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AVISOS IMPORTANTES DE SEGURANÇA 

PREVENÇÃO DE ACIDENTES 

1. Certifique-se de que o fio de energia esteja desligado antes de desmontar ou 
montar peças da copiadora ou dos periféricos. 

2. A tomada na parede deverá estar próxima à copiadora e ter acesso fácil. 

3. Observe que existe fornecimento de tensão elétrica a alguns componentes da copiadora e à 
unidade de bandeja de papel mesmo durante o desligamento da chave geral de energia. 

4. Caso inicie um trabalho antes que a copiadora conclua o período de aquecimento ou 
inicialização, mantenha as mãos longe dos componentes mecânicos e elétricos até o início 
da execução da tarefa. A copiadora começará a produzir cópias assim que o aquecimento 
ou inicialização tiver terminado. 

5. O interior e as peças metálicas da unidade de fusíveis ficam extremamente quentes durante 
a operação da copiadora. Tome cuidado para não tocar nesses componentes com as mãos 
desprotegidas. 

PROTEÇÃO PARA OS OLHOS 

O toner e o revelador são não tóxicos; porém, se qualquer um deles atingir os olhos, poderá 
haver um desconforto ocular temporário. Tente remover com colírio, ou lave com água. Caso o 
material permaneça no olho ou, se o desconforto persistir, procure um médico. 

OBSERVÂNCIA DE NORMAS ELÉTRICAS DE SEGURANÇA 

A copiadora e seus periféricos deverão ser instalados e mantidos por um representante de 
atendimento ao cliente, que tenha concluído o curso de treinamento sobre esses modelos. 

BATERIAS DE LÍTIO 

A substituição incorreta de baterias de lítio na FCU poderá causar risco de explosão. Substitua 
somente pelo mesmo tipo ou um tipo equivalente, recomendado pelo fabricante. Efetue o 
descarte de baterias usadas em conformidade com as instruções do fabricante. 

DESCARTE SEGURO E ECOLÓGICO 

1. Não incinere frascos de toner ou toner usado. O pó do toner poderá inflamar-se 
repentinamente se for exposto a uma chama aberta. 

2. Efetue o descarte do toner usado, do revelador e dos fotocondutores orgânicos de 
conformidade com os regulamentos locais. (Estes são produtos não tóxicos.) 

3. Efetue o descarte de peças de conformidade com os regulamentos locais. 



  

DISPOSITIVOS A LASER 

O Centro de Dispositivos e Saúde Radiológica (CDRH) proíbe o reparo em 
campo de unidades à base de laser. A unidade da caixa ótica pode ser reparada 
somente na fábrica ou em local que possua os equipamentos exigidos. O 
subsistema a laser pode ser substituído em campo por um Engenheiro do Cliente 
qualificado. O chassi a laser não pode ser reparado em campo. Assim sendo, os 
engenheiros do cliente são orientados a devolver todos os subsistemas de chassi 
e laser à fábrica ou unidade de serviço quando for necessária a substituição do 
subsistema ótico. 

! AVISO 
O uso de controles não especificados neste manual, ou a execução de 
ajustes ou procedimentos não especificados neste manual poderá 
resultar em exposição perigosa à radiação. 

! AVISO PARA A UNIDADE DE LASER 
AVISO: Desligue a chave geral antes de tentar qualquer dos 
procedimentos na seção da Unidade de Laser. Os feixes de 
laser podem causar sérios danos aos olhos. 

MARCAÇÃO DE ATENÇÃO: 

ATENÇÃO 
VORSICHT 

 

A T E N Ç Ã O - R A D I A Ç Ã O  IN V I S I V E L  A  
L A S E R  C L A S S E  3 B  Q U A N D O  
A B E R T O .  E V IT E  A  E X P O S I Ç Ã O  
A O  F E I X E . 

VORSICHTUNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG 
KUSSE 3B. WENN ABDECKUNG GEOFFNET 
NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN 

>PS< 

Símbolos e Abreviações 

Este manual utiliza os símbolos e abreviações indicados a seguir. 
 

Símbolo Significado 
•  "Veja", "Consulte" 

 Anel de presilha 

 Parafuso 
 Conector 

SEF Alimentação de borda curta 
LEF Alimentação de borda longa 

 Manual central de tecnologia 



  

INSTALAÇÃO 

B696 ALIMENTADOR DE PAPEL 
(B129/B130/B168/B169) ALIMENTADOR DE PAPEL 
B444 (B044/B045/B046) 

 

UNIDADE DE FAX 
(B130/B168/B169) 
IFAX(SOMENTE B130) 

 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA 

UNIDADE DE BANDEJA DE PAPEL B421 
(TODOS OS MODELOS) 

 

SUBSTITUIÇÃO E AJUSTE 

UNIDADE DE FAX B465 
(B044/B045/B046) 

IDENTIFICAÇÃO/SOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

UNIDADE DE 
IMPRESSORA/SCANNER B683 
(B129/B130) CONTROLADOR DE 
IMPRESSORA B441 
(B044/B045/B046) 

TABELAS DE SERVIÇO 

DESCRIÇÕES DETALHADAS 

ESPECIFICAÇÕES 
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REQUISITOS DE INSTALAÇÃO 
 

1.    INSTALAÇÃO 

! ATENÇÃO 

Antes de instalar uma unidade opcional, proceda da seguinte forma: 

1. Caso haja uma unidade de fax na máquina, imprima todas as 
mensagens armazenadas na memória, todos os itens programados 
pelos usuários e uma lista de parâmetros do sistema. 

2. Caso haja uma opção de impressora na máquina, imprima todos os 
dados no buffer da impressora. 

3. Desligue a chave geral e desconecte o fio de energia, a linha de telefone 
e o cabo de rede. 

1.1    REQUISITOS DE INSTALAÇÃO 

1.1.1  MEIO AMBIENTE 

-Gráfico de Temperatura e Umidade- 

Umidade  10°C 27°C       32°C 
(50°F) (80,6°F) (89,6°F) 
 
 

Temperatura 

 
1. Faixa de Temperatura: 10°C a 32°C (50°F a 89.6°F) 
2. Faixa de Umidade:  15% a 80% RH 
3. Iluminação do Ambiente: Inferior a 1.500 lux (Não exponha à luz solar direta.) 
4. Ventilação: O ar ambiente deve circular pelo menos 3  vezes/hr/pessoa. 
5. Poeira no Ambiente Inferior a  0,1 mg/m3 
6. Não instale a máquina em local em que fique exposta à luz solar direta ou a fluxo de ar 

direto (de um ventilador, ar condicionado, purificador de ar, etc.). 
7. Não instale a máquina onde fique exposta a gás corrosivo. 
8. Coloque a máquina sobre uma base firme e nivelada. 
9. Não instale a máquina onde possa ficar sujeita à vibração forte. 
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REQUISITOS DE INSTALAÇÃO 

1.1.2 NÍVEL DA MÁQUINA 

Dianteira para traseira: 

Direita para a esquerda: 

Na faixa de 5 mm (0,2") do nível 

Na faixa de 5 mm (0,2") do nível 

1.1.3 REQUISITOS OPERACIONAIS MÍNIMOS DE ESPAÇO 

Coloque a máquina próxima à fonte de energia, com folga, conforme indicado. 

 

 

NOTA: 1) O espaço frontal de 750-mm indicado acima é suficiente para permitir que a bandeja 
de papel seja puxada para fora. É necessário espaço adicional para permitir 
que o operador fique na frente da máquina. 

2) O requisito mínimo de espaço nos lados esquerdo, posterior e direito é de 10 mm 
(0,4”) cada; note, porém, que isto não deixará espaço para abrir a bandeja de 
passagem, a porta direita, a tampa frontall, ou a unidade do ADF.
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A: Frente - 750 mm (29,6") 
B: Esquerda -100 mm (3,9") 
C: Traseira - 105 mm (4.1")  
D: Direita - 230 mm (9,0") 



  
 

REQUISITOS DE INSTALAÇÃO 

1.1.4 REQUISITOS DE ENERGIA 

! ATENÇÃO 

1. Certifique-se de que a tomada na parede esteja próxima à máquina, com 
fácil acesso. Após concluir a instalação, certifique-se de que o plugue 
esteja firmemente encaixado na tomada. 

2. Evite fiação múltipla. 
3. Certifique-se de ligar o fio terra à máquina. 

Tensão de entrada: 

América do Norte: 110-120 V, 60 Hz, 8 A 
Europa: 220 - 240 V, 50/60 Hz, 4 A 

Qualidade de imagem garantida na tensão nominal ± 
10%. Operação garantida na tensão nominal ± 15%. 
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COPIADORA 

1.2   COPIADORA 

1.2.1 VERIFICAÇÃO DE ACESSÓRIOS 

Modelo Básico (B129) 
 

No Descrição Qtd. 

1 Guia de Ajustes Gerais (-17, -21, -29) 1 

2 Referência de Cópia (-17, -21, -29) 1 

3 Folha de Segurança EU (-22, -24, -26, -27) 1 

4 NECR (-17,-21,-27,-29) 1 

5 Decalque de Tamanho de Papel 1 

6 Decalque de Marca (-22, -29) 1 

Modelo MFP (B130) 
 

No Descrição Qtd. 

1 Guia de Ajustes Gerais (-17, -21, -29) 1 

2 Referência de Cópia (-17, -21, -29) 1 

3 Referência de Fac-símile <Características Básicas> (-17, -21, -29) 1 

4 Referência de Fac-símile <Características Avançadas> (-17, -21, -29) 1 

5 Guia de Configuração da Impressora (-17, -21, -29) 1 

6 CD-ROM (Referência da Impressora/Referência do Scanner) (-17, -21, -29) 1 

7 CD-ROM (Driver: Impressora/Scanner) (-21, -22, -24, -26, -27, -29) 1 

8 CD-ROM (Driver: Ferramentas) 1 

9 Folha de Segurança EU (-22, -24, -26, -27) 1 

10 NECR (-17, -21, -27, -29) 1 

11 Decalque de Tamanho de Papel 1 

12 Cabo Modular (-17) 1 

13 Suporte de Handset (-17) 1 

14 Decalque de Painel de Fac-símile (-17, -21, -29) 1 

15 Núcleo de Ferrita 1 

16 Decalques de Marca (-22, -29) 1 

 
NOTA: Guarde o suporte do handset. O kit opcional de handset não inclui o 

suporte. 
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COPIADORA 

Modelo de Copiadora/Fac-símile (B168) 
 

No Descrição Qtd. 

1 Guia de Ajustes Gerais (-17, -21, -29) 1 

2 Referência de Cópia (-17, -21, -29) 1 

3 Referência de Fac-símile <Características Básicas> (-17, -21, -29) 1 

4 Referência de Fac-símile <Características Avançadas> (-17, -21, -29) 1 

5 Folha de Segurança EU (-22, -24, -26, -27) 1 

6 NECR (-17,-21,-27,-29) 1 

7 Decalque de Tamanho de Papel 1 

8 Cabo Modular (-17) 1 

9 Suporte do Handset (-17) 1 

10 Decalque de Painel de Fac-símile (-17, -21, -29) 1 

11 Decalques de Marca (-22) 1 

NOTE: Guarde o suporte do handset. O kit opcional de handset não inclui o suporte. 

Modelo de Copiadora/Impressora/Scanner (B169) (não é vendido no mercado 
dos EUA) 
 

No Descrição Qtd. 

1 CD-ROM (Driver: Impressora/Scanner) (-22, -24, -26) 1 

2 CD-ROM (Driver: Ferramentas) 1 

3 Folha de Segurança EU 1 

4 NECR (-27) 1 

5 Decalque de Tamanho de Papel 1 

6 Núcleo de Ferrita 1 

7 Decalques de Marca (-22) 1 

NOTA: Para os modelos B044/B045, utilize a Verificação de Acessórios B129 
do "Modelo Básico". Para B046, utilize a Verificação de Acessórios 
B168 da "Copiadora/Fac-símile". 
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COPIADORA 

1.2.2 PROCEDIMENTO DE INSTALAÇÃO 

! ATENÇÃO 
Certifique-se de que a copiadora permaneça desconectada durante a instalação. 

 

1. Remova as tiras de fita. 

2. Remova as bolsas [A][B][C] com os 
acessórios incluídos. 
NOTA: Os acessórios variam de 

acordo com os modelos. 

[A]- 

3. Remova a cunha espaçadora [D]. 

4. Remova o Relatório de 
Parâmetro do Sistema [E] e 
guarde-o em local seguro. 
NOTA: Este relatório será 

necessário para ajustes 
e identificação/solução 
de problemas. 
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COPIADORA 

5. Remova os 3 pinos de trava do 
scanner. (Existe uma etiqueta em 
cada pino.) Para remover: 
Segure a base do pino [A], gire o 
pino 90 graus, e puxe-o para 
baixo e para fora. 

6. Remova as etiquetas dos pinos. 

7. Quebre cada pino para fora da 

base [A]. 

8. Desfaça-se da peça do pino [B]. 

9.   Coloque cada base [A] de volta em seu orifício original, girando-a 90° para 
travá-la no lugar. (Certifique-se de fazer isso com os três pinos.) 

10. Ao instalar um modelo equipado 
com DF 
(B046/B129/B130/B168/B169), 
levante a guia superior do DF [C] e 
remova o papel protetor [D] na 
unidade de alimentação. Em 
seguida, abaixe a guia. 

11. Abra a tampa do cilindro impressor 
[E] (ou DF, se assim equipado) e 
remova o papel protetor [F] que 
cobre o vidro de exposição. Em 
seguida, feche a tampa do cilindro 
impressor /DF. 
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COPIADORA 

12. Abra a porta dianteira [A]. 
NOTA: Somente para o modelo 
B045, vá para a etapa 18a. 

13. Levante a alavanca [B], aperte-a 
na trava [C] e puxe o suporte do 
frasco para fora [D]. 
(Não é necessário puxá-lo 
completamente para fora da 
máquina.) 

14. Pegue um novo frasco de toner e 
agite-o diversas vezes. 

[C]- 

15. Remova a tampa externa [E]. 
NOTA: NÃO remova a tampa 
interna [F]. 

16. Coloque o frasco no suporte. 
NOTA: NÃO gire com força o frasco 
de toner no suporte. Após ligar a 
chave geral, a copiadora colocará o 
frasco no lugar. 

17. Empurre o suporte do frasco de volta 
para a máquina. 

18. Pressione a trava [G] para baixo para 
travar o suporte. 

18a.  (Somente Modelo B045) 
Se estiver instalando um 

modelo de magazine alimentador 
de toner (THM): 

Agite o magazine diversas vezes, 
em seguida tire o papel [H] de um 
novo THM [I], e carregue o THM 
na máquina. 
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COPIADORA 
19. Remove o amortecedor [A]. 

20. Puxe as tiras salientes [B] 
para fora da PCU. 

21. Feche a porta dianteira. 

 

 

 

22. Puxe a bandeja de papel e 
remova a fita [C] que prende a 
guia terminal no compartimento. 

23. Empurre a placa inferior [D] para 
baixo. 

24. Coloque o papel. 

 

 

 

 

 

25. Ajuste as guias laterais. Se você colocar papel menor que A4, ajuste a guia 
terminal [E] na posição. 
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COPIADORA 

26. Empurre a bandeja de volta na 
copiadora. 

27. Fixe o Decalque de Marca 
apropriado ao centro da porta 
dianteira [A], se necessário. 

28. Fixe o decalque de número de 
bandeja apropriado e o decalque 
de tamanho de papel à bandeja 
de papel [B]. 

29. Instale as unidades opcionais (se 
houver). 
NOTA: Os procedimentos 
opcionais de instalação da 
unidade poderão ser encontrados 
no Índice/Seção 1 deste Manual 
de Serviço. 

30. Fixe o Núcleo de Ferrita ao 
cabo de rede ao conectar o 
cabo. 

31. Conecte uma linha telefônica, 
conforme necessário (de acordo 
com a configuração do modelo). 

32. Conecte a máquina na tomada 
e ligue a chave geral. 
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COPIER 

33. Selecione o idioma utilizado no painel de operação, (Hi§ > 
Idioma). 

34. Faça uma cópia de tamanho integral e verifique se os registros lado a 
lado e borda guia estão corretos. Caso não estejam, ajuste os 
registros. 

ATENÇÃO: As etapas a seguir destinam-se SOMENTE ao modelo MFP, ao 
modelo de copiadora/fac-símile e ao modelo de 
copiadora/impressora/scanner: 

35. Ative o modo SP (•* 5.1.1) 

36. Selecione Copy SP 5-302-002 (Time) e especifique a diferença de tempo. 

37. Saia do modo SP. 

38. Ative as Ferramentas do Usuário . 

39. Especifique a data e hora (System Settings > Timer Settings > Set Date/Set 
Time). 

40. Saia das Ferramentas do Usuário. 

41. Ative o modo SP. 

42. Selecione Copy SP5-307. 

43. Especifique os ajustes de horário de verão. 

44. (Somente B129/B130/B168/B169) Saia do modo SP agora. 

45. Somente B044/B045/B046 

1. Entre no modo SP (Consulte 5.1 Acesso ao Modo SP), e execute SP7-825 para 
inicializar o contador elétrico total para 0. 

NOTA:   1) Após selecionar SP7-825, insira "1" e em seguida pressione a tecla 
Original Type e pressione a tecla OK para inicializar o contador. Se a 
inicialização for bem-sucedida, a tela exibirá "Action completed." 

2) SP7-825 tem efeito somente uma vez, por ocasião da instalação 
da máquina. 
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COPIADORA 

2. Somente Modelo B046: Acesse SP5-992 e selecione "2" para imprimir um relatório 
completo SMC. 
Confirme se o relatório indica "SIM" para SP7-801-3. 

3. Somente modos B046: Após conectar a linha telefônica à tomada apropriada de telefone 
na parede e à LINHA, pressione a tecla On Hook no painel de operação de fax e confirme 
se existe um ruído de discagem proveniente do alto-falante do monitor. 

4. Programe os itens necessários, conforme indicado abaixo. 

5. Saia do Modo SP agora. 

Programação Inicial: Modelos sem fax (B044, B045) 
 

Itens a Programar (Nível de Serviço – Modo SP)*1 SP No 

Data e hora 5-302 

Substituição de idioma (download de firmware) 5-827 

*1: Consulte a seção 5 para instruções quanto ao uso do modo SP. 
 

Itens a Programar (Nível de Usuário)*2 Ferramentas de Usuário 

Contraste de exibição 
Nível de economia de energia (modo de energia fraca) 
Modo de recepção 

Ferramentas de Usuário •  Ajustes do Sistema 

Outros itens, se necessário *2 

*2: Consulte as Instruções de Operação para obter detalhes. 

Programação Inicial: Modelos equipados com fax (B046) 
 

Itens a Programar (Nível de serviço – Funções de Serviço)3 Função No 
Código do país (Chave de sistema 0F) 01 
Requisitos de protocolo (chave G3 0B) – Somente EU 01 
Chamada PM (Chave de sistema 01 - bit 0) 01 
Código de país (Parâmetro NCU 00) 07 

Número de fax de estação de serviço 09 

*3: Consulte a Seção 5.1.1 do manual de serviço de fax para informações quanto ao 
uso de funções de serviço. 

 

Itens a Programar (Nível de Serviço – Modo SP)*4 SP No 
Número de série da máquina 5-811 
Substituição de idioma (download de firmware) 5-827 
Código de acesso à PSTN (endereço RAM 4000DB) 
Método de acesso à PSTN (endereço RAM 4000CD) 

Chamada periódica de serviço (endereços RAM 40054F a 400553) 
7-955 

*4: Consulte a Seção 5 para instruções quanto ao uso do modo SP. 
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UNIDADE DE BANDEJA DE PAPEL 
 

Itens a Programar (Nível de Administrador de Usuário)*5 Ferramentas de 
USUÁRIO 

Volume do monitor 
Contraste de exibição 
Data e hora 
Modo de recepção 
Cabeçalho de fax/Próprio nome/Próprio no (TTI/RTI/CSI) 

Características 
de Fax -> 

Configuração 

Relatórios de ligação/desligamento 
Código do país (exceto NA) 

Ferramentas 
opcionais de tecla  

Controle de energia de fusíveis quando estiver no modo de 
economia de energia 

Ajustes de 
sistema 

Seleção de idioma Idioma 
Outros itens de programação inicial *5 

*5: Consulte as Instruções de Operação para obter detalhes. 

1.3 UNIDADE DE BANDEJA DE PAPEL 

1.3.1 VERIFICAÇÃO DE ACESSÓRIOS 

Confirme se você possui os acessórios indicados abaixo. 
 

No Descrição Qtd. 

1 Decalques de tamanho de papel 1 folha 

2 Procedimento de instalação (para pessoa de serviço) 1 

3 Procedimento de instalação (para usuário) 1 
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UNIDADE DE BANDEJA DE PAPEL 

1.3.2 PROCEDIMENTO DE INSTALAÇÃO 

! ATENÇÃO 

Desconecte o fio de energia principal da máquina antes de iniciar o 
procedimento a seguir. 

