção "Proibição de Funções Quando Autenticação Falha" 
(apresentada tocando em [Defin. Segurança] no ecrã Definições de Administrador, depois em [Detalhes 
Segurança]) está definida para o "Modo 2".

1 Toque em [Utilizar Documento].

2 Toque em [Sistema].

3 Toque em [Impressão Segura Caixa Utiliz.] e, em seguida, toque em [OK].
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4 Introduza a ID do documento seguro e toque em [OK].

É apresentada uma lista dos documentos que podem ser impressos.

5 Seleccione o documento a imprimir e, em seguida, toque em [Inserir palavra-passe].

6 Introduza a palavra-passe do documento seguro e toque em [OK].

7 Em "Acção", toque em [Imprimir].
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8 Seleccione as definições de impressão.

– Para mais detalhes acerca da alteração de definições, consulte "Para imprimir um documento" na 
página 4-37.

9 Toque em [Iniciar] ou prima a tecla [Iniciar] no painel de controlo.
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4.15 Caixa de utilizador de PDF encriptado
Para imprimir um documento guardado na Caixa de utilizador de PDF encriptado, é necessário introduzir a 
palavra-passe especificada quando o documento foi guardado.

!
Detalhe 
Os documentos são guardados na Caixa de utilizador de PDF encriptado utilizando o PageScope Web 
Connection ou o PageScope Direct Print. Para mais detalhes acerca de guardar documentos, consulte 
o manual do software correspondente.

Imprimir

1 Toque em [Utilizar Documento].

2 Toque em [Sistema].

3 Toque em [PDF Encriptado Caixa utiliz.] e, em seguida, toque em [OK].

É apresentada uma lista de documentos.
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4 Seleccione o documento a imprimir.

5 Em "Acção", toque em [Imprimir].

6 Digite a palavra-passe e, em seguida, toque em [OK].
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Eliminar

1 Toque em [Utilizar Documento].

2 Toque em [Sistema].

3 Toque em [PDF Encriptado Caixa utiliz.] e, em seguida, toque em [OK].
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4 Seleccione o documento a eliminar.

5 Em "Acção", toque em [Apagar].

6 Verifique a mensagem, toque em [Sim] para eliminar o documento e, em seguida, toque em [OK].
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5 Operações do Digitalizador de Rede

5.1 Utilizar programas de leitura/fax
É possível registar um conjunto de definições de leitura e de informações sobre o destinatário juntamente, 
como um programa. Esta função é conveniente para a leitura de documentos e envio de dados efectuado 
sob as mesmas condições. Siga o procedimento descrito abaixo para registar e recuperar um programa de 
Leitura/Fax.

!
Detalhe 
É possível registar até 400 programas normais e 12 programas temporários, que ficam disponíveis 
temporariamente.

Se tiverem sido registados 412 programas, elimine um programa desnecessário. Para mais detalhes 
acerca da eliminação de programas, consulte "Editar e eliminar programas de leitura/fax" na 
página 5-10.

Recuperar um programa de leitura/fax

Quando um programa de Leitura/Fax é recuperado, é possível verificar as definições registadas.

1 Prima a tecla [Fax Scan] no painel de controlo.

É apresentado o ecrã do modo Fax/Leitura.

2 Prima a tecla [Modo Memória].

O ecrã Recuperar Programa de Leitura/Fax é apresentado.
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3 Toque no botão do programa que pretende recuperar.

– Para prosseguir sem verificar as definições registadas no programa seleccionado, continue com o 
passo 7.

– Para parar a recuperação de um programa, prima a tecla [Reiniciar] ou a tecla [Modo Memória].

4 Toque em [Verificação Modo].

O ecrã Verificar as Definições do Programa de Leitura/Fax é apresentado.

5 Toque no botão da definição que pretende verificar.

– Para verificar a lista de destinos especificados, toque em [Verifique Endereço].
– Não é possível alterar as definições a partir do ecrã Verificar as Definições do Programa de 

Leitura/Fax.
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– Para verificar as definições de leitura do documento, tal como a qualidade do documento, o ajuste 

de fundo e o formato da área de digitalização, toque em [Verificar de Definições Leitura].
– Existem três ecrãs de Verificar Definições Leitura. O número do ecrã actualmente apresentado 

aparece à direita do título do ecrã.
– Para visualizar o ecrã anterior, toque em [ Recuar.]. Para apresentar o ecrã seguinte, toque em 

[Avançar ].

– Para verificar definições como a orientação do documento e a posição de encadernação, toque em 
[Verif. Definições Originais].

– Para verificar definições como o nome do assunto do e-mail e o texto da mensagem nas operações 
de Leitura para E-mail, toque em [Verificar Definições de E-Mail].
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– Para verificar o destino de e-mail para notificação de conclusão de trabalhos, toque em [Verifica 
Notif. URL Endereço].

6 Depois de verificar as definições, toque em [Fechar].

O ecrã Recuperar Programa de Leitura/Fax é novamente apresentado.

7 Toque em [OK].

Registar programas de leitura/fax

1 Prima a tecla [Fax/Scan] no painel de controlo.

É apresentado o ecrã do modo Fax/Leitura.

2 Toque em [Definições de Leitura], [Definições Originais] ou [Definições de Com.] e, em seguida, 
especifique as definições de leitura pretendidas.
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3 Prima a tecla [Modo Memória].

O ecrã Recuperar Programa de Leitura/Fax é apresentado.

4 Toque no botão onde pretende guardar o programa.

5 Toque em [Regist. Progr. Cópia].

O ecrã Registar Programa de Leitura/Fax é apresentado.



5 Operações do Digitalizador de Rede

5-8 bizhub C451/C550/C650

6 Toque em [Nome] e, em seguida, utilize o teclado numérico do painel de controlo e o teclado que 
aparece no painel táctil para introduzir o nome do programa.

– O nome do programa pode conter um máximo de 24 caracteres.

– Para parar o registo do programa, prima a tecla [Reiniciar] ou a tecla [Modo Memória].
– Para detalhes sobre introdução de texto, consulte "Introduzir texto" na página 9-3.

7 Toque em [OK].

8 Toque em [Endereço] e, em seguida, seleccione o destino.

– Ao seleccionar destinos registados no livro de endereços, é possível seleccionar destinos de cada 
tipo de destino.

– É possível especificar destinos quer seleccionando destinos registados no livro de endereços ou 
introduzindo-os directamente.

– Os destinos que não podem ser especificados, tal como destinos de fax, não são apresentados.

– Para introduzir o destino directamente, seleccione o tipo de destino e, em seguida, introduza as 
informações do destino. Para destinos de caixa de utilizador, seleccione uma caixa de utililizador 
criada previamente.
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9 Toque em [Fechar].

10 Para enviar notificações de e-mail para notificações de conclusão de trabalhos, toque em [Verifica 
Notif. URL Endereço].

– Os destinos que podem ser especificados para notificação URL são FTP, SMB ou destinos de caixa 
de utilizador.

– Esta funcionalidade não está disponível nas operações de Leitura para E-mail.

11 Toque em [Sim] e, em seguida, especifique o endereço de e-mail de destino das notificações URL.

– É possível especificar destinatários quer seleccionando destinos registados no livro de endereços, 
quer introduzindo-os directamente.

– É possível especificar um destino.

12 Toque em [Fechar].

13 Toque em [OK].

O ecrã Recuperar Programa de Leitura/Fax é novamente apresentado. O programa é registado e 
aparece um botão com o nome do programa introduzido.

14 Toque em [OK].
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Editar e eliminar programas de leitura/fax

É possível editar os nomes dos programas de Leitura/Fax registados, ou eliminar o programa.

1 Prima a tecla [Fax/Scan] no painel de controlo.

É apresentado o ecrã do modo Fax/Leitura.

2 Prima a tecla [Modo Memória].

O ecrã Recuperar Programa de Leitura/Fax é apresentado.

3 Toque no botão do programa que pretende editar ou eliminar.

– Para verificar as definições do programa seleccionado, toque em [Verificação Modo]. No ecrã 
Verificar as Definições do Programa de Leitura/Fax, seleccione os itens a verificar.

– Para parar a edição ou verificação de um programa, prima a tecla [Reiniciar] ou a tecla [Modo 
Memória].

– Para visualizar uma lista das páginas, toque em [Lista de Indice]. A partir do ecrã Lista de Indice, é 
possível alterar o nome da página.



bizhub C451/C550/C650 5-11

Operações do Digitalizador de Rede 5
– Para alterar o nome do programa seleccionado, toque em [Regist. Progr. Cópia] e depois toque em 

[Nome]. Utilize o teclado numérico e o teclado do painel de controlo, que aparece no painel táctil, 
para introduzir o nome do programa.

– O nome do programa pode conter um máximo de 24 caracteres.
– Para detalhes sobre introdução de texto, consulte "Introduzir texto" na página 9-3.

– Para eliminar o programa seleccionado, toque em [Apagar]. Em seguida, toque em [Sim] e depois 
em [OK].

4 Toque em [OK].
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5.2 Enviar dados numa mensagem de e-mail (Ler para e-mail)

Ler para e-mail

A operação Leitura para E-Mail é utilizada para enviar dados de digitalização para um endereço de e-mail 
especificado, como ficheiro anexo.

É possível seleccionar os destinatários a partir dos destinos registados no livro de endereços ou introduzi-
los directamente. Os métodos podem ser combinados, por exemplo, seleccionando um destinatário de um 
destino de grupo e, em seguida, adicionando outros destinos por entrada directa. É possível seleccionar os 
destinos utilizando qualquer dos seguintes métodos. Para mais detalhes, consulte a respectiva secção.

Seleccionar um destino a partir do livro de endereços

Siga o procedimento descrito abaixo para enviar dados seleccionando um destinatário dos destinos já 
registados.

Para mais detalhes acerca do registo de destinos, consulte "Registar um destino do livro de endereços" na 
página 5-70.

1 Prima a tecla [Fax/Scan] no painel de controlo.

É apresentado o ecrã do modo Fax/Leitura.

2 Toque em [Livro Endereços].

– O índice é apresentado se a opção "Predef. do Livro Endereços" (apresentada tocando em 
[Definições Iniciais Personalizadas] no ecrã Definições do Utilizador e, em seguida, tocando em 
[Definições de Fax/Leitura]) estiver definida para "Índice". Se for seleccionado "Tipo de Endereço", 
é apresentado o índice de tipos de destino.

– O endereço correspondente aparece como o nome do destino registado, quando se toca num 
botão do índice.

– É possível procurar o destino desejado. Para detalhes, consulte "Seleccionar um destino que foi 
pesquisado" na página 5-16.

É apresentada uma lista de destinos registados.

Método de Selecção Referência da página

Seleccionar a partir do livro de endereços p. 5-12

Introduzir endereços directamente p. 5-15

Seleccionar um destino de grupo p. 5-13

Pesquisar um destino registado p. 5-16

Pesquisar um destino de servidor LDAP p. 5-18
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3 Toque num botão de destino para seleccionar o endereço.

– É possível especificar vários destinos simultaneamente.
– É possível adicionar destinos introduzindo o endereço directamente.
O botão aparece seleccionado e o destino é apresentado em "Destinos de Transmissão".

4 Toque em [Definições de Leitura], [Definições Originais] ou [Definições de Com.] e, em seguida, 
especifique as definições de leitura pretendidas.

– Para saber mais acerca das definições de leitura, consulte "Especificar definições de leitura e 
transmissão (Definições de Leitura/Definições Originais/Definições de Comunicação)" na 
página 5-29.

5 Carregue o documento no ADF ou posicione-o no vidro de originais.

6 Prima a tecla [Iniciar] no painel de controlo.

Inicia-se a digitalização do documento e os dados são enviados.

2
Nota 
Não desligue o equipamento até o trabalho de digitalização ser eliminado do ecrã Lista de Trabalhos.

Seleccionar um destino de grupo

"Grupo" refere-se a vários destinos que estão registados colectivamente. Siga o procedimento descrito 
abaixo para enviar dados seleccionando um grupo previamente registado.

Para mais detalhes acerca do registo de destinos de grupo, consulte "Registar um destino de grupo" na 
página 5-80.

!
Detalhe 
Para seleccionar um destino de grupo, a opção "Predef. do Livro Endereços" (apresentada tocando 
em [Definições Iniciais Personalizadas] no ecrã de Definições do Utilizador e, em seguida, em 
[Definições de Fax/Leitura]) tem de estar definida para "Tipo de Endereço"

Se os tipos de destino não forem apresentados no índice, toque em [Endere. Procura] e, em seguida, 
pesquise destinos no tipo de destino de grupo.

1 Prima a tecla [Fax Scan] no painel de controlo.

É apresentado o ecrã do modo Fax/Leitura.
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2 Toque em [Grupo].

São apresentados os destinos registados como grupos.

3 Toque no botão do destino de grupo.

É apresentada uma lista dos destinos registados no grupo.

4 Seleccione o destino para onde pretende enviar os dados e, em seguida, toque em [OK].

– Para seleccionar todos os destinos, toque em [SelecTodos].
– Para anular a selecção de todos os destinos, toque em [Reiniciar].
– É possível adicionar destinos introduzindo o endereço directamente.
O botão aparece seleccionado e o destino é apresentado em "Destinos de Transmissão".

5 Toque em [Definições de Leitura], [Definições Originais] ou [Definições de Com.] e, em seguida, 
especifique as definições de leitura pretendidas.

– Para saber mais acerca das definições de leitura, consulte "Especificar definições de leitura e 
transmissão (Definições de Leitura/Definições Originais/Definições de Comunicação)" na 
página 5-29.

6 Carregue o documento no ADF ou posicione-o no vidro de originais.
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7 Prima a tecla [Iniciar] no painel de controlo.

Inicia-se a digitalização do documento e os dados são enviados.

2
Nota 
Não desligue o equipamento até o trabalho de digitalização ser eliminado do ecrã Lista de Trabalhos.

Introduzir endereços directamente

Utilizar o painel de controlo para digitar directamente o endereço de destino durante a digitalização designa-
se por "entrada directa".

1 Prima a tecla [Fax/Scan] no painel de controlo.

É apresentado o ecrã do modo Fax/Leitura.

2 Toque em [E-Mail] no ecrã de Entrada Directa.

É apresentado um ecrã que lhe permite introduzir o endereço de destino.

? Porquê é que o separador de Entrada directa não é apresentado?
% Se a opção "Entrada Manual de Endereço" (apresentada tocando em [Defin. Segurança] no ecrã de 

Definições do Administrador e, em seguida, no botão [Detalhes Segurança]) estiver definida para 
"Restringir", não aparece o separador de Entrada Directa.

3 Introduza o endereço do destino e, em seguida, toque em [OK].

– Para especificar destinos adicionais, repita os passos 2 e 3.
– Os nomes de utilizadores e domínios frequentemente introduzidos podem ser registados para 

futura recuperação e utilização. Primeiro, devem ser registados os prefixos e sufixos no modo 
administrador.
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Os endereços introduzidos aparecem em "Destinos de Transmissão".

4 Toque em [Definições de Leitura], [Definições Originais] ou [Definições de Com.] e, em seguida, 
especifique as definições de leitura pretendidas.

– Para saber mais acerca das definições de leitura, consulte "Especificar definições de leitura e 
transmissão (Definições de Leitura/Definições Originais/Definições de Comunicação)" na 
página 5-29.

5 Carregue o documento no ADF ou posicione-o no vidro de originais.

6 Prima a tecla [Iniciar] no painel de controlo.

Inicia-se a digitalização do documento e os dados são enviados.

2
Nota 
Não desligue o equipamento até o trabalho de digitalização ser eliminado do ecrã Lista de Trabalhos.

Seleccionar um destino que foi pesquisado

Siga o procedimento abaixo descrito para pesquisar o destino pretendido. Este procedimento descreve uma 
pesquisa avançada.

!
Detalhe 
Para efectuar uma Pesquisa de Endereço, é necessário que as definições do servidor LDAP sejam 
especificadas a partir do modo de Administrador.

Para mais detalhes acerca da execução de uma Pesquisa Avançada, consulte "Seleccionar um destino 
com uma pesquisa de endereço" na página 5-18.

Parâmetro Descrição

Índice Este botão é apresentado se a opção "Predef. do Livro Endereços" (apresentada to-
cando em [Definições Iniciais Personalizadas] no ecrã Definições do Utilizador e, em 
seguida, tocando em [Definições de Fax/Leitura]) estiver definida para "Tipo de En-
dereço". Os caracteres do índice podem ser pesquisados com base no carácter que 
foi especificado quando o destino foi registado.

Tipo de Endereço Este botão é apresentado se a opção "Predef. do Livro Endereços" (apresentada to-
cando em [Definições Iniciais Personalizadas] no ecrã Definições do Utilizador e, em 
seguida, tocando em [Definições de Fax/Leitura]) estiver definida para "Índice". Os 
tipos de destino podem ser pesquisados com base no tipo que foi especificado 
quando o destino foi registado.

Pesquisar Detalhe Introduza o nome do destino ou parte do endereço para pesquisar o endereço cor-
respondente.

Endere. Procura É possível efectuar uma pesquisa LDAP se estiver a ser utilizado um servidor LDAP, 
por exemplo para gestão do utilizador. Pesquise os endereços registados no servi-
dor LDAP em busca do endereço que corresponde às condições. Estão disponíveis 
uma pesquisa básica, na qual se introduz uma palavra-chave, e uma pesquisa avan-
çada, na qual são utilizadas múltiplas condições para estreitar os limites da pesqui-
sa.
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1 Toque em [Livro Endereços] no ecrã de modo Fax/Leitura e, em seguida, toque em [Pesquisa].

2 Toque em [Pesquisar Detalhe].

3 Toque em [Nome] ou [Endereço] para seleccionar a pesquisa que pretende efectuar.

4 Introduza o texto a pesquisar e, em seguida, toque em [OK].

O ecrã Pesquisar Detalhe aparece novamente e os resultados da pesquisa são apresentados.



5 Operações do Digitalizador de Rede

5-18 bizhub C451/C550/C650

5 Seleccione o destino pretendido e, em seguida, toque em [OK].

Seleccionar um destino com uma pesquisa de endereço

Se as definições do servidor LDAP forem especificadas no modo de Administrador, a opção [Endere. 
Procura] aparece no ecrã do modo de Fax/Leitura.

!
Detalhe 
Se a opção "Entrada Manual de Endereço" (apresentada tocando em [Defin. Segurança] no ecrã de 
Definições do Administrador e, em seguida, no botão [Detalhes Segurança]) estiver definida para 
"Restringir", não aparece o botão [Endere. Procura].

É possível alterar a posição de [Endere. Procura] a partir do ecrã Definições do Utilizador.

1 Toque em [Endere. Procura] no ecrã do modo Fax/Leitura.

2 Se estiverem especificados múltiplos servidores LDAP, seleccione o servidor que pretende pesquisar 
e, em seguida, toque em [OK].



bizhub C451/C550/C650 5-19

Operações do Digitalizador de Rede 5
3 Seleccione o tipo de pesquisa pretendido.

– É possível que seja necessária autenticação, consoante o servidor LDAP especificado.
– Quando existe apenas um servidor LDAP

– Quando existem múltiplos servidores LDAP

4 Especifique as condições de pesquisa.

– Se tiver seleccionado "Pesquisa", digite a palavra-chave que pretende pesquisar e, em seguida, 
toque em [Iniciar Pesquisa].
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– Se tiver seleccionado "Pesq. Avançada", seleccione os tipos de condições de pesquisa, digite o 
texto que pretende pesquisar e, em seguida, toque em [Iniciar Pesquisa].

5 Seleccione o destino pretendido e, em seguida, toque em [OK].
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5.3 Enviar dados para um computador da rede (Leitura para SMB)

Ler para SMB

Os dados de digitalização podem ser enviados directamente para um computador específico na rede.

Para efectuar uma operação Leitura para SMB, especifique primeiro as definições de ficheiro partilhado no 
Windows, no computador que receberá os dados.

É possível seleccionar destinos para operações de Leitura para SMB utilizando qualquer um dos seguintes 
métodos. Para mais detalhes, consulte a respectiva secção.

2
Aviso 
Ao registar um destino para transmitir para uma pasta Windows partilhada, digite os nomes do host e 
da pasta em maiúsculas.

Operações de Leitura para SMB com Windows File Sharing (Mac OS X)/Samba (Linux/Unix)

Ao efectuar operações de Leitura para SMB com Mac OS X, Linux ou UNIX, as definições de rede e os nomes 
de utilizador devem cumprir as seguintes condições. Altere as definições de acordo com o ambiente utilizado 
na transmissão.

Definições do equipamento
- Defina as "Definições NTLM" (apresentadas tocando em [Definição de Rede] no ecrã de Definições de 

Administrador, depois em [Definições SMB], depois em [Definições do Cliente]) para "v1".

Definições do Servidor
- Os nomes de utilizador e os nomes das pastas partilhadas devem conter 12 caracteres ou menos.
- Ao procurar destinos, o nome da pasta partilhada aparece apenas em caracteres alfanuméricos. 

É possível apresentar os nomes das sub-pastas em caracteres diferentes dos caracteres 
alfanuméricos.

- Ao procurar um destino, digite primeiro a ID e a palavra-passe do utilizador.

2
Nota 
Samba é um programa que fornece serviços SMB para Unix ou Linux. Em Mac OS X, Samba tem o 
nome de "Windows File Sharing" (Partilha de Ficheiros do Windows).

CIFS não é suportado.

Operações de Leitura para SMB com Windows 98 SE e Windows Me

Ao efectuar operações de Leitura para SMB com Windows 98 SE/Windows Me, as definições de rede devem 
cumprir as seguintes condições.

Definições do equipamento
- Defina as "Definições NTLM" (apresentadas tocando em [Definição de Rede] no ecrã de Definições de 

Administrador, depois em [Definições SMB], depois em [Definições do Cliente]) para "v1/v2" ou "v1".

Método de Selecção Referência da pági-
na

Seleccionar a partir do livro de endereços p. 5-22

Introduzir endereços directamente p. 5-23

Seleccionar um destino de grupo p. 5-13

Pesquisar um destino registado p. 5-16
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Seleccionar um destino a partir do livro de endereços

Siga o procedimento descrito abaixo para enviar dados seleccionando um destinatário dos destinos já 
registados.

Para mais detalhes acerca do registo de destinos, consulte "Registar um destino do livro de endereços" na 
página 5-70.

1 Prima a tecla [Fax/Scan] no painel de controlo.

É apresentado o ecrã do modo Fax/Leitura.

2 Toque em [Livro Endereços].

– O índice é apresentado se a opção "Predef. do Livro Endereços" (apresentada tocando em 
[Definições Iniciais Personalizadas] no ecrã Definições do Utilizador e, em seguida, tocando em 
[Definições de Fax/Leitura]) estiver definida para "Índice". Se for seleccionado "Tipo de Endereço", 
é apresentado o índice de tipos de destino.

– O endereço correspondente aparece como o nome do destino registado, quando se toca num 
botão do índice.

– É possível procurar o destino desejado. Para detalhes, consulte "Seleccionar um destino que foi 
pesquisado" na página 5-16.

É apresentada uma lista de destinos registados.

3 Toque num botão de destino para seleccionar o endereço.

– É possível especificar vários destinos simultaneamente.
– É possível adicionar destinos introduzindo o endereço directamente.
O botão aparece seleccionado e o destino é apresentado em "Destinos de Transmissão".
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4 Toque em [Definições de Leitura], [Definições Originais] ou [Definições de Com.] e, em seguida, 

especifique as definições de leitura pretendidas.

– Para saber mais acerca das definições de leitura, consulte "Especificar definições de leitura e 
transmissão (Definições de Leitura/Definições Originais/Definições de Comunicação)" na 
página 5-29.

5 Carregue o documento no ADF ou posicione-o no vidro de originais.

6 Prima a tecla [Iniciar] no painel de controlo.

Inicia-se a digitalização do documento e os dados são enviados.

2
Nota 
Não desligue o equipamento até o trabalho de digitalização ser eliminado do ecrã Lista de Trabalhos.

Introduzir endereços directamente

Utilizar o painel de controlo para digitar directamente o endereço de destino durante a digitalização designa-
se por "entrada directa".

As definições podem ser especificadas para o seguinte.

1 Prima a tecla [Fax Scan] no painel de controlo.

É apresentado o ecrã do modo Fax/Leitura.

2 Toque em [PC (SMB)] no ecrã de Entrada Directa.

É apresentado um ecrã que lhe permite introduzir o nome do host de destino e o caminho do ficheiro.

Parâmetro Descrição

Nome Host Especifique o nome do host (em maiúsculas) ou o endereço IP do destino. Digite uti-
lizando o teclado que é apresentado e, em seguida, toque em [OK].

Caminho de Ficheiro Digite o caminho para a pasta de destino em maiúsculas.

Nome Utiliz. Digite o nome de utilizador com o qual foi iniciada a sessão e, em seguida, toque 
em [OK].

Pal.-passe Especifique a palavra-passe. Digite utilizando o teclado que é apresentado e, em se-
guida, toque em [OK].

Referência Verifique a estrutura das pastas no computador de destino. Pode ser utilizado para 
especificar directamente a pasta de destino.
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? Porquê é que o separador de Entrada directa não é apresentado?
% Se a opção "Entrada Manual de Endereço" (apresentada tocando em [Defin. Segurança] no ecrã de 

Definições do Administrador e, em seguida, no botão [Detalhes Segurança]) estiver definida para 
"Restringir", não aparece o separador de Entrada Directa.

3 Introduza as informações do destino e, em seguida, toque em [OK].

– Verifique o conteúdo das pastas partilhadas e, em seguida, toque em [Referência].

– Para especificar um endereço adicional, toque em [Dest. Seg.] e, em seguida, introduza as 
informações.

Os endereços introduzidos aparecem em "Destinos de Transmissção".

4 Toque em [Definições de Leitura], [Definições Originais] ou [Definições de Com.] e, em seguida, 
especifique as definições de leitura pretendidas.

– Para saber mais acerca das definições de leitura, consulte "Especificar definições de leitura e 
transmissão (Definições de Leitura/Definições Originais/Definições de Comunicação)" na 
página 5-29.

5 Carregue o documento no ADF ou posicione-o no vidro de originais.

6 Prima a tecla [Iniciar] no painel de controlo.

Inicia-se a digitalização do documento e os dados são enviados.

2
Nota 
Não desligue o equipamento até o trabalho de digitalização ser eliminado do ecrã Lista de Trabalhos.

!
Detalhe 
Se os computadores ou grupos de trabalho na rede (subrede) a que este equipamento pertence forem 
superiores aos números listados abaixo, é possível que a navegação na rede não seja efectuada 
correctamente.

Grupos de trabalho: 128

Computadores: 128
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5.4 Enviar dados para um servidor (Ler para FTP)

Ler para FTP

A operação Leitura para FTP pode ser utilizada num ambiente de rede que contenha um servidor FTP. 
Os dados lidos podem ser enviados para uma pasta especificada num servidor FTP na rede.

Isto é adequado para transmitir dados de grande volume, tal como dados de alta resolução.

É possível seleccionar os destinos utilizando qualquer dos seguintes métodos. Além disso, os métodos 
podem ser combinados, por exemplo, seleccionando um destinatário de um destino de grupo e, em seguida, 
adicionando outros destinos por entrada directa.

A transmissão pode não ser possível se tiverem sido definidas limitações para o nome do documento, de 
acordo com as condições do servidor de destino. Visto que são utilizadas as definições de leitura, consulte 
o seu administrador de rede ao especificar o nome do documento.

É possível seleccionar destinos para operações de Leitura para FTP utilizando qualquer um dos seguintes 
métodos. Para mais detalhes, consulte a respectiva secção.

!
Detalhe 
Se existir um servidor de disponível no ambiente de rede, a função de notificação de e-mail pode ser 
utilizada para envia notificações de que os trabalhos foram completados. Para saber mais acerca da 
função de notificação por e-mail, consulte "Definição de E-Mail" na página 5-66.

Se estiver disponível um servidor proxy no ambiente de rede, é possível aceder a um servidor FTP na 
Internet através do servidor proxy.

Seleccionar um destino a partir do livro de endereços

Siga o procedimento descrito abaixo para enviar dados seleccionando um destinatário dos destinos já 
registados.

Para mais detalhes acerca do registo de destinos, consulte "Registar um destino do livro de endereços" na 
página 5-70.

1 Prima a tecla [Fax/Scan] no painel de controlo.

É apresentado o ecrã do modo Fax/Leitura.

Método de Selecção Referência da página

Seleccionar a partir do livro de endereços p. 5-25

Introduzir endereços directamente p. 5-27

Seleccionar um destino de grupo p. 5-13

Pesquisar um destino registado p. 5-16
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2 Toque em [Livro Endereços].

– O índice é apresentado se a opção "Predef. do Livro Endereços" (apresentada tocando em 
[Definições Iniciais Personalizadas] no ecrã Definições do Utilizador e, em seguida, tocando em 
[Definições de Fax/Leitura]) estiver definida para "Índice". Se for seleccionado "Tipo de Endereço", 
é apresentado o índice de tipos de destino.

