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Instalação do Toner

1. Aperte o botão para destravar o 
compartimento do Toner conforme 
imagem abaixo.

2. Abaixe a tampa do compartimento do Toner 
conforme imagem abaixo. 



Instalação do Toner

3. Dentro do compartimento  ao lado direito,  
localize e aperte o botão indicado conforme 
imagem abaixo para destravar o toner.

4. Após destravar o toner, retire o toner puxando para fora 
do compartimento. Depois coloque o toner novo  e trave 
levantando o mesmo até alinhar as setas conforme 
imagens abaixo.



Para realização da copia, poderá ser realizada nas bandeja superior e na mesa conforme imagens:

Bandeja ADF Bandeja Leitor Scan



Painéis Multifuncional

Painel Alfanumérico

Painel LCD
Painel 

Gerenciamento

Botão Iniciar
Cópia/Digitalização

Botão para “Parar” 
Procedimentos.

Botão para Redefinir
Configurações.



Cópia simples

1. Aperte na opção “Copiar” na tela LCD da 
Impressora.

2. Após apertar em “Copiar” será exibido o painel 
de configuração de cópia. Caso deseje alterar as 
configurações padrões da impressora, utilize as 
opções apresentadas.

3. Caso não queira alterar nenhuma configuração, 
aperte no botão iniciar para começar a executar a 
cópia do arquivo.



Alterar numero de Cópias

1. Acesse o menu de configuração de cópia 2. Com o teclado numérico digite o numero de 
cópias desejado.

3. Aperte no botão “Iniciar” que  estará ativado 
para executar a cópia.



Cópia Duplex

Copia frente e verso

1. Aperte na opção “Copiar” na tela LCD da 
Impressora.

2. Após apertar em “Copiar” aperte a opção 
“Duplex” conforme imagem abaixo.

3. Selecione a opção de cópia duplex desejada. 4. Aperte no botão “Iniciar” que  estará ativado 
para executar a cópia.



Zoom de Cópias

1. Aperte na opção “Copiar” na tela LCD da 
Impressora.

2. Após apertar em “Copiar” aperte a opção 
“Zoom” conforme imagem abaixo.

3. Selecione a opção de zoom desejada.
4. Aperte no botão “Iniciar” que  estará ativado 
para executar a cópia com zoom desejado.



Cópia de Identidade

1. Aperte na opção “Copiar” na tela LCD da 
Impressora.

2. Após apertar em “Copiar” aperte a opção 
“Favoritos” conforme imagem abaixo.

4. Aperte no botão “Iniciar” que  estará 
ativado para executar a digitalização do lado 
frontal da identidade.

3. Aperte a opção “ ID Card Copy” para 
selecionar a opção da cópia de identidade

5. Vire identidade no mesmo local  para  digitalizar 
o verso. Aperte no botão “Iniciar” para executar a 
digitalização.

6. Aperte no painel LCD a opção “Fim digitaliz.” 
para executar a copia da identidade.



Digitalização USB

1. Insira o Pen Drive na entrada USB localizada 
abaixo do painel ao lado direito .

2. No painel LCD, aperte na opção “Memória 
removível” conforme imagem abaixo.

3. No painel irá exibir uma mensagem perguntando 
se deseja  exibir ou não os arquivos do Pen Drive

4. No painel LCD, aperte na opção Menu . 5. No painel LCD, aperte a opção “Armaz. Arquivo”
6. Ao exibir a tela de configuração, o botão “Iniciar” 
estará ativado para executar a digitalização. 

Obs: Caso deseje reconfigurar, utilize as opções apresentadas no painel.



Digitalização Via Rede

1. Aperte na opção “Enviar” na tela LCD da Impressora. 2. No painel LCD, aperte na opção “Agenda” para 
selecionar a maquina na qual deseja enviar a 
digitalização

3. No painel LCD, selecione o nome da maquina para 
envio do arquivo.

4. Após selecionar o Nome da Máquina, verifique 
que o nome selecionado será exibido na tela de 
configuração.

5. Aperte no botão “Iniciar” que  estará ativado 
para executar a digitalização via rede.

6. Após apertar o botão “Iniciar” será exibida uma 
tela informando a maquina selecionada e o 
numero de digitalizações enviadas.