 

1. Remova a fita em [A], e a fita e o papelão em [B]. 

2. Puxe a peça da bandeja de papel para 
fora da unidade, remova a fita e o 
papelão em [C], E empurre a bandeja 
de volta para dentro. 

Série B129/Série B044 1-14 SM 

[C] 



  

UNIDADE DE BANDEJA DE PAPEL 

3. Ajuste a máquina na unidade de bandeja de papel.  

 
 

 

 

 

 

 

4. Remova a bandeja de papel da unidade de bandeja de papel. 

5. Coloque papel na bandeja de papel. Ajuste as guias laterais e terminais 
conforme necessário. Se colocar papel de 8 1/2"x 14", remova a guia terminal 
e ajuste-a no compartimento especial. 

6. Ajuste a bandeja de papel de volta na 
unidade de bandeja de papel. 

7. Fixe o decalque apropriado de número de 
bandeja e decalque de tamanho de papel nos 
locais indicados na ilustração. 
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AQUECEDOR DA UNIDADE DE BANDEJA DE PAPEL 

1.4   AQUECEDOR DA UNIDADE DE BANDEJA DE PAPEL 

1.4.1 VERIFICAÇÃO DE ACESSÓRIOS 

Confirme se você possui os acessórios indicados abaixo. 

No Descrição Qtd. 

1 Fio terra 1 

2 Chicote de relés 1 

3 Presilhas 2 

4 Núcleo de ferrita 1 

5 Parafusos de fixação do aquecedor 2 

6 Parafusos de fixação da PTU 3 

7 Parafuso terra 1 

8 Decalque para copiadora 1 

9 Decalque para unidade de papel 1 

10 Feixe de amarração 1 
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AQUECEDOR DA UNIDADE DE BANDEJA DE PAPEL 
 

1.4.2 PROCEDIMENTO DE INSTALAÇÃO 

! ATENÇÃO 

Desconecte o fio de energia principal da máquina antes de iniciar o 
procedimento a seguir. 

1. Remova a unidade de bandeja de papel da copiadora caso já esteja instalada. 

2. Remova as bandejas de papel da copiadora e da unidade de bandeja de papel. 

3. Remova o parafuso terra [A] na parte posterior 
da unidade de bandeja de papel. 

4. Prenda o aquecedor [B] e o fio terra [C] à 
unidade de bandeja de papel 
(I3 x 3). Note que [A] é o parafuso terra 
removido na etapa anterior, e [D] e [E] são os 
dois parafusos de fixação do aquecedor. 
NOTA: Certifique-se de posicionar o fio terra 
[C] e o chicote do aquecedor [F] de modo que 
fiquem fora do caminho da copiadora quando 
você ajustá-la à unidade de bandeja de papel. 

5. Ajuste a copiadora na unidade de bandeja de 
papel. 

6. Aparafuse a unidade de bandeja de papel 
no lugar utilizando os 3 parafusos de 
fixação da PTU. 
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AQUECEDOR DA UNIDADE DE BANDEJA DE PAPEL 

7. Abra a porta dianteira [A]. 

8. Remova a bandeja de cópias [B] 

9. Feche a porta dianteira. 

10. (Somente B129/B130/B168/B169) Remova a tampa 

da placa de memória [C] . 

11. Remova a tampa traseira [D] . 

12. (Somente B044/B045/B046) Remova a placa da tampa da FCU [D] (7 parafusos em máquinas sem fax, 8 parafusos em 

máquinas equipadas com fax). NOTA: Em máquinas com fax, solte o conector da NCU [E] primeiro. 

Máquinas sem fax: Máquinas equipadas com fax: 

[E] 
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AQUECEDOR DA UNIDADE DE BANDEJA DE PAPEL 

13. (B129/B130/B168/B169) Remova a tampa superior esquerda [E]. Remova a tampa 

a BICU [F]  ou a caixa controladora [G] . 
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AQUECEDOR DA UNIDADE DE BANDEJA DE PAPEL 

15. Passe o chicote do aquecedor pelo 
orifício [B] na parte posterior da 
copiadora. 

16. Passe o chicote do relé [C] pela 
abertura [D] (na parte posterior da 
PSU) e pela outra abertura [B]. 

17. Conecte o chicote do relé ao chicote 
do aquecedor [E]. 

18. Puxe o chicote do relé de volta para a 
copiadora. 

19. Fixe o núcleo de ferrita [A] no chicote 
do relé.       [C] 
     [D] 

20. Empurre o núcleo de ferrita de  
volta de modo que fique sobre o  
chicote do aquecedor. 

21. Enrole o chicote do aquecedor uma 
vez ao redor do núcleo de ferrita [B]. 

22. Localize o núcleo de ferrita na parte 
posterior da copiadora [A], atrás da 
presilha posterior. 

23. Prenda o núcleo de ferrita com o feixe 
de amarração fornecido [C]. 

24. Corte o excesso de extensão do feixe de amarração [D]. 

25. Ligue o conector do chicote do relé [E] ao conector grande no centro frontal da 
PSU. 

26. Aparafuse o fio terra [F] no braço da PSU com o parafuso terra incluído. 

27. Fixe as presilhas [G] ao braço da PSU. 

28. Fixe o chicote do aquecedor nas presilhas. 

29. Posicione o chicote de modo que a presilha frontal fique entre as duas 
conexões [H] no chicote. 

30. Aperte as presilhas. 
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AQUECEDOR DA UNIDADE DE BANDEJA DE PAPEL 

31. Puxe o excesso de extensão do 
chicote do aquecedor para fora da 
abertura na parte posterior 
[A]. 
NOTA: Certifique-se de que o 

chicote passe na lateral da 
placa terra [B] na base da 
abertura. (A frente da placa 
terra deverá permanecer 
limpa.) 

32. Arrume o excesso de extensão do 
chicote de modo que fique debaixo da 
placa da tampa da FCU. 

33. Anexe os decalques de Atenção 
nos locais indicados na 
ilustração. 

34. Monte a copiadora novamente. 

35. Conecte o fio de energia e 
verifique a operação dos 
componentes. 
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ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS (B129/B130/B168/B169) 

1.5   ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS (B129/B130/B168/B169) 

1.5.1 VERIFICAÇÃO DE ACESSÓRIOS 
 

No Descrição Qtd. 

1 Placa de conexão do ADF 1 

2 Cabo 1 

3 Corpo do ADF 1 

4 Parafuso M3 x 6 2 

5 Parafuso hexagonal 4 

6 Chave hexagonal 1 

7 Mesa original do ADF 1 

8 Procedimento de instalação 1 
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ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS (B129/B130/B168/B169) 
 

1.5.2 PROCEDIMENTO DE INSTALAÇÃO 

! ATENÇÃO 

Desconecte o fio de energia principal da máquina antes de iniciar o 
procedimento a seguir. 

1.   Desembale o ADF e remova a fita de embalagem da base do corpo do ADF. 

2.   Levante a tampa do cilindro 
impressor [A], destrave as duas 
travas [B] (pressione nas 
tabulações [C]) e desprenda a 
tampa do gancho [D]. 

 

 

 

 

3.   Empurre a peça esquerda [E] 
para a esquerda e empurre-a 
para cima e para fora. 

[D] 
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ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS (B129/B130/B168/B169) 

4. Coloque a mesa original do ADF 
[A] na tampa do cilindro 
impressor. 

5. Insira as 3 travas nas aberturas. 
NOTA: As travas poderão 

quebrar caso você 
tente empurrar a mesa 
formando um ângulo. 

6. Certifique-se de que a área de 
contato [B] ao redor de cada 
trava esteja nivelada contra a 
tampa. 

7. (Somente B129/B130/B168/B169) 
Remova a tampa da placa de memória 
[C] (^ x 1). 

8. Remova a tampa posterior [D] (I3 x 5). 
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ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS (B129/B130/B168/B169) 

9. Remova a placa esquerda da 
balança [A] 
(parafuso)x2). 

10. Remova a tampa superior 
esquerda [B]. 

[B] 

 

 

 

 

11. Ajuste o corpo do ADF [C] na 
copiadora. 

12. Pressione a trava [D] para 
suspender a metade superior do 
corpo. 

13. Prenda o corpo do ADF com os 
parafusos hexagonais (símbolo 
x 4). 
NOTA: Utilize a chave 
hexagonal. 

[D] 
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ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS (B129/B130/B168/B169) 

 

Para os Modelos B129/B130/B168/B169: Siga as etapas 14-21, em 
seguida vá para a etapa 25. 
14. Remova a proteção da placa de conexão do ADF [A] (caso esteja instalada) (símbolo x 2). 

15. Insira a parte superior da borda de conexão do ADF [B] no suporte [C]. 

16. Aperte o parafuso [D]. 

NOTA: Aperte este parafuso antes de apertar o outro [E]. 

17. Aperte o parafuso [E]. 

18. Conecte os cabos na placa de conexão do ADF: 
 

• CN303 
• CN306 
• CN305 
• CN307 

 

19. Fixe os cabos com a presilha [F]. 

20. Conecte os cabos [G] entre a placa de conexão do ADF e a BICU: 
 

• Placa de conexão do ADF CN302 •  BICU CN109 
• Placa de conexão do ADF CN301 •  BICU CN110 

21. Prenda os cabos com a presilha [H]. 
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ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS (B129/B130/B168/B169) 

Para os Modelos B044/B045/B046: Siga as etapas 22-24. Em seguida, vá 
para a etapa 25. 

22. Instale a placa de conexão do DF [A] e o suporte da placa do DF [B]. (símbolo x 5) 

 

23. Conecte os quatro conjuntos de fios do corpo do DF ao CN103, CN105, 
CN106, e CN107 na placa de conexão do DF. (Não indicado na ilustração.) 

24. Conecte uma extremidade do chicote de fios fornecido [C] ao CN101 e CN102 
na placa de conexão do DF e conecte a outra extremidade aos conectores 
CN9 e CN10 na FCU. Prenda o chicote de fios na presilha [D] localizada ao 
lado da placa do DF. 

25. Monte novamente toda a copiadora. 

26. Ligue o fio de energia na tomada, e ligue a chave geral. 

27. Faça uma cópia em tamanho integral da bandeja de papel utilizando o ADF, e 
verifique o registro da borda guia. Ajuste o registro, se necessário. (Os 
procedimentos de ajuste do registro estão indicados na Seção 3 "Substituição 
e Ajuste" deste Manual de Serviço.) 
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1.6   UNIDADE DE SCANNER DA IMPRESSORA 

1.6.1 VERIFICAÇÃO DE ACESSÓRIOS 
 

No Descrição Qtd. 

1 Proteção da Placa de Conexão do ADF 1 

2 Parafuso M3 x 6 9 

3 Caixa Controladora 1 

4 Painel da Impressora 1 

5 Tecla de Impressora 2 

6 Tecla de Copiadora 2 

7 Tecla de Scanner 2 

8 Painel de Multifunções 1 

9 Instrução de Operação (Livro) 1 

10 CD-ROM 1 conjunto 

11 Decalque do FCC (-15) 1 

12 Núcleo de Ferrita 1 

13 Placa Terra 1 

14 Procedimento de Instalação 1 
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UNIDADE DE SCANNER DA IMPRESSORA 
 

1.6.2 PROCEDIMENTO DE INSTALAÇÃO 

ATENÇÃO 

Desconecte o fio de energia principal da máquina antes de iniciar o 
procedimento a seguir. _____________________________________  

1. Remova a tampa da placa de 
memória [A] (símbolo x1). 

2. Remova a tampa posterior [B] 
(símbolo x 5) 

 

3. Corte a abertura [C] na tampa 
posterior. Esta abertura destina-
se a interfaces de rede. 

4. Corte outra abertura [D] na 
tampa posterior. Esta abertura 
destina-se ao slot da placa de 
SD e ao cabo da Rede Local. 
NOTA: NÃO corte a abertura 
mais superior [E] quando a 
máquina for o modelo básico 
(B129). 

5. Remova a tampa superior 
esquerda [F]. 
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UNIDADE DE SCANNER DA IMPRESSORA 

 

6.   Instale a placa terra [A] (símbolo x 2). 
NOTA: Insira os ganchos superior e inferior nas aberturas [B], e aperte o 

parafuso superior primeiro. 

7. Fixe a proteção da placa de conexão [C]. 
NOTA: O modelo dos EUA (B129) possui a placa de conexão do ADF [D]. 

8. Aperte o parafuso lateral [E]. 

9. Aperte o parafuso posterior [F]. 

10. Instale a caixa controladora [G] (símbolo x 5, símbolo x 1). 
NOTA: Insira o suporte [H] na estrutura. O conector na caixa controladora se 

encaixará com o conector na BICU. 

11. Instale o PostScript 3 conforme necessário. 
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UNIDADE DE SCANNER DA IMPRESSORA 

 

  

12. Remova a tampa esquerda frontal [A] (símbolo x 2). 
NOTA: Guarde os parafusos e utilize-os na próxima etapa. 

13. Instale o painel de multifunções [B] (símbolo x 1, símbolo x 2). 
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UNIDADE DE SCANNER DA IMPRESSORA 
 

      
  Impressora   Cópia 

    
 

   

14. Remova a tampa do painel [A]. 

15. Remova a fita do filamento do painel da impressora [B]. 

16. Instale o painel da impressora. 

17. Instale uma das teclas da impressora [C]. 

18. Remova a tampa da tecla [D]. 

19. Instale uma das teclas da copiadora [E]. [F] 

20. Instale uma das teclas do scanner [F]. 
 

  
 Scanner 
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UNIDADE DE SCANNER DA IMPRESSORA 

21. Somente para modelo da América do 
Norte: 
Fixe o decalque do FCC [A] no lado 
posterior da copiadora. 

22. Monte novamente toda a copiadora. 

 

 

 

 

 

23. Fixe o núcleo de ferrita [B] ao cabo 
de rede e conecte o cabo à 
copiadora, se for utilizado um cabo 
de rede. A extremidade do núcleo de 
ferrita deve estar a uns 15 cm (6") da 
extremidade do cabo [C]. 

24. Conecte o fio de energia e ligue a 
chave geral. 

25. Verifique a operação da unidade. 
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POSTSCRIPT 3 

1.7   POSTSCRIPT 3 

1.   Remova a tampa da placa de 
memória [A] (símbolo x 1) 

2. Remova a tampa posterior [B] 
(símbolo x 5). 

3. Remova a tampa esquerda 
superior [C] se a unidade de 
controle de fax estiver instalada. 

4.   Remova a tampa da caixa 
controladora [D] (símbolo x 12) 

5.   Remova a unidade de 
controle de fax (se estiver 
instalada) [E] (símbolo x 1, 
símbolo x3). 

6. Instale a placa de emulação do PostScript 3 
[F]. 

7. Monte novamente a copiadora. 

8. Conecte o fio de energia e ligue a chave 
geral. 

9. Verifique a operação da unidade. 
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INTERFACE IEEE 1284/IEEE 1394/BLUETOOTH 

1.8   INTERFACE IEEE 1284/IEEE 1394/BLUETOOTH 

!ATENÇÃO 
Desconecte o fio de energia principal da máquina antes de iniciar o 
procedimento a seguir. 

NOTA: 1) Para instalar a interface opcional de rede, é necessária a Opção de 
Impressora/Scanner. 

2) Um Slot está disponível. Você poderá instalar somente uma das 
seguintes: interface IEEE 1284, interface IEEE 1394, interface de Rede 
Local sem fio, ou interface Bluetooth. 

1. Remova a tampa do slot [A] 
(símbolo x 2). 

2. Instale a placa da interface [B] 
(símbolox2). 
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REDE LOCAL SEM FIO 

1.9 REDE LOCAL SEM FIO 

1.9.1 VERIFICAÇÃO DE ACESSÓRIOS 

Verifique a quantidade e a condição dos acessórios. 

No Descrição Qtd. 

1 Placa de Rede Local sem fio 1 

2 Tampa da placa de Rede Local sem fio 1 

3 Placa de Rede Local sem fio 1 

1.9.2 PROCEDIMENTO DE INSTALAÇÃO 

! ATENÇÃO 
Desconecte o fio de energia principal da máquina antes de iniciar o 
procedimento a seguir. 

 
 
NOTA: 1) Para instalar a interface opcional de rede, é necessária a Opção de 

Impressora/Scanner. 
2) Um slot está disponível. Você poderá instalar somente uma das 

seguintes: interface IEEE 1284, interface IEEE 1394, interface de 
Rede Local sem fio, ou interface Bluetooth. 

[D] 

1. Remova a tampa do slot [A] (símbolo x 2). 

2. Gire a parte frontal da placa [B] para o lado frontal da copiadora, e insira-
a na placa [C] de Rede Local sem fio (IEEE 802.11b). 

3. Instale a placa de Rede Local sem fio (com a placa) no slot (símbolo x 2). 

4. Fixe a tampa [D]. 

5. Se a recepção for fraca, poderá ser necessário tirar a máquina do lugar: 
 

• Certifique-se de que máquina não esteja localizada perto de um 
aparelho ou qualquer tipo de equipamento que possa gerar um forte 
campo magnético. 

• Posicione a máquina o mais próximo possível do ponto de acesso. 
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REDE LOCAL SEM FIO 

Configurações de Modo UP para Rede Local Sem Fio 

Insira o modo UP e siga o procedimento abaixo para executar as configurações iniciais de interface 
para a IEEE 802.11b. Estas configurações têm efeito toda vez que a máquina for ligada. 

NOTA: A Rede Local sem fio não pode ser utilizada caso a Ethernet esteja sendo 
utilizada. 

1. Aperte a tecla de Ferramentas do Usuário/Contador. 

2. No painel sensível a toque, aperte System Settings. 
NOTA: A Rede I/F (default: Ethernet) deve ser configurada ou para Ethernet ou para 

Rede Local sem fio. 

3. Selecione Interface Settings •  Network (tab) •  LAN Type. 

4. Selecione "Ethernet" ou "IEEE 802.11b". 

5. Pressione IEEE 802.11 b. Serão exibidas somente as opções de Rede Local sem fio. 

6. Modo de Transmissão. Selecione "Ad Hoc Mode" ou "Infrastructure Mode". 

7. Configuração SSID. Insira a configuração SSID. (A configuração diferencia 

maiúsculas e minúsculas.) 

8. Canal. Esta configuração é necessária quando o Modo Ad Hoc for 
selecionado. 
Faixa: 1 ~ 14 (default: 11) 
NOTA:  A faixa permitida para as configurações de canal pode variar para países 

diferentes. 

9. Configuração WEP (Privacidade). A configuração WEP (Privacidade Equivalente 
com Fio) destina-se a proteger a transmissão de dados sem fio. A fim de destravar 
dados codificados, é necessária a mesma tecla WEP no lado receptor. Existem teclas 
de WEP de 64 bits e 128 bits. 

Faixa das Configurações Permitidas: 
64 bits    10 caracteres 128 

bits    26 caracteres 

10. Estado de Largura de Banda. Esta configuração está ativada somente para o Modo de Infra-
estrutura. Pressione aqui para exibir o estado atual da largura de banda. Será exibido o estado 
de recepção da Rede Local sem fio conforme a seguir: 

 

Bom 76 ~100% 
Regular 41 ~ 75% 
Fraco 21 ~ 40% 
Indisponível 0~ 20% 
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11. Velocidade de Transmissão. Pressione o botão Next para exibir mais 
configurações, em seguida selecione a velocidade de transmissão para o modo: 
Automático, 11 Mbps, 5.5 Mbps, 2 Mbps, 1 Mbps (default: Auto). Nesta 
configuração deve haver correspondência entre a distância entre a máquina e PC 
ou ponto de acesso mais próximos, dependendo de qual modo for selecionado. 
NOTA: Para o Modo Ad Hoc, esta é a distância entre a máquina e o PC mais 
próximo na rede. Para o Modo de Infra-estrutura, esta é a distância entre a 
máquina e o ponto de acesso mais próximo. 

 

11 Mbps      140 m (153 yd 
• ) 

5.5 Mbps     200 m (219 yd 
• ) 

2 Mbps        270 m (295 yd 
• ) 

1 Mbps        400 m (437 yd 
• ) 

12. Para inicializar as configurações 
de Rede Local sem fio, utilize a 

página 2/2 no painel de exibição. 
Pressione Execute para inicializar 

as seguintes configurações: 

 

 

•   Modo de Transmissão   
•   Canal   

•   Velocidade de 
Transmissão 

  

•    WEP   
•   SSID   

•   Tecla de WEP   

Configurações do Modo SP para a Rede Local Sem Fio da IEEE 802.11b 

Os comandos SP a seguir podem ser estabelecidos para a IEEE 802.11 b: 
 

SP No Nome Função 
5840 004 SSID Utilizada para confirmar a configuração de SSID atual. 
5840 006 Canal MAX Estabelece a faixa máxima das configurações de canal 

para o país. 
5840 007 Canal MIN Estabelece a faixa mínima das configurações de canal 

permitidas para seu país. 
5840 011 Seleção de Tecla 

WEP Select 
Utilizada para selecionar a tecla WEP (Default: 00). 

5840 018 Verificação de SSID Utilizada para verificar o SSID. 
5840 020 Modo WEP Utilizada para exibir a máxima extensão da seqüência que 

pode ser utilizada para inserir a tecla WEP. 
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1.10 BLUETOOTH 

1.10.1   VERIFICAÇÃO DE ACESSÓRIOS 

Verifique a quantidade e a condição dos acessórios. 