– O endereço correspondente aparece como o nome do destino registado, quando se toca num 
botão do índice.

– É possível procurar o destino desejado. Para detalhes, consulte "Seleccionar um destino que foi 
pesquisado" na página 5-16.

É apresentada uma lista de destinos registados.

3 Toque num botão de destino para seleccionar o endereço.

– É possível especificar vários destinos simultaneamente.
– É possível adicionar destinos introduzindo o endereço directamente.
O botão aparece seleccionado e o destino é apresentado em "Destinos de Transmissção".

4 Toque em [Definições de Leitura], [Definições Originais] ou [Definições Com.] e, em seguida, 
especifique as definições de leitura pretendidas.

– Para saber mais acerca das definições de leitura, consulte "Especificar definições de leitura e 
transmissão (Definições de Leitura/Definições Originais/Definições de Comunicação)" na 
página 5-29.

5 Carregue o documento no ADF ou posicione-o no vidro de originais.

6 Prima a tecla [Iniciar] no painel de controlo.

Inicia-se a digitalização do documento e os dados são enviados.

2
Nota 
Não desligue o equipamento até o trabalho de digitalização ser eliminado do ecrã Lista de Trabalhos.
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Introduzir endereços directamente

Utilizar o painel de controlo para digitar directamente o endereço de destino durante a digitalização designa-
se por "entrada directa".

As definições podem ser especificadas para o seguinte.

Definições Detalhadas

1 Prima a tecla [Fax/Scan] no painel de controlo.

É apresentado o ecrã do modo Fax/Leitura.

2 Toque em [FTP] no ecrã de Entrada Directa.

É apresentado um ecrã que lhe permite introduzir o nome do host de destino e o caminho do ficheiro.

? Porquê é que o separador de Entrada directa não é apresentado?
% Se a opção "Entrada Manual de Endereço" (apresentada tocando em [Defin. Segurança] no ecrã de 

Definições do Administrador e, em seguida, no botão [Detalhes Segurança]) estiver definida para 
"Restringir", não aparece o separador de Entrada Directa.

Parâmetro Descrição

Nome Host Especifique o nome do host ou o endereço IP de destino. Digite utilizando o teclado 
que é apresentado e, em seguida, toque em [OK].

Caminho de Ficheiro Especifique o caminho para a pasta de destino. Digite utilizando o teclado que é 
apresentado e, em seguida, toque em [OK].

Nome Utiliz. Digite o nome de utilizador com o qual foi iniciada a sessão e, em seguida, toque 
em [OK].

Pal.-passe Especifique a palavra-passe. Digite utilizando o teclado que é apresentado e, em se-
guida, toque em [OK].

Parâmetro Descrição

Nº porta Digite o número da porta.

PASV Seleccione se o modo PASV (passivo) é utilizado ou não. Toque em [Sim] ou [Não].

Proxy Seleccione se um servidor proxy é utilizado ou não. Toque em [Sim] ou [Não].
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3 Digite as informações relativas ao destino.

– Para especificar um endereço adicional, toque em [Dest. Seg.] e, em seguida, introduza as 
informações.

Os endereços introduzidos aparecem em "Destinos de Transmissão".

4 Para especificar definições avançadas, toque em [Definições Detalhadas] e, em seguida, especifique 
as definições.

5 Toque em [OK] e, em seguida, toque novamente em [OK] no ecrã que aparece a seguir.

6 Toque em [Definições de Leitura], [Definições Originais] ou [Definições Com.] e, em seguida, 
especifique as definições de leitura pretendidas.

– Para saber mais acerca das definições de leitura, consulte "Especificar definições de leitura e 
transmissão (Definições de Leitura/Definições Originais/Definições de Comunicação)" na 
página 5-29.

7 Carregue o documento no ADF ou posicione-o no vidro de originais.

8 Prima a tecla [Iniciar] no painel de controlo.

Inicia-se a digitalização do documento e os dados são enviados.

2
Nota 
Não desligue o equipamento até o trabalho de digitalização ser eliminado do ecrã Lista de Trabalhos.
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5.5 Especificar definições de leitura e transmissão (Definições de 
Leitura/Definições Originais/Definições de Comunicação)

Definições que podem ser especificadas

No ecrã do modo Fax/Leitura, toque em [Definições de Leitura], [Definições Originais] ou [Definições de 
Com.] para especificar definições detalhadas de leitura e envio. As definições podem ser especificadas para 
o seguinte.

Definições de Leitura

Parâmetro Descrição Referência da 
página

Tipo Original Seleccione a qualidade do documento que pretende digitali-
zar.

p. 5-31

Simplex/Duplex Seleccione se pretende digitalizar um documento a uma face 
ou duas faces.

p. 5-32

Resolução Seleccione a resolução de digitalização. p. 5-33

Tipo de Fich. Seleccione o formato do ficheiro onde pretende guardar os 
dados de digitalização.

p. 5-34

Densidade Seleccione a densidade de digitalização. p. 5-37

Leitura Separada A operação de leitura pode ser dividida em várias sessões 
quando não podem ser colocadas todas as páginas de um 
documento no ADF ou ao colocar o documento no vidro de 
originais.

p. 5-38

Ajuste de Imagen Ajuste a qualidade de imagem, tal como o fundo, a cor e a ni-
tidez.

p. 5-38

Apagar Especifique as definições da função "Apagar". p. 5-42

Leitura de Livro Defina a função "Digitalização de Livro". p. 5-43

Aplicação Especifique definições do formato de digitalização, números 
de arquivo, etc.

p. 5-47

Nome Docum. Especifique o nome com que o documento é guardado. p. 5-62
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Definições Originais

Definições de Comunicação

!
Detalhe 
O parâmetro "Assinatura Digital" pode não estar disponível ou pode ser definido para assinar 
normalmente, consoante as definições de comunicação S/MIME especificadas.

Parâmetro Descrição Referência da 
página

Originais Misturados Seleccione esta definição ao carregar um documento que 
contenha páginas de diferentes formatos.

p. 5-64

Dobrag.-Z Original Seleccione esta definição ao carregar um documento dobra-
do em ziguezague.

p. 5-64

Original longo Seleccione esta definição para documentos com compri-
mento superior ao formato padronizado.

p. 5-64

Direcção Original Seleccione a orientação do documento carregado. p. 5-64

Posição Encadernação Seleccione a posição de encadernação para o documento. p. 5-64

Despeckle Seleccione esta definição para reduzir o efeito provocado 
pelo pó do vidro de partição esquerdo nas imagens, quando 
o documento é carregado no ADF.

p. 5-64

Parâmetro Descrição Referência da 
página

Definições de E-Mail Especifique o nome do documento, o assunto, o endereço 
do remetente e o corpo da mensagem para envio de mensa-
gens de e-mail.

p. 5-66

Definição Notificação URL Especifique o endereço de e-mail para onde deverão ser en-
viadas notificações da conclusão do trabalho.

p. 5-67

Encrip. de E-Mail Este parâmetro é apresentado quando a opção "Definições 
de Comunicação S/MIME" está definida para "ON". Selecci-
one se pretende ou não encriptar as mensagens de e-mail 
que são enviadas.

p. 5-68

Assinatura Digital Este parâmetro é apresentado quando a opção "Definições 
de Comunicação S/MIME" está definida para "ON". Selecci-
one se pretende ou não adicionar uma assinatura digital às 
mensagens de e-mail que são enviadas.

p. 5-68



bizhub C451/C550/C650 5-31

Operações do Digitalizador de Rede 5
Tipo Original

A partir das cinco definições de qualidade de imagem seguintes, seleccione a definição apropriada de 
acordo com o tipo de documento que pretende digitalizar.

Se estiver seleccionada a opção "Texto/Foto" ou "Foto", é igualmente possível seleccionar o tipo de foto.

1 Toque em [Definições de Leitura] no ecrã do modo Fax/Leitura.

2 Toque em [Tipo Original].

3 Toque no botão da qualidade de imagem.

Definição Descrição

Texto Seleccione esta definição para documentos que consistam apenas de texto.

Texto/Foto Seleccione esta definição para documentos que consistam de texto e fotografias 
(meios-tons).

Foto Seleccione esta definição para documentos que consistam apenas de fotografias 
(meios-tons).

Matriz de Pontos Original Seleccione esta definição para documentos que consistam de texto de aparência ge-
ral pouco nítida.

Papel Copiado Seleccione esta definição para documentos com uma densidade constante, produzi-
dos utilizando uma copiadora ou uma impressora.

Definição Descrição

Papel Foto Seleccione esta definição para fotografias impressas em papel fotográfico.

Foto Impressa Seleccione esta definição para fotografias impressas em livros ou revistas.
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4 Se estiver seleccionada a opção "Texto/Foto" ou "Foto", seleccione o tipo de fotografia e, em seguida, 
toque em [OK].

5 Toque em [OK] e, em seguida, toque novamente em [OK] no ecrã que aparece a seguir.

Simplex/Duplex

Seleccione se pretende digitalizar um documento a uma face ou duas faces.

1 Toque em [Definições de Leitura] no ecrã do modo Fax/Leitura.

2 Toque em [Simplex/Duplex].

3 Seleccione o tipo de digitalização.

Definição Descrição

1-Lado Seleccione esta definição para digitalizar um documento de uma só face.

2 Faces Seleccione esta definição para digitalizar um documento de duas faces.

Capa + 2 Faces Seleccione esta definição para digitalizar a primeira página do documento como folha 
de capa de uma só face e, em seguida, digitalizar as páginas seguintes a duas faces.
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4 Toque em [OK] e, em seguida, toque novamente em [OK] no ecrã que aparece a seguir.

Resolução

Seleccione a resolução de digitalização.

1 Toque em [Definições de Leitura] no ecrã do modo Fax/Leitura.

2 Toque em [Resolução].

3 Seleccione a resolução.

4 Toque em [OK] e, em seguida, toque novamente em [OK] no ecrã que aparece a seguir.
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Tipo de Ficheiro

Seleccione o formato do ficheiro onde pretende guardar os dados da digitalização. Estão disponíveis os 
quatro formatos de ficheiro seguintes.

Tipo de Ficheiro

É possível que algumas definições de Tipo de Ficheiro não estejam disponíveis, consoante a definição de 
Cor seleccionada. São apresentadas abaixo as possíveis combinações de Tipo de Ficheiro e definições de 
Cor.

o disponível
e não disponível

Se for seleccionada a definição de Tipo de Ficheiro "PDF" ou "PDF Compacto", o nível de encriptação e o 
método de combinação de carimbo podem ser especificados.

Definições de Encriptação

Composição do Carimbo

2
Nota 
As indicações de data/hora, número de página e cabeçalho/rodapé podem ser combinadas como 
texto.

Os carimbos são combinados como imagens.

Além disso, é possível especificar o agrupamento dos dados guardados.

Definição Descrição

PDF Seleccione esta definição para guardar os dados em formato PDF.

PDF Compacto Seleccione esta definição para guardar os dados em formato PDF altamente compri-
mido.

TIFF Seleccione esta definição para guardar os dados em formato TIFF.

JPEG Seleccione esta definição para guardar os dados em formato JPEG.

Cor Auto Cor Total Escala de 
cinzentos

Preto

PDF o o o o

PDF Compacto o o o e

TIFF o o o o

JPEG o o o e

Parâmetro Descrição

Nível de Encriptação Seleccione o nível de encriptação.

Pal.-passe Introduza a palavra-passe necessária para abrir dados encriptados. Introduza uma pa-
lavra-passe com 32 caracteres ou menos. Para confirmação, introduza novamente a 
palavra-passe.

Permissões do Documento Introduza a palavra-passe necessária para mudar as permissões do documento. Intro-
duza uma palavra-passe com 32 caracteres ou menos. Para confirmação, introduza 
novamente a palavra-passe.

Definição Descrição

Imagem Seleccione esta definição para inserir o texto como imagem.

Texto Seleccione esta definição para inserir o texto como texto.
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Defin. de Leitura

!
Detalhe 
Para mais detalhes acerca da especificação da definição de Cor, consulte "Cor (Ajuste de Imagem)" na 
página 5-38.

1 Toque em [Definições de Leitura] no ecrã do modo Fax/Leitura.

2 Toque em [Tipo de Fich.].

3 Seleccione o formato do ficheiro.

Definição Descrição

Página única Seleccione esta definição para criar um ficheiro único para cada página do documen-
to.

Multi Pág. Seleccione esta definição para criar um ficheiro único de todo o documento digitaliza-
do. Não é possível seleccionar esta definição se estiver seleccionada a definição de 
Tipo de Ficheiro "JPEG".
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4 Se estiver seleccionado o formato "PDF" ou "PDF Compacto", toque em [Encriptação], caso 
necessário.

5 Especifique as definições de encriptação.

6 Para especificar o método de combinação de carimbo, toque em [Comp. Carimbo].

7 Seleccione a composição do carimbo que pretende.

8 Toque em [OK].

9 Seleccione a definição de leitura.

10 Toque em [OK] e, em seguida, toque novamente em [OK] no ecrã que aparece a seguir.
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Densidade

Ajuste a densidade de digitalização.

1 Toque em [Definições de Leitura] no ecrã do modo Fax/Leitura.

2 Toque em [Densidade].

3 Seleccione a densidade.

– Para ajustar a densidade, toque em [Claro] ou [Escuro].
– Para seleccionar a predefinição, toque em [Padrão].

4 Toque em [OK] e, em seguida, toque novamente em [OK] no ecrã que aparece a seguir.
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Leitura Separada

As operações de Leitura podem ser divididas em diversas sessões para vários tipos de documentos, por 
exemplo, quando não é possível carregar todas as páginas de um documento no ADF, ao colocar o 
documento no vidro de originais, ou quando documentos de uma face são combinados com documentos 
de duas faces.

Toque em [Leitura Separada] no ecrã do modo Fax/Leitura. A definição está seleccionada quando o botão 
aparece seleccionado.

Cor (Ajuste de Imagem)

Seleccione se pretende que o documento seja digitalizado a cores ou a preto e branco.

Estão disponíveis as quatro definições seguintes.

É possível que algumas definições de Cor não estejam disponíveis, consoante a definição de Tipo de Ficheiro 
seleccionada. As combinações possíveis de definições de Cor e de Tipo de Ficheiro são indicadas abaixo.

!
Detalhe 
Para mais detalhes sobre a especificação da definição de Tipo de Ficheiro, consulte "Tipo de Ficheiro" 
na página 5-34.

o disponível
e não disponível

Definição Descrição

Cor Auto Seleccione esta definição para detectar automaticamente a cor do documento e digi-
talizá-lo com a definição correspondente.

Cor Total Seleccione esta definição para digitalizar totalmente a cores.

Escala cinza Seleccione esta definição para documentos com muitos meios-tons, tal como fotogra-
fias a preto e branco.

Preto Seleccione esta definição para documentos com áreas a preto e branco distintas, tal 
como desenhos de contornos.

Auto Cor Total Escala de 
cinzentos

Preto

PDF o o o o

PDF Compacto o o o e

TIFF o o o o

JPEG o o o e
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1 Toque em [Definições de Leitura] no ecrã do modo Fax/Leitura.

2 Toque em [Ajuste de Imagem].

3 Seleccione o tipo de cor.

4 Toque em [OK] e, em seguida, toque novamente em [OK] no ecrã que aparece a seguir.
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Remoção Fundo (Ajuste de Imagem)

É possível ajustar a densidade da digitalização do fundo do documento. Quando documentos impressos em 
papel colorido são digitalizados a cores, o fundo pode tornar-se preto. Nesse caso, a densidade do fundo 
pode ser ajustada.

1 Toque em [Definições de Leitura] no ecrã do modo Fax/Leitura.

2 Toque em [Ajuste de Imagem].

3 Toque em [Retirar Fundo].

4 Ajuste a densidade do fundo.

– Para ajustar a densidade automaticamente, toque em [Auto].
– Para ajustar a densidade, toque em [Claro] ou [Escuro].
– Para seleccionar a predefinição, toque em [Padrão].

5 Toque em [OK] e, em seguida, toque novamente em [OK] no ecrã que aparece a seguir.
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Nitidez (Ajuste de Imagem)

Os contornos, como, por exemplo, as bordas do texto, podem ser enfatizados ao digitalizar.

1 Toque em [Definições de Leitura] no ecrã do modo Fax/Leitura.

2 Toque em [Ajuste de Imagem].

3 Toque em [Nitidez].

4 Ajuste a nitidez.

5 Toque em [OK] e, em seguida, toque novamente em [OK] no ecrã que aparece a seguir.
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Apagar Moldura (Apagar)

É possível apagar uma área em torno da borda do documento. É possível especificar separadamente áreas 
com uma largura de 0,1 a 50 mm para os lados esquerdo e direito, superior e inferior.

2
Nota 
Se for especificada uma largura a apagar em torno do documento com a opção "Apagar Moldura" na 
função "Leitura Livro", as mesmas definições serão aplicadas no ecrã Apagar Moldura (apresentado a 
partir do ecrã Apagar).

1 Toque em [Definições de Leitura] no ecrã do modo Fax/Leitura.

2 Toque em [Apagar].

3 Toque em [Apagar Moldura].
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4 Seleccione a largura da área que pretende apagar.

– Para utilizar a opção de apagar moldura, toque em [Sim].
– Para apagar a mesma largura em todos os lados, toque em [Moldura] e, em seguida, especifique 

um valor.
– Para especificar larguras diferentes para a margem direita, esquerda, superior e inferior, toque no 

botão do local pretendido e, em seguida, especifique um valor. Para cancelar a função de apagar 
moldura, toque em [Nenhum].)

5 Toque em [OK] e, em seguida, toque novamente em [OK] nos dois ecrãs que aparecem a seguir.

Cópia Livro (Leitura de Livro)

Seleccione o método para digitalização de livro aberto. Encontram-se disponíveis os quatro métodos de 
leitura seguintes. Além disso, é possível especificar as definições da posição de encadernação e as 
definições de apagar.

É possível digitalizar o documento apagando os sombreados característicos de livros abertos.

2
Nota 
Especifique o formato do livro aberto como formato de digitalização.

Se for especificada uma largura a apagar em torno do documento com a opção "Apagar Moldura" na 
função "Cópia Livro", as mesmas definições serão aplicadas no ecrã Apagar Moldura (apresentado a 
partir do ecrã Apagar).

Definição Descrição

Livro Aberto Seleccione esta definição para digitalizar um livro aberto como página única.

Separação Seleccione esta definição para digitalizar um livro aberto como duas páginas separa-
das (esquerda e direita).

Capa Frente Seleccione esta definição para digitalizar a primeira página como folha de capa.

Capa Dianteira + Traseira Seleccione esta definição para digitalizar a primeira página como folha de capa, a se-
gunda página como contra-capa e as restantes páginas como corpo do documento.

Parâmetro Descrição

Apagar Moldura É possível apagar uma área em torno da borda do documento. É possível especificar 
separadamente áreas com uma largura entre 0,1 e 50 mm para os lados esquerdo e 
direito, superior e inferior.

Apagar Centro É possível apagar uma área ao longo do centro do documento. É possível especificar 
áreas com uma largura entre 0,1 e 30 mm.
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1 Toque em [Definições de Leitura] no ecrã do modo Fax/Leitura.

2 Toque em [Leitura de Livro].

3 Toque em [Cópia Livro].

4 Especifique as definições da função "Cópia Livro".
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– Se tiver seleccionado "Separação", "Capa Dianteira + Traseira" ou "Capa Frente", toque em 

[Posição Encadernação] e, em seguida, seleccione a posição de encadernação.

5 Toque em [OK] e, em seguida, toque novamente em [OK] nos dois ecrãs que aparecem a seguir.

Formato de Leitura (Aplicação)

Seleccione o formato do papel que pretende digitalizar.

Estão disponíveis as seguintes definições de Formato de Leitura.

2
Nota 
Se tiver sido especificada a função "Leitura de Livro", especifique o formato do livro aberto.

1 Toque em [Definições de Leitura] no ecrã do modo Fax/Leitura.

2 Toque em [Aplicação].

Definição Descrição

Auto Seleccione esta definição para detectar o formato da primeira página do documento 
carregado. Quando a definição "Originais Misturados" não está seleccionada.

Formatos padrão Seleccione um formato de papel predefinido (tal como letter ou 11 e 17 (A4 ou B5)) 
e a orientação.

Formato Personalizado Introduza as dimensões de um formato personalizado que não esteja disponível como 
formato predefinido. O formato na direcção X pode ser definido entre 30 e 432 mm, e 
o formato na direcção Y pode ser definido entre 30 e 297 mm.

Formato Foto É possível seleccionar formatos de 9 e 13 e 13 e 18 mm.



5 Operações do Digitalizador de Rede

5-46 bizhub C451/C550/C650

3 Toque em [Formato de Leitura].

4 Seleccione o formato e a orientação.

– Seleccione a orientação e o formato do papel que pretende digitalizar.
– Tocar em [Fmto Persona.] apresenta o ecrã Formato Personalizado. Utilize o teclado numérico para 

introduzir o formato e, em seguida, toque em [OK].
– É possível especificar os valores em incrementos de 0,1 mm.
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– Tocar em [Formato Foto] apresenta o ecrã Formato de Foto. Seleccione a orientação e o formato 

da fotografia que pretende digitalizar e, em seguida, toque em [OK].

5 Toque em [OK] e, em seguida, toque novamente em [OK] nos dois ecrãs que aparecem a seguir.

Anotação (Aplicação)

É possível adicionar texto previamente especificado, números ou a data/hora a um documento quando este 
é digitalizado e guardado numa caixa de utilizador.

Data/Hora (Aplicação)

É possível adicionar a data e hora de digitalização a todas as páginas de um documento.

As definições podem ser especificadas para o seguinte.

1 Toque em [Definições de Leitura] no ecrã do modo Fax/Leitura.

2 Toque em [Aplicação].

Parâmetro Descrição

Tipo da Data Seleccione o formato de data.

Tipo da Hora Seleccione se pretende ou não adicionar a hora e escolha o respectivo formato.

Págs. Seleccione as páginas onde pretende imprimi-la (todas as páginas ou apenas 1ª. pá-
gina).

Cor do Texto Seleccione a cor de impressão (preto, vermelho, azul, verde, amarelo, cyan e magenta).

Formato Texto Seleccione o formato (mínimo ou padrão) no qual o texto é impresso.

Posição impress. Seleccione a posição na página onde a imagem é impressa. Depois de seleccionada 
uma posição, é possível efectuar ajustes finos.
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3 Toque em [Carimbo/Composição].

4 Toque em [Data/Hora].

5 Para especificar uma data e hora, toque em [Sim] e, em seguida, especifique as definições de data e 
hora.
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– Tocar em [Cor do Texto] apresenta um ecrã para especificar a cor. Toque no botão da cor 

pretendida e, em seguida, toque em [OK].

– Tocar em [Formato Texto] apresenta um ecrã para especificar o formato do texto. Toque no botão 
do formato pretendido e, em seguida, toque em [OK].

– Tocar em [Posição Impress.] apresenta um ecrã para especificar a posição de impressão. Toque 
no botão da posição de impressão pretendida e, em seguida, faça os ajustes finos, caso seja 
necessário. Depois de especificar as definições, toque em [OK].

– Para efectuar ajustes finos, toque em [Ajustar Posição].
A posição pode ser ajustada entre 0,1 e 50 mm na direcção esquerda/direita e cima/baixo.
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6 Toque em [OK] e, em seguida, toque novamente em [OK] nos três ecrãs que aparecem a seguir.

Número de página (Aplicação)

É possível adicionar números de página a todas as páginas do documento.

As definições podem ser especificadas para o seguinte.

1 Toque em [Definições de Leitura] no ecrã do modo Fax/Leitura.

2 Toque em [Aplicação].

Parâmetro Descrição

Iniciar Nº Página Especifique o número da página inicial.

Iniciar Nº Capít. Especifique o número do capítulo inicial.

Tipo de Número de Página Seleccione o formato do número de página.

Cor do Texto Seleccione a cor de impressão (preto, vermelho, azul, verde, amarelo, cyan e magen-
ta).

Formato Texto Seleccione o formato (mínimo padrão) no qual o texto é impresso.

Posição impress. Seleccione a posição na página onde a imagem é impressa. Depois de seleccionada 
uma posição, é possível efectuar ajustes finos.



bizhub C451/C550/C650 5-51

Operações do Digitalizador de Rede 5
3 Toque em [Carimbo/Composição].

4 Toque em [Número de Página].

5 Para especificar os números de página, toque em [Sim] e, em seguida, especifique as definições de 
número de página.
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– Tocar em [Cor do Texto] apresenta um ecrã para especificar a cor. Toque no botão da cor 
pretendida e, em seguida, toque em [OK].

– Tocar em [Formato Texto] apresenta um ecrã para especificar o formato do texto. Toque no botão 
do formato pretendido e, em seguida, toque em [OK].
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– Tocar em [Posição de Impress.] apresenta um ecrã para especificar a posição de impressão. Toque 

no botão da posição de impressão pretendida e, em seguida, faça os ajustes finos, caso seja 
necessário. Depois de especificar as definições, toque em [OK].

– Para efectuar ajustes finos, toque em [Ajustar Posição]. A posição pode ser ajustada entre 0,1 e 
50 mm na direcção esquerda/direita e cima/baixo.

6 Toque em [OK] e, em seguida, toque novamente em [OK] nos três ecrãs que aparecem a seguir.

Carimbo (Aplicação)

É possível adicionar texto predefinido, tal como "URGENTE", a todas as páginas de um documento.

2
Nota 
Se "Tipo de Fich." estiver definido para "PDF" ou "PDF Compacto", os carimbos são adicionados 
como imagens. Não podem ser adicionados como texto.

As definições podem ser especificadas para o seguinte.

Parâmetro Descrição

Tipo de Carimbo/Prede-
finir Carimbos

Seleccione um carimbo, tal como "URGENTE", "RESPONDA POR FAVOR" ou 
"NÃO COPIE".

Págs. Seleccione as páginas onde pretende imprimi-la (todas as páginas ou apenas 1ª. página).

Cor do Texto Seleccione a cor de impressão (preto, vermelho, azul, verde, amarelo, cyan e magenta).

Formato Texto Seleccione o formato (mínimo ou padrão) no qual o texto é impresso.

Posição impress. Seleccione a posição na página onde a imagem é impressa. Depois de seleccionada uma 
posição, é possível efectuar ajustes finos.
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1 Toque em [Definições de Leitura] no ecrã do modo Fax/Leitura.

2 Toque em [Aplicação].

3 Toque em [Carimbo/Composição].

4 Toque em [Carimbo].
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5 Para especificar um carimbo, toque em [Sim] e, em seguida, especifique as definições de carimbo.

– Tocar em [Cor do Texto] apresenta um ecrã para especificar a cor. Toque no botão da cor 
pretendida e, em seguida, toque em [OK].

– Tocar em [Formato Texto] apresenta um ecrã para especificar o formato do texto. Toque no botão 
do formato pretendido e, em seguida, toque em [OK].
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– Tocar em [Posição impress.] apresenta um ecrã para especificar a posição de impressão. Toque no 
botão da posição de impressão pretendida e, em seguida, faça os ajustes finos, caso seja 
necessário. Depois de especificar as definições, toque em [OK].

– Para efectuar ajustes finos, toque em [Ajustar Posição].
A posição pode ser ajustada entre 0,1 e 50 mm na direcção esquerda/direita e cima/baixo.

6 Toque em [OK] e, em seguida, toque novamente em [OK] nos três ecrãs que aparecem a seguir.

Cabeçalho/Rodapé (Aplicação)

É possível inserir cabeçalhos e rodapés em todas as páginas. O conteúdo de cabeçalhos/rodapés tem de 
ser previamente registado no modo de Administrador.

!
Detalhe 
Os cabeçalhos/rodapés utilizam informações registadas, que são recuperadas; no entanto, as 
informações podem ser verificadas ou alteradas ao digitalizar. As definições podem ser especificadas 
para o seguinte.

Parâmetro Descrição

Definições de Cabeçalho Seleccione se pretende ou não inserir um cabeçalho. Se pretende inserir um cabeça-
lho, especifique se pretende inserir texto, a data/hora ou outra informação (número de 
distribuição, número de trabalho ou número de série).

Definições de Rodapé Seleccione se pretende ou não inserir um rodapé. Se pretende inserir um rodapé, es-
pecifique se pretende inserir texto, a data/hora ou outra informação (número de distri-
buição, número de trabalho ou número de série).

Págs. Seleccione as páginas onde pretende inserir o cabeçalho/rodapé (todas as páginas ou 
apenas 1ª página).

Cor do Texto Seleccione a cor do texto (preto, vermelho, azul, verde, amarelo, cyan e magenta).

Formato Texto Seleccione o formato (mínimo ou padrão) no qual o texto é impresso.
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1 Toque em [Definições de Leitura] no ecrã do modo Fax/Leitura.

2 Toque em [Aplicação].

3 Toque em [Carimbo/Composição].

4 Toque em [Cabeçalho/Rodapé].
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5 Para imprimir um cabeçalho/rodapé, toque em [Sim] e, em seguida, seleccione o tipo de 
cabeçalho/rodapé a recuperar.

6 Para verificar ou alterar temporariamente as definições seleccionadas, toque em [Verificar/Alteração 
Temporária].

É apresentado o ecrã Verificar/Alteração Temporária.

7 Toque em "Definições de Cabeçalho" ou "Definições de Rodapé" e, em seguida, especifique as 
definições de cabeçalho/rodapé.
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– Texto

– Data/Hora

– Outros
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8 Especifique as definições para as páginas onde pretende imprimir, a cor do texto e o formato do texto.

– Cor do Texto

– Formato Texto

– Para cancelar as definições temporariamente alteradas, toque em [Reiniciar].

9 Toque em [OK] e, em seguida, toque novamente em [OK] no ecrã que aparece a seguir.

10 Toque em [Fechar] e volte a tocar em [Fechar] no ecrã seguinte.
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Enviar e Imprimir (Aplicação)

É possível especificar definições para imprimir durante a digitalização. É possível especificar várias 
definições de impressão.

As definições podem ser especificadas para o seguinte.

1 Toque em [Definições de Leitura] no ecrã do modo Fax/Leitura.

2 Toque em [Aplicação].

3 Toque em [Impressão da Página]

4 Para imprimir durante a digitalização, toque em [Sim] e, em seguida, especifique as definições 
pretendidas.

Parâmetro Descrição

Cópias Utilize o teclado numérico para introduzir o número de cópias que pretende imprimir. 
É possível especificar um número entre 1 e 9999.

Simplex/Duplex Seleccione se pretende imprimir uma cópia frente ou frente e verso.

Agrafar Seleccione se pretende que as cópias sejam ou não agrafadas. Se pretender que se-
jam agrafadas, seleccione o número e a posição dos agrafos.
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5 Para seleccionar a posição de agrafagem, toque em [Canto] ou [2 posição] e, em seguida, toque em 
[Definição de Posição].

6 Toque no botão da posição pretendida e, em seguida, toque em [OK].

7 Toque em [OK] e, em seguida, toque novamente em [OK] nos dois ecrãs que aparecem a seguir.

Nome do Documento

Especifique o nome dos dados digitalizados. Se não for especificado um nome do documento, o nome será 
definido automaticamente, com base nas informações seguintes.

O nome "SKMBT_C55006102315230" é explicado abaixo, como exemplo.

Secção Descrição

S Esta letra indica o modo activo quando o documento foi guardado.
C: Cópia
S: Fax/Leitura
P: Impressão

2
Nota 
"S" aparece para documentos guardados no ecrã do modo de Fax/Leitura ou no ecrã da 
Caixa de Utilizador.

KMBT_C550 Representa o nome do equipamento que digitalizou os dados. A predefinição de fábrica é 
"KMBT_C550" em bizhub C550 ("KMBT_C451" em bizhub C451, "KMBT_C650" em 
bizhub C650). Este nome pode ser alterado com o parâmetro "Introdução da morada do equi-
pamento" no ecrã de administrador/definições do equipamento no modo administrador. Pode 
especificar um nome até 10 caracteres.

06102315231 Indica o ano (os últimos dois dígitos), o mês, o dia, a hora e os minutos quando os dados foram 
digitalizados. O último dígito representa um número de série caso o documento faça parte de 
uma série de digitalizações.

_0001 Indica o número da página quando são digitalizados dados com várias páginas. Este numeral 
não aparece no ecrã do nome do documento; no entanto, é adicionado automaticamente como 
parte do nome quando o documento é encaminhado. Acrescente esta parte ao nome de acor-
do com as condições de atribuição de nome do servidor que recebe os ficheiros, por exemplo, 
quando os dados são enviados através de FTP.

.(extensão_ficheiro) Esta é a extensão do formato dos dados especificados. Estes caracteres não aparecem no 
ecrã do nome do documento; no entanto, são adicionados automaticamente como parte do 
nome quando o documento é encaminhado.
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1 Toque em [Definições de Leitura] no ecrã do modo Fax/Leitura.

2 Toque em [Nome Docum.].

3 Utilizando o teclado que é apresentado no painel táctil, digite o nome do documento.

– O nome do documento pode conter um máximo de 30 caracteres.
– Para parar de registar o nome do documento, prima a tecla [Reiniciar].
– Para detalhes sobre introdução de texto, consulte "Introduzir texto" na página 9-3.

4 Toque em [OK].



5 Operações do Digitalizador de Rede

5-64 bizhub C451/C550/C650

Definições originais

Especifique o tipo de documento que está carregado, por exemplo, se contém páginas de formatos mistos 
ou se está dobrado em ziguezague.

2
Nota 
Estas funções podem ser utilizadas conjuntamente.

1 Toque em [Definições de Leitura] no ecrã do modo Fax/Leitura.

2 Seleccione as definições para as funções de Definições Originais.

Parâmetro Descrição

Originais Misturados Seleccione esta definição quando são carregados documentos de diferentes formatos 
no ADF (opcional). A velocidade de leitura é reduzida uma vez que o formato de cada 
página tem de ser detectado antes de ser lida.

Dobra.-Z Original Seleccione esta definição para detectar o formato de um documento dobrado em zi-
guezague pelo comprimento carregado através do ADF.

Original longo Seleccione esta definição para documentos com comprimento superior ao formato 
padronizado.

Direcção Original Seleccione a orientação do documento. Depois de o documento ser digitalizado, os 
dados são processados de modo que fique correctamente orientado.

Posição Encadernação Seleccione a posição de encadernação, por exemplo se o documento é perfurado ou 
agrafado. Além disso, especifique a posição de encadernação quando é carregado um 
documento a duas faces.
Isto ajusta a digitalização de documentos a duas faces, de modo que a posição de en-
cadernação não seja invertida.
Esquerda Seleccione esta definição para um documento com encadernação do lado 
esquerdo.
Topo Seleccione esta definição para um documento com encadernação no topo.
Auto A encadernação é feita do lado do comprimento se a página tiver 297 mm ou me-
nos, ou do lado da largura se a página tiver mais do que 297 mm.

Despeckle Seleccione esta definição para reduzir o efeito provocado pelo pó do vidro de partição 
esquerdo nas imagens, quando o documento é carregado no ADF.
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– Tocar em [Direcção Original] apresenta o ecrã Direcção Original. Toque no botão da orientação 

pretendida e, em seguida, toque em [OK].

– Tocar em [Posição Encadernação] apresenta o ecrã de Posição Encadernação. Toque no botão da 
posição de encadernação pretendida e, em seguida, toque em [OK].

– Para aplicar a definição "Despeckle", seleccione-a tocando em [Despeckle].

3 Toque em [OK] e, em seguida, toque novamente em [OK] no ecrã que aparece a seguir.

!
Detalhe 
A velocidade de digitalização será reduzida se a definição "Despeckle" estiver seleccionada.

Limpe o vidro de partição esquerdo quando este ficar extremamente sujo. 
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Definição de E-Mail

Quando são enviados dados, é possível enviar uma mensagem de e-mail contendo o nome do documento 
para o endereço de e-mail especificado.

!
Detalhe 
As informações especificadas como nome do documento são utilizadas nas operações de Leitura para 
FTP e Leitura para SMB.

Se a opção "Alterar Endereço "De"" (apresentada tocando em [Definições do Sistema] no ecrã de 
Definições de Administrador, depois em [Acesso Utiliz. Restrito], depois em [Operação Restrita]) estiver 
definida para "Restringir", não é possível introduzir directamente o endereço De.

1 Toque em [Definições de Com.] no ecrã do modo Fax/Leitura.

2 Toque em [Definições de E-Mail].

3 Especifique as definições de transmissão de e-mail.

4 Toque em [Fechar] e volte a tocar em [Fechar] no ecrã seguinte.

Parâmetro Descrição

Nome Docum. É apresentado o nome do ficheiro a guardar. O nome do documento especificado pos-
teriormente é apresentado como nome do documento, mesmo que o nome do docu-
mento tenha sido especificado com "Nome do Documento" no ecrã de Definições de 
Leitura. Se não for especificado qualquer nome de documento, é apresentado o nome 
especificado automaticamente com base nas definições do ecrã Definições de Adminis-
trador. É possível introduzir um máximo de 30 caracteres.

Assunto O texto especificado a partir do modo Utilidade é apresentado automaticamente. Toque 
em [Entrada Directa] para alterar o texto. É possível introduzir um máximo de 64 carac-
teres.

De O endereço de e-mail especificado a partir do modo Utilidade é apresentado automati-
camente.

Texto É apresentado o texto especificado a partir do modo Utilidade. Toque em [Entrada 
Directa] para alterar o texto. É possível introduzir um máximo de 256 caracteres.
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Definição de Notificação URL

Especifique o endereço de e-mail para onde deverão ser enviadas notificações da conclusão do trabalho.

!
Detalhe 
Os destinos que podem ser especificados para "Definição Notificação URL" incluem servidores FTP, 
servidor SMB ou caixas de utilizador.

Esta funcionalidade não funciona durante transmissões de e-mail, mesmo que seja especificada uma 
definição.

1 Toque em [Definições de Com.] no ecrã do modo Fax/Leitura.

2 Toque em [Definição Notificação URL].

3 Especifique o endereço de e-mail para onde pretende que as notificações sejam enviadas.

– Seleccione um endereço de e-mail registado.
– Toque em [Entrada Directa] e, em seguida, especifique o endereço de e-mail de destino das 

notificações URL.

4 Toque em [Fechar] e volte a tocar em [Fechar] no ecrã seguinte.
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Encriptação de E-Mail

É possível especificar uma definição para este parâmetro quando a opção "Definições de Comunicação 
S/MIME" está definida para "ON". Seleccione se pretende ou não encriptar as mensagens de e-mail que são 
enviadas.

1 Toque em [Definições de Com.] no ecrã do modo Fax/Leitura.

2 Toque em [Encrip. de E-Mail].

3 Toque em [Fechar] e volte a tocar em [Fechar] no ecrã seguinte.

Assinatura Digital

Este parâmetro é apresentado quando a opção "Definições de Comunicação S/MIME" está definida para 
"ON". Seleccione se pretende ou não adicionar uma assinatura digital às mensagens de e-mail que são 
enviadas.

2
Nota 
Este parâmetro pode não estar disponível ou pode ser definido para assinar normalmente, consoante 
as definições de comunicação S/MIME especificadas.

1 Toque em [Definições de Com.] no ecrã do modo Fax/Leitura.

2 Para adicionar uma assinatura digital, toque em [Assinatura Digital].

3 Toque em [Fechar] e volte a tocar em [Fechar] no ecrã seguinte.
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5.6 Definições que podem ser especificadas a partir do modo Utilidade
É possível configurar várias definições básicas e parâmetros avançados para utilizar este equipamento no 
modo Utilitário. Este capítulo descreve os procedimentos de definição dos parâmetros do modo Utilidade 
para funções de digitalização e ecrãs.

Parâmetros do modo utilitário

Os seguintes parâmetros do modo Utilitário são descritos no presente manual.

Outros parâmetros relacionados

Neste manual não são fornecidos procedimentos de definição; no entanto, alguns parâmetros gerem as 
funções de digitalização e ligação de rede.

Ligação PageScope Web

O PageScope Web Connection é um utilitário de gestão do dispositivo suportado pelo servidor HTTP 
integrado no dispositivo. Ao utilizar um Web browser num computador ligado à rede, os ajustes do 
equipamento podem ser especificados a partir do PageScope Web Connection.

É conveniente especificar definições com o utilitário, pois o texto pode facilmente ser introduzido a partir do 
seu computador, em vez de ser necessário utilizar o painel de controlo da máquina.

Parâmetro Descrição

Endereço/Caixa de Utilizador Especifique definições para os destinos de leitura. Os destinos podem ser re-
gistados como programas, grupos ou no livro de endereços.
Para pormenores, ver "Registar um destino do livro de endereços" na 
página 5-70 e "Registar um destino de grupo" na página 5-80.

Definições Utilizador Especifique predefinições para o ecrã do modo Fax/Leitura e definições para 
guardar dados.

Definições de 
administrador

Registe definições de cabeçalho/rodapé.

Os destinos, títulos e texto registados podem ser impressos como listas.

Especifique as definições básicas para utilizar o equipamento na rede.

Especifique as necessárias definições de ligação do sistema.

Parâmetro Descrição

Registar Administrador Se o endereço de e-mail do administrador não estiver especificado, não é 
possível enviar dados de digitalização por e-mail.

Definições de Autenticação de 
Utilizador

Se "Registo do Utilizador" estiver definido de modo que as operações de di-
gitalização não sejam permitidas, não será possível efectuar operações de di-
gitalização.
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5.7 Registar um destino do livro de endereços
É possível registar um máximo de 2.000 destinos.

Destino de E-mail

É possível especificar as definições seguintes para registar o destino de e-mail.

!
Detalhe 
Se a opção "Registar e Alterar Endereço" no modo de Administrador estiver definida para "Restringir", 
especifique estas definições com "Um-Toque/Registo Caixa Utilizador" no ecrã Definições do 
Administrador.

1 Toque em [1 Regis. Endereço Leitura/Fax (Livro Endereços)] no ecrã Regis. Endereço Leitura/Fax.

2 Toque em [1 E-Mail].

Surge o ecrã de e-mail.

3 Toque em [Novo].

É apresentado o ecrã Novo.

Parâmetro Descrição

Nº Introduza o número de registo (entre 1 e 2000) para o destino do livro de endereços. 
Quando aparece o ecrã, o número que é apresentado é o número mais baixo dispo-
nível.

Nome Introduza um nome com 24 caracteres ou menos para o destino registado.

Índice Seleccione os caracteres para o índice. Para destinos frequentemente utilizados, to-
que em [Princip.] para que o destino possa ser encontrado com mais facilidade.

Endereço de E-Mail Digite o endereço para onde o e-mail é enviado.
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4 Para especificar o número de registo, toque em [Nº] e depois utilize o teclado numérico para introduzir 

o número.

5 Toque em [Nome] e, em seguida, introduza o nome de registo, utilizando o teclado que é apresentado.

– Para detalhes sobre introdução de texto, consulte "Introduzir texto" na página 9-3.

6 Toque em [OK].

7 Toque em [Índice] e, em seguida, seleccione os caracteres do índice.

8 Toque em [OK].

9 Toque em [Endereço de E-Mail] e, em seguida, introduza o endereço de e-mail, utilizando o teclado 
que é apresentado.

10 Toque em [OK] e, em seguida, toque novamente em [OK] no ecrã que aparece a seguir.

O destino de e-mail fica registado.

!
Detalhe 
Para verificar um destino registado, seleccione-o e, em seguida, toque em [Verificação Modo].

Para alterar as definições de um destino registado, seleccione-o e, em seguida, toque em [Editar].
O número de registo não pode ser alterado no ecrã Editar.

Para eliminar um destino registado, seleccione-o e, em seguida, toque em [Elim.].

2
Nota 
Não será possível completar o registo se não forem especificadas definições para "Nome" e "Endereço 
de E-Mail".

Para cancelar o registo, toque em [Cancelar].

Para terminar de especificar definições no modo Utilidade, prima a tecla [Utilitário/Contador]. Caso 
contrário, saia do modo Utilidade tocando em [Fechar] em cada ecrã, até aparecer o ecrã do modo de 
Cópia, Fax/Leitura ou Caixa.
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Caixa de Utilizador

É possível especificar as definições seguintes para registar o destino de caixa de utilizador.

!
Detalhe 
Para registar uma caixa de utilizador como destino, é necessário que a caixa de utilizador seja registada 
previamente.

1 Toque em [1 Regis. Endereço Leitura/Fax (Livro Endereços)] no ecrã Regis. Endereço Leitura/Fax.

2 Toque em [2 Caixa Utiliz.].

É apresentado o ecrã de caixa de utilizador.

3 Toque em [Novo].

É apresentado o ecrã Novo.

4 Para especificar o número de registo, toque em [Nº] e depois utilize o teclado numérico para introduzir 
o número.

5 Toque em [Nome] e, em seguida, introduza o nome de registo, utilizando o teclado que é apresentado.

– Para detalhes sobre introdução de texto, consulte "Introduzir texto" na página 9-3.

Parâmetro Descrição

Nº Introduza o número de registo (entre 1 e 2000) para o destino do livro de endereços. 
Quando aparece o ecrã, o número que é apresentado é o número mais baixo dispo-
nível.

Nome Introduza um nome com 24 caracteres ou menos para o destino registado.

Índice Seleccione os caracteres para o índice. Para destinos frequentemente utilizados, to-
que em [Princip.] para que o destino possa ser encontrado com mais facilidade.

Caixa Utiliz. Seleccione uma caixa de utilizador onde pretende que os dados sejam guardados.
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6 Toque em [OK].

7 Toque em [Índice] e, em seguida, seleccione os caracteres do índice.

8 Toque em [OK].

9 Toque em [Caixa Utiliz.] e, em seguida, seleccione uma caixa de utilizador.

10 Toque em [OK] e, em seguida, toque novamente em [OK] no ecrã que aparece a seguir.

O destino de caixa de utilizador é registado.

!
Detalhe 
Para verificar um destino registado, seleccione-o e, em seguida, toque em [Verificação Modo].

Para alterar as definições de um destino registado, seleccione-o e, em seguida, toque em [Editar].
O número de registo não pode ser alterado no ecrã Editar.

Para eliminar um destino registado, seleccione-o e, em seguida, toque em [Elim.].

2
Nota 
Não será possível completar o registo se não forem especificadas definições para "Nome" e "Caixa 
Utiliz.".

Para cancelar o registo, toque em [Cancelar].

Para terminar de especificar definições no modo Utilidade, prima a tecla [Utilitário/Contador]. Caso 
contrário, saia do modo Utilidade tocando em [Fechar] em cada ecrã, até aparecer o ecrã do modo de 
Cópia, Fax/Leitura ou Caixa.
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PC (SMB)

É possível especificar as definições seguintes para registar o destino SMB.

1 Toque em [1 Regis. Endereço Leitura/Fax (Livro Endereços)] no ecrã Regis. Endereço Leitura/Fax.

2 Toque em [4 PC (SMB)].

É apresentado o ecrã PC (SMB).

3 Toque em [Novo].

É apresentado o ecrã Novo 1/2.

4 Para especificar o número de registo, toque em [Nº] e depois utilize o teclado numérico para introduzir 
o número.

5 Toque em [Nome] e, em seguida, introduza o nome de registo, utilizando o teclado que é apresentado.

– Para detalhes sobre introdução de texto, consulte "Introduzir texto" na página 9-3.

Parâmetro Descrição

Nº Introduza o número de registo (entre 1 e 2000) para o destino do livro de endereços. 
Quando aparece o ecrã, o número que é apresentado é o número mais baixo dispo-
nível.

Nome Introduza um nome com 24 caracteres ou menos para o destino registado.

Índice Seleccione os caracteres para o índice. Para destinos frequentemente utilizados, 
toque em [Princip.] para que o destino possa ser encontrado com mais facilidade.

 ID do Utilizador Introduza 127 caracteres ou menos para a ID de utilizador para efeitos de início de 
sessão no computador de destino.

Pal.-passe Introduza 14 caracteres ou menos para a palavra-passe para efeitos de início de 
sessão no computador de destino.

Endereço de Host Introduza o endereço do host do computador de destino no formato de nome de 
host, endereço IPv4 ou endereço IPv6.
Para o nome de host, introduza 255 caracteres ou menos.

Caminho de Ficheiro Introduza 255 caracteres ou menos para o caminho do ficheiro guardado.
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6 Toque em [OK].

7 Toque em [Índice] e, em seguida, seleccione os caracteres do índice.

8 Toque em [OK].

9 Toque em [ID do Utilizador] e, em seguida, introduza a ID do utilizador, utilizando o teclado que é 
apresentado.

10 Toque em [OK].

11 Toque em [Pal.-passe] e, em seguida, introduza a palavra-passe, utilizando o teclado que é 
apresentado.

12 Toque em [OK].

13 Toque em  ou .

É apresentado o ecrã Novo 2/2.

14 Toque em [Endereço de Host] e, em seguida, introduza o endereço IP ou o nome do host.

– Para introduzir um nome de host, toque em [Introd. Nome do Host] e, em seguida, introduza o nome 
do host, utilizando o teclado que é apresentado.

– Para introduzir um endereço IP, toque em [Endereço de Entrada IPv4] ou [Endereço de Entrada 
IPv6] e, em seguida, digite o endereço, utilizando o teclado numérico ou os botões numéricos que 
são apresentados. Toque em  ou  para mover o cursor para a posição pretendida e, em 
seguida, introduza os números.

– Quando o formato de entrada é alterado para introdução de endereço IP depois de ter sido 
introduzido o nome do host, o nome do host é apagado.

– Se [Introd. Nome do Host] for tocado depois de ter sido introduzido o endereço IP, o endereço IP 
introduzido é guardado e é apresentado o ecrã de entrada.

– Introduza o nome do hoste e o caminho do ficheiro em maiúsculas.
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15 Toque em [OK].

16 Toque em [Caminho de Ficheiro] e, em seguida, introduza o caminho do ficheiro, utilizando o teclado 
que é apresentado.

– Para verificar os conteúdos das pastas partilhadas, toque em [Referência].

17 Toque em [OK] e, em seguida, toque novamente em [OK] no ecrã que aparece a seguir.

É registado o destino SMB.

!
Detalhe 
Para verificar um destino registado, seleccione-o e, em seguida, toque em [Verificação Modo].

Para alterar as definições de um destino registado, seleccione-o e, em seguida, toque em [Editar].
O número de registo não pode ser alterado no ecrã Editar.

Para eliminar um destino registado, seleccione-o e, em seguida, toque em [Elim.].

Se os computadores ou os grupos de trabalho na rede (subnet) à qual pertence esta máquina forem 
superiores aos números abaixo indicados, a exploração através da rede pode não ser efectuada 
correctamente.

Grupos de trabalho: 128

Computadores: 128

2
Nota 
Não será possível completar o registo senão forem especificadas definições para "Nome", "Endereço 
de Host" e "Caminho de Ficheiro".

Para cancelar o registo, toque em [Cancelar].

Para terminar de especificar definições no modo Utilidade, prima a tecla [Utilitário/Contador]. Caso 
contrário, saia do modo Utilidade tocando em [Fechar] em cada ecrã, até aparecer o ecrã do modo de 
Cópia, Fax/Leitura ou Caixa.
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FTP

É possível especificar as definições seguintes para registar o destino FTP.

1 Toque em [1 Regis. Endereço Leitura/Fax (Livro Endereços)] no ecrã Regis. Endereço Leitura/Fax.

2 Toque em [5 FTP].

Surge o ecrã FTP.

3 Toque em [Novo].

É apresentado o ecrã Novo.

Parâmetro Descrição

Nº Introduza o número de registo (entre 1 e 2000) para o destino do livro de endereços. Quando 
aparece o ecrã, o número que é apresentado é o número mais baixo disponível.

Nome Introduza um nome com 24 caracteres ou menos para o destino registado.

Índice Seleccione os caracteres para o índice. Para destinos frequentemente utilizados, toque em 
[Princip.] para que o destino possa ser encontrado com mais facilidade.

Endereço de Host Introduza o endereço do host no formato de nome de host, endereço IPv4 ou endereço IPv6.
Para o nome de host, introduza 63 caracteres ou menos.

Caminho de Fi-
cheiro

Introduza 96 caracteres ou menos para o caminho do ficheiro guardado.

ID do Utilizador Introduza 47 caracteres ou menos para a ID de utilizador para efeitos de início de sessão no 
computador anfitrião.

Pal.-passe Introduza 31 caracteres ou menos para a palavra-passe para efeitos de início de sessão no 
computador anfitrião.

anonimo Para não especificar nenhuma ID de utilizador para efeitos de início de sessão no computador 
anfitrião, toque em [ON].

PASV Seleccione se o modo PASV é utilizado ou não.

Proxy Seleccione se um servidor proxy é utilizado ou não.

Nº porta Digite o número da porta. (Intervalo: 1 a 65535)
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4 Para especificar o número de registo, toque em [Nº] e depois utilize o teclado numérico para introduzir 
o número.

5 Toque em [Nome] e, em seguida, introduza o nome de registo, utilizando o teclado que é apresentado.

– Para detalhes sobre introdução de texto, consulte "Introduzir texto" na página 9-3.

6 Toque em [OK].

7 Toque em [Índice] e, em seguida, seleccione os caracteres do índice.

8 Toque em [OK].

9 Toque em [Endereço de Host] e, em seguida, introduza o endereço IP ou o nome do host.

– Para introduzir um nome de host, toque em [Introd. Nome do Host] e, em seguida, introduza o nome 
do host, utilizando o teclado que é apresentado.

– Para introduzir um endereço IP, toque em [Endereço de Entrada IPv4] ou [Endereço de Entrada 
IPv6] e, em seguida, digite o endereço, utilizando o teclado numérico ou os botões numéricos que 
são apresentados. Toque em  ou  para mover o cursor para a posição pretendida e, em 
seguida, introduza os números.

– Quando o formato de entrada é alterado para introdução de endereço IP depois de ter sido 
introduzido o nome do host, o nome do host é apagado.

– Se [Introd. Nome do Host] for tocado depois de ter sido introduzido o endereço IP, o endereço IP 
introduzido é guardado e é apresentado o ecrã de entrada.

– Quando [Introd. Nome do Host] é tocado, verifique se a definição DNS está correctamente 
especificada. 

10 Toque em [OK].

11 Toque em [Caminho de Ficheiro] e, em seguida, introduza o caminho do ficheiro, utilizando o teclado 
que é apresentado.

12 Toque em [OK].
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13 Toque em  ou .

É apresentado o ecrã Novo 2/2.

14 Toque em [ID do Utilizador] e, em seguida, introduza a ID do utilizador, utilizando o teclado que é 
apresentado.

– Para cancelar o registo da ID de utilizador, toque em [ON] ao lado de "anónimo".

15 Toque em [OK].

16 Toque em [Pal.-passe] e, em seguida, introduza a palavra-passe, utilizando o teclado que é 
apresentado.

17 Toque em [OK].

18 Caso necessário, especifique as definições de "anónimo", "PASV", "Proxy" e "Nº porta".

– Para introduzir um número de porta, prima a tecla [C] (apagar) para apagar o valor actual e, em 
seguida, utilize o teclado numérico para introduzir o número de porta.

– Se for especificado um valor fora do intervalo permitido, aparece a mensagem "Erro de Entrada". 
Digite um valor dentro do intervalo permitido.

19 Toque em [OK].

É registado o destino FTP.

!
Detalhe 
Para verificar um destino registado, seleccione-o e, em seguida, toque em [Verificação Modo].

Para alterar as definições de um destino registado, seleccione-o e, em seguida, toque em [Editar].
O número de registo não pode ser alterado no ecrã Editar.

Para eliminar um destino registado, seleccione-o e, em seguida, toque em [Elim.].

2
Nota 
O registo não pode ser concluído se não tiverem sido especificadas definições para "Nome", 
"Endereço de Host", "Caminho de Ficheiro", "ID do Utilizador", e "Pal.-passe".

Para cancelar o registo, toque em [Cancelar].

Para terminar de especificar definições no modo Utilidade, prima a tecla [Utilitário/Contador]. Caso 
contrário, saia do modo Utilidade tocando em [Fechar] em cada ecrã, até aparecer o ecrã do modo de 
Cópia, Fax/Leitura ou Caixa.
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5.8 Registar um destino de grupo
É possível registar um destino de grupo.

!
Detalhe 
É possível registar até 100 grupos, e até 500 destinos num único grupo.

1 Toque em [2 Criar Grupo] no ecrã Registar Endereço Leitura/Fax.

Surge o ecrã grupo.

2 Toque em [Novo].

É apresentado o ecrã Novo.

3 Toque em [Nome] e, em seguida, introduza o nome de registo, utilizando o teclado que é apresentado.

– Para detalhes sobre introdução de texto, consulte "Introduzir texto" na página 9-3.

4 Toque em [OK].

5 Toque em [Seleccionar Grupo].
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6 Seleccione um tipo de destino e, em seguida, seleccione o destino a registar.

7 Toque em [OK].

8 Toque em [Fechar].

9 Toque em [OK].

O destino do grupo é registado.

!
Detalhe 
Para verificar um destino registado, seleccione-o e, em seguida, toque em [Verificação Modo].

Para alterar as definições de um destino registado, seleccione-o e, em seguida, toque em [Editar].

Para eliminar um destino registado, seleccione-o e, em seguida, toque em [Elim.].

2
Nota 
Não será possível completar o registo se não forem especificadas definições para "Nome" e "Destino".

Para cancelar o registo, toque em [Cancelar].

Para terminar de especificar definições no modo Utilidade, prima a tecla [Utilitário/Contador]. Caso 
contrário, saia do modo Utilidade tocando em [Fechar] em cada ecrã, até aparecer o ecrã do modo de 
Cópia, Fax/Leitura ou Caixa.
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6 Operações da PageScope Web Connection

O modo de Utilizador disponibiliza funções para verificar e trabalhar com a máquina no nível de utilizador. 
Pode seleccionar a partir de cinco separadores (Information, Job, Box, Direct Print, e Store Address). Esta 
secção contém descrições dos itens no menu que aparecem no lado esquerdo da página quando se clica 
em cada separador do modo Utilizador.