No Descrição Qtd. 

1 Placa do Bluetooth 1 

2 Tampa da placa do Bluetooth 1 

3 Placa do Bluetooth 1 

1.10.2   PROCEDIMENTO DE INSTALAÇÃO 

! ATENÇÃO 
Desconecte o fio de energia principal da máquina antes de iniciar o 
procedimento a seguir. 

 
NOTA: 1) Para instalar uma interface opcional de rede, é necessária a Opção de 

Impressora/Scanner. 
2) Um slot está disponível. Você poderá instalar somente uma das 

seguintes: interface IEEE 1284, interface IEEE 1394, interface de Rede 
Local sem fio, ou interface Bluetooth. 

 

1. Remova a tampa do slot [A] (símbolo x 2). 

2. Gire a placa [B] para o lado frontal da copiadora e insira-a na placa do 
Buetooth [C]. 

3. Instale a placa do Bluetooth (com a placa) no slot (símbolo x 2). 

4. Pressione a antena [D] para estendê-la. 

5. Fixe a tampa [E]. 
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DIMM (SOMENTE MODELOS B044/B045/B046) 

1.11 DIMM (SOMENTE MODELOS B044/B045/B046) 

1.11.1   PROCEDIMENTO DE INSTALAÇÃO 

! ATENÇÃO 

Desconecte o fio de energia principal da máquina antes de iniciar o 
procedimento a seguir. 

26. Remova a tampa posterior [A] (símbolo x 5). 
 

27. Remova a placa da tampa da FCU [B] (7 parafusos nas máquinas sem fax, 9 
parafusos nas máquinas equipadas com fax). NOTA: Em máquinas 
equipadas com fax, desprenda o conector da NCU [C] primeiro. 

Máquinas sem fax: Máquinas equipadas com fax: 
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DIMM (SOMENTE MODELOS B044/B045/B046) 

28. Insira o DIMM [A] formando um ângulo no slot CN2 da 
FCU. 

29. Pressione a extremidade livre do DIMM em direção à 
FCU de modo que o DIMM se encaixe no lugar, 
paralelamente à FCU. 

30. Reinstale a placa da tampa da FCU e a tampa 
posterior. 

[A]- 
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TABELAS PM 

 2.    MANUTENÇÃO PREVENTIVA 
2.1   TABELAS PM 

IMPORTANTE: Reinie o contador do PM (SP7-804-001) após concluir todas 
as atividades de manutenção (•  2.2). 

Tecla: AN: Conforme necessário   C: Limpo    R: Substituir     I: Inspecionar 

 A cada 45k A cada 90k AN NOTA 
ÓTICA 
Refletor C  C Pano ótico 
1º espelho C  C Pano ótico 
2º espelho c  c Pano ótico 
3º espelho c  c Pano ótico 
Tampa do cilindro 
impressor 

c  c Pano seco 
Vidro de exposição c  c Pano seco 
Vidro de proteção 
do toner 

c  c Pano seco 
 
ÁREA DO CILINDRO 
PCU R   Suporte limpo do frasco de 

toner. Cilindro de 
transferência 

 R   
Placa de liberação  R   
 
ALIMENTAÇÃO DE PAPEL 
Cilindro do 
alimentador de 
papel alimentação 
de papel 

 R c Água ou álcool. 
Amortecedor de 
atrito 

 R c Pano seco 
Amortecedor da 
placa inferior 

C  c Água ou álcool. 
Cilindro de registro C  c Água ou álcool. 
 
UNIDADE DE FUSÃO 
Cilindro quente  R   
Cilindro de pressão  R   
Mancais do cilindro 
quente 

 R   
Buchas do 
cilindro de 
pressão 

 I   

Guia de entrada  C   
Guia de saída  C   
Garras do extrator 
do cilindro quente 

 R   

Termistor  C   
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LIMPEZA DO CONTADOR DO PM 
 

 A cada 90k AN NOTA 

ADF 

Cilindro de separação R C Água ou álcool 

Cilindro de seleção R C Água ou álcool 

Cilindro de alimentação R c Água ou álcool 

Placa branca  c Água ou álcool 

Vidro de exposição DF  C Água 

Cilindros R0, R1, R2  c Água ou álcool 

 

 A cada 120k AN NOTA 

UNIDADE DE BANDEJA DE PAPEL 

Cilindro do alimentador de 
papel 

R   

Amortecedor da placa inferior  c Pano seco 

Amortecedor de atrito R   

2.2   LIMPEZA DO CONTADOR DO PM 

Reinicie o contador do PM após concluir todas as 
atividades de manutenção. 

1. Ative o modo SP. 

2. Selecione SP7-804-001. 
3. Pressione a tecla EXECUTE [A]. Aparecerá a 

mensagem "Completed" quando o programa 
finalizar de maneira normal. Aparecerá uma 
mensagem de erro caso o programa finalize de forma anormal. 

4. Pressione a tecla símbolo (cancelar) [B] para finalizar o programa. 
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PRECAUÇÕES 

 3.    SUBSTITUIÇÃO E AJUSTE 

3.1    PRECAUÇÕES  

3.1.1  GERAL 

! ATENÇÃO 

Desligue a chave de força principal e desplugue a máquina antes de iniciar a substituição. 
 

Antes de desligar a chave de força principal, verifique se não há nenhum componente mecânico funcionando. 
Os componentes mecânicos podem parar fora de suas posições originais se a chave de força principal for 
desligada enquanto estiverem funcionando. O componente pode ficar danificado se você tentar removê-lo 
quando ele não estiver em sua posição original. 

3.1.2 BATERIAS DE LÍTIO 

ATENÇÃO: Baterias de Lítio 

A substituição incorreta das baterias de lítio no controlador ou na unidade de fax traz o risco de 
explosão. Substitua somente com o mesmo tipo ou com um tipo equivalente recomendado pelo 
fabricante. Descarte as baterias usadas, de acordo com as instruções do fabricante. 

3.1.3 CABO SEM HALOGÊNIO 

! ATENÇÃO 

Tenha extrema atenção ao lidar com os cabos. 

A fim de cumprir as regulamentações locais, são utilizados cabos sem halogênio nesta máquina. Os cabos em halogênio não agridem o meio 

ambiente, mas não são mais fortes do que os cabos convencionais. Esses cabos podem ser danificados em quaisquer dos seguintes casos: 

• O cabo fica preso entre objetos duros como suportes, parafusos, PCBs, e tampas externas. 

• O cabo é esfregado em um objeto duro, como suportes, parafusos, PCBs, e tampas externas. 

• O cabo é arranhado com um objeto duro, como suportes, parafusos, PCBs, tampas externas, chaves de fenda e unhas. 

3.1.4 PCU (UNIDADE FOTOCONDUTORA) 

A PCU é formada pelo cilindro OPC (Fotocondutor Orgânico), cilindro de carga, unidade de desenvolvimento 
e componentes de limpeza. Observe as seguintes precauções ao lidar com a PCU. 

1.   Nunca toque a superfície do cilindro com as mãos nuas. Se a superfície do cilindro estiver suja ou se você 
o houver tocado acidentalmente, limpe com um pano seco, ou limpe-o com algodão molhado e então 
seque com um pedaço de pano. 
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PRECAUÇÕES 

2. Nunca use álcool para limpar o cilindro. O álcool dissolverá a superfície do cilindro. 
3. Guarde a PCU em um local fresco e seco. 
4. Não exponha o cilindro a gases corrosivos (amônia, etc). 
5. Não agite uma PCU usada, já que isso pode fazer com que o toner e o revelador se 

derramem. 
6. Elimine os componentes de PCU usados de acordo com as regulamentações locais. 

3.1.5 ROLO DE TRANSFERÊNCIA 

1. Nunca toque a superfície do rolo de transferência com as mãos nuas. 
2. Tenha cuidado para não riscar o rolo de transferência, pois a superfície se 

danifica facilmente. 

3.1.6 UNIDADE DE SCANNER 

1. Use álcool ou limpador de vidro para limpar o vidro de exposição e de escaneamento. 
Isso reduzirá a carga estática sobre o vidro. 

2. Use uma escova de sopro ou um pedaço de algodão umedecido com água para 
limpar os espelhos e as lentes. 

3. Tome cuidado para não encurvar nem dobrar o cabo da fita da lâmpada de 
exposição. 

4. Não desmonte a unidade da lente. Isso fará com que a lente e a imagem de cópia 
fiquem fora de foco. 

5. Não gire nenhum dos parafusos posicionadores do CCD. Isso fará com que o CCD 
fique mal alinhado. 

3.1.7 UNIDADE DE LASER 

1. Não afrouxe nem ajuste os parafusos que fixam o painel acionador do LD na unidade 
do LD. Isso fará com que a unidade do LD fique fora de ajuste. 

2. Não ajuste os resistores variáveis na unidade do LD, já que são permanentemente 
ajustados na fábrica. Se for necessária a substituição do painel acionador do LD, 
substitua a unidade inteira do LD. 

3. Mantenha o espelho poligonal e a lente toroidal livres de poeira. O desempenho do 
laser é muito sensível à poeira nesses componentes. 

4. Não toque o vidro de blindagem, as lentes, ou a superfície do espelho poligonal com 
as mãos nuas. 

3.1.8 UNIDADE DE FUSÃO 

1. Após instalar o termistor de fusão, certifique-se de que esteja em contato com o 
cilindro quente e que o cilindro pode girar livremente. 

2. Tenha cuidado para evitar danos às lingüetas do separador do cilindro quente e suas 
molas de tensão. 

3. Não toque a lâmpada e os cilindros de fusão com as mãos nuas. 
4. Certifique-se de que a lâmpada de fusão esteja posicionada corretamente e que não 

toca a superfície interna do cilindro quente. 
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FERRAMENTAS ESPECIAIS E LUBRIFICANTES 

3.1.9 ALIMENTAÇÃO DO PAPEL 

1. Não toque a superfície dos cilindros de alimentação do papel. 
2. A fim de evitar colocações erradas, as bordas laterais e traseira de cada 

bandeja de papel devem estar posicionadas corretamente, para alinhar-se 
com o tamanho do papel colocado. 

3.2   FERRAMENTAS ESPECIAIS E LUBRIFICANTES 
 

Número da Peça Descrição Qtde. 
A1849501 Ferramentas de Ajuste Ótico (2 

peças/conjunto) 
1 conjunto 

A2929500 Quadro de Testes – S5S (10 peças/conjunto) 1 conjunto 
VSSM9000 Multímetro Digital - Fluke 87 1 
N8036701 Cartão de Memória Flash (4MB) 1 
N8031000 Caixa para Cartão de Memória Flash 1 
A2579300 Graxa Barrierta - S552R 1 
52039501 Graxa de Silicone G-501 1 
G0219350 Conector loopback 1 
B6455010 Conjunto de Cartões SD 1 
B6456700 Adaptador de Cartões SD BN-SDAA2 1 

B6456800 Ativador de Saída de Cartão USB SD BN-SDCE2 1 
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TAMPA EXTERNA E PAINEL DE OPERAÇÕES 

3.3   TAMPA EXTERNA E PAINEL DE OPERAÇÕES 

3.3.1  TAMPA DO ROLO DE IMPRESSÃO 

 

1. Erga a tampa do rolo de impressão [A]. 

2. Desengate as duas travas [B]. 
NOTA: Para desengatar, pressione as presilhas [C] e então empurre a trava para 
trás. 

3. Solte a tampa do gancho [D] 

3.3.2 TAMPA EXTERNA 

1. Tampa do cartão de memória 
[A] (símbolo x 1) 

2. Tampa externa [B] (símbolo x 5) 

B129 Series/B044 Series 3-4 SM 

 

[A] 

[B] 

 

[B] 



  

TAMPA EXTERNA E PAINEL DE OPERAÇÕES 

3.3.3 BANDEJA DE CÓPIAS 

! ATENÇÃO 
Garanta que os cabos embaixo da bandeja de cópias estejam posicionados 
antes de montar a copiadora novamente. Se esses cabos ficarem presos 
entre a bandeja de cópias e a tampa interna, podem ficar seriamente 
danificados. 

 

1. Abra a porta dianteira [A]. 

2. Bandeja de cópias [B] 
(símbolo 1) 

Nova Montagem 

Há vários cabos embaixo da extremidade dianteira da bandeja de cópias. Para 
colocar esses cabos no lugar correto, puxe cuidadosamente os cabos para o lado 
esquerdo (na direção da PSU) e segure-os lá, enquanto você fixa a bandeja de 
cópias. 

3.3.4 PLACA DE ESCALA 

NOTA: A placa de escala é 
SOMENTE para os 
seguintes modelos: 

• O modelo de 
copiadora/impressora/scanner 
(B169) 

• O modelo básico (B129) na 
Europa 
• Os modelos B044 e B045. 

1.   Placa de escala [A] (símbolo x 2) 
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TAMPA EXTERNA E PAINEL DE OPERAÇÕES 

3.3.5 PAINEL DE OPER AÇÕES E TAM PAS SUPERIORES  

-[C ] 

[D] 

1. T am pa trase ira  (•  3 .3 .2 ) 

2. D eslize  a  tam pa superior esquerda [A ] para  a parte  de trás. 

3. ( B 1 2 9 / B 1 3 0 / B 1 6 8 / B 1 6 9 )  E s c a l a  t r a s e i r a  [ B ]  ( símbolo x 3)  

4. R em ova o enca ixe de m eta l [C ] (símbolo x 1), e o  braço da tam pa do ro lo  de 

im pressão [D ]. 

5. D eslize  a  tam pa superior d ire ita  [E ] para  a  parte de trás. 

6. Tam pa d iante ira  esquerda [F ] (m odelo  básico [B129]: símbolo x 2) ou pa ine l 
m ultifunções (outros m odelos [B 130 /B 16 8 /B 1 69 ]: símbolo x 2 , símbolo x 2 ) 

NOTA: O  m odelo  B 130 está  m ostrado na ilustração acim a. 

7. P a in e l d e  o p era çõ e s [G ] (símbolo 4 , símbolo x  1 ) 

8. Tam pa d iante ira  d ire ita  [H ] 
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TAMPA EXTERNA E PAINEL DE OPERAÇÕES 

3.3.6 PORTA DIREITA 

1. Abra a porta direita [A]. 

2. Solte a alça [B]. 

3. Porta direita (Uix1) 

 

3.3.7 BANDEJA DE PASSAGEM 

NOTA: Procedimento não aplicável ao 
Modelo B045. 

1. Pressione os trilhos de espera [A] para dentro. 

2. Remova a bandeja de passagem [B]. 
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TAMPA EXTERNA E PAINEL DE OPERAÇÕES 

3.3.8 SENSOR DA TAMPA DO ROLO DE IMPRESSÃO 

1. Tampa traseira (•  3.3.2) 

2. (B129/B130/B168/B169) Escala 
traseira (•  3.3.5) 

3. Sensor da tampa do rolo de 
impressão [A] (símbolo x 1) 
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UNIDADE DE SCANNER 

3.4   UNIDADE DE SCANNER 

NOTA: Para limpar os espelhos e as lentes, use sempre apenas uma escova de 
sopro ou algodão molhado. 

3.4.1  VIDRO DE EXPOSIÇÃO 

NOTA: Para limpar o vidro de exposição, use sempre apenas álcool ou limpador 
de vidro. 

Máquinas não ADF  

1. Tampa traseira (•  3.3.2) 

2. Placa de escala (•  3.3.4) 

3. Vidro de exposição [A] 

Máquinas equipadas com ADF 

1. Tampa traseira (•  3.3.2) 

2. Escala traseira 
(B129/B130/B168/B169), tampa 
superior direita (•  3.3.5) 

3. Vidro de exposição [A] 

Nova montagem 

Garanta que a marcação no vidro esteja no canto traseiro esquerdo, e que a borda 
esquerda do vidro esteja alinhada frente à saliência de apoio [B] no quadro. 

Ajuste 

Ao substituir a placa branca, faça o Scan Auto Adjustment (•  SP4-428-001). 
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UNIDADE DE SCANNER 

3.4.2 BLOQUEIO DE LENTES 

ATENÇÃO: 1) NÃO desmonte o bloqueio de lentes. O bloqueio de lentes é ajustado precisamente antes 
da remessa. 

2) NÃO toque os parafusos no CCD. O CCD é ajustado precisamente antes da 
remessa. 

1. Vidro de exposição (•  3.4.1) 

2. Tampa dianteira esquerda, painel de 
operação do fax, painel de operações (•  
3.3.5) 

3. Libere o cabo dos quatro grampos [A]. 

4. Bloqueio de lentes [B] (símbolo x 4, 1 cabo 
plano) 

NOTA: 1) Não afrouxe os parafusos de trava 
pintados que seguram a lente na 
posição. 2) Depois de instalar um 
novo bloqueio de lentes, faça ajustes 
de cópia (•  3.14). 

3.4.3 LÂMPADA DE EXPOSIÇÃO, PAINEL ESTABILIZADOR DA 
LÂMPADA 

NOTA: NÃO dobre o cabo de exposição na lâmpada de exposição. 

1. Vidro de exposição (•  3.4.1) [E] 

2. Tampa dianteira esquerda, painel de operação do 
fax (•  3.3.5) 

3. Deslize o primeiro scanner para uma posição na 
qual a lâmpada e o scanner estejam livres das 
tampas de metal. 

4. Desconecte o conector da lâmpada [A]. 

5. Remova qualquer um dos itens abaixo ou ambos: 
 

• Lâmpada de exposição [B] (símbolo x 1 [C]) 
• Painel estabilizador da lâmpada [D] (I3 x 2 [E],1 

cabo plano) 

[B] 
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UNIDADE DE SCANNER 

3.4.4 MOTOR DO SCANNER 

(B129/B130/B168/B169) 

1. Tampa traseira (•  3.3.2) 

2. Escala traseira, tampa superior direita (•  
3.3.5) 

(B044/B045/B046) 

1. Tampa direita (•  3.3.5, passo 5). 
Prossiga para o passo 3 deste 
procedimento. 

3. Motor do scanner [A] (símbolo x 3, 1 
mola, 3 
retentores de parafuso, símbolo x 1) 

NOTA: Ao reinstalar: Deixe os parafusos um pouco frouxos, coloque a mola no 
lugar e aperte os parafusos. 

3.4.5 SENSOR DO SCANNER 
HP 

1. Tampa traseira (•  3.3.2) 

2. Tampa esquerda (•  3.3.5) 

3. Placa de escala (•  3.3.4) ou 
tampa DF traseira inferior [A] 
(símbolo x 2) 

4. Sensor do scanner HP 
[B] (símbolo x 1) 
NOTA: Tire o primeiro 
scanner da posição original 
se você tiver dificuldade 
para remover o sensor. 
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UNIDADE DE SCANNER 

3.4.6 AJUSTE DO ALINHAMENTO DO SCANNER 

1. Tampa traseira (•  3.3.2) 

2. Escala traseira, tampa superior direita, 
tampa dianteira esquerda, painel de 
operação do fax, painel de operações 
(•  3.3.5) 

3. Vidro de exposição (•  3.4.1). 

4. Afrouxe os 2 parafusos que seguram 
as correias do 1º e do 2 º scanner no 
lugar. 

5. Deslize o 1º e o 2 º scanner, de forma que todos os quatro itens abaixo 
estejam aproximadamente alinhados nas partes dianteira e traseira: 
• O orifício da tampa da copiadora 
• O orifício no 1º scanner 
• O orifício direito no canto, no 2º scanner 
• O orifício na base do scanner 

6. Insira as duas ferramentas de ajuste ótico [A], e 
ajuste os scanners conforme necessário, de forma 
que as ferramentas passem através de todos os 
quatro orifícios. 

7. Aperte os dois parafusos que você 
afrouxou no passo 2 acima, de forma 
que as correias fiquem firmemente 
presas no lugar. 

8. Remova as ferramentas de ajuste. 
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FUSÂO 

3.5   FUSÃO 

3.5.1 UNIDADE DE FUSÃO 

! ATENÇÃO 
Antes de manusear a unidade de fusão, garanta que a unidade esteja fria o 
suficiente. A unidade de fusão pode ficar muito quente. 

NOTA: Garanta que a chave de força principal esteja desligada, e que a 
máquina esteja desplugada, antes de prosseguir. 

1. Bandeja de cópias (•  3.3.3) 

2. Abra a porta direita. [A]\ 

3. Tampa do conector [A] (símbolo x 1) 
NOTA: Ao reinstalar, prenda o fio terra. 

4. Unidade de fusão [B] (símbolo x 2, 
símbolo x4) 

3.5.2 SENSOR 
DE SAÍDA 

1. Unidade de fusão (•  
3.5.1) 

2. Sensor de saída [A] 
(símbolo x 1) 
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FUSÃO 

3.5.3 LINGÜETAS DO SEPARADOR DO CILINDRO QUENTE 

ATENÇÃO: Tenha cuidado redobrado para não danificar as lingüetas do 
separador do cilindro quente e as molas de tensão. 