6.1 Separador Information
No separador Information, são apresentadas as informações e definições relativas à configuração do 
sistema da máquina.

Device Information – Configuration Summary

É apresentada a configuração do sistema, bem como o estado da máquina. Esta é a primeira página a ser 
apresentada quando se acede à máquina com PageScope Web Connection.

Item Descrição

Device Information Apresenta as informações do dispositivo e o estado do toner.

Paper Tray Apresenta o nome de cada tabuleiro de papel instalado, o tamanho e tipo de papel 
carregado, a quantidade de papel restante e a capacidade de papel.

Output Tray Apresenta o nome de cada tabuleiro de saída instalado.

Administrator Information Apresenta as informações do administrador.

Unavailable Information Apresenta a informação para os tabuleiros de papel e para as funções, que não po-
dem ser utilizadas.
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!
Detalhe 
Caso tenha sido seleccionado "HTML" como o formato de apresentação durante o início de sessão, 
seleccione um tabuleiro de papel em "Paper Tray" e, em seguida, clique no botão [Detail] para visualizar 
as informações detalhadas.

Para obter mais detalhes sobre a informação apresentada dobre as funcionalidades não disponíveis, 
contacte o seu representante técnico.

Device Information – Option

É possível visualizar o tamanho da memória da máquina, o estado do disco rígido e o estado de instalação 
das opções.

São apresentadas as opções instaladas.

Item Descrição

RAM, HDD, Network Apresenta as informações na memória, unidade de disco rígido e rede.
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Device Information – Consumables

São apresentadas informações sobre os consumíveis para a máquina.

2
Nota 
As informações apresentadas diferem consoante as opções instaladas.

Item Descrição

Toner (Yellow/Magenta/Cyan/Black)
Imaging Unit (Yellow/Magenta/Cyan/Black)
Waste Toner Box
Ozone Filter
Hole-Punch Scrap Box
Staple Cartrige (1, 2)
Saddle Staple Cartrige (1, 2)
Fusing Unit
Image Transfer Belt Unit
Transfer Roller Unit
Color Toner Filter

Apresenta informações para cada um dos itens.
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Device Information – Meter Count

É possível apresentar os contadores geridos pela máquina.

Item Descrição

Total Counter Apresenta os totais dos contadores de saída (Copy, Print, Scan/Fax).

Copy Counter Apresenta os vários contadores.

Print Counter

Scan Counter (appears as 
Scan/Fax Counter if the optio-
nal fax kit has been installed)

Total (Copy + Print) Apresenta os contadores para as definições de Cor.
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Online Assistance

É possível apresentar informações de suporte para a máquina.

Change User Password

É possível alterar a palavra-passe para o utilizador que tem a sessão iniciada.

Item Descrição

Product Name Apresenta o nome do produto.

Contact Name Apresenta as informações introduzidas na página que apareceu depois de clicar 
em "Online Assistance" no menu no separador Maintenance no modo de Adminis-
trador.Contact Information

Product Help URL

Corporate URL

Supplies and Accessories

Online Help URL

Driver URL

Item Descrição

User Name Apresenta o nome do utilizador com sessão iniciada.

Current Password Introduza a palavra-passe actual.

New Password Introduza a nova palavra-passe (até 64 caracteres, excluindo " e +).

Retype New Password Volte a introduzir a nova palavra-passe para confirmação.
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!
Detalhe 
Se as definições de autenticação do utilizador estiverem especificadas na máquina, aparece "Change 
User Password" no menu.

É possível alterar a palavra-passe do utilizador quando "User Authentication" estiver definida para "ON 
(MFP)".

2
Aviso 
Se "Password Rules" estiver definido para "Enable", só é possível especificar uma palavra-passe com 
8 dígitos.

Se já tiver sido registada uma palavra-passe de utilizador com menos de 8 caracteres, altere a palavra-
passe de forma a conter 8 caracteres antes de definir "Password Rules" para "Enable".

Function Permission Information

É possível apresentar informações sobre as operações permitidas pelos utilizadores e contas.

* Só é apresentado nas informações de registo do utilizador.

Item Descrição

Function Permission* Indica se uma é possível utilizar ou não cada operação da máquina.

Output Permission (Print/TX) Indica se uma é possível utilizar ou não cada operação de saída da máquina.

Upper Limit Management Apresenta os limites máximos e os valores do contador actuais.
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!
Detalhe 
Se tiverem sido especificadas as definições de autenticação do utilizador e acompanhamento de conta 
na máquina, aparece no menu "Function Permission Information". Caso as definições de autenticação 
do utilizador e acompanhamento de conta não tiverem sido especificadas, só são apresentadas as 
permissões das funções especificadas.

Network Setting Information

É possível apresentar as definições de rede para a máquina.

Print Setting Information

É possível apresentar as definições para o controlador da impressora da máquina. Um trabalho de impressão 
enviado sem quaisquer definições especificadas é impresso com estas definições.

Item Descrição

Protocol Information Apresenta o estado de utilização para cada protocolo.

Network Information Apresenta informações sobre a rede.
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Podem ser seleccionadas as seguintes informações a partir do submenu.

Print Information

% É possível imprimir as informações sobre a letra e definições. Seleccione o relatório a ser impresso, 
seleccione um tabuleiro de papel a partir da lista "Paper Tray" e, em seguida, clique no botão [OK].

2
Nota 
Poderá não ser possível imprimir relatórios enquanto a máquina está a processar um trabalho.

Item Descrição

Default Setting Apresenta informações para cada um dos itens.

Font Information

Macro List

ICC Profile List

PCL Setting

PS Setting

Item Descrição

PS Font List Imprime uma lista dos tipo de letra que podem ser utilizados com PostScript.

PCL Font List Imprime uma lista dos tipo de letra que podem ser utilizados com PCL.

GDI Demo Page Imprime a página demo GDI.

Configuration Page Imprime a lista das definições de impressão especificadas para a máquina.

Paper Tray Selecciona o tabuleiro de papel carregado com papel utilizado para a impressão 
dos relatórios.
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6.2 Separador Job
No separador Job, são apresentados os trabalhos geridos pela máquina. A apresentação do separador job 
difere consoante o formato de apresentação seleccionado durante o início de sessão.

Current Jobs

% É possível visualizar os trabalhos em execução e os trabalhos à espera de serem executados. 
Seleccione um tipo de trabalho e, em seguida, clique no botão [Go].

Seleccione a partir dos seguintes tipos de trabalho.

* Aparece se estiverem disponíveis operações de fax.

Página de amostra de trabalhos de impressão

- O número atribuído ao trabalho quando foi colocado em espera na máquina aparece como o número 
do trabalho.

- Para produzir um trabalho mais cedo, seleccione o trabalho e, em seguida, clique no botão [Increase 
Priority] (com trabalhos de impressão). A definição de prioridade de saída não está disponível se um 
utilizador administrador tiver iniciado a sessão.

- Para visualizar a lista de destinos, seleccione o trabalho, e, seguida, clique no botão [Display Broadcast 
Destinations] (com trabalhos de transmissão).

- Para eliminar um trabalho, seleccione o trabalho e clique no botão [Delete].

!
Detalhe 
Se "HTML" tiver sido seleccionado como o formato de apresentação durante o início de sessão, é 
possível seleccionar a página a ser visualizada.

Se existir um administrador ou um administrador da caixa de utilizador com sessão iniciada, é possível 
eliminar os trabalhos de utilizadores registados.

Item Descrição

Print Apresenta uma lista dos trabalhos de impressão e respectivos detalhes.

TX Apresenta uma lista dos trabalhos de transmissão e respectivos detalhes.

RX* Apresenta uma lista dos trabalhos de recepção de fax e respectivos detalhes.

Save Apresenta uma lista dos trabalhos da caixa de utilizador e respectivos detalhes.
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Job History

É possível visualizar os trabalhos concluídos. Seleccione um tipo de trabalho e, em seguida, clique no 
botão [Go].

Seleccione a partir dos seguintes tipos de trabalho.

* Aparece se estiverem disponíveis operações de fax.

Página de amostra de trabalhos de impressão

O número atribuído ao trabalho quando foi colocado em espera na máquina aparece como o número do 
trabalho.

!
Detalhe 
Se "HTML" tiver sido seleccionado como o formato de apresentação durante o início de sessão, é 
possível seleccionar a página a ser visualizada.

Caso tenha sido seleccionado "HTML" como o formato de apresentação durante o início de sessão, 
seleccione um trabalho e, em seguida, clique no botão [Detail] para visualizar as informações 
detalhadas.

Item Descrição

Print Apresenta uma lista dos trabalhos de impressão e respectivos detalhes.

TX Apresenta uma lista dos trabalhos de transmissão e respectivos detalhes.

RX* Apresenta uma lista dos trabalhos de recepção de fax e respectivos detalhes.

Save Apresenta uma lista dos trabalhos da caixa de utilizador e respectivos detalhes.



bizhub C451/C550/C650 6-13

Operações da PageScope Web Connection 6
Communication List

É possível visualizar os trabalhos de transmissão e recepção concluídos. Seleccione um tipo de trabalho e, 
em seguida, clique no botão [Go].

Seleccione a partir dos seguintes tipos de trabalho.

* Aparece se estiverem disponíveis operações de fax.

Página de amostra quando se selecciona "Scan to E-mail"

!
Detalhe 
Caso tenha sido seleccionado "HTML" como o formato de apresentação durante o início de sessão, 
seleccione um trabalho e, em seguida, clique no botão [Detail] para visualizar as informações 
detalhadas.

Item Descrição

Scan to E-mail Apresenta uma lista de trabalhos de transmissão de digitalização (e-mail, FTP e 
SMB) e respectivos detalhes.

Fax TX* Apresenta uma lista dos trabalhos de transmissão de fax e respectivos detalhes.

Fax RX* Apresenta uma lista dos trabalhos de recepção de fax e respectivos detalhes.
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6.3 Separador Box
A partir do separador Box, é possível criar caixas de utilizador e visualizar e transferir os documentos em 
caixas de utilizador.

2
Nota 
Se um administrador ou administrador da caixa de utilizador tiver sessão iniciada, é possível alterar as 
definições para as caixas de utilizador ou eliminar as caixas de utilizador sem a introdução da palavra-
passe da caixa.

Open User Box

É possível apresentar uma lista de todas as caixas de utilizador actualmente criadas (caixas de utilizador 
públicas, caixas de utilizador pessoais e caixas de utilizador de grupo) e especificar a caixa de utilizador que 
se pretende abrir.

Open User Box (Public/Group/Personal)

User Box List

% A partir de User Box List, clique no nome da caixa de utilizador pretendida. Caso contrário, introduza 
o número e palavra-passe da caixa de utilizador e, em seguida, clique no botão [OK].
São apresentadas as informações da caixa de utilizador e a lista de documentos guardados na mesma.

Item Descrição

User Box Number Introduza o número da caixa de utilizador a abrir.

User Box Password Introduza a palavra-passe, se tiver sido especificada uma para a caixa de utiliza-
dor.

Item Descrição

Search from Index Apresenta a lista de caixas de utilizador de acordo com os caracteres da pesquisa 
de índice seleccionados quando a caixa foi criada.

Page (Display by 50 cases) Se existirem mais do que 50 caixas de utilizador, especifique a página a ser apre-
sentada.

User Box List Apresenta o número da caixa de utilizador, nome da caixa de utilizador, tipo de cai-
xa de utilizador e data/hora na qual a caixa foi criada.  aparece por baixo das 
caixas de utilizador para as quais foi especificada uma palavra-passe.
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2
Aviso 
Se a opção "Prohibited Functions When Authentication Error" no modo Administrador estiver definida 
para "Mode 2" e um utilizador introduzir uma palavra-passe incorrecta da caixa de utilizador o número 
de vezes especificado, essa caixa é bloqueada e deixa de poder ser utilizada. Contacte o administrador 
para cancelar as restrições operativas.

!
Detalhe 
Quando se clica no nome de uma caixa de utilizador, aparece uma página para a introdução da 
palavra-passe, caso tenha sido especificada uma palavra-passe para a caixa.

2
Nota 
Se um administrador tiver sessão iniciada, a Lista de Ficheiros não é apresentada.

Item Descrição

Botão [User Box Setting] Clique neste botão para alterar as definições da caixa de utilizador. Para detalhes, 
consulte "Alterar as definições da caixa de utilizador" na página 6-19.

Botão [Delete User Box] Clique neste botão para apresentar uma página para eliminar a caixa de utilizador.

Thumbnail View Seleccione se as miniaturas são ou não apresentadas na lista de documentos.

Specify operation Seleccione a operação a ser realizada com o documento. Para detalhes, consulte 
"Operações do documento" na página 6-16.

Botão [Changes the display] Clique neste botão para apresentar a caixa de verificação "Select" ao lado de todos 
os documentos nos quais a operação seleccionada pode ser realizada.

Select Aparece uma caixa de verificação ao lado de todos os documentos nos quais a 
operação seleccionada pode ser realizada.

Thumbnail É apresentada uma miniatura se a visualização de miniaturas estiver activada.

Document Name Apresenta o nome do documento. Clique no nome para apresentar os detalhes so-
bre o documento.

Botão [Edit Name] Clique neste botão para alterar o nome do documento.

Botão [Cancel] Clique neste botão para regressar à página da lista de caixas de utilizador.
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Operações do documento

Seleccione uma das seguintes operações do documento.
- Display All
- Print
- Send to other device
- Download to PC
- Move/Copy
- Delete

!
Detalhe 
As operações "Send to other device" e "Download to PC" podem ser utilizadas com os documentos 
guardados no modo Fax/Leitura.

Algumas operações e documentos poderão não ficar disponíveis, consoante a limitação de funções e 
definições de permissão de saída especificadas para a conta ou utilizador com sessão iniciada.

1 Seleccione a operação da lista "Specify operation" e, em seguida, clique no botão [Changes the 
display].

Aparece uma caixa de verificação ao lado de todos os documentos nos quais a operação seleccionada 
pode ser realizada.

2 Seleccione a caixa de verificação ao lado dos documentos nos quais a operação vai ser realizada e, 
em seguida, clique no botão de definições.
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Aparece a página de definições correspondente.

3 Especifique as definições pretendidas e clique no botão [OK]. 
Quando se clica no botão [Print Setting]

– Clique no botão [Cancel] para regressar à página da lista de ficheiros.

Definições disponíveis com o botão [Print Setting]

Definições disponíveis com o botão [TX Setting]

Item Descrição

Combine Esta definição aparece se tiverem sido seleccionados múltiplos documentos. Se-
leccione esta caixa de verificação para imprimir vários documentos ao mesmo 
tempo. Esta definição não está disponível se forem seleccionados 11 ou mais do-
cumentos.

Number of Sets Introduza o número de cópias a imprimir. (Intervalo: 1 a 9999)

2-Sided Print Seleccione se deve ser realizada ou não a impressão de duas faces.

Finishing Se for seleccionado "Group" ou "Sort", a caixa de verificação "Offset" fica dispo-
nível. Se tiverem sido seleccionados múltiplos documentos, "Group" e "Sort" não 
estão disponíveis.

Change order Esta definição aparece se tiverem sido seleccionados múltiplos documentos. Se-
leccione um documento e, em seguida, clique no botão [Top], [Up], [Down] ou [Bot-
tom] para alterar a ordem do documento. Para repor os documentos na ordem 
original, clique no botão [Undo]. Para apresentar os documentos como miniaturas, 
clique no botão [Thumbnail].

Item Descrição

Specify destination Para seleccionar a partir de uma lista de destinos, clique no botão [Select from 
List]. Também é possível pesquisar um destino através do respectivo número, ca-
racteres de índice ou tipo. Para confirmar os destinos de transmissão, clique no bo-
tão [Check Destination].

Bind TX Esta definição aparece se tiverem sido seleccionados múltiplos documentos. Se-
leccione esta caixa de verificação para enviar vários documentos ao mesmo tem-
po. Esta definição não está disponível se forem seleccionados 11 ou mais 
documentos.

File Type Seleccione o formato de ficheiro ("PDF", "JPEG", "TIFF" ou "Compact PDF").
A definição "JPEG" não pode ser seleccionada para um fax recebido, guardado 
numa caixa de utilizador.

Page Setting Seleccione a definição de página ("Multi page" ou "Single Page").

Change order Esta definição aparece se tiverem sido seleccionados múltiplos documentos. Se-
leccione um documento e, em seguida, clique no botão [Top], [Up], [Down] ou [Bot-
tom] para alterar a ordem do documento. Para repor os documentos na ordem 
original, clique no botão [Undo]. Para apresentar a lista de documentos como mi-
niaturas, clique no botão [Thumbnail].
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Definições disponíveis com o botão [Download Setting]

Definições disponíveis com o botão [Move/Copy Setting]

Definições disponíveis com o botão [Delete]

Item Descrição

Number of Originals Apresenta o número de páginas no original.

Color Type Apresenta o tipo de cor.

File Format Seleccione o formato de ficheiro ("PDF", "JPEG", "TIFF" ou "Compact PDF").

Page Range Especifique as páginas a serem transferidas. Se for seleccionada a opção "Page", 
especifique as páginas de início e de fim. Se tiverem sido seleccionados múltiplos 
documentos, a opção "ALL" está seleccionada. Se "JPEG" tiver sido seleccionado 
como o formato de ficheiro, a opção "Page" está seleccionada.

Change order Esta definição aparece se tiverem sido seleccionados múltiplos documentos. Se-
leccione um documento e, em seguida, clique no botão [Top], [Up], [Down] ou [Bot-
tom] para alterar a ordem do documento. Para repor os documentos na ordem 
original, clique no botão [Undo]. Para apresentar a lista de documentos como mi-
niaturas, clique no botão [Thumbnai].

Item Descrição

User Box Number Para seleccionar um destino da lista de caixas de utilizador, clique no botão [Sear-
ch from List]. Também é possível pesquisar um destino através do número da pá-
gina ou dos caracteres de índice.

Copy Seleccione esta caixa de verificação para copiar o documento.

Document Selection Isto aparece caso tenham sido seleccionados múltiplos documentos.
Apresenta os nomes dos documentos seleccionados. Para apresentar os docu-
mentos como miniaturas, clique no botão [Thumbnai].

Item Descrição

Document Selection Apresenta os nomes dos documentos seleccionados. Para apresentar os docu-
mentos como miniaturas, clique no botão [Thumbnai].
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Alterar as definições da caixa de utilizador

% Na página de lista de ficheiros, clique no botão [User Box Setting].

Item Descrição

User Box Number Apresenta o número da caixa de utilizador. Este número não pode ser mudado.

User Box Name Digite um nome de caixa de utilizador com o máximo de 20 caracteres.

Index Seleccione os caracteres para o índice.

Auto Delete Document Seleccione o período de tempo ("Save", "12 hours", "1 day", "2 days", "3 days", "7 
days" or "30 days") durante o qual o documento fica guardado numa caixa de uti-
lizador.

User Box Expansion Function 
is changed.

Esta definição aparece quando está instalado o kit de fax opcional. Para alterar a 
função de recepção confidencial, seleccione a caixa de verificação. Seleccione 
"ON" ou "OFF" e, em seguida, especifique a palavra-passe (até 8 caracteres, in-
cluindo apenas números, * e #).

User Box Password is chan-
ged.

Seleccione esta caixa de verificação, para alterar a palavra-passe da caixa de uti-
lizador. Introduza a palavra-passe actual e a nova palavra-passe (até 8 caracteres, 
excluindo " e +).

User Box Owner is changed. Seleccione esta opção quando alterar o proprietário da caixa de utilizador e selec-
cione o tipo de caixa.
Para alterar o proprietário da caixa de utilizador, seleccione a caixa de verificação 
e, em seguida, seleccione o tipo de caixa de utilizador. Se for seleccionado "Pers-
sonal" ou "Group", especifique o proprietário da caixa de utilizador. Para seleccio-
nar um proprietário da caixa de utilizador de uma lista, clique no botão [User List] 
ou [Account List].
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Create User Box

É possível criar novas caixas de utilizador.

2
Aviso 
Se "Password Rules" estiver definido para "Enable", só é possível especificar uma palavra-passe com 
8 dígitos.

Se já tiver sido registada uma palavra-passe da caixa do utilizador com menos de 8 caracteres, altere 
a palavra-passe de forma a conter 8 caracteres antes de definir "Password Rules" para "Enable". 

2
Nota 
Se um administrador tiver iniciado a sessão, só é possível criar caixas de utilizador públicas e as 
mesmas não podem ser alteradas.

Item Descrição

User Box Number Seleccione como o número de registo deve ser especificado (Use opening num-
ber" ou "Input directly"). Se for seleccionado "Input directly", introduza o número. 
Se for especificado "0", a caixa de utilizador é automaticamente registada com o 
seguinte número disponível. (Intervalo: 1 a 999999999).

User Box Name Introduza o nome da caixa de utilizador (até 20 caracteres). Se pretender especifi-
car uma palavra-passe da caixa de utilizador, seleccione a caixa de verificação 
"Use Box Password" e, em seguida, introduza a palavra-passe (até 8 caracteres, 
excluindo " e +).

Index Seleccione os caracteres para o índice.

Type Seleccione o tipo de caixa de utilizador. Se for seleccionado "Personal" ou 
"Group", especifique o proprietário da caixa de utilizador. Para seleccionar um pro-
prietário da caixa de utilizador de uma lista, clique no botão [User List] ou [Account 
List].

Auto Delete Document Seleccione o período de tempo ("Save", "12 hours", "1 day", "2 days", "3 days", "7 
days" or "30 days") durante o qual o documento fica guardado numa caixa de uti-
lizador.

User Box Expansion Function Esta definição aparece quando está instalado o kit de fax opcional. Para especifi-
car a definição de recepção confidencial, clique no botão [Display].
Seleccione a caixa de verificação e depois especifique a palavra-passe de comu-
nicação (até 8 caracteres, incluindo apenas algarismos, * e #).
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Open System User Box

A opção "Open System User Box" aparece quando está instalado o kit de fax opcional. As caixas de 
utilizador de sistema (Caixa de Utilizador Boletim, Caixa de Utilizador Emissão TX, Caixa de Utilizador 
Memória RX, Repetir Caixa Utilizador) podem ser abertas e as informações das caixas de utilizador e a lista 
de documentos guardados na caixa de utilizador podem ser apresentadas.

2
Nota 
Se um administrador tiver iniciado a sessão, as caixas de utilizador de sistema são apresentadas da 
mesma forma que no modo Administrador. 

% Seleccione o tipo de caixa de utilizador de sistema e, em seguida, clique no botão [OK].

– Se for seleccionada a opção "Bulletin Board User Box" ou "Relay User Box" aparece uma lista das 
caixas de utilizador disponíveis no momento. Introduza o número e palavra-passe da caixa de 
utilizador e, em seguida, clique no botão [OK]. Caso contrário, clique no nome da caixa de utilizador 
pretendida na lista. Se tiver sido especificada uma palavra-passe de caixa de utilizador, introduza 
a palavra-passe e, em seguida, clique no botão [OK]

– Se for seleccionada a opção "Memory RX User Box", introduza a palavra-passe e, em seguida, 
clique no botão [OK].

São apresentadas as informações da caixa de utilizador.

Para uma caixa de utilizador de boletim

2
Nota 
Consoante o tipo de caixa de utilizador, algumas apresentações e operações poderão não estar 
disponíveis.
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Para saber mais acerca das operações de documentos, consulte "Operações do documento" na 
página 6-16.

% No caso das opções de caixa de utilizador de boletim e de repetição, clique no botão [User Box Setting] 
para alterar as definições da caixa de utilizador.

Alterar as definições da caixa de utilizador de boletim

Alterar as definições da caixa de utilizador de repetição

Item Descrição

User Box Number Apresenta o número da caixa de utilizador. Este número não pode ser mudado.

User Box Name Introduza um nome da caixa de utilizador (até 20 caracteres).

Auto Delete Document Seleccione o período de tempo ("Save", "12 hours", "1 day", "2 days", "3 days", "7 
days" or "30 days") durante o qual o documento fica guardado numa caixa de uti-
lizador.

User Box Password is chan-
ged.

Seleccione esta caixa de verificação, para alterar a palavra-passe da caixa de uti-
lizador. Introduza a palavra-passe actual e a nova palavra-passe (até 8 caracteres, 
incluindo apenas números, * e #).

User Box Owner is changed. Para alterar o proprietário da caixa de utilizador, seleccione a caixa de verificação 
e, em seguida, seleccione o tipo de caixa de utilizador.
Se for seleccionado "Personal" ou "Group", especifique o proprietário da caixa de 
utilizador. Para seleccionar um proprietário da caixa de utilizador de uma lista, cli-
que no botão [User List] ou [Account List].

Item Descrição

User Box Number Apresenta o número da caixa de utilizador. Este número não pode ser mudado.

User Box Name Introduza um nome da caixa de utilizador (até 20 caracteres).

Relay Address Especifique a repetição de endereço. Clique no botão [Search from List], e depois 
seleccione um endereço da lista.

Relay TX Password is changed. Seleccione esta caixa de verificação, para alterar a palavra-passe da caixa de uti-
lizador. Introduza a palavra-passe actual e a nova palavra-passe (até 8 caracteres, 
incluindo apenas números, * e #).
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Create System User Box

A opção "Create System User Box" aparece quando está instalado o kit de fax opcional. É possível criar 
novas caixas de utilizador de boletim e de repetição.

% Seleccione o tipo de caixa de utilizador e, em seguida, clique no botão [OK].

2
Nota 
Se um utilizador administrador tiver iniciado a sessão, as caixas de utilizador de sistema são criadas 
da mesma forma que no modo Administrador.

Para uma caixa de utilizador de boletim

Item Descrição

User Box Number Seleccione como o número de registo deve ser especificado ("Use opening num-
ber" ou "Input directly"). Se for seleccionado "Input directly", introduza o número. 
Se for especificado "0", a caixa de utilizador é automaticamente registada com o 
seguinte número disponível. (Intervalo: 1 a 999999999).

User Box Name Introduza o nome da caixa de utilizador (até 20 caracteres). Se pretender especifi-
car uma palavra-passe da caixa de utilizador, seleccione a caixa de verificação 
"Use Box Password" e, em seguida, introduza a palavra-passe (até 8 caracteres, 
excluindo " e +).

Type Seleccione o tipo de caixa de utilizador. Se for seleccionado "Personal" ou 
"Group", especifique o proprietário da caixa de utilizador. Para seleccionar um pro-
prietário da caixa de utilizador de uma lista, clique no botão [User List] ou [Account 
List].

Auto Delete Document Seleccione o período de tempo ("Save", "12 hours", "1 day", "2 days", "3 days", "7 
days" or "30 days") durante o qual o documento fica guardado numa caixa de uti-
lizador.
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Para uma caixa de utilizador de repetição

2
Aviso 
Se "Password Rules" estiver definido para "Enable", só é possível especificar uma palavra-passe com 
8 dígitos.

Se já tiver sido registada uma palavra-passe da caixa do utilizador com menos de 8 caracteres, altere 
a palavra-passe de forma a conter 8 caracteres antes de definir "Password Rules" para "Enable". 

Item Descrição

User Box Number Seleccione como o número de registo deve ser especificado ("Use opening num-
ber" ou "Input directly"). Se for seleccionado "Introduzir directamente", introduza o 
número. Se for especificado "0", a caixa de utilizador é automaticamente registada 
com o seguinte número disponível. (Intervalo: 1 a 999999999).

User Box Name Introduza o nome da caixa de utilizador (até 20 caracteres).

Relay Address Clique no botão [Search from List] e, em seguida, seleccione um endereço de uma 
lista.

Relay TX Password Introduza a palavra-passe de repetição (até 8 caracteres, incluindo apenas núme-
ros, * e #).

Retype Relay TX Password Introduza novamente a palavra-passe de repetição (até 8 caracteres, incluindo 
apenas números, * e #).
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6.4 Separador Direct Print
Os ficheiros podem ser especificados e impressos, a partir do separador Direct Print.

Direct Print

% Clique no botão [Browse] para seleccionar o ficheiro e, em seguida, clique no botão [Print].

2
Nota 
Se tiverem sido especificadas definições de autenticação e a opção "Print without Authentication" 
estiver definida para "Allow", é possível utilizar a impressão directa. Especifique a definição para "Print 
without Authentication" a partir do painel de controlo.

Alguns ficheiros não podem ser impressos, dependendo do formato do ficheiro. Os ficheiros com os 
seguintes formatos de ficheiro podem ser impressos:
PDF/TIFF/PS/PCL/JPEG/Text/XPS
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6.5 Separador Store address
A partir do separador Store address, é possível registar os destinos de transmissão bem como os destinos 
das caixas de utilizador para guardar os dados e é possível alterar as respectivas definições.

!
Detalhe 
Este menu aparece se o utilizador estiver autorizado a alterar destinos registados.

Se um utilizador registado tiver iniciado a sessão, não é possível criar novos destinos, excepto se for 
concedido o acesso aos destinos ao utilizador.

Poderão existir limitações em termos de apresentação da lista de destinos registados e da 
especificação da "Reference Allowed Setting" para os destinos registados, consoante do nível de 
permissão de acesso do utilizador que iniciou a sessão.

Address Book

É possível apresentar a lista de destinos actualmente registados no livro de endereços e, por sua vez, os 
destinos podem ser registados ou é possível alterar as respectivas definições.

Item Descrição

Botão [New Registration] Clique neste botão para registar um novo destino. Para detalhes, consulte "Regis-
tar um destino" na página 6-27.

Search from Number Seleccione um intervalo de números de registo e, em seguida, clique no botão [Go] 
para apresentar a lista de destinos com os números indicados.

Search from Index Seleccione os caracteres de índice e, em seguida, clique no botão [Go] para apre-
sentar a lista de destinos com os caracteres de índice indicados.

No. Apresenta o número de registo.

Function Apresenta o tipo de transmissão especificado.

Name Apresenta o nome do destino registado.

S/MIME Indica se existe ou não um certificado anexado ao destino de e-mail.
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Registar um destino

1 Na página da Lista do Livro de Endereços, clique no botão [New Registration].

2 Seleccione o tipo de transmissão e, em seguida, clique no botão [OK].

Aparece uma página para registar um destino.

Para um endereço de e-mail

Botão [Edit] Clique neste botão para apresentar uma página para alterar as definições e editar 
o destino registado. As definições são iguais às que estão disponíveis durante o 
registo.
Não pode alterar o número de registo.

Botão [Delete] Clique neste botão para apresentar uma página para eliminar o destino registado.

Item Descrição



6 Operações da PageScope Web Connection

6-28 bizhub C451/C550/C650

Se tiver sido seleccionada a opção "E-mail"

Se tiver sido seleccionada a opção "FTP"

Item Descrição

No. Especifique o número de registo.
Seleccione "Use opening number" ou "Direct Input". Se for seleccionado "Direct 
Input", introduza o número. Se for especificado "0", a caixa de utilizador é regista-
da automaticamente com número seguinte que estiver disponível.

Name Introduza o nome do destino (até 24 caracteres).

Index Seleccione os caracteres de índice do destino. Para apresentar normalmente o 
destino no painel táctil, seleccione a caixa de verificação "Main".

Limiting Access to Destinations Seleccione o nível de apresentação de índice do destino.
Se for seleccionada a opção "Search from Reference Allowed Group", clique no 
botão [Search from List] e, em seguida, seleccione um grupo com permissão de 
acesso da lista. Se for seleccionada a opção "Set direct Reference Allowed Level", 
seleccione um nível.

E-mail Address Introduza o endereço de e-mail do destino (até 320 caracteres).

Registration of Certification In-
formation

Seleccione esta caixa de verificação para registar as informações do certificado.
Seleccione "Registration of Certification Information". Clique no botão [Browse] e, 
em seguida, especifique as informações do certificado. Só são suportados os fi-
cheiros no formato DER (Distinguished Encoding Rules) para informações de cer-
tificado.
Para eliminar as informações do certificado, seleccione "Deletion of Certification 
Information"

Item Descrição

No. Especifique o número de registo.
Seleccione "Use opening number" ou "Direct Input". Se for seleccionado "Direct 
Input", introduza o número. Se for especificado "0", a caixa de utilizador é regista-
da automaticamente com número seguinte que estiver disponível.

Name Introduza o nome do destino (até 24 caracteres).

Index Seleccione os caracteres de índice do destino. Para apresentar normalmente o 
destino no painel táctil, seleccione a caixa de verificação "Main".

Limiting Access to Destinations Seleccione o nível de apresentação de índice do destino.
Se for seleccionada a opção "Search from Reference Allowed Group", clique no 
botão [Search from List], em seguida, seleccione um grupo com permissão de 
acesso da lista. Se for seleccionada a opção "Set direct Reference Allowed Level", 
seleccione um nível.

Host Address Introduza o endereço IP ou o nome do host do servidor FTP a ser utilizado na trans-
missão (até 63 caracteres). Para introduzir o nome do host, seleccione a caixa de 
verificação "Please check to enter host name". Se a máquina estiver configurada 
para utilizar IPv6, é possível especificar igualmente um endereço IPv6.

File Path Introduza o caminho do ficheiro de destino (até 96 caracteres).

User ID Digite a ID do utilizador (até 47 caracteres).

Password Digite a palavra-passe (até 31 caracteres).

anonymous Seleccione "ON" ou "OFF".

PASV Mode Seleccione "ON" ou "OFF".

Proxy Seleccione "ON" ou "OFF".

Port No. Introduza o número da porta. (Intervalo: 1 a 65535; Predefinição: 21)
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Se tiver sido seleccionada a opção "SMB"

Se tiver sido seleccionada a opção "User Box"

Item Descrição

No. Especifique o número de registo.
Seleccione "Use opening number" ou "Direct Input". Se for seleccionado "Direct 
Input", introduza o número. Se for especificado "0", a caixa de utilizador é regista-
da automaticamente com número seguinte que estiver disponível.

Name Introduza o nome do destino (até 24 caracteres).

Index Seleccione os caracteres de índice do destino. Para apresentar normalmente o 
destino no painel táctil, seleccione a caixa de verificação "Main".

Limiting Access to Destinations Seleccione o nível de apresentação de índice do destino.
Se for seleccionada a opção "Search from Reference Allowed Group", clique no 
botão [Search from List] e, em seguida, seleccione um grupo com permissão de 
acesso da lista. Se for seleccionada a opção "Set direct Reference Allowed Level", 
seleccione um nível.

Host Address Introduza o endereço de IP ou nome do host do computador de destino (até 
255 caracteres; nome do host em maiúsculas). Para introduzir o nome do host, se-
leccione a caixa de verificação "Please check to enter host name.". Se a máquina 
estiver configurada para utilizar IPv6, é possível especificar igualmente um endere-
ço IPv6.

File Path Introduza o caminho do ficheiro de destino (até 255 caracteres, em maiúsculas).

User ID Introduza a ID de utilizador do computador de destino (até 127 caracteres).

Password Introduza a palavra-passe do computador de destino (até 14 caracteres).

Item Descrição

No. Especifique o número de registo.
Seleccione "Use opening number" ou "Direct Input". Se for seleccionado "Direct 
Input", introduza o número. Se for especificado "0", a caixa de utilizador é regista-
da automaticamente com número seguinte que estiver disponível.

Name Introduza o nome do destino (até 24 caracteres).

Index Seleccione os caracteres de índice do destino. Para apresentar normalmente o 
destino no painel táctil, seleccione a caixa de verificação "Main".

Limiting Access to Destinations Seleccione o nível de apresentação de índice do destino.
Se for seleccionada a opção "Search from Reference Allowed Group", clique no 
botão [Search from List] e, em seguida, seleccione um grupo com permissão de 
acesso da lista. Se for seleccionada a opção "Set direct Reference Allowed Level", 
seleccione um nível.

User Box No. Introduza o número da caixa de utilizador de destino. (Intervalo: 1 a 999999999) 
Também é possível seleccionar uma caixa de utilizador a partir de uma lista, clican-
do no botão [Search from List].
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Se tiver sido seleccionada a opção "Abbr. Dial"

2
Nota 
A opção " Abbr. Dial" aparece no caso de ter sido instalado o kit de fax opcional.

Se tiver sido seleccionada a opção "IP Address Fax"

2
Nota 
A opção "IP Adress Fax" aparece se estiver disponível a operação de endereço de fax IP.

Item Descrição

No. Especifique o número de registo.
Seleccione "Use opening number" ou "Direct Input". Se for seleccionado "Direct 
Input", introduza o número. Se for especificado "0", a caixa de utilizador é regista-
da automaticamente com número seguinte que estiver disponível.

Name Introduza o nome do destino (até 24 caracteres).

Index Seleccione os caracteres de índice do destino. Para apresentar normalmente o 
destino no painel táctil, seleccione a caixa de verificação "Main".

Limiting Access to Destinations Seleccione o nível de apresentação de índice do destino.
Se for seleccionada a opção "Search from Reference Allowed Group", clique no 
botão [Search from List] e, em seguida, seleccione um grupo com permissão de 
acesso da lista. Se for seleccionada a opção "Set direct Reference Allowed Level", 
seleccione um nível.

Destination Introduza o número de fax de destino (até 38 caracteres, incluindo apenas núme-
ros, #, *, -, T, P e E).

Line Setting Seleccione a linha a ser utilizada ("No Selection", "Line 1" ou "Line 2"). É possível 
seleccionar uma definição se a funcionalidade de multi linhas de fax opcional esti-
ver instalada.

Communication Setting Clique no botão [Display] e, em seguida, seleccione a caixa de verificação relativa 
a uma definição de apresentação ("V34 off", "ECM Off", "International Communi-
cation" ou "Check Destination").

Item Descrição

No. Especifique o número de registo.
Seleccione "Use opening number" ou "Direct Input". Se for seleccionado "Direct 
Input", introduza o número. Se for especificado "0", a caixa de utilizador é regista-
da automaticamente com número seguinte que estiver disponível.

Name Introduza o nome do destino (até 24 caracteres).

Index Seleccione os caracteres de índice do destino. Para apresentar normalmente o 
destino no painel táctil, seleccione a caixa de verificação "Main".

Limiting Access to Destinations Seleccione o nível de apresentação de índice do destino.
Se for seleccionada a opção "Search from Reference Allowed Group", clique no 
botão [Search from List] e, em seguida, seleccione um grupo com permissão de 
acesso da lista. Se for seleccionada a opção "Set direct Reference Allowed Level", 
seleccione um nível.

Host Address Introduza o endereço de IP ou o nome do host do fax de destino (até 63 caracte-
res). Para introduzir o nome do host, seleccione a caixa de verificação "Please che-
ck to enter host name.". Se a máquina estiver configurada para utilizar IPv6, é 
possível especificar igualmente um endereço IPv6.

Port No. Introduza o número da porta. (Intervalo: 1 a 65535; Predefinição: 25)

Destination Machine Type Seleccione se o destino é uma máquina a cores ou monocromática.
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Se tiver sido seleccionada a opção "Internet Fax"

2
Nota 
A opção "Internet Fax" aparece se a opção de fax por Internet estiver disponível.

Group

É possível apresentar a lista de destinos de grupo actualmente registados e, por sua vez, os destinos podem 
ser registados ou é possível alterar as respectivas definições.

Item Descrição

No. Especifique o número de registo.
Seleccione "Use opening number" ou "Direct Input". Se for seleccionado "Direct 
Input", introduza o número. Se for especificado "0", a caixa de utilizador é regista-
da automaticamente com número seguinte que estiver disponível.

Name Introduza o nome do destino (até 24 caracteres).

Index Seleccione os caracteres de índice do destino. Para apresentar normalmente o 
destino no painel táctil, seleccione a caixa de verificação "Main".

Limiting Access to Destinations Seleccione o nível de apresentação de índice do destino.
Se for seleccionada a opção "Search from Reference Allowed Group", clique no 
botão [Search from List] e, em seguida, seleccione um grupo com permissão de 
acesso da lista. Se for seleccionada a opção "Set direct Reference Allowed Level", 
seleccione um nível.

E-Mail Address Introduza o endereço do destino (até 320 caracteres).

Resolution Seleccione a resolução.

Paper Size Seleccione o formato de papel.

Compression Type Seleccione o método de compressão.

Item Descrição

Botão [New Registration] Clique neste botão para registar um novo destino. Para detalhes, consulte "Regis-
tar um destino de grupo" na página 6-32.

Search from Number Seleccione um intervalo de números de registo e, em seguida, clique no botão [Go] 
para apresentar a lista de destinos com os números indicados.

No. Apresenta o número de registo.

Name Apresenta o nome do destino registado.

Botão [Edit] Clique neste botão para apresentar uma página para alterar as definições e editar 
o destino registado. As definições são iguais às que estão disponíveis durante o 
registo.

Botão [Delete] Clique neste botão para apresentar uma página para eliminar o destino registado.
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Registar um destino de grupo

% Na página da Lista Grupo, clique no botão [New Registration].
Aparece uma página para registar um destino.

Item Descrição

Name Introduza o nome do destino (até 24 caracteres).

Limiting Access to Destinations Seleccione o nível de apresentação de índice do destino.
Se for seleccionada a opção "Search from Reference Allowed Group", clique no 
botão [Search from List] e, em seguida, seleccione um grupo com permissão de 
acesso da lista. Se for seleccionada a opção "Set direct Reference Allowed Level", 
seleccione um nível.

Scan/Fax Address Para seleccionar um número de destino de uma lista de destinos do livro de ende-
reços, clique no botão [Search from List]. Também é possível pesquisar um destino 
da lista de endereços através do respectivo número, caracteres de índice ou tipo.

User Box Para seleccionar um número de destino de uma lista de destinos do livro de ende-
reços, clique no botão [Search from List]. Também é possível pesquisar um destino 
da lista de endereços através do respectivo número ou caracteres de índice.

Botão [Check Destination] Aparece uma página para verificar os destinos.
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Program

É possível apresentar a lista de destinos de programas actualmente registados e, por sua vez, os destinos 
podem ser registados ou é possível alterar as respectivas definições.

Item Descrição

Botão [New Registration] Clique neste botão para registar um novo destino. Para detalhes, consulte "Regis-
tar um destino de programa" na página 6-34.

Search from Number Seleccione um intervalo de números de registo e, em seguida, clique no botão [Go] 
para apresentar a lista de destinos com os números indicados.

No. Apresenta o número de registo.

Name Apresenta o nome do destino registado.

Botão [Edit] Clique neste botão para apresentar uma página para alterar as definições e editar 
o destino registado. As definições são iguais às que estão disponíveis durante o 
registo.
Não pode alterar o número de registo.

Botão [Delete] Clique neste botão para apresentar uma página para eliminar o destino registado.
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Registar um destino de programa

1 Na página da Lista Programa, clique no botão [New Registration].

2 Seleccione o tipo de transmissão e, em seguida, clique no botão [OK].

Aparece uma página para registar um destino.
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Para um endereço de e-mail

!
Detalhe 
Para seleccionar um destino de programa registado da máquina, prima a tecla [Modo Memória] no 
painel de controlo.
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Se tiver sido seleccionada a opção "E-mail".

Item Descrição

No. Especifique o número de registo.
Seleccione "Use opening number" ou "Direct Input". Se for seleccionada a op-
ção "Direct Input", introduza o número. Se for especificado "0", a caixa de uti-
lizador é automaticamente registada com o seguinte número disponível.

Name Introduza o nome do programa (até 24 caracteres).

Limiting Access to Destinations Seleccione o nível de apresentação de índice do destino.
Se for seleccionada a opção "Search from Reference Allowed Group", clique 
no botão [Search from List] e, em seguida, seleccione um grupo com permis-
são de acesso da lista. Se for seleccionada a opção "Set direct Reference Al-
lowed Level", seleccione um nível.

Destination Information Especifique o destino.
Seleccione "Select from Address Book" ou "Direct Input". Para seleccionar um 
destino do livro de endereços, clique no botão [Search from List] e, em segui-
da, seleccione da lista de destinos do livro de endereços. Também é possível 
pesquisar um destino da lista de endereços através do respectivo número ou 
caracteres de índice. Para confirmar os destinos de transmissão, clique no bo-
tão [Check Destination]. Se for seleccionada a opção "Direct Input", introduza 
o endereço de e-mail (até 320 caracteres).

Resolution Seleccione a resolução.

File Type Seleccione o formato do ficheiro.

File Name Introduza o nome do ficheiro (até 30 caracteres).

Page Setting Seleccione a forma como os dados devem ser guardados.

Subject Especifique o assunto do e-mail ("Not Specified" ou 1 a 10). Se for seleccio-
nada a opção "Not Specified", é utilizado o assunto predefinido. Para verificar 
o conteúdo do assunto, clique no botão [Subject List].

Text Especifique o texto do e-mail ("Not Specified" ou 1 a 10). Se for seleccionada 
a opção "Not Specified", é utilizado o texto predefinido. Para verificar o con-
teúdo do texto, clique no botão [Text List].

Simplex/Duplex Seleccione "1-Sided", "2-Sided" or "Cover Sheet + 2-Sided".

Original Type Seleccione a qualidade do documento, seja texto ou fotografia.

Color Seleccione o modo de cor. É possível que os formatos de ficheiro que podem 
ser guardados sejam limitados, de acordo com a definição da cor.

Separate Scan Seleccione "ON" ou "OFF".

Density Seleccione a densidade.

Background Removal Ajuste a densidade do fundo.

Scan Size Seleccione o tamanho do documento ("Auto", "Standard Size" ou "Custom Si-
ze").
Se for seleccionada a opção "Standard Size", seleccione o tamanho e a direc-
ção de alimentação.
Se for seleccionada a opção "Custom Size", especifique a altura e a largura.

Application Setting Clique no botão [Display] e, em seguida, especifique as definições para as fun-
ções que são apresentadas.

Original Direction Seleccione a orientação do documento.

2-Sided Binding Direction Seleccione a posição da margem de encadernação do documento.

Special Original Seleccione "Normal", "Mixed Original", "Z-Folded Original" ou "Long Original" 
como a definição para o documento carregado.

Book Scan Seleccione se pretende ou não activar a digitalização de livro.
Se for seleccionada a opção "ON", seleccione as definições para o método de 
digitalização e eliminação central. Se for seleccionada outra definição diferen-
te de "Book Spread" para o método de digitalização, seleccione a posição da 
encardenação.

Erase Seleccione se pretende ou não activar a eliminação da moldura.
Se a opção "ON" for seleccionada, especifique a largura a ser eliminada em 
todos os lados do documento ("Top", "Bottom", "Left" e "Right").
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Compose (Date/Time) Seleccione se pretende imprimir ou não a data/hora.
Se a opção "ON" for seleccionada, especifique as definições para as opções 
seguintes.
• Date Type
• Time Type
• Print Position
• Fine-Tune (para ajustar com elevada exactidão a posição de impressão)
• Color
• Pages
• Size

Compose (Page) Seleccione se pretende imprimir ou não o número da página.
Se a opção "ON" for seleccionada, especifique as definições para as opções 
seguintes.
• Page Number (Range: -99999 to 99999)
• Chapter (Range: -100 to 100)
• Page Number Type
• Print Position
• Fine-Tune (para ajustar com elevada exactidão a posição de impressão)
• Color
• Size

Compose (Header/Footer) Seleccione se pretende imprimir ou não o cabeçalho/rodapé.
Se for seleccionada a opção "ON", especifique o número de registo do cabe-
çalho/rodapé. Para verificar o cabeçalho/rodapé registado, clique no botão 
[Confirm Registed Contents].

Compose (Stamp) Seleccione se pretende imprimir ou não o carimbo.
Se a opção "ON" for seleccionada, especifique as definições para as opções 
seguintes.
• Preset Stamp or Registered Stamp
• Print Position
• Fine-Tune (para ajustar com elevada exactidão a posição de impressão)
• Color
• Pages
• Size
Para verificar um carimbo registado, clique no botão [Confirm Registed Con-
tents]. Um carimbo registado tem que ser primeiro registado a partir do painel 
do controlo.

Stamp Combine Method Seleccione "Image" ou "Text".

Botão [Return to Defaults] Clique neste botão para repor as predefinições na página Definição da Aplica-
ção.

Item Descrição
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Se tiver sido seleccionada a opção "FTP"

Item Descrição

No. Especifique o número de registo.
Seleccione "Use opening number" ou "Direct Input". Se for seleccionada a op-
ção "Direct Input", introduza o número. Se for especificado "0", a caixa de uti-
lizador é automaticamente registada com o seguinte número disponível.

Name Introduza o nome do programa (até 24 caracteres).

Limiting Access to Destinations Seleccione o nível de apresentação de índice do destino.
Se for seleccionada a opção "Search from Reference Allowed Group", clique 
no botão [Search from List] e, em seguida, seleccione um grupo com permis-
são de acesso da lista. Se for seleccionada a opção "Set direct Reference Al-
lowed Level", seleccione um nível.

Destination Information Especifique o destino.
Seleccione "Select from Address Book" ou "Direct Input". Para seleccionar um 
destino do livro de endereços, clique no botão [Search from List] e, em segui-
da, seleccione da lista de destinos do livro de endereços. Também é possível 
pesquisar um destino da lista de endereços através do respectivo número ou 
caracteres de índice. Para confirmar os destinos de transmissão, clique no bo-
tão [Check Destination]. Se a opção "Direct Input" for seleccionada, especifi-
que as definições para as opções seguintes.
• Host Address
• File Path
• User ID
• Password
• anonymous
• PASV Mode
• Proxy
• Port No.
Para introduzir o endereço e nome do host, seleccione a caixa de verificação 
"Please check to enter host name.". Se a máquina estiver configurada para uti-
lizar IPv6, é possível especificar igualmente um endereço IPv6.

Resolution Seleccione a resolução.

File Type Seleccione o formato do ficheiro.

File Name Introduza o nome do ficheiro (até 30 caracteres).OFF

Page Setting Seleccione a forma como os dados devem ser guardados.

Simplex/Duplex Seleccione "1-Sided", "2-Sided" ou "Cover Sheet + 2-Sided".

Original Type Seleccione a qualidade do documento, seja texto ou fotografia.

Color Seleccione o modo de cor. É possível que os formatos de ficheiro que podem 
ser guardados sejam limitados, de acordo com a definição da cor.

Separate Scan Seleccione "ON" ou "OFF".

Density Seleccione a densidade.

Background Removal Ajuste a densidade do fundo.

Scan Size Seleccione o tamanho do documento ("Auto", "Standard Size" ou "Custom Si-
ze").
Se for seleccionada a opção "Standard Size", seleccione o tamanho e a direc-
ção de alimentação.
Se for seleccionada a opção "Custom Size", especifique a altura e a largura.

Application Setting Clique no botão [Display] e, em seguida, especifique as definições para as fun-
ções que são apresentadas.

E-mail Notification Seleccione se pretende activar ou não a notificação por e-mail.
Se for seleccionada a opção "ON", especifique o endereço de destino na caixa 
"Address". Para seleccionar um destino a partir de uma lista, clique no botão 
[Search from List].

Original Direction Seleccione a orientação do documento.

2-Sided Binding Direction Seleccione a posição da margem de encadernação do documento.

Special Original Seleccione "Normal", "Mixed Original", "Z-Folded Original" ou "Long Original" 
como a definição para o documento carregado.

Book Scan Seleccione se pretende ou não activar a digitalização de livro.
Se for seleccionada a opção "ON", seleccione as definições para o método de 
digitalização e eliminação central. Se for seleccionada outra definição diferen-
te de "Book Spread" para o método de digitalização, seleccione a posição da 
encardenação.
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Erase Seleccione se pretende ou não activar a eliminação da moldura.
Se a opção "ON" for seleccionada, especifique a largura a ser eliminada em 
todos os lados do documento ("Top", "Bottom", "Left" e "Right").

Compose (Date/Time) Seleccione se pretende imprimir ou não a data/hora.
• Date Type
• Time Type
• Print Position
• Fine-Tune (para ajustar com elevada exactidão a posição de impressão)
• Color
• Pages
• Size

Compose (Page) Seleccione se pretende imprimir ou não o número da página.
Se a opção "ON" for seleccionada, especifique as definições para as opções 
seguintes.
• Page Number (Range: -99999 to 99999)
• Chapter (Range: -100 to 100)
• Page Number Type
• Print Position
• Fine-Tune (para ajustar com elevada exactidão a posição de impressão)
• Color
• Size

Compose (Header/Footer) Seleccione se pretende imprimir ou não o cabeçalho/rodapé.
Se for seleccionada a opção "ON", especifique o número de registo do cabe-
çalho/rodapé. Para verificar o cabeçalho/rodapé registado, clique no botão 
[Confirm Registed Contents].

Compose (Stamp) Seleccione se pretende imprimir ou não o carimbo.
Se a opção "ON" for seleccionada, especifique as definições para as opções 
seguintes.
• Preset Stamp or Registered Stamp
• Print Position
• Fine-Tune (para ajustar com elevada exactidão a posição de impressão)
• Color
• Pages
• Size
Para verificar um carimbo registado, clique no botão [Confirm Registed Con-
tents]. Um carimbo registado tem que ser primeiro registado a partir do painel 
do controlo.

Stamp Combine Method Seleccione "Image" ou "Text".

Botão [Return to Defaults] Clique neste botão para repor as predefinições na página Definição da Aplica-
ção.

Item Descrição
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Se tiver sido seleccionada a opção "SMB"

Item Descrição

No. Especifique o número de registo.
Seleccione "Use opening number" ou "Direct Input". Se for seleccionada a op-
ção "Direct Input", introduza o número. Se for especificado "0", a caixa de uti-
lizador é automaticamente registada com o seguinte número disponível.

Name Introduza o nome do programa (até 24 caracteres).

Limiting Access to Destinations Seleccione o nível de apresentação de índice do destino.
Se for seleccionada a opção "Search from Reference Allowed Group", clique 
no botão [Search from List] e, em seguida, seleccione um grupo com permis-
são de acesso da lista. Se for seleccionada a opção "Set direct Reference Al-
lowed Level", seleccione um nível.

Destination Information Especifique o destino.
Seleccione "Select from Address Book" ou "Direct Input". Para seleccionar um 
destino do livro de endereços, clique no botão [Search from List] e, em segui-
da, seleccione da lista de destinos do livro de endereços. Também é possível 
pesquisar um destino da lista de endereços através do respectivo número ou 
caracteres de índice. Para confirmar os destinos de transmissão, clique no bo-
tão [Check Destination]. Se a opção "Direct Input" for seleccionada, especifi-
que as definições para as opções seguintes.
• Host Address (Introduza o nome do host em maiúsculas.)
• File Path (Introduza em maiúsculas.)
• User ID
• Password
Para introduzir o endereço e nome do host, seleccione a caixa de verificação 
"Please check to enter host name.". Se a máquina estiver configurada para uti-
lizar IPv6, é possível especificar igualmente um endereço IPv6.

Resolution Seleccione a resolução.

File Type Seleccione o formato do ficheiro.

File Name Introduza o nome do ficheiro (até 30 caracteres).

Page Setting Seleccione a forma como os dados devem ser guardados.

Simplex/Duplex Seleccione "1-Sided", "2-Sided" ou "Cover Sheet + 2-Sided".

Original Type Seleccione a qualidade do documento, seja texto ou fotografia.

Color Seleccione o modo de cor. É possível que os formatos de ficheiro que podem 
ser guardados sejam limitados, de acordo com a definição da cor.

Separate Scan Seleccione "ON" ou "OFF".

Density Seleccione a densidade.

Background Removal Ajuste a densidade do fundo.

Scan Size Seleccione o tamanho do documento ("Auto", "Standard Size" ou "Custom Si-
ze").
Se for seleccionada a opção "Standard Size", seleccione o tamanho e a direc-
ção de alimentação.
Se for seleccionada a opção "Custom Size", especifique a altura e a largura.

Application Setting Clique no botão [Display] e, em seguida, especifique as definições para as fun-
ções que são apresentadas.

E-mail Notification Seleccione se pretende activar ou não a notificação por e-mail.
Se for seleccionada a opção "ON", especifique o endereço de destino na caixa 
"Address". Para seleccionar um destino a partir de uma lista, clique no botão 
[Search from List].

Original Direction Seleccione a orientação do documento.

2-Sided Binding Direction Seleccione a posição da margem de encadernação do documento.

Special Original Seleccione "Normal", "Mixed Original", "Z-Folded Original" ou "Long Original" 
como a definição para o documento carregado.

Book Scan Seleccione se pretende ou não activar a digitalização de livro.
Se for seleccionada a opção "ON", seleccione as definições para o método de 
digitalização e eliminação central. Se for seleccionada outra definição diferen-
te de "Book Spread" para o método de digitalização, seleccione a posição da 
encardenação.

Erase Seleccione se pretende ou não activar a eliminação da moldura.
Se a opção "ON" for seleccionada, especifique a largura a ser eliminada em 
todos os lados do documento ("Top", "Bottom", "Left" e "Right").
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Compose (Date/Time) Seleccione se pretende imprimir ou não a data/hora.
Se a opção "ON" for seleccionada, especifique as definições para as opções 
seguintes.
• Date Type
• Time Type
• Print Position
• Fine-Tune (para ajustar com elevada exactidão a posição de impressão)
• Color
• Pages
• Size

Compose (Page) Seleccione se pretende imprimir ou não o número da página.
Se a opção "ON" for seleccionada, especifique as definições para as opções 
seguintes.
• Page Number (Range: -99999 to 99999)
• Chapter (Range: -100 to 100)
• Page Number Type
• Print Position
• Fine-Tune (para ajustar com elevada exactidão a posição de impressão)
• Color
• Size

Compose (Header/Footer) Seleccione se pretende imprimir ou não o cabeçalho/rodapé.
Se for seleccionada a opção "ON", especifique o número de registo do cabe-
çalho/rodapé. Para verificar o cabeçalho/rodapé registado, clique no botão 
[Confirm Registed Contents].