 

1. Unidade de fusão (•  3.5.1) 

2. Separe a unidade de fusão em duas seções: a seção do cilindro quente [A] e 
a seção do cilindro de pressão [B] (símbolo x 2). 
NOTA: Após remover os parafusos, abaixe a seção do cilindro de pressão em 

cerca de metade da distância e então deslize-o em direção ao lado 
dianteiro, para soltá-lo. 

3. (B129/B130/B168/B169) Cilindros de apoio [C] 

4. Lingüetas do separador do cilindro quente [D] 
NOTA 1: Remova o espaçador [E] se você estiver removendo o conjunto do cilindro 
quente (•  3.5.4). 
NOTA 2: Para remover a lingüeta direita, primeiro remova o espaçador de plástico [E]. 
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FUSÃO 

3.5.4 CILINDRO QUENTE & LÂMPADA DE FUSÃO 

ATENÇÃO: NÃO toque a lâmpada de fusão e os cilindros com as mãos nuas. 

1. Lingüetas do separador do 
cilindro quente e espaçadores (
•  3.5.3) 

2. Conjunto do cilindro quente [A]( 
símbolo x2) 

3. Lâmpada de fusão [B] 

 NOTA 1: Ao montar novamente, 
verifique se a direção da lâmpada de 
fusão está correta [C][D]. 

NOTA 2: Os modelos 
B044/B045/B046 possuem uma 
lâmpada de fusão. Os modelos 
B129/B130/B168/B169 possuem 
duas lâmpadas. 

4. Cilindro quente [C] (2 anéis 
C, 1 espaçador, 1 engrenagem, 2 
buchas, 1 tampa [D]) 

Nova montagem 

Tenha cuidado para garantir que: 
• A lâmpada de fusão esteja posicionada corretamente. 
• A lâmpada de fusão não toque a parte interna do cilindro quente. 

SM 3-15 B129 Series/B044 Series 

 

 

[B] 

[C] 



  

FUSÃO 

3.5.5 TERMOINTERRUPTOR E TERMISTOR 

 

B129/B130/B168/B169 

1. Conjunto do cilindro quente (•  3.5.4) 

2. (somente B044/B045/B046) Termofusível [D] (símbolo x 2) 

3. Termointerruptores [A][B] (símbolo x 2 para cada) 

4. Termistor [C]  (símbolo 1) 

Nova montagem 

Certifique-se do seguinte: 
• O termistor está em contato com o cilindro quente. 
• O cilindro quente gira suavemente. 

 

B044/B045/B046 
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FUSÂO 

3.5.6 CILINDRO DE PRESSÃO 

1. Remova a unidade de fusão 
(símbolo 3.5.1). 
Separe a unidade de fusão em 
duas seções (símbolo 3.5.3). 

2. Guia da entrada de fusão [A] 
 

3. 2 molas [B][C] 

4. 2 braços de pressão [D][E] 

5. Buchas [F] 

(B044/B045/B046: x2) 

(B129/B130/B168/B169: x1) 

6. Cilindro de pressão [G] 

[F] 
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FUSÃO 

3.5.7 AJUSTE DA FAIXA DE APERTO 

Verificar a faixa de aperto garante que a unidade de fusão esteja em boas 
condições e apropriadamente instalada (principalmente se o cilindro quente e o 
cilindro de pressão estão corretamente instalados). 

1. Ative o modo SP. 

2. Selecione SPI-109-001. 
3. Especifique "1." 

4. Aperte a tecla OK. 

5. Aperte a tecla (símbolo). O modo cópia está ativado. 

6. Coloque uma folha OHP na bandeja de passagem. 

7. Aperte a tecla (símbolo). A copiadora pega a folha OHP, e espera entre o cilindro 
quente e o cilindro de pressão por cerca de 20 segundos. 

8. Espere até que a folha OHP seja liberada. 

9. Aperte a tecla (símbolo). 

10. Certifique-se de que esteja selecionado 

SP1-109-001. 

11.Especifique "0." 

12. Aperte a tecla OK. 

13. Saia do modo SP. 

Você deverá ver uma listra opaca na folha OHP. É o traço da faixa de aperto. A 
faixa de aperto normal é simétrica à folha OHP. Ambas as extremidades são um 
pouco mais espessas do que o centro. 
NOTA 1: Não há especificações ou padrões para a faixa de aperto desta copiadora. 
NOTA 2: Se a faixa não estiver como descrito acima, mude a posição dos ganchos das 
molas (um em cada lado do cilindro de pressão). Verifique então a faixa de aperto 
novamente. (Quanto mais elevada a posição do gancho, maior a tensão produzida.) 
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FUSÃO 

3.5.8 MOTOR DUPLO (B129/B130/B168/B169) 

1. Tampa traseira (•  3.3.2) 

2. Motor duplo (símbolo x 1, símbolo x 2) 

3.5.9 SOLENÓIDE DE LIBERAÇÃO 
DO CONTATO 
(B129/B130/B168/B169) 

1. Tampa traseira (•  3.3.2) 

2. Painel de fornecimento de 
energia de alta tensão (•  3.8) 

3. Solenóide de liberação do 
contato (1 mola, símbolo x 1 )  
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PCU E LÂMPADA DE ESFRIAMENTO 

3.6   PCU E LÂMPADA DE ESFRIAMENTO 

Tenha cuidado ao manusear a unidade fotocondutora (PCU): 
• Não toque o cilindro OPC com as mãos nuas. Quando o cilindro OPC estiver sujo, 

limpe-o com um pano seco, ou limpe-o com algodão molhado e então seque-o com 
um pano seco. 

• Não use álcool ou quaisquer outros produtos químicos para limpar o cilindro OPC. 
Essas substâncias danificam a superfície do cilindro OPC. 

• Guarde as PCUs em um local fresco e seco. 
• Não exponha a OPC a nenhum gás corrosivo, como amônia. 
• Não agite uma PCU usada. O toner e o revelador remanescentes podem se derramar. 
• Elimine as PCUs usadas de acordo com os regulamentos locais. 

3.6.1  PCU 

1. Abra a porta direita. 
NOTA: A PCU pode emperrar se 

você tentar removê-la com 
a porta dianteira fechada. 

2. Abra a porta dianteira. 

3. Remova o suporte do frasco de 
toner. 
NOTA: Limpe todo o toner que se 
derramou para fora da área do 
frasco do toner e o interior da porta 
dianteira. 

4. Puxe a PCU para fora 
[A](símbolo x1). 

5. Depois de instalar a nova PCU, 
remova o isopor e as etiquetas (•  
1.2.2). 

 

Inicialização 

Depois de ligar a chave de força principal, a copiadora inicializa automaticamente a nova PCU. 
Tenha cuidado enquanto a copiadora estiver executando a inicialização: 
• Não desligue a chave de força principal. 
• Não abra nem remova as tampas externas. 
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PCU E LÂMPADA DE ESFRIAMENTO 

3.6.2 LÂMPADA DE ESFRIAMENTO 

[A]' 

1. PCU (•  3.6.1) 

2. Lâmpada de esfriamento [A] 
(Símbolo x 1) 
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MECANISMO DE ABASTECIMENTO DO TONER 

3.7   MECANISMO DE ABASTECIMENTO DO TONER 

[D]\ [C] 

1. Suporte do frasco do toner 

2. Bandeja de cópias (•  3.3.3) 

3. Tampa traseira (•  3.3.2) 

4. Desconecte o conector em C19 
sobre o BICU. 

5. Empurre o acoplador do 
mecanismo [A] para o lado de 
trás e remova o anel de fixação 
[B] da parte de trás da copiadora. 

6. Acoplador e mola [C] 

7.   Remova o cone e a mola (somente B044/B045/B046). Erga o suporte de 
abastecimento do toner [D] e remova-o. 
NOTA: Ao remover, observe como o fio passa pelo grampo e observe 

também onde ele passa através da parte de trás da máquina. 

3.8 QUADRO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DE ALTA TENSÃO 

1. Tampa traseira (•  3.3.2) 

2. Quadro de fornecimento de energia 
de alta tensão [A] 

(todos símbolo, símbolo x4) 

NOTA: Remova a folha de isolamento[B] se for remover o solenóide de liberação 
do contato (•  3.5.9) ou a tampa da engrenagem (•  3.10.7). 
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EXAUSTOR E MOTOR PRINCIPAL 

3.9   EXAUSTOR E MOTOR PRINCIPAL 

3.9.1  EXAUSTOR 

1. Tampa traseira (•  3.3.2) 

2. Exaustor [A] (símbolo x 2, símbolo x 1) 
NOTA: Ao montar novamente, 
garanta 

que a seta [B] no quadro 
aponte para o lado de trás. A 
seta indica a direção do fluxo 
de ar. 

3.9.2 MOTOR PRINCIPAL 

1. Tampa traseira (•  3.3.2) 

2. Quadro de fornecimento de energia 
de alta tensão 
(•  3.8) 

3. Placa de aterramento [A] (símbolo x 1) 

4. Motor principal com a tampa da 
engrenagem [B] (símbolo x 1, símbolo 
x 7, símbolo x 2, 2 buchas) 

 

5. Todas as engrenagens [C] 

6. Motor principal [D] (símbolo x 4) 

Nova montagem 

Fixe o motor principal antes de fixar as 
engrenagens. 
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ALIMENTAÇÃO DO PAPEL 

3.10 ALIMENTAÇÃO DO PAPEL 

3.10.1   CILINDRO DE ALIMENTAÇÃO DO PAPEL E APOIO DE FRICÇÃO 

Tenha cuidado ao manusear a bandeja de papel ou o cilindro de alimentação do papel: 
• Não toque a superfície dos cilindros de alimentação do papel. 
• Para evitar entupimentos de papel, garanta que as bordas laterais e traseiras 

estejam corretamente ajustadas dentro da bandeja de papel. 

1. Bandeja de papel 

2. Eixo [A]( símbolo)x1) 
3. Remova um dos dois ou ambos os 

itens: 
 

• Cilindro de alimentação do papel 
[B] 

• Apoio de fricção [C] 

3.10.2   SENSOR DE FIM DE PAPEL 

1. Bandeja de papel 

2. Abra a porta direita. 

3. PCU(•  3.6) 

4. Sensor de fim de papel [A] (símbolo x 1) 

[A] 
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ALIMENTAÇÃO DO PAPEL 

3.10.3   SENSOR DE REGISTRO 
1. Bandeja de papel. 

2. Abra a porta direita. 

3. Abra a guia do papel [A]. 
NOTA: Remova a guia do papel (Clipe x 1) se você tiver dificuldade para 

remover o sensor de registro. 

4. Contato do sensor de registro [B] 

5. Sensor de registro [C] (símbolo x 1) 
NOTA: Desconecte o conector [D]) se você tiver dificuldade para remover o 

sensor de registro. 

3.10.4 SENSOR DO FIM DO PAPEL DE PASSAGEM 

NOTA: Este procedimento não se aplica ao modelo B045. 

1. Porta direita (•  3.3.6) 

2. Compartimento do sensor [A] 

3. Sensor do fim do papel de passagem [B] (símbolo x 1) 
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ALIMENTAÇÃO DO PAPEL 

3.10.5  CILINDRO DE ALIMENTAÇÃO DE PASSAGEM 

NOTA: Este procedimento não se aplica ao modelo B045. 

1. Porta direita (•  3.3.6) 

2. Gire o recipiente do cilindro do 

alimentador de cabeça para baixo (símbolo x 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. Eixo do cilindro de alimentação [B] (2 
lingüetas de encaixe [C], 1 espaçador [D]) 

4. Cilindro do alimentador de passagem [E] 
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ALIMENTAÇÃO DO PAPEL 

3.10.6 MECANISMO DE ALIMENTAÇÃO DE PASSAGEM E APOIO 
DE FRICÇÃO 

NOTA: Este procedimento não se aplica ao modelo B045. 

1. Tampa traseira (•  3.3.2) 

2. Porta direita (•  3.3.6) 

3. Desconecte o conector de 
alimentação de passagem [A] (CN93). 

4. Recipiente do cilindro de alimentação 
de passagem [B] (símbolo x 2) 

5. Mecanismo de alimentação de 
passagem [C] (símbolo x 1) 

6.   Apoio de fricção de passagem [D] 
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ALIMENTAÇÃO DO PAPEL 

3.10.7 ALIMENTAÇÃO DO PAPEL E MECANISMOS DE REGISTRO 

1. Bandeja de papel 

2. Quadro de fornecimento de energia de alta 
tensão 
(•  3.8) 

3. Placa de aterramento [A] (símbolo x 1) 

4. Tampa da engrenagem [B] (símbolo x 1, símbolo 
x 7, símbolo x 2, 2 buchas) 
NOTA: Não remova o motor principal 

da tampa da engrenagem.    [A] 

[C] 

[E]      /[D] 
 

5. Placa de aterramento [C] (símbolo x 1) 

6. Empurre lentamente o suporte do 

mecanismo [D] e remova o mecanismo de 

registro 

[ E ] ( símbolo) x 1 ,  símbolo 1). 

7. Mecanismo de alimentação do papel [F] 

[F]' 
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TRANSFERÊNCIA DE IMAGENS 

3.11 TRANSFERÊNCIA DE IMAGENS 

3.11.1   ROLO DE TRANSFERÊNCIA 

ATENÇÃO: 1) Não toque o rolo de transferência com as mãos nuas. 
2) Não risque o rolo de transferência. Isso exigirá a substituição do rolo 

de transferência. 

[BK 

1. Porta direita (•  3.3.6) 

2. Erga as alavancas [A][B] nas 
extremidades do rolo de 
transferência de imagens. 

3. Libere o rolo de transferência de 
imagens[C]. 

NOTA: Ao montar novamente, 
garanta que as molas [D] 
estejam nas posições 
originais. 

3.11.2   SENSOR ID E CILINDRO DUPLO 

1. Porta direita (•  3.3.6) 

2. Guia inferior [A] 

3. Suporte de cilindros 

intermediários [B][C] 

4. Cilindro intermediário [D] 

5. Guia do cilindro [E] 

6. Unidade de transferência [F] 

7. Engrenagem de direção única 
[G] (símbolo x 1) 

8. Cilindro duplo [H](símbolo x1,  3 
buchas) 
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TRANSFERÊNCIA DE IMAGENS 

9.   Sensor ID [A] (símbolo x 1) 

[A]- 

3.11.3   PLACA DE SAÍDA 

1. Porta direita (•  3.3.6) 

2. Placa de saída [A]. 
NOTA: Se necessário, use pinça ou 

alicate de ponta fina para 
remover a placa de saída. 
Garanta que a placa não se 
danifique de nenhuma forma. 
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CAIXA DO CONTROLADOR E BICU (B129/B130/B168/B169) 

3.12 CAIXA DO CONTROLADOR E BICU (B129/B130/B168/B169) 

Observe que o modelo básico (B129) e os demais modelos (B130, B168, B169) 
possuem componentes diferentes. A tabela relaciona os componentes e a 
manutenção necessária. 
 

Modelo BICU 
NVRAM 

Caixa do 
Controlador 

Controlador 
NVRAM 

Manutenção 

Básico Instalado Nenhum Nenhum Salve os dados do NVRAM para um cartão de 
memória antes de substituir o NVRAM. 

Outros Nenhum Instalado Instalado Salve os dados do NVRAM para um cartão 
SD antes de substituir o NVRAM. 

 

1. Quando for substituir o NVRAM, salve os dados do NVRAM. 
• Do BICU NVRAM para um cartão de memória (•  5.1.9) 
• Do controlador NVRAM para um cartão SD (•  5.2.3) 

 

2. Tampa traseira (•  3.3.2) 

3. Tampa BICU [A] (modelo básico [B129]: símbolo x 3) ou caixa do controlador [B] 
(outros modelos [B130/B168/B169]: símbolo x1, símbolo x 5) 
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CAIXA DO CONTROLADOR E BICU (B129/B130/B168/B169) 

NOTA: 1) Ao substituir o painel de controle, 
remova o NVRAM [A] do antigo painel 
de controle. Instale o NVRAM no novo 
painel de controle. 

2) Não altere as configurações da chave de 
inclinação. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Placa de aterramento [B] (símbolo x 2) 

5. BICU [C] (todos símbolo, 2 cabos 
planos, símbolo x6) 

NOTA: O modelo básico possui um 
NVRAM no BICU. Ao substituir o 
BICU, remova o NVRAM [D] do 
painel. Instale o NVRAM no novo 
painel. 

6.   Quando houver substituído o NVRAM, copie os dados salvos para o NVRAM. 
• De um cartão de memória para o NVRAM (•  5.1.9) 
• De um cartão SD para o NVRAM (•  5.2.3) 
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UNIDADE DE CONTROLE DE FUNÇÕES (FCU) (B044/B045/B046) 

3.13 UNIDADE DE CONTROLE DE FUNÇÕES (FCU) 
(B044/B045/B046) 

NOTA: 1) Antes de iniciar a substituição, use SP5-824 para salvar os dados do usuário 
SRAM da FCU existente para um cartão de memória flash. Depois de terminar a 
substituição, use SP5-825 para recarregar os dados do cartão para o SRAM na 
nova FCU. Para instruções, vide Itens 5.1.8. 2) Substituição de FCUs envio com 
a chave de ligação direta da bateria ajustada na posição OFF. Certifique-se de 
mudar a chave de ligação direta para a posição ON antes de instalar a 
substituição da FCU. 

 

Máquina sem fax 

Máquina –equipada 
com fax: 

[D] 

[C] 

1. Tampa traseira (•  3.3.2) 

2. Placa da tampa da FCU [A] (7 parafusos em máquinas em fax, 8 em máquinas 
equipadas com fax) 

NOTA: Nas máquinas equipadas com fax, primeiro solte o conector NCU [B], e então 
desparafuse a placa da tampa e remova a tampa juntamente com a NCU. 
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UNIDADE DE LASER 

3. FCU [C] (todos os conectores, 2 cabos planos, símbolo x 6) 

NOTA: Se for instalado um DIMM opcional na FCU, remova-o e instale-o na 
nova FCU. (•  1.6) 

4. Antes de instalar o novo painel, ajuste a chave de ligação direta da bateria TB1 do 
novo painel [D] na posição ON. 

3.14 UNIDADE DE LASER 

! AVISO 
desligue a chave de força principal e desplugue a copiadora antes de 
iniciar a substituição. O raio laser pode ferir gravemente seus olhos. 

ATENÇÃO: 1) NÃO toque os parafusos na placa LD na unidade LD. NÃO tente ajustar 
nenhuma peça da unidade LD. A unidade LD é ajustada precisamente 
antes do envio. 

2) NÃO toque o espelho poligonal, o vidro de blindagem, nem as lentes 
com as mãos nuas. 

3.14.1   LOCALIZAÇÃO DO DECALQUE DE ATENÇÃO 
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UNIDADE DE LASER  

3.14.2  PSU 

1. Abra a porta dianteira. 

2. Bandeja de cópias (•  3.3.3) 

3. Conjunto PSU [A] (símbolo x 4, 

símbolo x 8) 

PSU [B] (símbolo x 1, símbolo x 6) 
NOTA: Os modelos na América 

do Norte não têm 
conector. 
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UNIDADE DE LASER 

3.14.3  UNIDADE DE LASER 

1. PSU(•  3.13.2) 

2. Suporte do frasco de toner 

ou THM 

3. Unidade de laser [A] (símbolo 

x 3, símbolo x 2) 

 

 

NOTA: Ao montar novamente, garanta 
que o cabo [B] passe sob a 
unidade. Garanta que não haja 
fios na frente da janela de vidro 
da unidade. 

3.14.4  UNIDADE LD E MOTOR DO ESPELHO DE 
POLÍGONO 

1. Unidade de laser (•  3.13.3) 

2. Tampa da unidade de laser [A] (símbolo x 2, 1 
placa de aterramento) 

3. Unidade LD [B] (símbolo x 2) 

4. Motor do espelho de polígono [C] 
(símbolo x 4) 

Nova montagem 

Verifique se o espelho de polígono e a 
lente toroidal estão limpos. Poeira ou 
outros corpos estranhos podem interferir 
na operação da unidade LD. 
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3.15 AJUSTE DA ÁREA DE IMAGENS DE CÓPIAS 

Ajuste a área de imagens de cópias conforme quaisquer das seguintes condições: 
• Você eliminou os dados do motor (SP5-801-002 ou SP5-998-001). 
• Você substituiu quaisquer dos seguintes componentes: 

 

• Primeiro scanner ou segundo scanner 
• Bloqueio de lente 
• Motor de scanner 
• Motor do espelho de polígono 
• Bandeja de papel 

3.15.1   IMPRESSÃO 

Garanta que o papel esteja corretamente colocado em cada bandeja de papel 
antes de prosseguir com o procedimento de ajuste neste item. 
Ajuste do Registro 

Use o Padrão da Área de Apara (SP5-902-001 > 10) para este ajuste. 

1. Imprima o padrão de testes, com o papel alimentado *• / 
a partir da bandeja de papel regular. 

2. Imprima o padrão de testes, com o papel 
alimentado a partir da bandeja de passagem. 

3. Imprima o padrão de testes, selecionando 
impressão dupla. 

4. Meça a distância entre a borda anterior da área da 
imagem e a borda anterior do papel [A]. 
NOTA: O diagrama mostra o papel na bandeja de cópias. Observe que o 

papel tem a impressão virada 
para baixo. 