Compose (Stamp) Seleccione se pretende imprimir ou não o carimbo.
Se a opção "ON" for seleccionada, especifique as definições para as opções 
seguintes.
• Preset Stamp or Registered Stamp
• Print Position
• Fine- Tune (para ajustar com elevada exactidão a posição de impressão)
• Color
• Pages
• Size
Para verificar um carimbo registado, clique no botão [Confirm Registed Con-
tents]. Um carimbo registado tem que ser primeiro registado a partir do painel 
do controlo.

Stamp Combine Method Seleccione "Image" ou "Text".

Botão [Return to Defaults] Clique neste botão para repor as predefinições na página Definição da Aplica-
ção.

Item Descrição
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Se tiver sido seleccionada a opção "User Box"

Item Descrição

No. Especifique o número de registo.
Seleccione "Use opening number" ou "Direct Input". Se for seleccionada a op-
ção "Direct Input", introduza o número. Se for especificado "0", a caixa de uti-
lizador é automaticamente registada com o seguinte número disponível.

Name Introduza o nome do programa (até 24 caracteres).

Limiting Access to Destinations Seleccione o nível de apresentação de índice do destino.
Se for seleccionada a opção "Search from Reference Allowed Group", clique 
no botão [Search from List] e, em seguida, seleccione um grupo com permis-
são de acesso da lista. Se for seleccionada a opção "Set direct Reference Al-
lowed Level", seleccione um nível.

Destination Information Especifique o destino.
Seleccione "Select from Address Book" ou "Direct Input". Para seleccionar um 
destino do livro de endereços, clique no botão [Search from List] e, em segui-
da, seleccione da lista de destinos do livro de endereços. Também é possível 
pesquisar um destino da lista de endereços através do respectivo número ou 
caracteres de índice. Para confirmar os destinos de transmissão, clique no bo-
tão [Check Destination]. Se for seleccionada a opção "Direct Input", introduza 
o número de destino da caixa de utilizador ou clique no botão [Select from List] 
e faça a sua selecção na lista (1 a 999999999).

Resolution Seleccione a resolução.

File Type Seleccione o formato do ficheiro.

File Name Introduza o nome do ficheiro (até 30 caracteres).

Page Setting Seleccione a forma como os dados devem ser guardados.

Simplex/Duplex Seleccione "1-Sided", "2-Sided" ou "Cover Sheet + 2-Sided".

Original Type Seleccione a qualidade do documento, seja texto ou fotografia.

Color Seleccione o modo de cor. É possível que os formatos de ficheiro que podem 
ser guardados sejam limitados, de acordo com a definição da cor.

Separate Scan Seleccione "ON" ou "OFF".

Density Seleccione a densidade.

Background Removal Ajuste a densidade do fundo.

Scan Size Seleccione o tamanho do documento ("Auto", "Standard Size" ou "Custom Si-
ze").
Se for seleccionada a opção "Standard Size", seleccione o tamanho e a direc-
ção de alimentação.
Se for seleccionada a opção "Custom Size", especifique a altura e a largura.

Application Setting Clique no botão [Display] e, em seguida, especifique as definições para as fun-
ções que são apresentadas.

E-mail Notification Seleccione se pretende activar ou não a notificação por e-mail.
Se for seleccionada a opção "ON", especifique o endereço de destino na caixa 
"Address". Para seleccionar um destino a partir de uma lista, clique no botão 
[Search from List].

Original Direction Seleccione a orientação do documento.

2-Sided Binding Direction Seleccione a posição da margem de encadernação do documento.

Special Original Seleccione "Normal", "Mixed Original", "Z-Folded Original" ou "Long Original" 
como a definição para o documento carregado.

Book Scan Seleccione se pretende ou não activar a digitalização de livro.
Se for seleccionada a opção "ON", seleccione as definições para o método de 
digitalização e eliminação central. Se for seleccionada outra definição diferen-
te de "Book Spread" para o método de digitalização, seleccione a posição da 
encardenação.

Erase Seleccione se pretende ou não activar a eliminação da moldura.
Se a opção "ON" for seleccionada, especifique a largura a ser eliminada em 
todos os lados do documento ("Top", "Bottom", "Left" e "Right").
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Compose (Date/Time) Seleccione se pretende imprimir ou não a data/hora.
Se a opção "ON" for seleccionada, especifique as definições para as opções 
seguintes.
• Date Type
• Time Type
• Print Position
• Fine-Tune (para ajustar com elevada exactidão a posição de impressão)
• Color
• Pages
• Size

Compose (Page) Seleccione se pretende imprimir ou não o número da página.
Se a opção "ON" for seleccionada, especifique as definições para as opções 
seguintes.
• Page Number (Range: -99999 to 99999)
• Chapter (Range: -100 to 100)
• Page Number Type
• Print Position
• Fine-Tune (para ajustar com elevada exactidão a posição de impressão)
• Color
• Size

Compose (Header/Footer) Seleccione se pretende imprimir ou não o cabeçalho/rodapé.
Se for seleccionada a opção "ON", especifique o número de registo do cabe-
çalho/rodapé. Para verificar o cabeçalho/rodapé registado, clique no botão 
[Confirm Registed Contents].

Compose (Stamp) Seleccione se pretende imprimir ou não o carimbo.
Se a opção "ON" for seleccionada, especifique as definições para as opções 
seguintes.
• Preset Stamp or Registered Stamp
• Print Position
• Fine-Tune (para ajustar com elevada exactidão a posição de impressão)
• Color
• Pages
• Size
Para verificar um carimbo registado, clique no botão [Confirm Registed Con-
tents]. Um carimbo registado tem que ser primeiro registado a partir do painel 
do controlo.

Stamp Combine Method Seleccione "Image" ou "Text".

Botão [Return to Defaults] Clique neste botão para repor as predefinições na página Definição da Aplica-
ção.

Item Descrição
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Se tiver sido seleccionada a opção "Abbr. Dial"

Item Descrição

No. Especifique o número de registo.
Seleccione "Use opening number" ou "Direct Input".
Se for seleccionada a opção "Direct Input", introduza o número. Se for espe-
cificado "0", a caixa de utilizador é automaticamente registada com o seguinte 
número disponível.

Name Introduza o nome do programa (até 24 caracteres).

Limiting Access to Destinations Seleccione o nível de apresentação de índice do destino.
Se for seleccionada a opção "Search from Reference Allowed Group", clique 
no botão [Search from List] e, em seguida, seleccione um grupo com permis-
são de acesso da lista. Se for seleccionada a opção "Set direct Reference Al-
lowed Level", seleccione um nível.

Destination Information Especifique o destino.
Seleccione "Select from Address Book" ou "Direct Input". Para seleccionar um 
destino do livro de endereços, clique no botão [Search from List] e, em segui-
da, seleccione da lista de destinos do livro de endereços. Também é possível 
pesquisar um destino da lista de endereços através do respectivo número ou 
caracteres de índice. Para confirmar os destinos de transmissão, clique no bo-
tão [Check Destination].
Se for seleccionada a opção "Direct Input", introduza o endereço (até 
38 caracteres, incluindo apenas números, #, *, T, P e E). Clique no botão 
[Display] ao lado de "Communication Setting" e, em seguida, seleccione a 
Communication Setting ("V34 Off", "ECM Off", "International Communication", 
"Check Destination"). É possível seleccionar a linha se a funcionalidade de 
multi linhas de fax opcional estiver instalada.

Resolution Seleccione a resolução.

File Type Seleccione o formato do ficheiro.

Simplex/Duplex Seleccione "1-Sided", "2-Sided" ou "Cover Sheet + 2-Sided".

Original Type Seleccione a qualidade do documento, seja texto ou fotografia.

Separate Scan Seleccione "ON" ou "OFF".

Density Seleccione a densidade.

Background Removal Ajuste a densidade do fundo.

Scan Size Seleccione o tamanho do documento ("Auto" ou "Standard Size").
Se for seleccionada a opção "Standard Size", seleccione o tamanho e a direc-
ção de alimentação.

Application Setting Clique no botão [Display] e, em seguida, especifique as definições para as fun-
ções que são apresentadas.

Timer TX Seleccione se pretende ou não activar a transmissão temporizada. Se for se-
leccionada a opção "ON", especifique o tempo.

Password TX Seleccione se pretende ou não activar a transmissão com palavra-passe. Se 
for seleccionada a opção "ON", especifique a palavra-passe.

F-Code Seleccione se pretende ou não activar os códigos F. Se for seleccionada a op-
ção "Enable", introduza o endereço SUB e palavra-passe.

2-Sided Binding Direction Seleccione a posição da margem de encadernação do documento.

Special Original Seleccione "Normal", "Mixed Original", "Z-Folded Original" ou "Long Original" 
como a definição para o documento carregado.

Erase Seleccione se pretende ou não activar a eliminação da moldura.
Se a opção "ON" for seleccionada, especifique a largura a ser eliminada em 
todos os lados do documento ("Top", "Bottom", "Left" e "Right").

Compose (Date/Time) Seleccione se pretende imprimir ou não a data/hora.
Se a opção "ON" for seleccionada, especifique as definições para as opções 
seguintes.
• Date Type
• Time Type
• Print Position
• Fine-Tune (para ajustar com elevada exactidão a posição de impressão)
• Color
• Pages
• Size
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Compose (Page) Seleccione se pretende imprimir ou não o número da página.
Se a opção "ON" for seleccionada, especifique as definições para as opções 
seguintes.
• Page Number (Range: -99999 to 99999)
• Chapter (Range: -100 to 100)
• Page Number Type
• Print Position
• Fine-Tune (para ajustar com elevada exactidão a posição de impressão)
• Color
• Size

Compose (Header/Footer) Seleccione se pretende imprimir ou não o cabeçalho/rodapé.
Se for seleccionada a opção "ON", especifique o número de registo do cabe-
çalho/rodapé. Para verificar o cabeçalho/rodapé registado, clique no botão 
[Confirm Registed Contents].

Compose (Stamp) Seleccione se pretende imprimir ou não o carimbo.
Se a opção "ON" for seleccionada, especifique as definições para as opções 
seguintes.
• Carimbo Predefinido ou Carimbo Registado
• Posição impres.
• Fine-Tune (para ajustar com elevada exactidão a posição de impressão)
• Color
• Páginas
• Size
Para verificar um carimbo registado, clique no botão [Confirm Registed Con-
tents]. Um carimbo registado tem que ser primeiro registado a partir do painel 
do controlo.

Stamp Combine Method Seleccione "Image" ou "Text".

Botão [Return to Defaults] Clique neste botão para repor as predefinições na página Definição da Aplica-
ção.

Item Descrição
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Se tiver sido seleccionada a opção "IP Address Fax"

Item Descrição

No. Especifique o número de registo.
Seleccione "Use opening number" ou "Direct Input".
Se for seleccionada a opção "Direct Input", introduza o número. Se for espe-
cificado "0", a caixa de utilizador é automaticamente registada com o seguinte 
número disponível.

Name Introduza o nome do programa (até 24 caracteres).

Limiting Access to Destinations Seleccione o nível de apresentação de índice do destino.
Se for seleccionada a opção "Search from Reference Allowed Group", clique 
no botão [Search from List] e, em seguida, seleccione um grupo com permis-
são de acesso da lista. Se for seleccionada a opção "Set direct Reference Al-
lowed Level", seleccione um nível.

Destination Information Especifique o destino.
Seleccione "Select from Address Book" ou "Direct Input". Para seleccionar um 
destino do livro de endereços, clique no botão [Search from List] e, em segui-
da, seleccione da lista de destinos do livro de endereços. Também é possível 
pesquisar um destino da lista de endereços através do respectivo número ou 
caracteres de índice. Para confirmar os destinos de transmissão, clique no bo-
tão [Check Destination].
Se for seleccionada a opção "Direct Input", introduza o endereço do host. Para 
introduzir o nome do host, seleccione a caixa de verificação "Please check to 
enter host name.". Se a máquina estiver configurada para utilizar IPv6, é pos-
sível especificar igualmente um endereço IPv6. Introduza o número da porta e, 
em seguida, seleccione o tipo de destino.

Resolution Seleccione a resolução.

File Type Seleccione o formato do ficheiro.

Simplex/Duplex Seleccione "1-Sided", "2-Sided" ou "Cover Sheet + 2-Sided".

Original Type Seleccione a qualidade do documento, seja texto ou fotografia.

Color Seleccione o modo de cor. É possível que os formatos de ficheiro que podem 
ser guardados sejam limitados, de acordo com a definição da cor.

Separate Scan Seleccione "ON" ou "OFF".

Density Seleccione a densidade.

Background Removal Ajuste a densidade do fundo.

Scan Size Seleccione o tamanho do documento ("Auto" ou "Standard Size").
Se for seleccionada a opção "Standard Size", seleccione o tamanho e a direc-
ção de alimentação.

Application Setting Clique no botão [Display] e, em seguida, especifique as definições para as fun-
ções que são apresentadas.

Password TX Seleccione se pretende ou não activar a transmissão com palavra-passe. Se 
for seleccionada a opção "ON", especifique a palavra-passe.

F-Code Seleccione se pretende ou não activar os códigos F. Se for seleccionada a op-
ção "Enable", introduza o endereço SUB e palavra-passe.

2-Sided Binding Direction Seleccione a posição da margem de encadernação do documento.

Special Original Seleccione "Normal", "Mixed Original", "Z-Folded Original" ou "Long Original" 
como a definição para o documento carregado.

Erase Seleccione se pretende ou não activar a eliminação da moldura.
Se a opção "ON" for seleccionada, especifique a largura a ser eliminada em 
todos os lados do documento ("Top", "Bottom", "Left" e "Right").

Compose (Date/Time) Seleccione se pretende imprimir ou não a data/hora.
Se a opção "ON" for seleccionada, especifique as definições para as opções 
seguintes.
• Date Type
• Time Type
• Print Position
• Fine-Tune (para ajustar com elevada exactidão a posição de impressão)
• Color
• Pages
• Size
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Compose (Page) Seleccione se pretende imprimir ou não o número da página.
Se a opção "ON" for seleccionada, especifique as definições para as opções 
seguintes.
• Page Number (Range: -99999 to 99999)
• Chapter (Range: -100 to 100)
• Page Number Type
• Print Position
• Fine-Tune (para ajustar com elevada exactidão a posição de impressão)
• Color
• Size

Compose (Header/Footer) Seleccione se pretende imprimir ou não o cabeçalho/rodapé.
Se for seleccionada a opção "ON", especifique o número de registo do cabe-
çalho/rodapé. Para verificar o cabeçalho/rodapé registado, clique no botão 
[Confirm Registed Contents].

Compose (Stamp) Seleccione se pretende imprimir ou não o carimbo.
Se a opção "ON" for seleccionada, especifique as definições para as opções 
seguintes.
• Preset Stamp ou Registered Stamp
• Print Position
• Fine-Tune (para ajustar com elevada exactidão a posição de impressão)
• Color
• Pages
• Size
Para verificar um carimbo registado, clique no botão [Confirm Registed Con-
tents]. Um carimbo registado tem que ser primeiro registado a partir do painel 
do controlo.

Stamp Combine Method Seleccione "Image" ou "Text".

Botão [Return to Defaults] Clique neste botão para repor as predefinições na página Definição da Aplica-
ção.

Item Descrição
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Se tiver sido seleccionada a opção "Internet Fax"

Item Descrição

No. Especifique o número de registo.
Seleccione "Use opening number" ou "Direct Input".
Se for seleccionada a opção "Direct Input", introduza o número. Se for espe-
cificado "0", a caixa de utilizador é automaticamente registada com o seguinte 
número disponível.

Name Introduza o nome do programa (até 24 caracteres).

Limiting Access to Destinations Seleccione o nível de apresentação de índice do destino.
Se for seleccionada a opção "Search from Reference Allowed Group", clique 
no botão [Search from List] e, em seguida, seleccione um grupo com permis-
são de acesso da lista. Se for seleccionada a opção "Set direct Reference Al-
lowed Level", seleccione um nível.

Destination Information Especifique o destino.
Seleccione "Select from Address Book" ou "Direct Input". Para seleccionar um 
destino do livro de endereços, clique no botão [Search from List] e, em segui-
da, seleccione da lista de destinos do livro de endereços. Também é possível 
pesquisar um destino da lista de endereços através do respectivo número ou 
caracteres de índice. Para confirmar os destinos de transmissão, clique no bo-
tão [Check Destination].
Se for seleccionada a opção "Direct Input", introduza o destino de e-mail. Se-
leccione as definições de resolução, tamanho do papel método de compres-
são.

Resolution Seleccione a resolução.

Subject Especifique o assunto do e-mail ("Not Specified" ou 1 a 10). Se for seleccio-
nada a opção "Not Specified", é utilizado o assunto predefinido. Para verificar 
o conteúdo do assunto, clique no botão [Subject List].

Text Especifique o texto do e-mail ("Not Specified" ou 1 a 10). Se for seleccionada 
a opção "Not Specified", é utilizado o texto predefinido. Para verificar o con-
teúdo do texto, clique no botão [Text List].

Simplex/Duplex Seleccione "1-Face", "2-Faces" ou "Folha Capa + 2-Faces".

Original Type Seleccione a qualidade do documento, seja texto ou fotografia.

Separate Scan Seleccione "ON" ou "OFF".

Density Seleccione a densidade.

Background Removal Ajuste a densidade do fundo.

Scan Size Seleccione o tamanho do documento ("Auto" ou "Standard Size").
Se for seleccionada a opção "Standard Size", seleccione o tamanho e a direc-
ção de alimentação.

Application Setting Clique no botão [Display] e, em seguida, especifique as definições para as fun-
ções que são apresentadas.

2-Sided Binding Direction Seleccione a posição da margem de encadernação do documento.

Special Original Seleccione "Normal", "Mixed Original", "Z-Folded Original" ou "Long Original" 
como a definição para o documento carregado.

Erase Seleccione se pretende ou não activar a eliminação da moldura.
Se a opção "ON" for seleccionada, especifique a largura a ser eliminada em 
todos os lados do documento ("Top", "Bottom", "Left" e "Right").

Compose (Date/Time) Seleccione se pretende imprimir ou não a data/hora.
Se a opção "ON" for seleccionada, especifique as definições para as opções 
seguintes.
• Date Type
• Time Type
• Print Position
• Fine-Tune (para ajustar com elevada exactidão a posição de impressão)
• Color
• Pages
• Size
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Compose (Page) Seleccione se pretende imprimir ou não o número da página.
Se a opção "ON" for seleccionada, especifique as definições para as opções 
seguintes.
• Page Number (Range: -99999 to 99999)
• Chapter (Range: -100 to 100)
• Page Number Type
• Print Position
• Fine-Tune (para ajustar com elevada exactidão a posição de impressão)
• Color
• Size

Compose (Header/Footer) Seleccione se pretende imprimir ou não o cabeçalho/rodapé.
Se for seleccionada a opção "ON", especifique o número de registo do cabe-
çalho/rodapé. Para verificar o cabeçalho/rodapé registado, clique no botão 
[Confirm Registed Contents].

Compose (Stamp) Seleccione se pretende imprimir ou não o carimbo.
Se a opção "ON" for seleccionada, especifique as definições para as opções 
seguintes.
• Preset Stamp or Registered Stamp
• Print Position
• Fine-Tune (para ajustar com elevada exactidão a posição de impressão)
• Color
• Pages
• Size
Para verificar um carimbo registado, clique no botão [Confirm Registed Con-
tents]. Um carimbo registado tem que ser primeiro registado a partir do painel 
do controlo.

Stamp Combine Method Seleccione "Image" ou "Text".

Botão [Return to Defaults] Clique neste botão para repor as predefinições na página Definição da Aplica-
ção.

Item Descrição
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Se tiver sido seleccionada a opção "Group".

Item Descrição

No. Especifique o número de registo.
Seleccione "Use opening number" ou "Direct Input".
Se for seleccionada a opção "Direct Input", introduza o número. Se for espe-
cificado "0", a caixa de utilizador é automaticamente registada com o seguinte 
número disponível.

Name Introduza o nome do programa (até 24 caracteres).

Limiting Access to Destinations Seleccione o nível de apresentação de índice do destino.
Se for seleccionada a opção "Search from Reference Allowed Group", clique 
no botão [Search from List] e, em seguida, seleccione um grupo com permis-
são de acesso da lista. Se for seleccionada a opção "Set direct Reference Al-
lowed Level", seleccione um nível.

Destination Information Especifique o destino.
Para seleccionar a partir de uma lista de destinos de grupo, clique no botão 
[Search from List]. Também é possível seleccionar um destino de grupo utili-
zando o respectivo número. Para confirmar os destinos de transmissão, clique 
no botão [Check Destination].

Resolution Seleccione a resolução.

File Type Seleccione o formato do ficheiro.

File Name Introduza o nome do ficheiro (até 30 caracteres).

Page Setting Seleccione a forma como os dados devem ser guardados.

Subject Especifique o assunto do e-mail ("Not Specified" ou 1 a 10). Se for seleccio-
nada a opção "Not Specified", é utilizado o assunto predefinido. Para verificar 
o conteúdo do assunto, clique no botão [Subject List].

Text Especifique o texto do e-mail ("Not Specified" ou 1 a 10). Se for seleccionada 
a opção "Not Specified", é utilizado o texto predefinido. Para verificar o con-
teúdo do texto, clique no botão [Text List].

Simplex/Duplex Seleccione "1-Sided", "2-Sided" ou "Cover Sheet + 2-Sided".

Original Type Seleccione a qualidade do documento, seja texto ou fotografia.

Color Seleccione o modo de cor. É possível que os formatos de ficheiro que podem 
ser guardados sejam limitados, de acordo com a definição da cor.

Separate Scan Seleccione "ON" ou "OFF".

Density Seleccione a densidade.

Background Removal Ajuste a densidade do fundo.

Scan Size Seleccione o tamanho do documento ("Auto", "Standard Size" ou "Custom Si-
ze").
Se for seleccionada a opção "Standard Size", seleccione o tamanho e a direc-
ção de alimentação.
Se for seleccionada a opção "Custom Size", especifique a altura e a largura.

Application Setting Clique no botão [Display] e, em seguida, especifique as definições para as fun-
ções que são apresentadas.

E-mail Notification Seleccione se pretende activar ou não a notificação por e-mail.
Se for seleccionada a opção "ON", especifique o endereço de destino na caixa 
"Address". Para seleccionar um destino a partir de uma lista, clique no botão 
[Search from List].

Timer TX Seleccione se pretende ou não activar a transmissão temporizada.
Se for seleccionada a opção "ON", especifique o tempo.

Password TX Seleccione se pretende ou não activar a transmissão com palavra-passe.
Se for seleccionada a opção "ON", especifique a palavra-passe.

F-Code Seleccione se pretende ou não activar os códigos F.
Se for seleccionada a opção "Enable", introduza o endereço SUB e palavra-
passe.

Original Direction Seleccione a orientação do documento.

2-Sided Binding Direction Seleccione a posição da margem de encadernação do documento.

Special Original Seleccione "Normal", "Mixed Original", "Z-Folded Original" ou "Long Original" 
como a definição para o documento carregado.
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Book Scan Seleccione se pretende ou não activar a digitalização de livro.
Se for seleccionada a opção "ON", seleccione as definições para o método de 
digitalização e eliminação central. Se for seleccionada outra definição diferen-
te de "Book Spread" para o método de digitalização, seleccione a posição da 
encardenação.

Erase Seleccione se pretende ou não activar a eliminação da moldura.
Se a opção "ON" for seleccionada, especifique a largura a ser eliminada em 
todos os lados do documento ("Top", "Bottom", "Left" e "Right").

Compose (Date/Time) Seleccione se pretende imprimir ou não a data/hora.
Se a opção "ON" for seleccionada, especifique as definições para as opções 
seguintes.
• Date Type
• Time Type
• Print Position
• Fine-Tune (para ajustar com elevada exactidão a posição de impressão)
• Color
• Pages
• Size

Compose (Page) Seleccione se pretende imprimir ou não o número da página.
Se a opção "ON" for seleccionada, especifique as definições para as opções 
seguintes.
• Page Number (Range: -99999 to 99999)
• Chapter (Range: -100 to 100)
• Page Number Type
• Print Position
• Fine-Tune (para ajustar com elevada exactidão a posição de impressão)
• Color
• Size

Compose (Header/Footer) Seleccione se pretende imprimir ou não o cabeçalho/rodapé.
Se for seleccionada a opção "ON", especifique o número de registo do cabe-
çalho/rodapé. Para verificar o cabeçalho/rodapé registado, clique no botão 
[Confirm Registed Contents].

Compose (Stamp) Seleccione se pretende imprimir ou não o carimbo.
Se a opção "ON" for seleccionada, especifique as definições para as opções 
seguintes.
• Preset Stamp or Registered Stamp
• Print Position
• Fine-Tune (para ajustar com elevada exactidão a posição de impressão)
• Color
• Pages
• Size
Para verificar um carimbo registado, clique no botão [Confirm Registed Con-
tents]. Um carimbo registado tem que ser primeiro registado a partir do painel 
do controlo.

Stamp Combine Method Seleccione "Image" ou "Text".

Botão [Return to Defaults] Clique neste botão para repor as predefinições na página Definição da Aplica-
ção.

Item Descrição
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Se tiver sido seleccionada a opção "No Destination".

Item Descrição

No. Especifique o número de registo.
Seleccione "Use opening number" ou "Direct Input". Se for seleccionada a op-
ção "Direct Input", introduza o número. Se for especificado "0", a caixa de uti-
lizador é automaticamente registada com o seguinte número disponível.

Name Introduza o nome do programa (até 24 caracteres).

Limiting Access to Destinations Seleccione o nível de apresentação de índice do destino.
Se for seleccionada a opção "Search from Reference Allowed Group", clique 
no botão [Search from List] e, em seguida, seleccione um grupo com permis-
são de acesso da lista. Se for seleccionada a opção "Set direct Reference Al-
lowed Level", seleccione um nível.

Resolution Seleccione a resolução.

File Type Seleccione o formato do ficheiro.

File Name Introduza o nome do ficheiro (até 30 caracteres).

Page Setting Seleccione a forma como os dados devem ser guardados.

Subject Especifique o assunto do e-mail ("Not Specified" ou 1 a 10). Se for seleccio-
nada a opção "Not Specified", é utilizado o assunto predefinido. Para verificar 
o conteúdo do assunto, clique no botão [Subject List].

Text Especifique o texto do e-mail ("Not Specified" ou 1 a 10). Se for seleccionada 
a opção "Not Specified", é utilizado o texto predefinido. Para verificar o con-
teúdo do texto, clique no botão [Text List].

Simplex/Duplex Seleccione "1-Sided", "2-Sided" ou "Cover Sheet + 2-Sided".

Original Type Seleccione a qualidade do documento, seja texto ou fotografia.

Color Seleccione o modo de cor. É possível que os formatos de ficheiro que podem 
ser guardados sejam limitados, de acordo com a definição da cor.

Separate Scan Seleccione "ON" ou "OFF".

Density Seleccione a densidade.

Background Removal Ajuste a densidade do fundo.

Scan Size Seleccione o tamanho do documento ("Auto", "Standard Size" ou "Custom Si-
ze").
Se for seleccionada a opção "Standard Size", seleccione o tamanho e a direc-
ção de alimentação.
Se for seleccionada a opção "Custom Size", especifique a altura e a largura.

Application Setting Clique no botão [Display] e, em seguida, especifique as definições para as fun-
ções que são apresentadas.

E-mail Notification Seleccione se pretende activar ou não a notificação por e-mail.
Se for seleccionada a opção "ON", especifique o endereço de destino na caixa 
"Address". Para seleccionar um destino a partir de uma lista, clique no botão 
[Search from List].

Timer TX Seleccione se pretende ou não activar a transmissão temporizada.
Se for seleccionada a opção "ON", especifique o tempo.

Password TX Seleccione se pretende ou não activar a transmissão com palavra-passe.
Se for seleccionada a opção "ON", especifique a palavra-passe.

F-Code Seleccione se pretende ou não activar os códigos F.
Se for seleccionada a opção "Enabled", introduza o endereço SUB e palavra-
passe.

Original Direction Seleccione a orientação do documento.

2-Sided Binding Direction Seleccione a posição da margem de encadernação do documento.

Special Original Seleccione "Normal", "Mixed Original", "Z-Folded Original" ou "Long Original" 
como a definição para o documento carregado.

Book Scan Seleccione se pretende ou não activar a digitalização de livro.
Se for seleccionada a opção "ON", seleccione as definições para o método de 
digitalização e eliminação central. Se for seleccionada outra definição diferen-
te de "Book Spread" para o método de digitalização, seleccione a posição da 
encardenação.