5. Ajuste o registro da borda anterior 
(SP1-001). 

6. Meça a distância entre a borda lateral 
da área da imagem e a borda lateral 
do papel [B]. 

7. Ajuste o registro de lado para lado 
(SP1-002). 

8. Especifique "0" (zero) no SP5-902-001 
após concluir o procedimento de 
ajuste. 
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[A] 

SP Especificação 
SP1-001-001 (Todas bandejas) 0 ± 2  mm 
SP1-001-002 (Passagem) 0 ± 2  mm 
SP1-001-003 (Dupla) 0 ± 4 mm 

SP Especificação 
SP1-002-001 (1a bandeja) 0 ± 2  mm 
SP1-002-002 (2a bandeja) 0 ± 2  mm 
SP1-002-005 (Passagem) 0 ± 4 mm 
SP1-002-006 (Dupla) 0 ± 4 mm 
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Ajuste da Margem em Branco 

Use o Padrão da Área de Apara (SP5-902-001 > 10) para este ajuste. 

1. Imprima o padrão de testes. 

2. Meça a distância entre as quatro bordas da área 
da imagem e as quatro bordas do papel 
[A][B][C][D]. 
NOTA: O diagrama mostra o papel na bandeja 
de cópias. Observe que o papel tem a impressão 
virada para baixo. 

 
3.   Ajuste a margem em branco (SP2-101). 
 

SP Especificação 

SP2-101-001 (Borda anterior) [A] 2 ± 1,5 mm 

SP2-101-002 (Borda posterior) [B] 2 +2,5/-1,5 mm 

SP2-101-003(Lado Esquerdo)[C] 2 ± 1,5 mm 

SP2-101-004 (Lado Direito) [D] 2 +2,5/-1,5 mm 

NOTA: O "Lado Esquerdo" e o "Lado Direito" estão do lado da mão esquerda e da mão 
direita, respectivamente, ao visualizar a imagem copiada com a borda anterior 
virada para cima. 

4.   Especifique "0" (zero) no SP5-902-001 após concluir o procedimento de ajuste. 

Ajuste da Varredura da Magnificação Principal 

Use o Padrão de Grade (Ponto Simples) (SP5-902-001 > 5) para este ajuste. 

1. Imprima o padrão de testes. 

2. Meça os lados dos quadrados. (Cada lado deverá ter comprimento de 2,7 mm.) 

3. Ajuste a varredura da magnificação 
principal (SP2-998-001: Main Mag-print). 

4. Especifique "0" (zero) no SP5-902-001 
após concluir o procedimento de ajuste. 
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SP Especificação 

SP2-998-001 (Main Mag-print) 100 ± 1 %  
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3.15.2  ESCANEAMENTO 

Antes de ajustar o escaneamento, ajuste a impressão (•  3.14.1). Para ajustar o 
escaneamento, use o quadro de testes A4. 

Ajuste do Registro 

1. Coloque o quadro de testes no vidro de exposição. 
Certifique-se de que o quadro de testes está 
alinhado com as escalas traseira e esquerda 
no vidro de exposição. 

2. Faça uma cópia. 

3. Meça a distância entre a borda anterior da área da 
imagem e a borda anterior do papel [A]. 
NOTA: O diagrama mostra o papel 

na bandeja de cópia. Note que o papel está com a impressão virada 
para baixo. 

4. Ajuste o registro de 
escaneamento da borda anterior. 
(SP4-010-001). 

5. Meça a distância entre a borda lateral da área da imagem e a borda lateral 
do papel [B]. 

6. Ajuste o registro de lado para 
lado (SP4-011-001). 

 

CO    CO    3 

 

Ajuste da Magnificação 

1. Coloque o quadro de testes no vidro de 
exposição. Certifique-se de que o 
quadro de testes está alinhado com as 
escalas traseira e esquerda no vidro de 
exposição. 

2. Faça uma cópia. 

3. Compare a cópia com o original. 

4. Ajuste as magnificações de varredura 
principal e subvarredura. A imagem 
original [A] é magnificada na direção da 
varredura principal [B] ou na direção da 
subvarredura [C] quando você especificar 
um valor maior. 

[A] 

[B] 
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SP Especificação 

SP4-010-001 (LE Scan Regist) 0 ±2  mm 

SP Especificação 
SP4-011-001 (S-to-SScan 
Regist) 

0 ± 2  mm 

[B] 

[A] 
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NOTA: Os diagramas mostram o papel na bandeja de cópias. Note que o 
papel está com a impressão virada para baixo. 

SP Especificação 

SP4-009-001 
(Main Scan Mag) 

± 1.0% 

SP4-008-001 
(Sub Scan Mag) 

± 1.0% 

Ajuste da Densidade Branca Padrão 

Este procedimento ajusta o nível de densidade branca padrão. Ajuste a 
densidade branca padrão após qualquer dos seguintes trabalhos de manutenção: 

• Substituição da placa branca padrão 
• Substituição do BICU 
• Substituição do bloqueio da lente 
• Limpeza de memória (SP5-801-002 [modelo básico], SP5-998-001 

[outros modelos]). 
 

1. Coloque 10 folhas do novo papel A4 no vidro de exposição. 

2. Feche a tampa do rolo de impressão. 

3. Ative o modo SP. 

4. Selecione Cópia SP4-908. 

5. Especifique "1" e aperte a tecla OK. A copiadora ajusta automaticamente 
a densidade branca padrão. 
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3.15.3  AJUSTE DA IMAGEM ADF 

NOTA: Faça o procedimento de ajuste neste item SOMENTE quando o ADF 
estiver instalado na copiadora. 

1. Faça um quadro de testes temporário [A] como 
mostrado no diagrama. Use papel A4/8.5 x 11" 
para isso. 

2. Coloque o quadro de testes temporário no ADF. 

3. Faça a cópia. 

4. Meça a distância entre a borda lateral da área 
da imagem e a borda lateral do papel [A]. 
NOTA: O diagrama mostra o papel na bandeja de 

cópias. Note que o papel está com a 
impressão virada para baixo. 

5. Ajuste o registro de lado para lado(Srg 
para S/Front Regist: SP6-006-001). A área de 
imagens se move para o lado traseiro 
da copiadora quando você especificar 
um valor maior. 

6. Meça a distância entre a parte dianteira da área 
da imagem e a borda anterior do papel [B]. 

7. Ajuste o registro da borda principal 
(Leading Regist: SP6-006-002). A área de imagens se move para o lado 
direito da copiadora quando você especificar um valor maior. 

8. Meça a distância entre a parte traseira da área da imagem e a borda posterior 
do papel [C]. 

9. Ajuste a área apagada na borda posterior (Parte Traseira Apagada: SP6-
006-003). 

10. Compare a cópia com o original. 
11.  Ajuste a magnificação da subvarredura (SP6-006-005). A especificação é ±1,0%. 
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 4.   IDENTIFICAÇÃO/SOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

4.1   CONDIÇÕES DE CHAMADA DE SERVIÇO (CS) 

4.1.1 RESUMO 

Existem quatro níveis de condições de chamada de serviço. 
NOTA: Os modelos B129/B130/B168/B169 utilizarão todos os quarto níveis de 

códigos de serviço. Os modelos B044/B045/B046 utilizam somente os 
Níveis A e B. 

 

Nível Definição Procedimento de Reinicialização 

A A fim de evitar possível dano, a máquina não 
entrará em operação até que o representante 
de serviço reinice o código de CS. 

Ative o modo SP e desligue e 
ligue a chave geral. 

B O desligamento e ligação da chave geral 
reiniciam o código de CS caso o erro seja 
causado por detecção incorreta do sensor. 

Desligue e ligue a chave geral. 

C A máquina opera como de costume, excluindo a 
unidade relacionada à chamada de serviço. 

Desligue e ligue a chave geral. 

D O histórico de CS é atualizado. A 
máquina opera como de costume. 

Não é exibido nenhum código de CS. 
Somente o histórico de CS é atualizado. 

NOTE: 1) Caso um problema envolva placas de circuito, tente resolver o problema 
desconectando e reconectando todos os conectores antes de decidir 
substituir uma placa de circuito. 

2) Caso um problema envolva uma trava de motor, verifique a carga 
mecânica antes de decidir substituir um motor ou um sensor. 

3) Caso esteja trabalhando em uma máquina equipada com fax, o 
desligamento e ligação da energia poderão causar perda de dados 
armazenados na memória. 
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4.1.2 DESCRIÇÕES DE CÓDIGO DE CS 

SOMENTE B129/B130/B168/B169: 
 

Definição No Sintoma Causa Possível 
Erro de correção nível branco/preto da SBU 143 D 
O ajuste automático da SBU falhou em 
corrigir o nível preto. 
O ajuste automático da SBU falhou em 
corrigir o nível branco 20 vezes 
consecutivamente. 

• Lâmpada de exposição 
com defeito 
• Placa branca suja 
• Posição ou largura 
incorreta do 
escaneamento da placa 
branca (• SP4-015) 
• Placa da BICU com 
defeito 
• Placa da SBU com 
defeito 

Erro de comunicação entre a BICU e a SBU 144 B 
A BICU não pode estabelecer 
corretamente comunicação com a SBU. 

• Conexão solta do cabo 
plano entre a BICU e a 
SBU 
• Cabo plano com defeito entre 
a BICU e a SBU 
• BICU com defeito 
• SBU com defeito 

Erro de ajuste automático da SBU 145 D 
Os níveis brancos da placa branca e o papel 
branco são extraordinariamente diferentes 
durante o Ajuste Automático de 
Escaneamento ( • SP4-428-001). 

• Lâmpada de exposição 
com defeito 
• Placa branca suja 
• Posição ou largura 
incorreta do 
escaneamento da placa 
branca (• SP4-015) 
• Placa da BICU com 
defeito 
 Erro de transferência de imagem 193 B 

Imagens escaneadas não são transferidas à 
memória do controlador em um minuto. 

• Placa da BICU 
com defeito 
• Placa do 
controlador com 
defeito 

Erro de endereço de memória 198 B 
A BICU não recebe o relatório de endereço de 
memória do controlador em um minuto. 

• Inconsistência entre o 
firmware da BICU e o 
firmware do controlador 
• BICU com defeito 
• Controlador com defeito Nenhum erro de sinal de escrita (F-GATE) a laser 321 B 

O módulo de interrogação não detecta o sinal 
de escrita a laser (F-GATE), firmando depois 
que o laser atravessa 5 mm do ponto de início 
na superfície do cilindro 

• BICU com defeito 
• Conexão solta no controlador 
do fax ou controlador da 
impressora 
• Controlador de fax ou 
controlador da impressora com 
defeito Erro de superaquecimento na lâmpada dos fusíveis 545 A 

Depois que a temperatura de fusão atingir a 
meta, a lâmpada do conjunto de fusíveis 
permanece acesa por 12 segundos. 

• Termistor com defeito 
• Instalação incorreta do 
termistor 
• Unidade de fornecimento de 
energia com defeito 
• 

Erro no motor do exaustor 590 B 
O motor do exaustor está travado por cinco 
segundos. 

• Conexão solta do motor do 
exaustor 
• Sobrecarga 
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Definição No Sintoma Causa Possível 

Erro de comunicação no CSS 630 D 
Ocorre um erro quando a copiadora está 
tentando se comunicar com o CSS. 

• Erro de comunicação na linha pública 

Erro de bilhetagem 1 632 C 
Ocorre um erro durante a comunicação com 
o dispositivo de bilhetagem do MF. 

• Dispositivo de bilhetagem com 
defeito 
• Conexão solta Erro de bilhetagem 2 633 C 

Depois que o controlador estabelecer 
comunicação com o dispositivo de 
bilhetagem do MF, o dispositivo de 
bilhetagem do MF emite um sinal de 
parada. 

• Dispositivo de bilhetagem com 
defeito 
• Conexão solta 

Erro na RAM de bilhetagem 634 C 
Ocorre um erro na RAM de backup para o 
dispositivo de bilhetagem do MF. 

• Dispositivo de bilhetagem com defeito 

Erro na bateria de bilhetagem 635 B 
Ocorre um erro na bateria do dispositivo de 
bilhetagem do MF. 

• Dispositivo de bilhetagem com defeito 

Erro na partida do motor 670 B 
O controlador não recebe todos ou alguns 
dos sinais da BICU em 70 segundos durante 
a partida; ou o controlador detecta a parada 
da BICU inesperadamente. 

• BICU com defeito 
• Controlador com 
defeito 
• Conexão solta 

Erro 1 na porta do ADF 760 B 
O ADF envia o sinal FGATE antes de ser 
solicitado a escanear os originais. 

• Placa do ADF com defeito 
• Placa de entrada/saída com 
defeito 
• Conexão solta Porta do ADF anormal 2 761 B 

O ADF não envia o sinal FGATE em 30 
segundos após o ADF iniciar o 
escaneamento. 

• Conector do ADF com defeito 
• Placa da SBU com defeito 

Porta do ADF anormal 3 762 B 
O ADF continua a enviar o sinal FGATE por 
mais de 60 segundos após o ADF iniciar o 
escaneamento. 

• Conector do ADF com defeito 
• Placa da SBU com defeito 

Erro de transferência de vídeo 1 800 B 
A BICU não reporta a conclusão da 
transferência de vídeo no prazo 
especificado. 

• Controlador com defeito 

Erro de transferência de vídeo 2 804 B 
O scanner não reporta a conclusão da 
transferência de vídeo no prazo especificado. 

• Controlador com defeito 

Erro no watchdog 818 B 
Alguma trajetória de dados é mantida 
exclusivamente, ou ocorre algum loop 
constante; nenhum outro processo pode 
ser executado. 

• Controlador com defeito 
• Firmware com defeito 
• Unidade opcional com 
defeito 

Erro de núcleo 819 B 
Ocorre um erro no núcleo. • Controlador com defeito 

 • Firmware com defeito 
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Definição No Sintoma Causa Possível 

Erro de autodiagnóstico: CPU 820 B 
• Ocorre uma exceção ou interrupção 
inesperada durante o teste 
autodiagnóstico. 
• É detectado um erro na MBU. 

• Controlador com defeito 
• Firmware com defeito 
• Jumper da MBU solto (Manual de 
Serviço de Fax • 2.2.3) 

Erro de autodiagnóstico: ASIC 821 B 
O ASIC evolve um erro durante o teste 
autodiagnóstico. 

• Controlador com defeito 

Erro de autodiagnóstico: Interface de rede 823 C 
A placa de interface de rede devolve um 
erro durante o teste autodiagnóstico. 

• Placa da interface de rede com defeito 
 • Controlador com defeito 

Erro de autodiagnóstico: NVRAM 824 B 
A NVRAM residente devolve um erro 
durante o teste autodiagnóstico. 

• NVRAM  com defeito no controlador 
• Placa do controlador com defeito 

Erro de autodiagnóstico: RTC/NVRAM opcional 826 B 
O RTC devolve um erro ou o 
controlador não detecta o RTC durante 
o teste autodiagnóstico. 

• Controlador com defeito 

Erro de autodiagnóstico: RAM 827 B 
É detectado um erro na ROM residente 
durante o teste autodiagnóstico. 

• Firmware com defeito 
• Controlador com defeito 

Erro de autodiagnóstico: ROM 828 B 
É detectado um erro na ROM residente 
durante o teste autodiagnóstico. 

• Controlador com defeito 
• Firmware com defeito 

Erro de autodiagnóstico: RAM opcional 829 C 
É detectado um erro na RAM opcional 
durante o teste autodiagnóstico. 

• RAM opcional com defeito 
• Controlador com defeito 

Erro de autodiagnóstico: Gerador de Relógio 838 B 
É detectado um erro no gerador de 
relógio durante o teste autodiagnóstico. 

• Controlador com defeito 

Erro de I/F na rede 850 C 
O endereço de rede não está correto, 
ou ocorre um erro no NIB. 

• NIB com defeito 
• Controlador com defeito 

Erro em IEEE 1394 I/F 851 C 
Ocorre um erro no driver. • Placa da interface IEEE 1394 com 

defeito 
• Controlador com defeito Erro na placa de IEEE 802.11 b/Bluetooth (partida) 853 C 

O controlador pode acessar a placa de 
Rede Local sem fio/Bluetooth, mas não 
pode acessar a placa de Rede Local 
sem fio/Bluetooth durante a partida. 

• Conexão solta 
• Placa de Rede Local sem 
fio/Bluetooth com defeito 
• Controlador com defeito 

Erro na placa da IEEE 802.11 b/Bluetooth (durante a operação) 854 C 
O controlador pode acessar a placa de 
Rede Local sem fio/Bluetooth, mas não 
pode acessar a placa de Rede Local 
sem fio/Bluetooth durante a partida. 

• Conexão solta 
• Placa de Rede Local sem 
fio/Bluetooth com defeito 
• Controlador com defeito 
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Definição No Sintoma Causa Possível 

Erro de placa /Bluetooth na IEEE 802.11rb 855 C 
É detectado um erro na placa da 
Rede Local sem fio/Bluetooth. 

• Conexão solta 
• Placa de Rede Local sem 
fio/Bluetooth com defeito 
• Controlador com defeito 

Erro de placa na interface b/Bluetooth da IEEE 802.11 856 C 
É detectado um erro na placa da 
interface da Rede Local sem 
fio/Bluetooth. 

• Conexão solta 
• Placa de interface de Rede 
Local sem fio/Bluetooth com 
defeito 
• Controlador com defeito Erro em USB I/F 857 C 

Ocorre um erro no driver. • Conexão solta 
• Controlador com 
defeito Erro na autenticação da placa SD 866 C 

A placa SD não contém um código 
de licença correto. 

• Corrupção de dados 

Erro 1 no acesso à placa SD 867 B 
A placa SD é removida do slot 
durante a operação. 

• Conexão solta 

Erro 2 no acesso à placa SD 868 B 
É detectado um erro na placa SD. • Placa SD /Bluetooth 

• Controlador SD 
/Bluetooth  Erro de dados no livro de endereços 870 C 

É detectado um erro nos dados 
do livro de endereços. 

• Corrupção de 
dados 
• Firmware com 
defeito 

Erro na ROM flash 871 C 
É detectado um erro no livro de 
endereços armazenado na ROM 
flash. 

• Dispositivo de ROM flash 
com defeito 
• ROM flash com defeito Erro no contador geral do motor 903 B 

A soma de teste do contador total 
não está correta. 

• NVRAM com defeito na BICU 

Erro de impressora 920 C 
É detectado um erro fatal no 
programa de aplicativo da 
impressora. 

• Programa de aplicativo da 
impressora com defeito 
• Configuração de hardware 
incorreta (incluindo falta de 
memória) Erro de fonte na impressora 921 C 

Os arquivos de fonte necessários não 
são encontrados na placa SD. 

• Arquivos de fonte necessários 
não instalados 
• Corrupção de dados 
• Controlador com defeito 
feito 

Erro no arquivo de rede 925 C 
O arquivo gerenciador de arquivos de 
rede contém um erro fatal. 

• Corrupção de 
dados  
• Firmware com 
defeito 
• Controlador com 
defeito 

Erro de memória 928 B 
Ocorre um erro durante a verificação 
de memória conduzida quando a 
chave geral de energia é ligada, ou 
quando a copiadora está se 
recuperando do modo de economia 
de energia. 

• Memória com defeito 
• BICU com defeito 
• Conexão solta entre a BICU e a 
memória 
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Definição No Sintoma Causa Possível 

Erro de hardware em IMAC 929 B 
Não é concluída uma tarefa de controle 
de memória em um determinado 
período. 

• IMAC com defeito 
• BICU com defeito 
• Conexão solta 

Erro de programa de aplicativo da impressora 954 B 
O programa de aplicativo da impressora 
não está pronto quando o programa de 
aplicativo da impressora é necessário.  

• Programa de aplicativo com defeito 

Erro de transferência de imagem. 955 B 
A BICU pede que o controlador 
transfira os dados de imagem; porém, 
o controlador não fica pronto. 

• Programa de aplicativo com defeito 

Erro de estado (unidade de caixa ótica a laser) 964 B 
A unidade de caixa ótica não fica 
pronta em 17 segundos após uma 
solicitação. 

• Software com defeito 

Inconsistência entre motor e controlador 980 B 
O controlador é incompatível com o 
motor. 

• Um dos seguintes controladores está 
instalado no modelo básico: 
- O controlador do modelo MFP 
- O controlado do modelo de 
copiadora/fac-símile 
- O controlador do modelo de 
impressora/scanner/copiadora 
• O controlador de impressora/scanner 
opcional está instalado em um dos 
seguintes modelos: 
- O modelo MFP 
- O modelo de copiadora/fac-símile 
- O modelo de 
impressora/scanner/copiadora 

Erro na NVRAM 981 B 
Ocorre um erro durante a verificação do 
motor da NVRAM. 

• NVRAM com defeito 
• Conexão solta entre a BICU e a 
NVRAM 
• Instalação incorreta da NVRAM 
• BICU com defeito 

Erro de localização 982 B 
As informações de localização na ROM 
não volátil e na NVRAM são diferentes 
(m- SP5-807-001). 

• Configuração de localização não 
especificada (A chave geral de energia 
é ligada pela 1ª vez depois que a 
NVRAM foi substituída.) 
• Configuração de localização incorreta 
• NVRAM com defeito 

Erro de transferência de imagem de impressão 984 B 
As imagens de impressão não são 
transferidas. 

• Controlador com defeito 
• BICU com defeito 
• Conexão solta entre o controlador e a 
BICU 
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CONDIÇÕES DE CHAMADA DE SERVIÇO 
 

Definição 
No Sintoma Causa Possível 

Erro irrecuperável de software 990 B 
Um programa de software tem 
desempenho diferente do esperado. 

• Firmware com defeito 
• Parâmetro interno incorreto 
• Memória de trabalho insuficiente 
NOTA: O nome, endereço e dados do 
arquivo são armazenados na 
NVRAM. As informações podem ser 
visualizadas (•  S P7 -403). Erro de software recuperável 991 D 

Um programa de software tem 
desempenho diferente do esperado; o 
programa pode continuar o 
processamento normal. 

• Parâmetro interno incorreto 
• Memória de trabalho insuficiente 

Erro inesperado de software 992 B 
Ocorre um erro indefinido. • Firmware com defeito 
Erro de função de aplicativo 997 C 
O programa de aplicativo não 
responde ou não inicia corretamente. 

• Firmware com defeito 

Erro de início de aplicativo 998 B 
Nenhum programa de aplicativo é 
iniciado em 60 segundos depois que a 
chave geral de energia é ligada. 

• Firmware com defeito 
• Recurso necessário não encontrado 

Erro de download de programa 999 B 
Ocorre um erro durante o download 
de programa a partir de uma placa IC. 

• Instalação incorreta de um PCB 
• BICU com defeito 
• Controlador com defeito 
• Placa IC com defeito 
• NVRAM com defeito 
• Falha de energia 
NOTA: SC999 não é registrado. Se a 
execução de download falhar, poderá 
ser impossível recuperá-lo. Em casos 
como este, o PCB em questão deverá 
ser substituído. 
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SOMENTE B044/B045/B046 
 

No Definição 

Código 
CS 

Código 
de Erro Nível 

Sintoma Causa Possível 

122 9-91 B Erro 3 de posição original do scanner 
   • Esqueceu de remover um ou mais 
   obturadores do scanner 
   • Motor do scanner com defeito 
   • Sensor (ou conector) HP do scanner 
   com defeito 
   • FCU com defeito 
   

O sensor de posição original do 
scanner não detectou a 
condição OFF durante a 
operação de escaneamento 
do livro ou do ADF. 

• Correia do scanner solta ou desprendida 

123 9-90 B Erro 4 de posição original do scanner 
   O sensor de posição original do • Esqueceu de remover um ou mais 
   scanner não detectou a obturadores do scanner 
   condição ON durante a • Motor do scanner com defeito 
   operação de escaneamento • Sensor (ou conector) HP do scanner 
   do livro ou do ADF. com defeito 
    • FCU com defeito 
    • Correia do scanner solta ou desprendida 

192 1-05 B Erro de ajuste automático da SBU 
   Durante o ajuste automático da • O ajuste automático da SBU não foi 
   SBU (m- SP4-908), o nível  feito corretamente (•  3.13) 
   branco detectado estava fora • Lâmpada de exposição com defeito 
   de faixa. • Chicote da SBU com defeito 
    • Conexão ruim 
    • Defeito no sistema ótico (espelho do 
    scanner sujo, espelho fora de 
    posição, etc.) 
    • Placa do estabilizador (ou conector) 
    com defeito 
    • Posição de início ou extensão incorreta 
    para escaneamento da placa branca (•   SP4-

015)     • Scanner do sensor HNP fora de posição 

   Detectado erro de sinal LD para • Espelho de detecção de  
   1,5 segundos contínuos  sincronização com defeito 
   enquanto o motor do espelho do • Unidade LD com defeito 
   polígono estava funcionando • FCU com defeito 

   Em velocidade constante. • Chicote LD danificado 
    • THM não está no lugar  

548 9-22 A Violação de faixa de temperatura de fusão (muito alta) 
   Durante o transporte de papel, • TRIAC curto 
   a temperatura de fusão subiu  • Exaustor não está funcionando 
   acima do limite (200°C para   
   papel comum, 210oC para  
   papel grosso), e permaneceu  
   acima do limite durante 10 

segundos (•  4.4). 
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Definição No 
Códi-
go de 

CS 

Códi-
go de 
Erro 

Nível 
Sintoma Causa Possível 

Violação de faixa de temperatura de fusão (muito baixa) 549 9-22 A 
Durante o transporte de 
papel, a temperatura de fusão 
caiu abaixo do limite (155°C e 
permaneceu abaixo do limite 
durante 6 segundos (•  4.4). 

• Termistor do conjunto de 
fusíveis com defeito 
• PSU com defeito 

Erro 1 de temperatura em standby  550 9-22 A 
A temperatura de fusão não 
caiu até o nível esperado em 
um determinado tempo (15 
segundos,  15 minutos ou 25 
minutos, dependendo do 
modo) depois de entrar no 
modo de baixa energia ou 
standby (•  4.4).  

• TRIAC curto 
• O exaustor não está funcionando 

Superaquecimento em standby 551 9-22 A 
A temperatura durante o 
modo de standby ou baixa 
energia permaneceu muito 
alta em um intervalo 
especificado (10 segundos 
ou 25 segundos, dependendo 
do modo) (•  4.4).   

• TRIAC curto 

Erro de temperatura baixa em standby 552 9-22 A 
Após atingir a temperatura 
esperada no modo com baixa 
energia (nível 1) ou modo de 
standby,  a temperatura caiu 
abaixo de 155°C durante 20  
segundos. (•  4.4) 

• Termistor do conjunto de fusíveis 
com defeito 
• PSU com defeito 

Erro de comunicação entre a FCU e o controlador da impressora 692 9-49 B 
A impressora não reconheceu 
a mensagem da FCU em 1,2 
segundos. 

• Controlador da impressora com 
defeito 
• FCU com defeito 
• Conexão insuficiente entre a FCU 
e o controlador da impressora Erro de autodiagnóstico no controlador da impressora 2001 9-48 B 

O autodiagnóstico de ligação 
do controlador da impressora 
detectou um erro. 

• Erro de autodiagnóstico 

Controlador da impressora: erro em FGATE 2002 9-47 B 
O aplicativo da impressora 
devolveu a notificação de erro 
em FGATE à copiadora. 

• Erro em FGATE 
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TODOS OS MODELOS 
 

Definição No Sintoma Causa Possível 

Erro da lâmpada de exposição 101 B 
O scanner escaneou a placa branca, 
mas não pode detectar o nível branco. 

• Lâmpada de exposição com defeito 
• Estabilizador da lâmpada de 
exposição com defeito 
• Conector da lâmpada de exposição 
com defeito 
• Espelho do scanner sujo 
• Espelho do scanner fora de 
posição 
• Placa da SBU com defeito 
• Conector da SBU com defeito 
• Bloqueio de lente fora de posição 
• Posição ou largura incorreta do 
escaneamento da placa branca (•  
SP4-015) 

Erro 1 de posição original do scanner 120 B 
O sensor de posição original do 
scanner não detecta a saída do 
scanner da posição original. 

• Sensor de posição original do 
scanner com defeito 
• Motor do acionador do scanner 
com defeito 
• Conector do sensor de posição 
original do scanner com defeito 
• Conector do motor do acionador 
do scanner com defeito 
• Placa da BICU com defeito 

Erro 2 de posição original do scanner 121 B 
O sensor de posição original do 
scanner não detecta a volta do 
scanner à posição original. 

• Sensor de posição original do 
scanner com defeito 
• Motor do acionador do scanner 
com defeito 
• Conector do sensor de posição 
original do scanner com defeito 
• Conector do motor do acionador 
do scanner com defeito 
• Placa da BICU com defeito Fuga de corrente no cilindro de carga 302 B 

O módulo de interrogação detecta 
uma fuga de corrente do cilindro de 
carga. 

• Cilindro de carga com defeito 
• Placa de alimentação de alta 
tensão com defeito 
• Conexão solta da PCU Erro no motor do espelho poligonal 320 B 

O motor do espelho poligonal não 
atinge a velocidade operacional em 10 
segundos. Ou, o motor do espelho 
poligonal permanece fora da 
velocidade operacional por 0,2 
segundo após atingir a velocidade 
operacional. 

• Motor do espelho poligonal com 
defeito 
• Conexão solta entre o motor do 
espelho poligonal e a BICU 
• Cabo com defeito entre a BICU e o 
motor do espelho poligonal 
• BICU com defeito 
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Definição 
No Sintoma Causa Possível 

Erro de sincronização de laser 322 B 
O principal detector de 
sincronização de escaneamento 
não detecta o sinal de laser 
durante 0,5 segundo. 

• Recipiente de toner não 
instalado 
• Conexão solta entre a unidade 
LD e a BICU 
• Cabo com defeito entre a BICU e 
a unidade LD 
• Unidade LD fora de posição 
• Unidade LD com defeito 
• BICU com defeito Erro no sensor TD 390 B 

A BICU detecta a tensão anormal 
de saída do sensor TD (menos que 
0,2 V ou mais que 4,0 V) 10 vezes 
consecutivamente. 

• Sensor TD com defeito 
• Conexão solta da PCU 

Fuga de polarização de revelação 391 B 
O módulo de interrogação detecta 
uma fuga de corrente da 
polarização de revelação. 

• Conexão solta da PCU 
• Placa de fornecimento de alta 
tensão com defeito 

Erro de inicialização do revelador 392 B 
O sensor ID não detecta um padrão 
correto durante a inicialização do 
revelador (•  2-214-001). 

• Sensor ID com defeito 
• Revelador insuficiente 
• Operação do cilindro com 
defeito 
• Operação do cilindro de 
revelação com defeito 
• Conexão solta da PCU 
• Tensão insuficiente para o 
cilindro de carga Erro de fuga no rolo de transferência (eletrodo positivo) 401 B 

A tensão de feedback do rolo de 
transferência é insuficiente. 

• Placa de fornecimento de alta 
tensão com defeito 
• Conexão solta da PCU 
• Instalação incorreta da unidade 
de transferência ou  da unidade de 
separação 
• Cilindro de transferência com 
defeito 

Erro de fuga do rolo de transferência (eletrodo negativo) 402 B 
A tensão de feedback do rolo de 
transferência é insuficiente. 

• Placa de fornecimento de alta 
tensão com defeito 
• Conexão solta da PCU 
• Instalação incorreta da unidade 
de transferência ou  da unidade de 
separação 
• Cilindro de transferência com 
defeito 

Erro no motor principal 500 B 
O motor principal não atinge sua 
velocidade de operação em 0,7 
segundo. Ou, o motor principal 
permanece fora de sua velocidade 
operacional durante 0,7 segundo 
após alcançar a velocidade 
operacional. 

• Sobrecarga 
• Motor principal com 
defeito 
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Definição No Sintoma Causa Possível 

Erro visível no termistor do conjunto de fusíveis 541 A 
A temperatura de fusão permanece 
mais baixa que a temperatura 
especificada por 20 graus Celsius. 

• Termistor com defeito 
• Instalação incorreta do termistor 
• Unidade de fornecimento de energia 
com defeito 
 • Conectores soltos Erro de aquecimento da temperatura de fusão 542 A 

A temperatura de fusão sobe 7 graus 
ou menos em 2 segundos; e isto 
continua 5 vezes consecutivamente. 
Ou, a temperatura de fusão não é 
detectada em 25 ou 35 segundos. 

• Termistor com defeito 
• Instalação incorreta do termistor 
• Lâmpada do conjunto de fusíveis com 
defeito 
• Unidade de fornecimento de energia 
com defeito 

Erro 1 de superaquecimento dos fusíveis 543 A 
A temperatura de fusão detectada pelo 
termistor é de 230°C, ou mais alta, 
durante um segundo. 

• Termistor com defeito 
• Unidade de fornecimento de energia 
com defeito 

Erro 2 de superaquecimento dos fusíveis 544 A 
A temperatura de fusão detectada pelo 
circuito do monitor é de 250°C, ou mais 
alta, durante um segundo. 

• Termistor com defeito 
• Unidade de fornecimento de energia 
com defeito 

Temperatura de fusão instável 546 A 
Enquanto a lâmpada dos fusíveis 
estiver acesa, a temperatura de fusão 
varia 50oC ou mais em um segundo; e 
isto ocorre duas vezes consecutivas. 

• Termistor com defeito 
• Instalação incorreta do  termistor 
• Unidade de fornecimento de energia 
com defeito 

Mau funcionamento do sinal de zero cruzado 547 B 
O sinal de zero cruzado não é 
detectado em 5 segundos depois que a 
chave geral de energia é ligada. Ou, o 
sinal de zero cruzado não é detectado 
em um segundo depois que a 
operação se inicia. 

• Unidade de fornecimento de energia 
com defeito 
• BICU com defeito 

Erro no contador elétrico total 900 B 
O contador elétrico total contém dados 
incorretos. 

• NVRAM com defeito no controlador 

Erro no contador mecânico total 901 B 
O módulo de interrogação não detecta 
o contador mecânico total. 

• Contador mecânico total com defeito 
• BICU com defeito 
• Conexão solta 
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DEFEITOS EM COMPONENTES ELÉTRICOS 

4.2   DEFEITOS EM COMPONENTES ELÉTRICOS 

4.2.1  ERROS VISÍVEIS NO SENSOR/CHAVE 
(B129/B130/B168/B169) 

 

Sensor Conector Mensagem Observações 
CN127 Sensor de 

Registro SN 
Congestionamento de papel  

CN129 Sensor de Fim de Papel 
SN 

Carregar papel  

CN130 Sensor de Desvio de Fim 
de Papel 

SN 

Carregar papel O LED vermelho na tecla de fax se acende quando 
o programa de aplicativo tenta imprimir um 
documento. 

CN137 Sensor de Trajetória de 
Papel SN 

Congestionamento de papel  

CN128 Sensor de Saída 
SN 

Congestionamento de papel  

CN132 Sensor de Densidade de 
Imagem (ID) SN 

(Nenhum) A qualidade de impressão pode piorar. 

CN123 SC901 O conector é compartilhado com o 
contador mecânico total. 

Sensor de 
Densidade de 
Toner (TD) PCU Reinicie a PCU corretamente  

CN126 SC120  Sensor HP do 
Scanner HP Sensor SC120  

CN126 SC120  Sensor da Tampa do 
Cilindro Impressor SN (Nenhum A copiadora não esquenta quando a tampa do 

cilindro impressor é aberta. 

DF CN305 Tampa aberta  Sensor Aberto de Guia 
do ADF SN Tampa aberta  

DF CN305 Tampa aberta  Sensor de Ajuste 
Original do ADF Sensor (Nenhum) Os originais não são detectados. 

DF CN305 Tampa aberta  Sensor de Registro do 
ADF SN Congestionamento de papel Os originais são transportados 

corretamente. 

CN114 Porta direita aberta  Chave da Porta Frontal 
SW Porta frontal/direita aberta A mensagem depende de qual circuito está 

aberto (branco -> frontal; azul -> direito). 

CN114 Porta direita aberta  Chave da Porta Direita 
SW Porta direita aberta  

CNxxx = Conector na placa da BICU. 
DF CNxxx = Conector na placa de conexão do ADF. 
SN = Conector no sensor. 
SW = Conector na chave. 
PCU = Conector na PCU. 
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DEFEITOS EM COMPONENTES ELÉTRICOS 

4.2.2 ERROS VISÍVEIS NO SENSOR/CHAVE (B044/B045/B046) 
 

Sensor ou Chave CN Sintoma 
Sensor de Registro FCU 27-2 Informado congestionamento "A" ou "Y" de papel. 

Sensor de Fim de Papel FCU 29-2 Erro de fim de papel ao tentar alimentação a partir da 
bandeja principal. A tecla de fax pisca em vermelho. 

Sensor de Desvio de Fim de 
Papel (somente B044 e 
B046) 

FCU 30-2 Mensagem "Fim de Papel” ao tentar alimentação 
a partir da bandeja de passagem. 

Sensor de Saída FCU 28-2 Informado congestionamento "A" ou "Y" de papel. 

Sensor de Densidade de Imagem (ID)  FCU 32-1 Mudanças no processo de controle de toner. 
Sensor de Densidade de 
Toner (TD) 

FCU 23-3 Aparece a mensagem "Reinice a PCU Corretamente", e o 
indicador de Atenção permanece aceso. 

Sensor HP do Scanner FCU 26-3 É exibido SC120. 

Sensor da Tampa do Cilindro 
Impressor 

FCU 26-5 Partida demorada do motor poligonal durante 
alguns segundos. (Tempo maior para a 1ª cópia.) 

Sensor Aberto da Guia do 
ADF 

DF 105-5 Aparece a mensagem "Feche o ADF", e o indicador de 
Atenção permanece ligado. 

Sensor de Ajuste Inicial do ADF DF 105-7 Falha na detecção de originais no ADF. 
Sensor de Registro do ADF DF 105 2 Informado congestionamento “P” de papel. 

Chave da Porta 
Frontal/Direita 

FCU 14 Aparece a mensagem "Feche a Tampa Frontal/Direita", e 
o indicador de Atenção permanece ligado. 
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DISPLAY DE LEDs 

4.2.3 CONDIÇÕES DE FUSÍVEL QUEIMADO 

Todos estes fusíveis estão na unidade de fornecimento 

de energia. 

B129/B130/B168/B169: 
  

Capacidade Nominal Fusível 

120 V 220 - 240 V 

Com a chave geral LIGADA 

FU1 15A/125V 8A/250 V Sem resposta 
FU2 6.3A/250V 3.15A/250V Sem resposta 

B044/B045/B046: 

Capacidade Nominal Fusível 
120 V 220 - 240 V 

Com a chave geral LIGADA 

Placa de Fornecimento de Energia 

FU1 12 A/125V 6.3 A/250 V Sem resposta. 
F2 1 A/250 V 1 A/250 V O aquecedor anticondensação (opcional) não liga. 

F3 4 A/250 V 2 A/250 V Sem resposta. 
F201 5 A/250 V 5 A/250 V Sem resposta. 

4.3   DISPLAY DE LEDs 

4.3.1  BICU (SOMENTE B129/B130/B168/B169) 

Número Função 
LED 2        LED 2 pisca em operação normal. 

4.4   DUMP DO REGISTRO DE TEMPERATURA DE FUSÃO 

A FCU monitora a temperatura de fusão e mantém um registro dos valores de temperatura mais 
recentes. Se ocorrer um erro em CS relacionado a aquecimento (código de erro “9-22"; SCs 541 
a 552), você poderá querer imprimir um dump dos dados registrados antes de limpar a condição 
de CS. A impressão poderá então ser submetida à análise. 

Para fazer o dump do registro, proceda da seguinte forma: 

1. Antes de limpar o CS, utilize SP7-955 para escrever "02h" no endereço 40191C. Isto congelará 
os dados de registro. 

2. Limpe o CS. 

3. Utilize a configuração “3” do SP-992 (•  5.1.5) para imprimir o dump de endereços 401900 a 
410CFF. 

4. Utilize SP7-955 para escrever "00h" no 40191C. Isto reiniciará o registro de temperatura. 
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PROGRAMA DE SERVIÇO 

 5.   TABELAS DE SERVIÇO 

5.1   PROGRAMA DE SERVIÇO 

! IMPORTANTE 
Não deixe o usuário acessar o modo SP ou o modo SSP. Somente 
representantes de serviço podem acessar esses modos. A operação da 
máquina NÃO está garantida se qualquer pessoa que não o representante 
de serviço acessar o modo SP ou o modo SSP. 

5.1.1  USO DOS MODOS SP E SSP 

Os dois modos a seguir estão disponíveis: 
• Modo SP (Modo de Programa de Serviço): O Modo SP inclui os programas 

que são necessários para as atividades de manutenção padrão ou 
identificação/solução de problemas. 

• Modo SSP (Modo SSP Especial): O Modo SSP inclui programas do Modo 
SP e alguns programas especiais. É necessário um conhecimento extra da 
operação da máquina para utilizar estes programas especiais. Para mais 
detalhes, consulte seu supervisor. 

 

Modo SP de Partida 

1.   Digite as teclas da seguinte maneira: (símbolo •  1• 0 • 7 ) 

2.   Aperte a tecla (símbolo) e mantenha-a pressionada até que o menu do modo SP seja 
exibido (cerca de 3 segundos) 

 

 

SM 5-1 Série B129/Série B044 

 

 

[D] 

[F] 



  

PROGRAMA DE SERVIÇO 

Início do Modo SSP 

NOTA: O modo SSP não está disponível no modelo básico (a máquina sem a 
caixa controladora). 