Erase Seleccione se pretende ou não activar a eliminação da moldura.
Se a opção "ON" for seleccionada, especifique a largura a ser eliminada em 
todos os lados do documento ("Top", "Bottom", "Left" e "Right").
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Compose (Date/Time) Seleccione se pretende imprimir ou não a data/hora.
Se a opção "ON" for seleccionada, especifique as definições para as opções 
seguintes.
• Date Type
• Time Type
• Print Position
• Fine-Tune (para ajustar com elevada exactidão a posição de impressão)
• Color
• Pages
• Size

Compose (Page) Seleccione se pretende imprimir ou não o número da página.
Se a opção "ON" for seleccionada, especifique as definições para as opções 
seguintes.
• Page Number (Range: -99999 to 99999)
• Chapter (Range: -100 to 100)
• Page Number Type
• Print Position
• Fine-Tune (para ajustar com elevada exactidão a posição de impressão)
• Color
• Size

Compose (Header/Footer) Seleccione se pretende imprimir ou não o cabeçalho/rodapé.
Se for seleccionada a opção "ON", especifique o número de registo do cabe-
çalho/rodapé. Para verificar o cabeçalho/rodapé registado, clique no botão 
[Confirm Registed Contents].

Compose (Stamp) Seleccione se pretende imprimir ou não o carimbo.
Se a opção "ON" for seleccionada, especifique as definições para as opções 
seguintes.
• Preset Stamp or Registered Stamp
• Print Position
• Fine-Tune (para ajustar com elevada exactidão a posição de impressão)
• Color
• Pages
• Size
Para verificar um carimbo registado, clique no botão [Confirm Registed 
Contents]. Um carimbo registado tem que ser primeiro registado a partir do 
painel do controlo.

Stamp Combine Method Seleccione "Image" ou "Text".

Botão [Return to Defaults] Clique neste botão para repor as predefinições na página Definição da Aplica-
ção.

Item Descrição
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Temporary One-Touch

É possível registar os destinos que irão ser temporariamente utilizados.

É possível apresentar a lista de programas temporários actualmente registados e é possível registar os novos 
destinos ou alterar as respectivas definições.

2
Nota 
A função "Temporary One-Touch" aparece se a opção "Entrada Manual de Endereço" no modo 
Administrador estiver definida para "Permitir". Especifique a definição para "Entrada Manual de 
Endereço" a partir do painel de controlo.

% Na página da Lista Temporary One-Touch, clique no botão [New Registration], seleccione o tipo de 
transmissão e, em seguida, clique no botão [OK] para apresentar uma página para registar um novo 
programa temporário. As definições são iguais às que estão disponíveis aquando do registo de um 
programa. Para detalhes, consulte "Program" na página 6-33.

!
Detalhe 
O número de registo e a opção de Limiting Access to Destination Settings não aparecem para 
Temporary One-Touch.

Para seleccionar um programa temporário registado na máquina, prima a tecla [Modo Memória] no 
painel de controlo e, em seguida, toque em [Page List] e, em seguida, em [Temporary One-Touch].

Item Descrição

Botão [New Registration] Clique neste botão para registar um novo destino.

No. Apresenta o número de registo.

Name Apresenta o nome registado.

Botão [Edit] Clique neste botão para apresentar uma página para alterar as definições para o 
programa temporário registado.

Botão [Delete] Clique neste botão para apresentar uma página para eliminar o programa tempo-
rário registado.
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Subject

É possível, registar, no máximo 10 assuntos para enviar mensagens de e-mail.

Página de Registo

Item Descrição

E-mail Default Seleccione o assunto a ser utilizado se não for especificado nenhum aquando do 
envio do e-mail.

Subject Apresenta o assunto de e-mail registado.

Botão [Edit] Clique neste botão para apresentar uma página para registar e editar assuntos de 
e-mail.

Botão [Delete] Clique neste botão para apresentar uma página para eliminar o assunto de e-mail 
registado.
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Text

É possível, registar, no máximo 10 textos para enviar mensagens de e-mail.

Página de Registo

Item Descrição

 E-mail Default Seleccione o texto a ser utilizado se não for especificado nenhum aquando do en-
vio do e-mail.

Text Apresenta o texto de e-mail registado.

Botão [Edit] Clique neste botão para apresentar uma página para registar e editar textos de 
e-mail.

Botão [Delete] Clique neste botão para apresentar uma página para eliminar o texto de e-mail re-
gistado.



7 Operações do fax (Opção)





bizhub C451/C550/C650 7-3

Operações do fax (Opção) 7

7 Operações do fax (Opção)

7.1 Operação geral do fax
Esta secção contém informações sobre as opções gerais de envio de faxes.

!
Detalhe
Não é possível enviar e receber faxes a cores. Utilize as funções de leitura para enviar um fax a cores. 

Enviar um fax

!
Detalhe
O procedimento de envio de um original de uma face por fax com as operações básicas é explicado 
na secção. Este equipamento tem várias funções para enviar faxes mais comodamente. 

1 Prima a tecla [Fax/Scan] para ver o ecrã Fax/Leitura.

2 Posicione o original que pretende enviar por fax.

– Para mais informações sobre o posicionamento do origi-
nal, consulte "Colocar o original" na página 7-6.

3 Toque em [Definições de Leitura], especifique a função pretendida e toque em [OK].
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– As funções da Definições de Leitura estão especificadas da seguinte forma no momento da com-
pra. 
[Tipo Original]: Texto/Foto (Foto impressa)
[Simplex/Duplex]: 1-Lado
[Resolução]: 200e200dpi (Fino)
[Densidade]: Padrão

– [Tipo de Fich.] não está disponível no modo de Fax.

– Para mais informações sobre a especificação das definições de leitura básicas, consulte "Especi-
ficar as condições de leitura" na página 7-9.

4 Toque em [Definições Originais], especifique a função pretendida e toque em [OK].

5 Toque em [Definições de Com.], especifique a função pretendida e toque em [Fechar].
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6 Especifique o número de fax do destinatário.

– Para mais sobre os procedimentos de especificação de um número de fax, consulte "Especificar 
apenas um destino" na página 7-13 e "Especificar vários destinos (Transmissão de difusão sequen-
cial ou transmissão de difusão)" na página 7-18.

– É possível especificar o destino das seguintes formas.
Livros de Endereços
Entrada Directa
Destino de Grupo
Destino do Programa

– Para cancelar um destino seleccionado, volte a seleccionar o destino que pretende cancelar.
– Os números introduzidos e as definições seleccionadas são todos apagados com a tecla [Reinici-

ar].
– Quando impedir a [Entrada de Manual Endereço], o separador [Entrada Directa] não aparece.
– É possível especificar os números de fax dos destinatários mais facilmente através do registo do 

número de fax do destinatário no Livro de Endereço, Destinos de Grupo ou Destinos do Programa.
Os destinos introduzidos aparecem na lista Destinos de Transmissão no painel esquerdo do ecrã.

7 Prima a tecla [Iniciar].

– O ecrã seguinte aparece quando definir o ecrã "Verif. Relat. Result. TX" para aparecer. Toque em 
[Sim] para imprimir o Relatório TX.

– Quando definir a Verif. Destino Função Visualiz., aparece o ecrã Verificar Endereço/Registo. Verifi-
que se o destino está correcto e toque em [Enviar].

– Para anular a transmissão de um fax, prima a tecla [Parar].
– Se não for possível enviar o fax, é impresso um Relatório TX (quando definir o equipamento para 

imprimir um Relatório TX). Pode ser definido de tal forma que o ecrã Relatório TX aparece para que 
possa seleccionar o envio do ecrã do relatório de transmissão para todas as transmissões. 

A leitura do original começa e o original é enviado.



7 Operações do fax (Opção)

7-6 bizhub C451/C550/C650

7.2 Colocar o original
É possível colocar o original no ADF ou no vidro de exposição deste equipamento. Se colocar o original no 
ADF, o original é lido automaticamente a partir do ADF.

Colocar o original no ADF

Se utilizar o ADF, é possível ler automaticamente originais com várias páginas. Além disso, é possível enviar 
originais de duas faces por fax.

1 Feche o ADF.

2 Disponha sequencialmente o original a partir da primeira página.

3 Posicione o original com a face virada para cima no ADF.

– Para registar as informações da origem correctamente, in-
troduza a extremidade frontal do original no ADF.

4 Ajuste as guias laterais.

– As guias laterais são definidas para a largura máxima para 
originais mistos e o original é posicionado de acordo com 
o lado interno.

Colocar o original no vidro de exposição

O vidro de exposição permite enviar originais que não podem ser colocados no ADF (por exemplo, originais 
grossos como livros e originais finos).

1 Abra o ADF.

2 Posicione o original com a face virada para baixo e coloque as 
páginas originais no lado interno esquerdo para que fiquem 
alinhadas com o lado esquerdo da escala.

3 Feche o ADF lentamente.

guias laterais



bizhub C451/C550/C650 7-7

Operações do fax (Opção) 7
Enviar um original com várias páginas por fax com o vidro de exposição

Todas as páginas de um original multipáginas que não podem ser colocadas no ADF podem ser enviadas 
com o vidro de originais.

1 Prima a tecla [Fax/Scan] para ver o ecrã Fax/Leitura.

2 Especifique o destino.

3 Especifique as funções se for necessário.

4 Coloque o original no vidro de exposição, toque em [Defini-
ções de Leitura], [Leitura Separada], [OK] e, em seguida, prima 
a tecla [Iniciar].

5 Coloque o original sequencialmente no vidro de exposição e prima a tecla [Iniciar].

– Se tocar em [Alterar Definição], pode alterar as definições Simplex/Duplex e Apagar Moldura.
– Repita esta operação até ler o original completo que pretende enviar.
O original lido é guardado na memória.

6 Toque em [Acabar].

7 Prima a tecla [Iniciar].

A transmissão começa.
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Enviar o original com o ADF e o vidro de exposição

É possível ler os originais no ADF e no vidro de exposição, dividir um elevado número de originais em várias 
partes, colocar no ADF e ler.

1 Prima a tecla [Fax/Scan] para ver o ecrã Fax/Leitura.

2 Especifique o destino.

3 Especifique as funções se for necessário.

4 Coloque o original no vidro de exposição ou no ADF, toque em 
[Definições de Leitura], [Leitura Separada], [OK] e, em segui-
da, prima a tecla [Iniciar].

– Quando utilizar o vidro de exposição e o ADF, o ADF tem 
a prioridade.

– Para mais informações sobre a colocação de originais no 
ADF, consulte "Colocar o original no ADF" na página 7-6 e 
para mais informações sobre a colocação de originais no 
vidro de exposição, consulte "Colocar o original no vidro 
de exposição" na página 7-6.

5 Coloque o original sequencialmente no ADF ou no vidro de exposição e prima a tecla [Iniciar].

– Se tocar em [Alterar Definição], pode alterar as definições Simplex/Duplex e Apagar Moldura.
– Repita esta operação até ler o original completo que pretende enviar.
O original lido é guardado na memória.

6 Toque em [Acabar].

7 Prima a tecla [Iniciar].

A transmissão começa.
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7.3 Especificar as condições de leitura
Se tocar em [Definições de Leitura] no ecrã Fax/Leitura, aparece [Tipo Original], [Simplex/Duplex], [Resolu-
ção] e [Densidade], e permite especificar as condições de transmissão do original que pretende enviar.

2
Nota
Não é possível especificar [Tipo de Fich.] no modo de Fax.

Especificar as definições de leitura

2
Nota
Não é possível especificar diferentes condições de transmissão para diferentes páginas num original.

1 Toque em [Definições de Leitura] no ecrã Fax/Leitura.

2 Toque no botão que pretende especificar.

Tipo Original

Defina o tipo de original de acordo com o conteúdo do original.

Existem 5 tipos de definições de tipos de originais.
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No momento da compra, o tipo de original está definido para [Texto/Foto].
- [Texto]:

Toque para ler originais apenas com texto. Se seleccionar este modo para ler originais com fotos, ne-
nhuma das cores intermédias da imagem será reproduzida e a imagem escurecerá.

- [Texto/Foto]:
Toque para ler originais com texto e fotos (meio-tom) misturados. Seleccione este modo quando o tex-
to e as fotos estiverem misturadas numa página ou quando o texto e as fotos estiverem misturados em 
várias páginas.

- [Foto]:
Toque para ler originais apenas com fotos (meio-tom).

- [Matriz de Pontos Original]:
Toque para ler texto escrito ligeiramente em originais, por exemplo, a lápis, etc.

- [Papel Copiado]:
Toque para ler uma imagem copiada como o original.

Simplex/Duplex

Defina um método de leitura para o ADF de acordo com o estado do original.

Existem 3 tipos de definições de leitura.

No momento da compra, o equipamento está definido para [1-Lado].
- [1-Lado]: 

Toque para ler originais de 1 face.
- [2 Faces]: 

Toque para ler originais de 2 faces.
- [Capa + 2 faces]: 

Toque para ler originais de 2 faces com capas.
Lê a primeira página do original como a página da capa apenas de uma face e lê ambas as faces das 
restantes páginas.
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Resolução

Define a resolução de leitura para o original.

Existem 5 tipos de definições de resolução.

No momento da compra, a resolução está definida para [Fino].
- [200e100 (Padrão)]:

Toque quando quiser reduzir o tempo de transmissão.
- [200e200 (Fino)]:

Toque para ler originais normais.
- [300e300 dpi]:

Toque para ler um original normal com uma resolução mais elevada.
- [400e400 (Super Fino)]:

Toque para ler originais com texto pequeno e imagens.
- [600e600 (Ultra Fino)]:

Toque para ler originais com texto especialmente fino e desenhos.

!
Detalhe
A utilização de resoluções mais definidas durante a leitura aumenta o volume de dados enviados e o 
tempo de comunicação.

Se seleccionar [Super Fino] ou [Ultra Fino] e o equipamento do destinário não for capaz de receber fa-
xes com estas resoluções, o fax é enviado com uma resolução compatível com as capacidades do 
equipamento do destinatário.
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Densidade

Defina a densidade de acordo com o conteúdo do original.

A densidade pode ser definida com 9 níveis diferentes.

No momento da compra, a densidade está definida para [Padrão].
- [Claro]:

Toque para leitura com densidade clara.
- [Padrão]:

Toque para leitura com densidade standard.
- [Escuro]:

Toque para leitura com densidade mais escura.



bizhub C451/C550/C650 7-13

Operações do fax (Opção) 7

7.4 Especificar apenas um destino
Os métodos seguintes são possíveis apenas para especificar um destino.
- Especificar a partir de destinos registados
- Especificar por entrada directa
- Especificar a partir do histórico de trabalhos
- Especificar a partir de destinos de programas

!
Detalhe
Para mais informações sobre os métodos de especificação a partir de destinos registados, consulte 
"Especificar a partir de destinos registados" na página 7-13.

Para mais informações sobre os métodos de especificação por entrada directa, consulte "Especificar 
por entrada directa" na página 7-16.

Para mais informações sobre os métodos de especificação a partir do histórico de trabalhos, consulte 
"Especificar a partir do histórico de trabalhos" na página 7-17.

Para mais informações sobre os métodos de especificação a partir de destinos do programa, consulte 
"Enviar um fax com um destino do programa" na página 7-20.

Especificar a partir de destinos registados

Quando registar um Livro de Endereços, pode procurar o destino pela palavra de procura registada e marcar 
o destino.

!
Detalhe
Para mais informações sobre os métodos de procura de destinos registados apenas com um toque no 
botão Índice, consulte "Procurar um destino registado (botão Índice)" na página 7-14.

Para mais informações sobre a procura por tipo de destino, consulte "Procurar um destino registado 
(Tipo de endereço)" na página 7-14.

Para mais informações sobre a introdução de detalhes para efectuar procuras, consulte "Procurar des-
tinos registados (Detalhe da pesquisa)" na página 7-15.

% Toque no botão de destino pretendido apresentado no separador [Livro Endereços].
– Para cancelar um destino seleccionado, volte a seleccionar o destino que pretende cancelar.
– Se premir a tecla [Reiniciar], o endereço e as definições seleccionados são apagados.
– Quando o botão do destino pretendido não aparecer, pode ser procurado com os seguintes méto-

dos.
Touch the Index button
Search by destination type
Enter the details and search

O destino é especificado.
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Procurar um destino registado (botão Índice)

Os destinos podem ser procurados com a palavra de procura especificada quando regista um destino.

!
Detalhe
O ecrã predefinido do índice pode ser alterado com a definição Índice Predef. do Livro Endereços. 

% Toque nos botões Índice ([Princip.], [ABC] - [WXYZ], [etc]) apresentados no separador [Livro Endere-
ços].

Aparece o botão de destino pretendido.

Procurar um destino registado (Tipo de endereço)

Os destinos podem ser procurados por tipo de endereço (Fax, E-mail, etc.).

1 Toque em [Pesquisa] no separador [Livro Endereços].

2 Toque em [Tipo de Endereço].
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3 Seleccione o tipo de endereço.

– As predefinições do ecrã do separador [Livro Endereços] podem ser alteradas para o tipo de ende-
reço com a definição Livro Endereços Predefinido.

Aparece o botão de destino pretendido.

Procurar destinos registados (Detalhe da pesquisa)

Os destinos podem ser procurados com parte do nome do destino ou o número de fax.

1 Toque em [Pesquisa] no separador [Livro Endereços].

2 Toque em [Pesquisar Detalhe].

– Quando não encontrar um destino aplicável às informações introduzidas, "Resultado da pesquisa: 
0" aparece e não existe nenhum botão no ecrã.
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3 Toque em [Nome] ou [Endereço].

– Introduza o nome ou um número de fax com o teclado apresentado no ecrã e prima [OK].

Aparece o botão de destino pretendido.

Especificar por entrada directa

Um destino pode ser especificado por entrada directa mesmo que o destino não esteja registado no livro de 
endereços.

2
Nota
Quando impedir a [Entrada de Manual Endereço], o separador [Entrada Directa] não aparece. 

% Introduza o número de fax do destinatário.
– Insira o número de fax do receptor utilizado o teclado numérico.
– Os números introduzidos são apagados com a tecla [C] (apagar). 
– Para recuperar um livro de endereços de destino registado, toque em [Introd. Nº regist.], introduza 

o número de registo para um livro de endereços de destino, e depois toque em [Requerer].

– Os símbolos de marcação especiais, como tom, pausa, -, etc. são introduzidos se for necessário.
[Toque]: Se estiver a utilizar a marcação de impulsos, prima este botão para enviar um tom. O tom 
é utilizado quando utilizar serviços de dados de fax, etc. "T" aparece no ecrã. 
[Pausa]: Toque neste botão para inserir uma pausa durante a marcação. Toque em [Pausa] para 
inserir uma pausa de 1 segundo; pode introduzir várias pausas. "P" aparece no ecrã. 
[-]: Introduzido como um delimitador durante a marcação. Não tem qualquer efeito na marcação. "-
" aparece no ecrã.

– Pode ser também introduzido um número de fax, utilizando o teclado numérico do ecrã, que 
aparece depois de tocar em [Entrada Directa], e depois [Fax].

– Quando utilizar o teclado numérico, pode introduzir o número de fax directamente mesmo quando 
aparecer o separador [Livro Endereços] ou o separador [Histor. Trab.].

– Quando utilizar uma linha de marcação (impulso), é possível alterar o tom, premindo [*].
O destino é especificado.
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!
Detalhe
Quando uma ligação PBX (Private branch exchange) estiver activada e enviar um fax de uma linha in-
terna para uma linha externa, toque em [Pausa] depois de marcar "0" ou o número da linha externa, 
para garantir que o número é marcado correctamente. "P" aparece no ecrã.

Especificar a partir do histórico de trabalhos

É possível especificar o número a partir do histórico de trabalhos, que lista os números para onde enviou 
faxes no passado (a partir dos cinco números anteriores).

1 Toque em [Histor. Trab.] no ecrã Fax/Leitura.

2 Seleccione o destino pretendido a partir da lista.

– Para cancelar um destino seleccionado, volte a seleccionar o destino que pretende cancelar.
– Os destinos e as definições seleccionados são apagados com a tecla [Reiniciar].
– Se premir [Dest] apresentado ao lado da lista do histórico de trabalhos, comuta os nomes da coluna 

de destinos para os números de fax.

O destino é especificado.
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7.5 Especificar vários destinos (Transmissão de difusão sequencial ou 
transmissão de difusão)
É possível enviar um original para vários destinos com uma operação. Esta função chama-se transmissão 
de difusão sequencial ou transmissão de difusão.

O procedimento seguinte descreve como especificar vários destinos.
- Especificar a partir de destinos registados
- Especificar por entrada directa
- Especificar a partir do histórico de trabalhos
- Especificar através do botão do grupo
- Especificar a partir de destinos do programa
- É possível especificar os destinos com uma combinação dos métodos acima mencionados.

!
Detalhe
Para mais informações sobre a especificação de destinos a partir de destinos registados, entrada di-
recta e do histórico de trabalhos, consulte "Especificar vários destinos (a partir de destinos registados, 
entrada directa, histórico de trabalhos)" na página 7-18.

Para mais informações sobre a especificação de destinos com o botão do grupo, consulte "Especificar 
vários destinos (com o botão do grupo)" na página 7-18.

Para mais informações sobre a especificação de um destino do programa, consulte "Enviar um fax com 
um destino do programa" na página 7-20.

Especificar vários destinos (a partir de destinos registados, entrada directa, histórico de trabalhos)

% Consulte "Especificar apenas um destino" na página 7-13 e especifique apenas os destinos para onde 
pretende enviar.
– Quando seleccionar vários destinos registos ou destinos a partir do histórico de trabalhos, prima 

os destinos requeridos sequencialmente.
– Quando especificar vários destinos por entrada directa, os destinos subsequente são introduzidos, 

tocando em [Dest. Seg.] depois de introduzir um destino.
– Para cancelar um destino registado seleccionado ou um destino a partir do histórico de trabalhos, 

volte a seleccionar o destino que pretende cancelar.
– Os destinos e as definições seleccionados são apagados com a tecla [Reiniciar].
Vários destinos são especificados.

Especificar vários destinos (com o botão do grupo)

1 Toque em [Pesquisa] no separador [Livro Endereços].
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2 Toque em [Tipo de Endereço].

3 Toque em [Grupo].

4 Toque no botão do grupo pretendido.

Vários destinos são especificados.

!
Detalhe
As predefinições do ecrã do separador [Livro Endereços] podem ser alteradas para o tipo de endereço 
com a definição Livro Endereços Predefinido. 

É possível especificar um máximo de 605 destinos (500 destinos no livro de endereços, 100 destinos 
de entrada directa e 5 endereços de correio electrónico de entrada directa).
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7.6 Enviar um fax com um destino do programa
Quando registar um endereço do programa, pode enviar um fax através da especificação do botão do pro-
grama registado.

Se as definições de transmissão (Tipo de original e especificação de original, etc.) forem registadas por uma 
tecla do programa, pode enviar um fax, tocando nesse botão sem especificar sempre as definições das fun-
ções.

É também possível registar um botão do grupo num botão do programa para enviar um fax ou registar uma 
hora e enviar faxes à mesma hora todos os dias.

Para enviar um fax depois de especificar um destino do programa

1 Prima a tecla [Fax/Scan] para ver o ecrã Fax/Leitura.

2 Coloque o original que pretende enviar por fax.

– Para mais informações sobre a colocação do original, consulte "Colocar o original" na página 7-6.

3 Prima a tecla [Modo Memória]. 

4 Toque em [Lista de Índice].
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5 Toque no botão da página em que o destino do programa pretendido está registado e, em seguida, 

toque em [OK].

– Toque em  ou em  para ver o ecrã do botão da página seguinte ou anterior.

6 Toque no botão do programa pretendido e toque em [OK].

– Só é possível especificar um destino do programa.
– Toque em  ou em  para ver o ecrã do botão do programa seguinte ou anterior.

As definições e os destinos são rechamados.

7 Prima a tecla [Iniciar].

A leitura do original começa e o original é enviado.
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7.7 Operações durante a leitura

Se não for possível detectar o formato do original

Se não for possível detectar o formato do original, aparece o ecrã do formato de leitura. Defina o formato do 
original.

1 Toque no botão Formato Original e, em seguida, toque em [OK]. 

2 Toque em [Fechar] e, em seguida, toque em [OK].

Aparece o ecrã Fax/Leitura.

3 Prima a tecla [Iniciar].

O fax é enviado.

Quando houver uma sobrecarga da memória

Quando utilizar a transmissão de memória, se o original contiver muitas páginas ou quando o original contiver 
imagens com detalhes finos que originem um grande volume de dados, a memória pode ficar cheia.

Nestes casos, defina o equipamento para TX Memória Rápida e envie o fax (É possível definir a TX Memória 
Rápida nas Definições de Método de Comunicação no ecrã Definições de Comunicação).

Rotação automática do original

Um original A4 ou 8-1/2 e 11 colocado na orientação v é rodado e enviado automaticamente na 
orientação w.
Quando colocar páginas de documentos A4 ou 8-1/2 e 11 na orientação v para serem enviadas 
juntamente com páginas de documentos maiores, as páginas dos documentos A4 ou 8-1/2 e 11 são 
envciadas sem serem rodadas para a orientação w.

Neste caso, pode ser rodado e transmitido através da definição do equipamento para original misto.

2
Nota 
Quando não quiser efectuar a rotação automática, contacte a assistência técnica.
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7.8 Quando não for possível enviar
Se não for possível enviar o fax porque a linha do destinatário está ocupada, pode ser retransmitido com a 
função de remarcação.

A função de remarcação deste equipamento tem funções de remarcação automática, remarcação manual e 
de reenvio.

2
Nota 
Não pode alterar o destino para remarcação manual ou automática na Lista de trabalhos actuais.

Remarcar

Marcar o mesmo destino novamente chama-se "remarcação".

Quando não for possível enviar um fax porque a linha de fax do destinatário está ocupada, o número é re-
marcado após o período especificado. Até à remarcação, o trabalho que pretende enviar é tratado como um 
trabalho reservado à espera de ser remarcado.

Função de remarcação automática

Quando não for possível enviar um fax porque a linha do destinatário está ocupada, o equipamento remarca 
automaticamente o número de vezes definido nas Definições Linha Telefone.

!
Detalhe 
O número de remarcações automáticas definido antecipadamente é 3 vezes, em intervalos de três 
minutos.

Remarcação manual (Lista dos trabalhos actuais)

Esta operação permite remarcar manualmente os trabalhos que estão à espera de ser remarcados.

1 Toque em [Lista de Trabalho] e, em seguida, em [Detalhes Trabalho].

2 Toque em [Enviar].

3 Seleccione um trabalho com o estado [À Esp. Rem.] e, em seguida, seleccione [Remarcar].

– Quando não estiverem instaladas várias linhas de fax
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– Quando estiverem instaladas várias linhas de fax

Aparece o ecrã de remarcação.

4 Toque em [OK].

A remarcação do trabalho seleccionado é efectuada.

Remarcação manual (Reenviar Caixa Utiliz.)

Mesmo que a frequência da remarcação automática exceda o número especificado nas Definições Linha Te-
lefone, se não for possível o trabalho, é guardado na Caixa de Utilizador de Retransmissão de Fax. Os tra-
balhos existentes na Caixa de Utilizador de Retransmissão de Fax podem ser remarcados manualmente.

!
Detalhe
É necessário mudar a definição Ficheiro Re-TX no modo de utilitários para "Sim" para reenviar. 

1 Prima a tecla [Caixa Utiliz.].

2 Toque em [Utilizar Documento].

3 Toque em [Sistema].

4 Toque em [Reenviar Caixa Utiliz.] e, em seguida, em [OK].
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5 Seleccione o trabalho que pretende reenviar e toque em [Fax].

6 Confirme os destinos apresentados na lista Destinos de Transmissão e toque em [Iniciar] ou prima a 
tecla [Iniciar].

O trabalho é reenviado.

2
Nota
É também possível alterar o destino.

Após o reenvio, o trabalho é eliminado automaticamente da Caixa de Utilizador de Retransmissão de 
Fax.
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7.9 Reservar uma transmissão
É possível reservar a próxima transmissão enquanto o equipamento está a comunicar ou a imprimir. Esta 
função chama-se transmissão reservada.

2
Nota
A opção [Fora do Descanso] não pode ser utilizada para a transmissão reservada.

1 Toque em [Próx. Trabalho de Leitura/Fax].

– Se não definir [Visor do TX] ou [Ecrã de Operação  de Cópia] para [Sim], [Próx. Trabalho de Leitu-
ra/Fax] não aparece.

2 Coloque o original que pretende enviar por fax.

– Para mais informações sobre a colocação do original, con-
sulte "Colocar o original" na página 7-6.

– Quando quiser libertar uma transmissão reservada, toque 
em [Lista de Trabalho] e, em seguida, em [Apagar]. 

3 Especifique as funções se for necessário.

4 Especifique o destino.

5 Prima a tecla [Iniciar].



bizhub C451/C550/C650 7-27

Operações do fax (Opção) 7

7.10 Anular transmissão
As operações de anulação de transmissões dependem se o trabalho está a ser executado (incluindo traba-
lhos reservados) ou transmissão temporizada foi reservada.

2
Nota
Os trabalhos a transmitir guardados neste equipamento chamam-se trabalhos reservados.

Anular um trabalho durante a transmissão

É possível anular a transmissão de trabalhos em curso (incluindo os trabalhos reservados) com o seguinte 
procedimento.

1 Toque em [Lista de Trabalho].

2 Toque em [Detalhes Trabalho].

3 Toque em [Enviar].

4 Verifique se seleccionou [Trabalho Actual].

5 Seleccione o trabalho que pretende anular e toque em [Apagar].

6 Toque em [Sim] e, em seguida, em [OK].

O trabalho é apagado.