1. Digite as teclas da seguinte maneira: (símbolo)-» 1 -» 0 -» 7 

2. Aperte a tecla (símbolo) e mantenha-a pressionada até que o menu do modo 
SP seja exibido (cerca de 3 segundos). 

3. Aperte a tecla (símbolo) e mantenha-a pressionada. 

4. Enquanto a tecla (símbolo) estiver pressionada, aperte a tecla (símbolo) (no 

teclado numérico). 

5. Enquanto a tecla (símbolo) estiver pressionada, aperte a tecla "OK". 

Seleção de Programas 

• Quando for exibido um sublinhado piscante (ou vários sublinhados piscantes), 
você poderá digitar um número do teclado numérico [D]. 

• Quando aparecer o sinal "- • /OK" [A] no canto superior direito, você poderá 
rolar através do menu pressionando a tecla de seta à esquerda [B] ou a tecla de 
seta à direita [C]. Para selecionar um programa, pressione a tecla OK [F]. 

Especificação de Valores 

1. Após localizar um programa, pressione a tecla OK. Um sublinhado piscante (ou vários 
sublinhados piscantes) indica qual valor poderá ser mudado. O valor em parênteses é 
o valor default do menu. 

2. Digite um valor necessário no teclado numérico. Para trocar entre valores positivos 
(mais) e valores negativos (menos), aperte a tecla (símbolo). 

3. Para validar o valor,  aperte a tecla OK. Para cancelar o valor, aperte a tecla Cancelar 
[E]. 

Ativação do Modo de Cópia 

Você poderá ativar o modo de cópia durante a execução do modo SP. Ao fazer isso, a 
copiadora produzirá imagens ou padrões que auxiliam a ajustar a configuração do SP. 

1. Pressione a tecla (símbolo). O modo de cópia é ativado. 

2. Especifique configurações de cópia e pressione a tecla (símbolo). 

3. Para voltar ao modo SP, pressione a tecla (símbolo) 

NOTA: Você não poderá finalizar o modo SP enquanto o modo de cópia estiver ativado. 

Saída de Programas/Finalização do Modo (S)SP 

Pressione a tecla (símbolo) ou a tecla Cancelar para sair do programa. Você poderá 
finalizar o modo SP pressionando uma destas teclas diversas vezes. 
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PROGRAMA DE SERFVIÇO 

5.1.2 TABELAS DO MODO SP – MODELO BÁSICO (B129) 

As tabelas nesta seção (5.1.2) mostram os programas de serviço (SPs) disponíveis 
quando a caixa controladora NÃO estiver instalada. Para os SPs disponíveis nos 
modelos com a caixa controladora, consulte a próxima seção (5.1.3). 

Teclas nas tabelas: 
• Asterisco (*): As configurações são salvas na NVRAM. A maioria retornará aos 

valores default durante a execução de SP5-801-002 (•  5.1.5). 
• DFU: Este programa destina-se somente a uso de projeto/fábrica. Não altere 
estas configurações. 
• Colchetes ([ ]): Os colchetes incluem a faixa de configuração, o valor default, e o 

passo mínimo com a unidade ([Mínimo ~ Máximo / Padrão/ Passo]). 

SP1-XXX (Alimentação) 
 

1001* Registro de Borda anterior [-9.0 ~ 9.0 / 0.0 / 0.1 mm/passo] 
1001 1 Todas as bandejas 
1001 2 Desvio 
1001 3 Dúplex 

Ajusta o registro de borda anterior (•  3.14). 

 

1002* Registro Lado a Lado [-9.0 ~ 9.0 / 0.0 / 0.1 mm/passo] 
1002 1 1ª bandeja 
1002 2 Bandeja opcional 
1002 5 Desvio 

Ajusta o registro lado a lado (•  3.14). SP1-002-001 
é aplicado para todas as bandejas. SP1-002-002 e 
005 ajustam a diferença de SP1-002-001. 

1002 6 Dúplex Ajusta o registro lado a lado do 2º lado na cópia 
dúplex. O 1º lado é ajustado por SP1-002-001 
através de 005. 

 

1003* Ritmo de Alimentação de Papel Ajusta a quantidade de papel no cilindro de 
registro. 

1003 1 1ª bandeja [ 0 - 1 0 / 5 / 1  mm/passo] 
1003 3 Bandeja opcional [ 0 - 1 0 / 5 / 1  mm/passo] 
1003 4 Alimentação de desvio [ 0 - 1 0 / 5 / 1  mm/passo] 
1003 5 Dúplex [ 0 - 2 0 / 5 / 1  mm/passo] 

 

1103* Ociosidade de 
Fusíveis 

  [0 = No /1 = Sim] 
Ativa ou desativa o controle de liberação de contato. A tabela abaixo ilustra os resultados. 

Configuração 0 = No 1 = Sim 
Controle C-R 

Tempo ocioso 

Qualidade dos fusíveis 

Funciona 

Mais curto 

Mais baixo 

Não funciona 
Mais extenso 
Mais alto  

11031 
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Ajuste da Temperatura de Fusão 1105* 
Ajusta a temperatura de fusão pretendida. Note que o termistor está no centro do 
cilindro quente. 

11051 Centro de aquecimento [140~180/160/1°C/passo] 
11053 Centro de standby [140~160/150/1°C/passo] 
11055 Centro de cópias [140~180/160/1°C/passo] 
11057 Centro nível 2 baixo [0~80/60/1°C/passo] 
11059 Centro espesso [140~185/165/1°C/passo] 

 
1106 

1106 1 

 
Exibição de Fusão 
Exibe a temperatura de fusão. 

 

Início Suave de Fusíveis DFU 1107* 
Ajusta o número de ciclos de zero cruzado do fornecimento CA da lâmpada dos 
fusíveis necessário para trazer a energia da lâmpada dos fusíveis para 100% à 
medida que deixa a lâmpada em temperatura standby, ou à medida que copia. 
Aumente este valor se a máquina estiver passando por quedas de energia. 

11071 Partida suave para aquecimento [0 = 10 ciclos /1 = 20 ciclos / 2 = 50 ciclos] 
11072 Outra partida suave [0 = 10 ciclos /1 = 20 ciclos / 2 = 50 ciclos / 3 = 1 ciclo] 
11073 Configuração de parada 

suave 
[0: No /1: Sim] 

 
1108* 

11081 

 

[0 = 1s/1 = 1.5s/2 = 2s] 
Especifica o intervalo para o controle da temperatura de 
fusão. 

 

1109 
1109 1 

Verificação de Entrada de Banda 
Conduz a verificação de entrada de 
banda (•  3.5.7). 

 

1110* Temporizador de Controle do Ventilador [30 - 6 0 / 3 0 / 1  s/passo] 
11101 Especifica o tempo de controle do ventilador. O motor do ventilador mantém sua 

velocidade operacional durante o tempo especificado antes de alterar a velocidade 
ou parar. O temporizador do controle do ventilador evita que o exaustor pare 
repentinamente. Esta função protege a copiadora contra superaquecimento. 

 
1902 

1902 1 

 
Exibição de freqüência CA 
Exibe a freqüência de controle de energia da lâmpada dos fusíveis (conforme 
detectado pelo gerador de sinal de zero cruzado). O valor exibido é 1/5 da 
freqüência real: 10 e inferior = 50 Hz, 11 e superior = 60 Hz. 

 

1911* Envelope de desvio [0 = Desativado / 1 = Ativado] 
1911 1 O programa dedicado à impressão de envelopes funciona quando este programa (SP1 -

911-001) é ativado e "Papel Grosso" é selecionado como o tipo de papel da bandeja de 
passagem (símbolo) System Settings > Tray Paper Settings > Paper Type: Bypass Tray). 

 
 
 
 
 
 

 
Série B129/Série B044 5-4 SM 

Início de Ajuste de Fusão 



  

PROGRAMA DE SERVIÇO 

SP2-XXX (Cilindro) 
 

2001* Ajuste da Inclinação do Cilindro de Carga 
Impressão [-2100 ~ -1500 / -1650 /1 V/passo] 2001 1 
Ajusta a tensão aplicada ao cilindro de carga para impressão. A tensão muda 
automaticamente conforme o funcionamento do controle de tensão do cilindro de 
carga. O valor aqui é o valor base para o controle de tensão do cilindro de carga. 
Padrão de sensor ID [0 ~ 400 / 300 /1 V/passo] 2001 2 
Ajusta a tensão aplicada ao cilindro de carga para o padrão do sensor ID (como 
parte da correção da tensão do cilindro de carga). A tensão do cilindro de carga é 
obtida com a adição de SP2-001 -002 ao valor de SP2-001 -001. 

 

2101* Ajuste da Margem de Apagamento Ajusta a largura da área apagada (•  3.14) 
 3.14). 2101 1 Borda anterior [0,0-9,0/3,0/0,1 mm/passo] 
Especificação: 2 ± 1,5 mm 

Fuga [0,0-9,0/4,0/0,1 mm/passo] 
Especificação: 2 +2,5/-1,5 mm 

2101 2 

A borda posterior traseira é este valor mais 1,2 mm. 
Lado esquerdo [0,0-9,0/2,0/0,1 mm/passo] 

Especificação: 2 ± 1,5 mm 
2101 3 

A borda esquerda traseira é este valor mais 0,3 mm. 
Lado direito [0,0-9,0/2,0/0,1 mm/passo] 

Especificação: 2 +2,5/-1,5 mm 
2101 4 

A borda direita traseira é este valor mais 0,3 mm. 
 

2201* Ajuste da Inclinação da Revelação 
Impressão [-1500 - -200 / -650 /1 V/passo] 2201 1 
Ajusta a tensão aplicada ao cilindro de revelação para impressão. A densidade da imagem se torna mais 
elevada quando um valor menor for especificado (um valor absoluto maior). A densidade da imagem se 
torna mais baixa quando um valor maior for especificado (um valor absoluto menor). 
Padrão de sensor ID [-2 = LL (220 V) / -1 = L (260 V) / 0 = N (300 V) /1 = H 

(340 V) / 2 = HH (380 V)] 
2201 2 

Ajusta a tensão aplicada ao cilindro de revelação para o padrão de sensor ID. A tensão 
aplicada é obtida acrescentando-se SP2-201-002 a SP2-201-1. A configuração afeta a 
densidade do padrão de sensor ID, que por sua vez afeta o fornecimento de toner. 

2213* 
2213 1 

Saídas depois de Fim Próximo  
[0 = 50 páginas / 1 = 20 páginas] 
Ajusta o número de páginas de cópia/impressão/fax que podem ser feitas após ser 
detectado o sinal de toner próximo ao fim. Reduza o número de páginas caso o 
usuário normalmente faça cópias com um índice alto de imagem. 

 

2214 
2214 1 

Inicialização do Revelador 
Inicializa a tensão de fornecimento de toner pretendida do sensor ID e o valor de 
ganho do sensor TD. Executa este SP substituindo o revelador ou o sensor TD. 
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2220 
2220 1 

 
Exibição do Valor de Saída do Sensor TD 
Exibe: 
a) Vt: o valor de saída atual do sensor TD, e 
b) Vref: o valor Vts de saída pretendido de TD 

(SP2-026) + correção para saída do sensor ID. 
O valor de saída do sensor ID se altera a cada cópia. 
Se a > b, o toner é fornecido à unidade de revelação. 

 

2221 Análise de Erro de Sensor ID (•  5.1.4) 
2221 1 Vsg Exibe o valor Vsg. 
2221 2 Vsp Exibe o valor Vsp. 
2221 3 PWM Exibe o valor PWM. 
2221 4 Vsdp Exibe o valor Vsdp. 
2221 5 Vt Exibe o valor Vt. 
2221 6 Vts Exibe o valor Vts. 

 

2301* Ajuste de Corrente de Transferência (w 6.6). 
Papel normal [-2 = -4 uA / -1 = -2 uA / 0 = 0 uA /1 = 2 uA / 2 = 

+4uA] 
2301 1 

Ajusta a corrente aplicada ao rolo de transferência ao fazer a alimentação da bandeja de 
passagem. Use uma configuração alta caso o usuário normalmente alimente papel 
relativamente grosso (conforme especificado) da bandeja de papel. 
Papel grosso/especial [-2 = -4 uA / -1 = -2 uA / 0 = 0 uA /1 = 2 uA / 2 = 

+4uA] 
2301 2 

Ajusta a corrente aplicada ao rolo de transferência ao fazer a alimentação da bandeja de 
passagem. Use uma configuração alta (a) caso o usuário normalmente alimente papel 
relativamente grosso da bandeja de passagem, ou (b) caso o toner servido seja atraído 
novamente do cilindro (o que pode ocorrer com o uso de transparências). 
Dúplex [-2 = -4 uA / -1 = -2 u7 0 = 0 uA /1 = 2 uA / 2 = +4 

uA] 
2301 3 

Ajusta a corrente aplicada ao rolo de transferência ao transportar uma tarefa dupla. Use este 
SP se houver transferência de imagem fraca no lado posterior das cópias duplas. 
Limpeza [—10-1 / —1 /1 uA/passo] 2301 4 
Ajusta a corrente aplicada ao rolo de transferência para a limpeza do cilindro. 
Aumente a corrente caso o toner permaneça no cilindro depois da limpeza. (O 
toner remanescente pode causar retorno de sujeira no lado posterior.) 

 
2802 

2802 1 

 
Desnatação Forçada do Revelador 
Inicializa o revelador e verifica a saída do sensor TD (Vt). A máquina mistura o 
revelador durante 2 minutos à medida que lê e exibe o valor Vt. A máquina não 
inicializa a saída do sensor TD. Caso a máquina não tenha sido usada por um 
longo período, as impressões poderão ter um fundo sujo. Nesse caso, utilize este 
SP para misturar o revelador. A mensagem “Concluído” será exibida quando o 
programa finalizar normalmente. 

 

 
Série B129/Série B044 

 
5-6 

 
SM 



  

PROGRAMA DE SERVIÇO 
 

2906* Correção de Tailing 
Valor de troca [0.0-1.0/0.0/0.1 mm/passo] 2906 1 
Troca a posição da imagem a intervalos especificados por SP2-906-002. Quando 
a copiadora está imprimindo continuamente linhas verticais (como em tabelas), o 
papel poderá não separar corretamente. Este SP pode evitar isto. 
Intervalo [ 1 - 1 0 / 1 / 1  página/passo] 2906 2 
Muda o intervalo da troca de posição da imagem especificada por SP2-906-001. 

2908 Fornecimento 
Forçado de Toner 

 

2908 1 Fornece o toner à unidade de revelação. O processamento será interrompido 
em qualquer das seguintes condições: 
• A densidade do toner na unidade de desenvolvimento alcançar o nível 
padrão. 
• O processamento continuar durante 2 minutos. 

 

2915* Tempo Ocioso do Motor do Espelho Poligonal      [0 = Nenhum /1 
= 1 5 s / 2  = 25s] 

 

2915 1 Especifica o tempo ocioso do motor do espelho poligonal. O motor do espelho 
poligonal inicia sua operação quando é colocado um original, uma tecla é apertada 
ou a tampa do cilindro impressor ou ADF é aberta. O motor parará caso nenhuma 
operação manual for realizada no tempo especificado. Quando você ajustar em 
"0", o motor não parará enquanto a copiadora estiver na condição de standby. 

 

2921* Modo de 
Fornecimento de 
Toner 

 

2921 1 [0 = Sensor 1 /1 = Sensor 2 (DFU)] 
Seleciona o modo de fornecimento de toner. Mantenha a configuração default 
enquanto o sensor TD estiver funcionando. 

 

2922* Tempo de 
Fornecimento de 
Toner 

[0.1 -5.0/0.6/0.1 
s/passo] 

 

2922 1 Ajusta o tempo de fornecimento de toner. O motor de fornecimento de toner 
permanece ligado durante o tempo especificado. Para validar esta configuração, 
selecione "0" em SP2-921-001. Especifique um valor maior caso o usuário venha 
a fazer muitas cópias com altas proporções de áreas de imagem preta e sólida. 

 

2926* Padrão Vt [0.00 - 5.00 / 2.50 / 0.01 V/passo] 
DFU 

 

2926 1 Ajusta Vts (o valor Vt para o novo revelador). A saída do sensor TD é ajustada 
para este valor durante o processo de configuração inicial do sensor. Este SP 
tem efeito somente quando SP2-921001 for "0", "1", ou "2". 

 

2927* Controle de Sensor ID [0 = No /1 = Sim] 
2927 1 Determina se o sinal de sensor ID é referenciado ou não para o controle de 

densidade de toner. Mantenha o valor default em operações usuais. 
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2928 
2928 1 

Clear de Fim de Toner 
Limpa as seguintes mensagens e contadores sem fornecer o toner: 
• Mensagem de Toner próximo do fim 
• Mensagem de fim de toner 
• Contador do Toner próximo do fim 
• Contador de fim do toner 
Não use este SP em condições operacionais normais. Quando o toner na unidade 
de revelação estiver insuficiente de forma anormal, o cilindro poderá atrair o 
carregador de toner para a sua superfície. Excesso de carregador de toner 
danifica a superfície do cilindro. 

 

2929* Limites Vref Ajusta o limite Vref superior ou inferior. 
2929 1 Superior [0,50 ~ 3,50 / 3,20 / 0,01 V/passo] DFU 
2929 2 Inferior [0,50 ~ 3,50 / 0,70 / 0,01 V/passo] DFU 

2994* Temperatura de Detecção do Sensor ID   [30 ~ 90 / 30 /1 °C/passo] 
 

2994 1 Ajusta o limite de temperatura. O sinal do sensor ID não é referenciado quando a 
temperatura de fusão está no nível especificado ou mais alto, enquanto a 
copiadora estiver se recuperando ou iniciando. 

 

2996* Limpeza do Rolo de 
Transferência

[0 = Não /1 = 
Sim] 

 

2996 1 Limpa ou não limpa o rolo de transferência antes de cada tarefa. Selecione "1" se 
o lado posterior do papel ficar sujo na saída. Note que a copiadora leva mais 
tempo para produzir a primeira cópia quando você seleciona "1". Se for 
selecionado "0", o rolo de transferência nunca será limpo. 

 

2998* Ampliação de Escaneamento 
Principal 

[-0,5 ~ +0,5 / 0,0 / 
0,1%/passo] 

 

2998 1 Ajusta a ampliação (consulte •  3.14). A especificação é 100 ± 1,0%. 
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SP4-XXX (Scanner) 
4008* 

4008 1 
Ampliação de Escaneamento Secundário (Scanner)   [-0,9 ~ +0,9 / 0,0 / 
0,1%/passo] 
Ajusta a ampliação de escaneamento secundário (consulte •  
3.14). 

 

4009* 
4009 1 

Ampliação de Escaneamento Principal (Scanner)    [-0,9 ~ +0,9 / 0,0 / 
0,1%/passo] 
Ajusta a ampliação de escaneamento principal (consulte •  3.14). 

 

4010* 
4010 1 

Registro de Borda anterior (Scanner)    [-5,0 ~ +5,0 / 0,0 / 0,1 mm/passo] 
Ajusta o registro de borda anterior (consulte • 3.14). 

 

4011' 
4011 1 

Registro Lado a Lado (Scanner)    [-1,0 ~ +1,0 / 0,0 / 0,1 mm/passo] 
Ajusta o registro lado a lado para escaneamento no modo de cilindro 
impressor (consulte • 3.14). 

 

4012* Margem de Apagamento de 
Escaneamento  

[0-9,0 /  1,0 /  0 ,1 mm/passo] 

4012 1 Borda anterior 
4012 2 Borda posterior 
4012 3 Esquerdo 
4012 4 Direito 

Ajusta a margem de escaneamento. Geralmente, a 
margem de escaneamento deve ser a menor 
possível. Para ajustar a área de imagem, utilize 
SP2-101. 

4013 
4013 1 

Execução Livre de Escaneamento 
Conduz a execução livre de escaneamento com a 
lâmpada de exposição acesa. 

  

4015* Escaneamento da Placa Branca 
Posição de início [-3,0 ~ +6,0 / 0,0 / 0,1 mm/passo] 4015 1 
Ajusta a posição de inicio do escaneamento na placa branca. O valor base é 17,8 mm a partir da 
posição original de escaneamento. Este SP especifica a compensação a partir deste valor base. 
Extensão do Escaneamento [-3,0 ~ +6,0 / 0,0 / 0,1 mm/passo] 4015 2 
Ajusta a distância de escaneamento da placa branca. O escaneamento começa a partir da posição de 
início (SP4-015-001) e termina na distância especificada. O valor base é 2,0 mm. Este SP decide a 
compensação a partir deste valor base. Especifique 0 (zero) ou um valor maior. 