7 Toque em [Fechar].

O equipamento volta ao ecrã Fax/Leitura.
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Cancelar a transmissão temporizada de trabalhos reservados

A transmissão pode ser cancelada através da eliminação da transmissão temporizada de trabalhos reserva-
dos.

1 Toque em [Lista de Trabalho].

2 Toque em [Detalhes Trabalho].

3 Toque em [Enviar].

4 Verifique se seleccionou [Trabalho Actual] e toque em [Temporizador do Trabalho TX].

5 Seleccione o trabalho que pretende anular e toque em [Apagar].

– Toque em  ou  para ver o ecrã seguinte ou anterior.

6 Toque em [Sim] e, em seguida, em [OK].

O trabalho é apagado.

7 Toque em [Fechar].

O equipamento volta ao ecrã Fax/Leitura.
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7.11 Enviar um fax depois de especificar uma hora (Temporizador TX)
Temporizador TX é uma função que especifica uma hora para transmissão.

É económico para transmitir a horas de tarifas reduzidas, como à noite e nas primeiras horas da manhã.

2
Nota
As funções seguintes não podem ser utilizadas juntamente com esta função.

Definição Total # de Páginas, Enviar Emissão, Boletim e Memória Rápida TX

!
Detalhe 
Só pode especificar horas. Não pode especificar datas.

Especifique a horas em horas e minutos.

Temporizador TX pode ser especificado para 21 originais, incluindo a transmissão normal de 20 
originais e RX Polling de 1 original.

Para conduzir o temporizador TX

1 Prima a tecla [Fax/Scan] para ver o ecrã Fax/Leitura.

2 Coloque o original que pretende enviar por fax.

– Para mais informações sobre a colocação do original, consulte "Colocar o original" na página 7-6.

3 Toque em [Definições de Com.].

4 Toque em [Definições de Com.].

5 Toque em [Temporizador TX].
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6 Introduza a hora de início da transmissão com o teclado numérico.

– Introduza a hora de início da transmissão com 2 dígitos no formato de relógio de 24 horas. 
Exemplo:
Introduza "21" e "07" quando definir a hora de início da transmissão como 21.07.

– Toque em [Não] para libertar as definições de transmissão do temporizador.

7 Toque duas vezes em [OK] e, em seguida, toque em [Fechar].

Temporizador TX é definido e o equipamento volta ao ecrã Fax/Leitura.

8 Especifique outras definições se for necessário.

– Para mais informações sobre as Definições de Leitura, consulte "Especificar as condições de leitu-
ra" na página 7-9.

9 Especifique o destino.

– Para mais informações sobre a especificação de destinos, consulte "Especificar apenas um desti-
no" na página 7-13.

10 Prima a tecla [Iniciar].

– Se não for possível enviar o fax porque a linha do destinatário está ocupada, o número do destina-
tário é remarcado. Para mais informações sobre a remarcação, consulte "Quando não for possível 
enviar" na página 7-23.

– Para mais informações sobre a anulação da transmissão, consulte "Anular transmissão" na 
página 7-27.

O original lido é guardado na memória como um original reservado e a transmissão é iniciada à hora 
especificada.
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8 Operações de fax de rede (Opção)

8.1 Operação geral do fax (Fax Internet)
Esta secção contém informações sobre as opções gerais de envio de faxes.

Enviar um Fax Internet

!
Detalhe
O procedimento de envio de um original de uma face por fax com as operações básicas é explicado 
na secção. Este equipamento tem várias funções para enviar faxes mais comodamente.

1 Prima a tecla [Fax/Scan] para ver o ecrã Fax/Leitura.

2 Coloque o original.

– Para mais informações sobre o posicionamento do origi-
nal, consulte "Alimentar o Documento" na página 2-26.

3 Toque em [Definições de Leitura], especifique a função pretendida e toque em [OK].



8 Operações de fax de rede (Opção)

8-4 bizhub C451/C550/C650

– As funções da Definições de Leitura estão especificadas da seguinte forma no momento da com-
pra. 
[Tipo Original]: Texto/Foto (Foto impressa)
[Simplex/Duplex]: 1-Lado
[Resolução]: 200e200dpi (Fino)
[Densidade]: Padrão

– [Tipo de Fich.] não está disponível no modo de Fax Internet.

– Para mais informações sobre a especificação das definições de leitura básicas, consulte "Especi-
ficar as condições de leitura" na página 8-12.

4 Toque em [Definições Originais], especifique a função pretendida e toque em [OK].

5 Toque em [Definições de Com.], especifique a função pretendida e toque em [Fechar]
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6 Especifique o endereço de correio electrónico do destinatário.

–  Livro Endereços
 Entrada Directa
 Destino de Grupo
 Destino do Programa

– Vá para o procedimento 10 para especificar um destino como um Livro de Endereços, um Destino 
de Grupo ou um Destino do Programa.

– Vá para o procedimento 7 para especificar um destino por Entrada Directa.
– Para mais informações sobre os procedimentos de especificação de um endereço de correio elec-

trónico, consulte "Especificar apenas um destino" na página 8-15 e "Especificar vários destinos 
(Transmissão de difusão)" na página 8-20.

– Volte a seleccionar o destino que pretende cancelar para cancelar o destino seleccionado.
– Todos os números introduzidos e as definições seleccionadas são apagados com a tecla [Reinici-

ar].
– Quando impedir a [Entrada de Manual Endereço], o separador [Entrada Directa] não aparece.
– É possível especificar os endereços de correio electrónico dos destinatários mais facilmente atra-

vés do registo dos endereços de correio electrónico dos destinatários no Livro de Endereço, Des-
tinos de Grupo ou Destinos do Programa.

O destino introduzido aparece no painel esquerdo da lista Destino de Difusão.

7 Em caso de entrada directa, introduza o endereço de correio electrónico do destino de transmissão e, 
em seguida, toque em [Capacidade RX (Destino)].

8 Seleccione Tipo de Compressão, Formato papel e Resolução para corresponder a capacidade de re-
cepção do destinatário no ecrã de capacidade de recepção do equipamento do destinatário.

– As funções de Definições de Leitura estão especificadas da seguinte forma no momento da com-
pra.
Tipo de Compressão: MH
Formato papel: A4
Resolução: 200e200dpi (Fino) /200e100dpi (Padrão)

9 Toque em [OK] para voltar ao ecrã Fax/Leitura.
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10 Prima a tecla [Iniciar].

– O ecrã seguinte aparece quando definir o ecrã "Verif. Relat. Result. TX" para aparecer. Prima [Sim] 
para imprimir o Relatório TX.

– Quando definir a "Verif. Destino Função Visualiz.", aparece o ecrã Verificar Endereço/Registo. Ve-
rifique se o destino está correcto e toque em [Enviar]. 

– Prima a tecla [Parar] quando anular o envio do fax.
A leitura do original começa e o original é enviado.

!
Detalhe
Se não for possível enviar o fax, é impresso um Relatório TX (Quando definido para imprimir um Rela-
tório TX). Pode ser definido de tal forma que o ecrã Relatório TX aparece para que possa seleccionar 
o envio do ecrã do relatório de transmissão para todas as transmissões. 

2
Aviso 
Quando for definida a capacidade do servidor SMTP nas definições de E-Mail TX (SMTP) do modo de 
Utilidade, existe um erro caso o tamanho exceda o tamanho configurado, não sendo a transmissão 
possível.
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8.2 Operação geral do fax (Endereço IP Fax)
Esta secção contém informações sobre a operação geral de envio de um Endereço IP Fax.

Enviar um Endereço IP Fax

1 Prima a tecla [Fax/Scan] para ver o ecrã Fax/Leitura.

2 Coloque o original.

– Para mais informações sobre o posicionamento do origi-
nal, consulte "Alimentar o Documento" na página 2-26.

3 Toque em [Definições de Leitura], especifique as funções pretendidas e toque em [OK].
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– As funções da Definições de Leitura estão especificadas da seguinte forma no momento da com-
pra. 
[Tipo Original]: Texto/Foto (Foto impressa)
[Simplex/Duplex]: 1-Lado
[Resolução]: 200e200 dpi (Fino)
[Densidade]: Padrão

– [Tipo de Fich.] no momento da transmissão Endereço IP Fax é a seguinte.
Cor: PDF
Monocromático: TIFF

– Para mais informações sobre a especificação das definições de leitura básicas, consulte "Especi-
ficar as condições de leitura" na página 8-12.

4 Toque em [Definições Originais], especifique a função pretendida e toque em [OK].

5 Toque em [Definições de Com.], especifique a função pretendida e toque em [Fechar].



bizhub C451/C550/C650 8-9

Operações de fax de rede (Opção) 8
6 Especifique o endereço IP do destinatário.

–  Livro de Endereços
 Entrada Directa
 Destino de Grupo
 Destino do Programa

– Para mais informações sobre o procedimento de especificação do endereço IP, consulte "Especi-
ficar apenas um destino" na página 8-15 e "Especificar vários destinos (Transmissão de difusão)" 
na página 8-20.

– Volte a seleccionar o destino que pretende cancelar para cancelar o destino seleccionado.
– Todos os números introduzidos e as definições seleccionadas são apagados com a tecla [Reinici-

ar].
– Quando impedir a [Entrada de Manual Endereço], o separador [Entrada Directa] não aparece.
– Toque em [Cor] no ecrã Endereço IP Fax para enviar um fax a cores.
– O endereço IP do destinatário pode ser especificado facilmente com o registo do endereço IP do 

destinatário para o Livro de Endereços, Destino de Grupo e o Destino do Programa.
O destino introduzido aparece no painel esquerdo da lista Destino de Difusão.

7 Prima a tecla [Iniciar].

– Quando definir a "Verif. Destino Função Visualiz.", aparece o ecrã Verificar Endereço/Registo. Ve-
rifique se o destino está correcto e toque em [Enviar].

– Prima a tecla [Parar] quando anular o envio do fax.
A leitura do original começa e o original é enviado.

!
Detalhe
Se não for possível enviar o fax, é impresso um Relatório TX (quando definido para imprimir um Rela-
tório TX). 
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8.3 Especificar definições da cor da transmissão (Endereço IP Fax)
É definida quer o original seja transmitido a cores ou monocromático.

2
Advertência
A recepção e a transmissão a cores só são possíveis quando utilizar o Endereço IP Fax.
Os faxes a cores não podem ser transmitidos ou recebidos no Fax Internet.
O equipamento do destinatário deve corresponder ao Endereço IP Fax.

Especificar definições da cor da transmissão

1 Prima a tecla [Fax/Scan] para ver o ecrã Fax/Leitura.

2 Toque em [Definições de Leitura].

3 Toque em [Ajuste de Imagem].

4 Seleccione o modo pretendido em "Cor".

– [Cor Auto]: Detecta automaticamente a cor do original e lê em conformidade.
– [Cor Total]: Lê todas as cores.
– [Escala Cinza]: Seleccione esta definição quando o original tiver cor total ou meio-tom, como a foto 

a preto e branco.
– [Preto]: Seleccione esta definição para um original que tenha apenas preto e branco sem qualquer 

cinzento.
– O tipo de ficheiro é fixado para PDF no modo de transmissão de cor.
– Quando seleccionar a escala cinza, a imagem da transmissão torna-se monocromática.
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5 Toque em [OK].

Volta ao ecrã Definições de Leitura.

6 Toque em [OK].

Volta ao ecrã Fax/Leitura.

7 Defina outras funções, se for necessário.
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8.4 Especificar as condições de leitura
Se tocar em [Definições de Leitura], [Tipo Original], [Simplex/Duplex], [Resolução], [Tipo de Fich.], [Densida-
de] aparecem e as condições de transmissão do original a enviar podem ser especificadas.

Especificar as definições de leitura

1 Toque em [Definições de Leitura] no ecrã Fax/Leitura.

2 Toque no botão que pretende especificar.

2
Nota
A condição da transmissão não pode ser especificada para cada página.

Tipo Original

Defina o Tipo Original de acordo com o conteúdo do original.

Existem 5 tipos de originais.

No momento da compra, o tipo de original está definido para [Texto/Foto].
- [Texto]: 

Toque apenas para ler o texto. A foto fica escura se for lida com este modo sem repetir a cor neutral 
da foto.

- [Texto/Foto]:
Toque para ler originais com texto e fotos (meio-tom) misturados. Seleccione este modo quando o tex-
to e as fotos estiverem misturados numa página ou quando o texto e as fotos estiverem misturados em 
várias páginas.

- [Foto]: 
Toque apenas para ler a foto (meio-tom).

- [Matriz de Pontos Original]: 
Toque para ler originais com texto leve, como o texto escrito a lápis, etc.

- [Papel Copiado]: 
Toque para ler a imagem copiada como um original.
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Simplex/Duplex

Defina o modo de leitura no ADF de acordo com a condição do original.

Os 3 tipos de modos de leitura são os seguintes.

No momento da compra, o modo está definido para [1-Lado].
- [1-Lado]: Toque para ler originais de 1 face.
- [2 Faces]: Toque para ler originais de 2 faces.
- [Capa + 2 Faces]: Toque ler a capa e originais de 2 faces. A frente é lida apenas para a capa e o verso 

é também lido a partir da segunda página em diante.

Resolução

Defina a resolução para obter um original fino.

Existem os seguintes 5 tipos de resolução.

No momento da compra, a resolução está definida para [Fino].
- [200e100 (Padrão)]:

Toque quando quiser reduzir o tempo de transmissão.
- [200e200 (Fino)]:

Prima para ler originais normais.
- [300e300 dpi]:

Toque para ler um original normal com uma resolução mais elevada.
- [400e400 (Super Fino)]:

Toque para ler originais com texto pequeno e imagens.
- [600e600 (Ultra Fino)]:

Prima para ler originais especialmente finos com texto e desenhos finos.
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2
Nota
Quando seleccionar [300 e 300dpi], é convertido para 400 e 400dpi e transmitido. No entanto, se 
seleccionar o PDF compacto no momento da transmissão do Endereço IP Fax, é transmitido a 300 e 
300dpi.

A leitura fina aumenta o tempo de comunicação e gera maior volume de informações a transmitir.

Densidade

Defina a densidade de acordo com o conteúdo do original.

A densidade pode ser definida em 9 níveis.

No momento da compra, a densidade está definida para [Padrão].
- [Claro]:

Toque para ler com uma densidade clara.
- [Padrão]:

Toque para ler com uma densidade normal.
- [Escuro]: 

Toque para ler com uma densidade escura.
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8.5 Especificar apenas um destino
Só é possível especificar um destino no Fax Internet das seguintes formas.
- Especificar a partir de destino registado
- Especificar por entrada directa
- Especificar a partir de destino do programa

!
Detalhe
Para mais informações sobre o método de especificação a partir do destino registado, consulte "Es-
pecificar a partir de destino registado" na página 8-15.

Para mais informações sobre o método de especificação por entrada directa, consulte "Especificar por 
entrada directa" na página 8-18.

Para mais informações sobre o método de especificação a partir do programa, consulte "Enviar um fax 
com o destino do programa" na página 8-22.

Especificar a partir de destino registado

Quando registar o Livro de Endereços, pode efectuar a especificação através da pesquisa de texto de pro-
cura registado.

% Toque no botão de destino pretendido apresentado no separador [Livro Endereços].
– Quando o botão do destino pretendido não aparecer, pode ser procurado com os seguintes méto-

dos.
Touch search text button
Searching by destination type
Enter the details and search

– Volte a seleccionar o destino que pretende cancelar para cancelar o destino seleccionado.
– Se premir a tecla [Reiniciar], o destino e as definições seleccionados são apagados.
– Para mais informações sobre o método de procura do destino registado com o botão do carácter 

de pesquisa, consulte "Procurar o destino registado (botão Search text)" na página 8-16.
– Para mais informações sobre o método de procura por tipo de destino, consulte "Procurar o destino 

registado (Tipo de endereço)" na página 8-16.
– Para mais informações sobre a procura depois da introdução dos detalhes, consulte "Procurar o 

destino registado (Detalhe da pesquisa)" na página 8-17.

O destino é especificado.
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Procurar o destino registado (botão Search text)

O destino pode ser procurado com a texto de procura especificado quando registar um destino.

% Toque nos botões Índice ([Princip.], [ABC] - [WXYZ], [etc]) apresentados no separador [Livro Endere-
ços].

Aparece o botão de destino pretendido.

Procurar o destino registado (Tipo de endereço)

Pode procurar um destino a partir do tipo de endereço (Fax Internet, Endereço IP Fax, etc.).

1 Toque em [Pesquisa] no separador [Livro Endereços].

2 Toque em [Tipo de Endereço].
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3 Seleccione o tipo de destino.

– Quando for definida a capacidade do servidor SMTP nas definições de E-Mail TX (SMTP) do modo 
de Utilidade, existe um erro caso o tamanho exceda o tamanho configurado, não sendo a 
transmissão possível.

– As predefinições do ecrã do separador [Livro Endereços] podem ser alteradas para o tipo de ende-
reço pela definição Livro Endereços Predefinido.

Aparece o botão de destino pretendido.

Procurar o destino registado (Detalhe da pesquisa)

É possível procurar o destino a partir do nome do destino, endereço de correio electrónico ou de uma parte 
do endereço IP.

1 Toque em [Pesquisa] no separador [Livro Endereços].

2 Toque em [Pesquisar Detalhe].

– Quando não encontrar o destino aplicável às informações introduzidas, "Resultado da pesquisa: 0" 
aparece e não aparece nenhum botão no ecrã.
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3 Toque em [Nome] ou [Destino].

– Introduza o nome ou o endereço de correio electrónico e o endereço IP com o teclado apresentado 
no ecrã e toque em [OK].

Aparece o botão de destino pretendido.

Especificar por entrada directa

O destino pode ser especificado por entrada directa mesmo que o destino não esteja registado no Livro de 
Endereços.

2
Nota
Quando impedir a [Entrada de Manual Endereço], o separador [Entrada Directa] não aparece.

1 Toque em [Entrada Directa] no ecrã Fax/Leitura.

2 Seleccione o tipo de destino.

– Toque em [Fax Internet] para enviar o Fax Internet.
– Toque em [Endereço IP Fax] para enviar o Endereço IP Fax.
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3 Introduza o destino e toque em [OK].

– No caso do Fax Internet, introduza o endereço de correio electrónico do destino de transmissão 
com o teclado do ecrã.

– No caso do Endereço IP Fax, toque em [Endereço IP] e introduza o endereço IP ou o nome do host 
com o teclado numérico ou o teclado do ecrã e toque em [OK]. Para alterar o número da porta, pri-
ma a tecla [C] (apagar) para apagar o número e introduza o número da porta pretendido com o te-
clado numérico.

– Se o equipamento do destinatário for a cores e tiver de enviar um original a cores, toque em [Cor].

– Quando premir a tecla [C] (apagar), todos os endereços ou números introduzidos são apagados.
O destino é especificado.
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8.6 Especificar vários destinos (Transmissão de difusão)
É possível enviar um fax para vários destinos em simultâneo. Esta função chama-se transmissão de difusão.

O procedimento seguinte descreve como especificar vários destinos.
- Especificar a partir de destino registado
- Especificar por entrada directa
- Especificar através do botão do grupo
- Especificar a partir de destino do programa

É possível especificar os destinos com a combinação dos métodos acima mencionados.

2
Advertência
No caso do Endereço IP Fax, se o destino estiver definido para [Cor] no tipo de equipamento do des-
tinatário e para [Monocromático] no tipo de equipamento do destinatário, a transmissão é efectuada 
no modo monocromático.

Quando enviar o Fax Internet por transmissão de difusão, o pedido MDN/DSN não é transmitido.

!
Detalhe
Para mais informações sobre o método de especificação a partir do Livro de Endereços ou por entrada 
directa, consulte "Especificar vários destinos (através do destino registado e da entrada directa)" na 
página 8-20.

Para mais informações sobre o método de especificação com o botão do grupo, consulte "Especificar 
vários destinos (por botão do grupo)" na página 8-21.

Para mais informações sobre o método de especificação a partir do programa, consulte "Enviar um fax 
com o destino do programa" na página 8-22.

Especificar vários destinos (através do destino registado e da entrada directa)

% O destino que deve ser especificado apenas quando necessário é especificado com "Especificar ape-
nas um destino" na página 8-15.
– Toque no destino pretendido continuamente para seleccionar vários destinos registados.
– Quando tiver de especificar vários destinos por entrada directa, depois de introduzir o destino, to-

que em [Dest. Seg.] para introduzir o destino seguinte.
– Volte a seleccionar o destino que pretende cancelar para cancelar o destino registado.
– Se premir a tecla [Reiniciar], o destino e as definições seleccionados são apagados.
Vários destinos são especificados.

Método Descrição

Transmissão de difusão apenas 
para fax Internet

Total de 505 faxes, incluindo 500 destinos do Livro de Endereços e 5 entrada di-
recta. 

Transmissão de difusão mista 
de Fax Internet/Fax G3

Total de 605 faxes, incluindo 500 destinos do Livro de Endereços e 105 por en-
trada directa (5 destinos de Fax Internet, 100 destinos de Fax G3).

Transmissão de difusão de En-
dereço IP Fax

Total de 505 faxes, incluindo 500 destinos do Livro de Endereços e 5 entrada di-
recta. No entanto, não é possível a mistura de cor e monocromático.

Transmissão de difusão mista 
de Endereço IP Fax/Fax G3

Total de 605 faxes, incluindo 500 destinos do Livro de Endereços e 105 por en-
trada directa (5 destinos de Endereço IP Fax, 100 destinos de Fax G3). Apenas 
modo monocromático.

No caso de transmissão de difu-
são de Fax Internet/Fax G3

Total de 605 faxes, incluindo 500 destinos do Livro de Endereços e 105 por en-
trada directa (100 destinos de Fax G3, 5 destinos de Fax Internet).
Apenas modo monocromático.

No caso de transmissão de difu-
são de Fax Internet/Endereço IP 
Fax/Fax G3

Total de 605 faxes, incluindo 500 destinos do Livro de Endereços e 105 por en-
trada directa (100 destinos de Fax G3, 5 destinos de Endereço IP Fax, Fax Inter-
net).
Apenas modo monocromático.
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Especificar vários destinos (por botão do grupo)

1 Toque em [Pesquisa] no separador [Livro Endereços].

2 Toque em [Tipo de Endereço].

3 Toque em [Grupo].

4 Toque no botão do grupo pretendido.

Vários destinos são especificados.

!
Detalhe
As predefinições do ecrã do separador [Livro Endereços] podem ser alteradas para o tipo de endereço 
pela definição Livro Endereços Predefinido. 
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8.7 Enviar um fax com o destino do programa
Quando registar o destino do programa, pode enviar um fax através da especificação do botão do programa 
registado.

Se as definições de transmissão (Tipo de original e especificação de original, etc.) forem registadas por um 
botão do programa, só pode enviar um fax, tocando nesse botão sem especificar sempre as definições das 
funções.

A transmissão é possível depois de registar o botão do grupo no botão do programa 1.

Enviar um fax depois de especificar o destino do programa

1 Prima a tecla [Fax/Scan] para ver o ecrã Fax/Leitura.

2 Coloque o original.

– Para mais informações sobre o posicionamento do original, consulte "Alimentar o Documento" na 
página 2-26.

3 Prima a tecla [Modo Memória].

4 Toque em [Lista de Índice].

5 Toque no botão da página registado pelo programa e, em seguida, toque em [OK].

– O botão da página aparece quando tocar em  e em .
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6 Toque no botão do programa pretendido e toque em [OK].

– O botão do programa aparece quando tocar em  e em .
– Só é possível especificar um destino do programa.

As definições e o destino são chamados.

7 Prima a tecla [Iniciar].

O original é lido e transmitido.
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8.8 Quando não for possível enviar
Quando utilizar o endereço IP fax, se não for possível enviar o fax porque a linha do destinatário está ocu-
pada, pode ser retransmitido com a função de remarcação.

A função de remarcação tem remarcação automática e remarcação manual.

2
Nota
O destino não pode ser alterado com a remarcação automática ou manual.

Não existe função de reenvio de correio electrónico no Fax Internet.

Remarcar

Marcar novamente para o mesmo destino é conhecido como remarcar.

Quando não for possível enviar um fax devido à linha de fax do destinatário estar ocupada, o número é re-
marcado decorrido o período especificado. Antes de remarcar, o trabalho enviado fica fila de espera da re-
marcação.

Função de remarcação automática

Quando não for possível enviar o fax porque a linha do destinatário está ocupada, é remarcado automatica-
mente de acordo com a função de remarcação automática, que é definida através das Definições Linha Te-
lefone.

!
Detalhe 
O número de remarcações automáticas é especificado como 3 vezes para 3 minutos antecipdamente.

Ecrã Redial Confirmation 

Quando não for possível enviar o fax devido a um problema no equipamento de fax do destinatário, aparece 
o ecrã de confirmação da remarcação.

1 Toque em [OK].

A remarcação começa depois de o tempo definido avançar.
Quando não for possível efectuar a transmissão mesmo depois da remarcação, aparece o ecrã para 
confirmar que não é possível terminar o trabalho normalmente.
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2 Toque em [OK].

Para verificar o resultado dos trabalhos enviados, toque em [Histor. Trab.].

Remarcação manual (Lista dos trabalhos actuais)

O trabalho em espera devido à remarcação é remarcado manualmente.

1 Toque em [Lista de Trabalho] e, em seguida, em [Detalhes Trabalho].

2 Toque em [Enviar].

3 Seleccione a condição do trabalho [À Esp. Rem.] e, sem seguida, seleccione o botão [Remarcar].

Aparece o ecrã de remarcação.

4 Toque em [OK].

A remarcação do trabalho seleccionado é efectuada.
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8.9 Reservar a transmissão
Uma função para colocar a próxima transmissão na lista durante a impressão ou a transmissão.

Esta função chama-se transmissão reservada.

1 Toque em [Próx.Trabalho de Leitura/Fax].

– A não ser que o [Visor do TX] ou o [Visor do RX] não estejam configurados para "Sim", o 
[Próx.Trabalho de Leitura/Fax] não pode ser apresentado.

2 Coloque o original.

– Para mais informações sobre o posicionamento do origi-
nal, consulte "Alimentar o Documento" na página 2-26.

– Quando tiver de cancelar a transmissão reservada, toque 
em [Lista de Trabalho] e, em seguida, em [Apagar]. 

3 Especifique as funções se for necessário.

– Para mais informações sobre as Definições de Leitura, consulte "Especificar as condições de leitu-
ra" na página 8-12.

4 Especifique o destino.

5 Prima a tecla [Iniciar].
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8.10 Parar a transmissão

Parar durante a transmissão

Em caso de trabalho durante a transmissão, pode parar a transmissão da próxima operação.

2
Nota
Um fax a guardar neste equipamento chama-se trabalho em lista.

1 Toque em [Lista de Trabalho].

2 Toque em [Detalhes Trabalho].

3 Toque em [Enviar].

4 Verifique se seleccionou [Lista dos trabalhos actuais].

5 Toque em [Apagar] para apagar o trabalho que pretende cancelar.

6 Toque em [Sim] e, em seguida, em [OK].

O trabalho é apagado.

7 Toque em [Fechar].

Volta ao ecrã Fax/Leitura.
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9.1 Introduzir texto
O procedimento seguinte descreve o modo de utilização do teclado que surge no painel táctil para digitar os 
nomes das contas registadas e os tamanhos dos papéis normais. O teclado também pode ser utilizado para 
digitar números.

Pode surgir um dos teclados seguintes.

Exemplo

Ecrã de introdução da palavra-passe:

Ecrã para introduzir o nome de um tamanho de papel comum:
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Ao tocar em [Desl.] alterna a apresentação do teclado entre minúsculas (números) e maiúsculas (símbolos).

Ampliar o teclado

É possível apresentar o teclado ampliado, para facilitar a leitura.

1 Enquanto o teclado é apresentado, toque em [Aument. ON].

O teclado é apresentado ampliado.

2 Para cancelar a apresentação ampliada e retornar o teclado ao tamanho normal, toque em 
[Aument. OFF] enquanto o teclado é apresentado ampliado.

2
Nota 
O teclado é utilizado do mesmo modo, mesmo quando está em apresentação ampliada.
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Anexo 9
Para escrever texto

% Toque no botão correspondente ao caracter pretendido no teclado que surge.
– Para digitar letras ou símbolos em maiúsculas, toque em [Desl.].
– Os números também podem ser digitados com o teclado.
Os caracteres introduzidos surgem na caixa de texto.

2
Nota 
Para retornar à definição com que o teclado foi apresentado, toque em [Cancelar].

Para apagar a totalidade do texto introduzido, prima a tecla [C] (apagar).

É possível que alguns botões não sejam apresentados, consoante os caracteres que são introduzidos.

!
Detalhe 
Para mudar um caracter no texto introduzido, toque em  e  para deslocar o cursor para o 
caracter a ser alterado, toque em [Apagar] e, em seguida, digite a letra ou número pretendido.

Lista de caracteres disponíveis

Tipo Caracteres

Caracteres alfanuméricos/ 
símbolos 
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