4428 
4428 1 

Ajuste Automático de Escaneamento 
Conduz o ajuste automático de escaneamento. Utilize este SP após substituir a 
placa branca (consulte •  3.14.2). 
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4901 Ajuste do Nível Branco da SBU 
Exibição Preta-Erro [0 = Normal /1 = Erro] 4901 1 
Exibe o código de retorno do ajuste de nível preto. Quando for detectado um erro, 
será gerado SC143 ou SC145. 
Feedback Preto-PAR [0 - 8191] 4901 2 
Exibe o valor de feedback dos canais pares fornecidos pela SBU. Normalmente, o 
valor é 1, 2, 3, ..., 8188, 8189, ou 8190. Entretanto, a máquina poderá operar 
normalmente mesmo quando o valor for 0 ou 8191. 
Feedback Preto-ÍMPAR [0 - 8191] 4901 3 
Exibe o valor de feedback dos canais ímpares fornecidos pela SBU. Normalmente, 
o valor é 1, 2, 3, ..., 8188, 8189, ou 8190. Entretanto, a máquina poderá operar 
normalmente mesmo quando o valor for 0 ou 8191. 
Exibição Preta-Meta [0 ~ 63 / 10 /  1/passo] 4901 4 
Exibe o valor pretendido para o ajuste de nível preto executado durante a 
inicialização da máquina. Normalmente, o valor é 10. Outros valores indicam que 
o ajuste foi completado sem sucesso. 
Meta Branca [0 -  511 /  511  / 1/passo] 4901 5* 
Exibe o valor pretendido para o ajuste de nível branco. 
Resultado Branco [0 - 511 / 0 /  1/passo] 4901 6 
Exibe o resultado do ajuste de nível branco. 
Exibição Branca-Erro [0 = Normal / 1 = Erro] 4901 8 
Exibe o código de retorno do ajuste de nível branco. Quando for detectado um 
erro, será gerado SC143. 
Exibição Branca-Transbordo [0 = Normal / 1 = Erro] 4901 9 
Exibe um código de retorno do ajuste de nível branco. O código "1" (erro) é devolvido 
caso o resultado de ajuste não esteja na faixa dos valores em SP4-901-6. 
Número Branco de Tentativas [ 0 - 2 0 / 0 / 1/passo] 4901 10 
Exibe quantas vezes o ajuste de nível branco é recuperado. O valor não inclui a 
primeira execução do ajuste branco. Por exemplo, se o valor for "2", isto indica que 
o ajuste de nível branco foi executado 3 vezes. O ajuste de nível branco pode ser 
executado 20 vezes ou menos, Portanto, se o valor for "20", isto indica que o ajuste 
de nível branco foi concluído de maneira anormal (conforme descrito, o valor “20” 
não inclui a primeira execução). Se o ajuste de nível branco for malsucedido, a 
máquina utilizará o resultado do ajuste de nível branco mais recente e bem-
sucedido. 
Configuração de Ajuste Automático [222 - 281 / 256 / 1/passo] 4901 11* 
Exibe o parâmetro do ajuste de nível branco. O valor é baseado no resultado de 
SP4-901-12. 
Ajuste Automático-Resultado [0  – 600 /  0  /  1 /passo]  4901 12 
Exibe o resultado do ajuste de nível branco. Normalmente, o valor está entre 228 
e 281 (incluindo ambos os valores). Quando o valor for normal, será armazenado 
como valor de SP4-901-11. 
Ajuste Automático-Erro [0 = Normal  / 1 = Erro] 4901 14 
Exibe um código de retorno do ajuste de nível branco. O código "1" (erro) é 
devolvido caso o valor de resultado do ajuste seja menor que 228 ou maior que 
281 (consulte •  SP4-901-012). 

4902* 
4902 1 

 

Lâmpada de Exposição Acesa 
Liga ou desliga a lâmpada de 
exposição. Para ligar a lâmpada de exposição, especifique "1"; para desligá-la, 
especifique "0". 
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4903* 
4903 1 

Nível ADS 
Ajusta o nível ADS. 

[0~255 / 252 / 1/passo] 

 

4904* 
4904 1 

Limite Inferior ADS 
Ajusta o limite inferior ADS. 

[0~255 / 80 / 1/passo] 

 

4905* 
4905 1 

 

[0 = Todos / 1 = Um] 
Verifica toda a área (0 = Todas) ou as áreas específicas (1 = Um) para ajustar o 
nível ADS. As áreas específicas são as seguintes: 
• ADF: ±37,5 mm do centro 
• Tampa do Cilindro Impressor: 15 a 90 mm da borda esquerda 

  

4921* 
4921 1 

 

[0~10 / 0  /  1/passo] 
Cópia 
Seleciona para qual modo as configurações de SP4-922 a SP4-932 são 
utilizadas. 
0 = Nenhum 1 = Texto 1 2 =Texto 2 3 = Foto 1 
4 = Foto 2 5 = Foto 3 6 = Especial 1 7 = Especial 2 
8 = Especial 3 9 = Especial 4 10 = Especial 5 

 

4922* Gama de Scanner  [0=Default do sistema/1=Texto/2=Foto] 
4922 1 Cópia Seleciona "texto" ou "foto" como modo de saída 

prioritário. Esta configuração é aplicada a todos os 
modos de processamento de imagem de SP4-921. 

 

Seleção de Entalhe 4923* 
Seleciona o valor do entalhe central de ajuste ID para os LEDs de ajuste ID. 

• Normalmente, o entalhe central é 3 (faixa de 1 a 5). Se for selecionado –1, cada entalhe mudará para 

baixo (ficará mais claro). Se for selecionado +1, cada entalhe mudará para cima (ficará mais escuro). 

• Esta configuração se aplica a todos os modos de processamento de imagem de SP4-921. 
4923 1 Cópia [-1 = Claro / 0 = Normal / +1 = Escuro] 

 

Remoção de Textura 4926* 
Ajusta o nível de remoção de textura utilizado com difusão de erro. 0: É utilizado o 
valor default para cada modo. Texto 1, Foto 2, Especial 2 e Especial 5 têm default de 
3, e Foto 1, 3 têm default de 1. 
1: Nenhuma remoção se aplica. 
2-5: Remoção aplicada ao nível aqui especificado. Quanto maior a configuração 
(nível), menos clara ficará a imagem (maior remoção de textura). Esta configuração 
somente se aplica aos originais em SP4-921. 

4926 1 Cópia [0~6 /  0  /  1/passo] 
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4927* Correção de Largura de Linha  

4927 1 

Ajusta o algoritmo de correção de largura de linha. Configurações positivas produzem linhas mais grossas, configurações 
negativas produzem linhas mais finas. Esta configuração se aplica somente aos originais em SP4-921. 
[-2~2 /  0  /  1/passo] 

 

Apagamento de Ponto 
Independente 

   4928* 

Seleciona o nível de apagamento de pontos. Configurações maiores oferecem apagamento 
maior. Esta configuração se aplica somente aos originais em SP4-921. 
  4928 1 Cópia [-2-2 / 0 / 1/passo]  

 

4929* Positivo/Negativo [0 = Não, 1 = Sim] 

4929 1 Cópia Inverte branco e preto. Esta configuração se 
aplica somente aos originais em SP4-921. 

 

4930* Nitidez-Borda [-2- 2 / 0  / 1/passo] 

4930 1 Cópia Ajusta a claridade. Esta configuração se aplica 
somente aos originais em SP4-921. 

 

4931* Nitidez-Sólida [-2- 2 / 0  / 1/passo] 

4931 1 Cópia Ajusta a claridade. Esta configuração se aplica 
somente aos originais em SP4-921. 

 

4932* Nitidez-ID Baixo [-2- 2 / 0  / 1 /passo] 
4932 1 Cópia Ajusta a claridade. Esta configuração se aplica somente aos originais em 

SP4-921. 

4941* 
4941 1 

 
[ 0 - 2  /  1 / 1/passo] 

Seleciona o nível de apagamento de linha branca. 0: Nenhum   1: Fraco  2: 

Forte 

• Esta configuração é eficaz somente para os modos Foto 1, Foto 3, Especial 3 ou Especial 4. 

• 0: O apagamento de linha branca não é utilizado, e em seu lugar é utilizada a correção de nível branco.  

• Esta configuração se aplica independentemente de qual modo foi selecionado em SP4-921. 

 
4942* 

4942 1 

 

[ 0 - 3 /  2  / 1/passo] 
Seleciona o nível de apagamento de linha preta. Esta configuração é eficaz somente quando os originais são escaneados 
pelo ADF. 
[0 = Não / 1 = Muito fraco / 2 = Fraco / 3 = Forte] 

Esta configuração se aplica independentemente de qual modo foi selecionado em SP4-921. 
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SP5-XXX (Modo) 
5001 

5001 1 
Todos os Indicadores Acesos 
Acende todos LEDs. O LCD acende ou apaga a cada 3 segundos. Pressione a tecla 
Reset para finalizar este programa. 

  

5113* 

5113 1 

0: Nenhum 
11: Placa de tecla MF (Incremento) 

 12: Placa de tecla MF (Decremento) 
Seleciona a tecla correspondente para os dispositivos instalados, 
como trava de moeda. 

 

5120* 
5120 1 

Liberação-Remoção de Contagem OP       | [0 = Sim / 1 = Somente standby / 2 = Não] 
Especifica a condição para reiniciar as configurações de tarefa de cópia quando 
o contador de tecla é removido. 
• 0 = Sim: As configurações são liberadas quando o contador é removido. 
• 1 = Somente standby: As configurações são liberadas quando o contador é 
removido ao final de uma tarefa. 
• 2 = Não: As configurações não são liberadas sob nenhuma condição. 
Com relação a cópias duplas, as configurações de tarefa são sempre 
preservadas, independentemente desta configuração. ____________________  

 

5121* 
5121 1 

Temporização de Contagem 
Seleciona a temporização de 
contagem. 
• 0 = Alimentar: A cada 
alimentação de papel 
• 1 = Sair: A cada saída de papel 

[0 = Alimentar /  1 = Sair] 

 

5501* Modo de Alarme PM 
5501 1 Intervalo Fixa o intervalo base de PM. [1 ~ 255 / 90 /1K cópias/passo] 

Esta configuração é significativa somente se SP5-501-2 for 
ajustado em "1".] Especifica quando ocorre o alarme de PM. 

5501 2 Liga/Desliga Ativa/desativa o alarme PM para o número total de impressões, 
cópias e faxes. [0 = Desativar / 1 = Ativar] 

5801 
5801 2 

Memória Limpa (somente modelo básico) 
Motor (consulte •  5.1.5) 

 

5802 
5802 1 

Execução Livre da Máquina 
Conduz a execução livre da máquina (incluindo a unidade de scanner). Pressione 
"ON" para iniciar; pressione "OFF" para parar. _____________________________  

 

5803 Verificação de Entrada 
Consulte •  5.1.6 

 

5804 Verificação de Saída 
Consulte • 5.1.7 
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5807* Seleção de Área   
5807 1 Seleciona o idioma de exibição.   

 2 América do Norte 5 Ásia 6 China 
 SP5-807-001 não é liberado por SP5-801-002 (consulte 5.1.5). 
 NOTA: SC982 é exibido caso você especifique um idioma que não seja compatível com seu  
 modelo local.   

5811* 
5811 1 

Entrada de Número de Série 
Consulte 5.1.8 

 

5812* TEL de Serviço 
Telefone 5812 1 
Especifica o número de telefone do representante de serviço. (O número será exibido 
quando ocorrer uma condição de chamada de serviço.) Para inserir um traço, pressione 
©. Para deletar o número de telefone atual, pressione ©. 
Fac-símile 5812 2 
Especifica o número de fax impresso nos relatórios de contador de usuário. Para inserir um 
traço, pressione ©. Para deletar o número de telefone atual, pressione ©. 

5824 
5824 1 

Upload de NVRAM 
Consulte 5.1.9 

 

5825 
5825 1 

Download de NVRAM 
Consulte 5.1.9 

 

5827 
5827 1 

Download de Programa (consulte 5.1.10) 
Copia o programa de software da placa IC para a ROM flash, Para executar este 
SP, (1) desligue a chave geral, (2) insira o cartão IC, (3) pressione a tecla de 
energia e mantenha-a pressionada, e (4) ligue a chave geral (enquanto estiver 
pressionando a tecla de energia). A copiadora lerá o programa de software da 
placa IC se você ligar a copiadora desta forma. O modo SP é ativado 
automaticamente. 

 

5901  Execução Livre da Impressora 
5901 1 Faz a execução livre. Pressione “ON” para iniciar; pressione “OFF” para parar. 

5902 
5902 1 

Impressão de Padrão de Teste 
Consulte 5.1.11 

 

5907* 
5907 1 

Configuração Plug & Play 
Seleciona o nome de marca e o nome de produção para a função de Plug & Play. 
Estes nomes são armazenados na NVRAM. Quando os dados da NVRAM são 
corrompidos, selecione estes nomes novamente. Utilize uma tecla de seta à direita 
ou seta à esquerda para rolar pela lista de nomes de marcas. Pare selecionar um 
nome de marca, pressione a tecla OK. Um asterisco (*) indica qual fabricação é 
selecionada atualmente. Consulte 5.1.5 
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5912* Alarme da PCU 
5912 1 Exibição de Alarme 

Liga/Desliga 
Seleciona se a máquina exibirá ou não um aviso de 
“Substituir PCU” quando o contador de alarme da 
PCU atingir o intervalo fixado para SP912-2. 
[0 = Exibir / 1 = Não exibir] 

5912 2 Intervalo Ajusta o intervalo (contagem) de Alarme da 
PCU em que ocorrer um aviso de "Substituir 
PCU”. [1 ~255 / 45 /1000 páginas/passo] 

 

5990 Impressão SMC 
5990 1 Todos 
5990 2 SP 
5990 3 Programa de Usuário 
5990 4 Dados de Registro 
5990 5 Fonte grande 

Consulte 5.1.12 
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SP6-XXX (Periféricos) 
 

6006* Ajuste do ADF (consulte 3.14) 
NOTA: Os menus disponíveis dependem do modelo da máquina e sua configuração. 
Registro StoS/Frente [-1,0 ~ +1 ,0  /  0,0 / 0,1 mm/passo] 6006 1 
Ajusta o registro lado a lado para o lado frontal do original, para o modo ADF. Utilize 
a tecla © para selecionar "+" ou "–" antes de inserir o valor. 

Registro de Condução [-5,0 ~ +5,0 / 0.0 / 0,1 mm/passo] 6006 2 
Ajusta a margem de apagamento da borda posterior para o modo ADF. Utilize a 
tecla © para selecionar "+" ou "–" antes de inserir o valor. 
Apagamento de Fuga [-3,0 ~ +3,0 / -1,0 / 0,1 mm/passo] 6006 3 
Ajusta a margem de apagamento da borda posterior para o modo ADF. Utilize a 
tecla © para selecionar "+" ou "–" antes de inserir o valor. 
Ampliação de Escaneamento Secundário [-0,9 ~ +0,9 / 0,0 / 0,1 %/passo] 6006 5 
Ajusta a ampliação de escaneamento secundário para o ADF. 

 

6009  Livre Execução de ADF 
6009 1 Faz a execução livre do ADF. Pressione “ON” para iniciar; pressione “OFF” para parar. 

6910* 
6910 1 

 

[ 0 ~ 6 0 /  3 0 / 1  s/passo] 
Ajusta o intervalo utilizado para o processamento de sombreamento no modo ADF. A luz 
e calor na sala poderão afetar a resposta do scanner. Reduza esta configuração se a 
qualidade da cópia indicar que o nível branco está se deslocando durante as tarefas de 
cópia do ADF.
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SP7-XXX (Registro de Dados)       
7001* Operação Total       

7001 1 Exibe o tempo de operação total (tempo total de rotação do motor). 
 

7401* 
7401 1 

Contador-Total de SC [0~9999/0/1/passo] 

 

7403*  Histórico de SC 
7403 1 Exibe os históricos dos 10 códigos SC mais recentes. 

 

7502* Contador-Congestionamento de Papel [0~9999/0/1/passo] 
7502 1 Exibe o número total de congestionamentos de papel de cópia. 

 

7503* Contador-Congestionamento Orig. [0~9999/0/1/passo] 
7503 1 Exibe o número total de congestionamentos originais. 

7504* Contador-Cada 
Congestionamento de Papel 

[0~9999/0 /1/passo] 

Exibe o número total de congestionamentos de papel classificados por tempo e local. 
7504 1 Com energia ligada 

 

7504 10 
Congestionamento de papel ocorre com energia ligada. 
Fora de Registro sem Alimentação 
O papel não alcança o sensor de registro (de uma bandeja de papel). 

7504 11 Off-1 SN Vertical 
 

7504 12 
O papel não alcança o sensor do relé. 
On-1 SN Vertical
O papel é apanhado no sensor do relé. 

7504 50 Off-Desvio de Registro 
O papel não alcança o sensor de registro (da bandeja de passagem). 

7504 60 Off-Dúplex de Registro 
O papel não alcança o sensor de registro durante a impressão do verso (para 
impressão dupla). 

 

7504 70 On-SN de Registro
 

7504 120 
O papel é apanhado no sensor de registro. 
On-SN de Saída 

 

7504 121 
O papel é apanhado no sensor de saída (página anterior). 
Off-SN de Saída

 

7504 122 
O papel não alcança o sensor de saída. 
On-SN de Saída 

 

7504 123 
O papel é apanhado no sensor de saída. 
Off-Inversor Duplo 

 

7504 125 
O papel não alcança o sensor de inversor duplo (do cilindro de registro). 
On-Inversor Duplo 
O papel é apanhado pelo sensor de inversor duplo. 
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7505*  Contador-Cada Congestionamento Orig. [0 ~ 9999 / 0 / 1/passo] 
  Exibe o número total de congestionamentos originais no ADF que 

ocorreram em um certo período ou em determinado local. 
 

7505 210 Off-SN de Registro  
  O original não alcança o sensor de registro.  

7505 211 On-SN de Registro  
  O original ficou preso no sensor de registro.  

7505 216 Intervalo insuficiente  
  A distância entre os originais não é suficiente. Este congestionamento pode 

ocorrer quando o original não for do tamanho padrão. 

 

7507* 
7507 1 

Exibir-Histórico de Congestionamento de Papel 
Exibe o histórico dos 10 últimos congestionamentos de papel. A lista abaixo 
ilustra os 12 códigos possíveis: 

1         10         11         12        50        60 70       
120       121       122       123       125 

Os códigos correspondem aos menus de SP7-504. Por exemplo, o código 1 
corresponde a SP7-504-001, e o código 10 corresponde a SP7-504-10. 

 

7508* 
7508 1 

Exibir-Histórico de Congestionamentos Originais 
Exibe o número total do histórico de congestionamentos originais. Os códigos 
possíveis são os seguintes: 

210      211       216 
Os códigos correspondem aos menus de SP7-505. Por exemplo, o código 210 
corresponde a SP7-505-210, e o código 211 corresponde a SP7-505-211. 

 

7801  Memória/Versão/PN   
7801 2 Memória/Versão (BICU)   

  Exibe a versão da placa BICU.   

7803* 
7803 1 

Exibir-Contador PM 
Exibe o contador PM. 

 

7804 
7804 1 

Reiniciar-Contador PM 
Reinicia o contador PM (SP7-803-001). Quando o programa é concluído 
normalmente, será exibida a mensagem "Concluído". 

 

7807 
7807 1 

Reiniciar-Contadores SC/Congestionamento 
Reinicia os contadores SC, de papel, original e congestionamento total. Quando o 
programa é concluído normalmente, será exibida a mensagem “Concluído”. O 
SP7-807-1 não reinicia os seguintes registros: SP7-507 (Exibir-Histórico de 
Congestionamento de Papel) e SP7-508 (Exibir-Histórico de Congestionamento 
Original). 
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7808 
7808 1 

Reiniciar-Contadores 
Reinicia todos os contadores, exceto os contadores de gerenciamento. Os 
contadores de gerenciamento são aqueles que não são modificados pelo 
download da NVRAM (SP5-825-001; Consulte Download de NVRAM (SP5-
825-001) na seção 5.1.9). Quando o programa é concluído normalmente, será 
exibida a mensagem “Concluído. 

 

7810 
7810 1 

Reiniciar-Código de Tecla do Operador 
Reinicia o código de tecla do operador. Utilize SP7-810-1 quando o cliente tiver 
esquecido o código de tecla do operador. Quando o programa é concluído 
normalmente, será exibida a mensagem “Concluído”; se o programa for concluído 
de maneira anormal, será exibida uma mensagem de erro. Se o cliente esquecer o 
código de tecla do operador, um novo código de tecla de operador será 
especificado. Para tanto, utilize as Ferramentas de Usuário: System Settings -» Key 
Operator Tools -» Key Operator Code -» On -» Insira o Código de Tecla do 
Operador. 

 

7832* 
7832 1 

Exibir-Autodiagnóstico 
Exibe os códigos SC e o número de ocorrências. Cada número está na faixa de 0 
a 9999. 

  

7991*  Exibir-Contagem de Informações 
  Exibe o tempo operacional total ou o número total de operações. O tempo será 

exibido no seguinte formato: dia:hora:minuto:segundo. 
7991 1 Exibir-Contagem de Temporizador 

  O período total em que a chave geral é mantida ligada (excluindo o período em que 
a chave de segurança estiver desligada). 

7991 3 Exibir-Operação do Sensor ID 
  O período total em que o sensor ID estiver funcionando. 

7991 4 Exibir-Contador de Revelação 
  O número total de saídas de papel. 

7991 5 Exibir-Contador de Erros ID 
  O número total de erros do sensor ID. 

 

7992*  Reiniciar-Contagem de Informações 
7992 1 Reiniciar-Contagem de Temporizador 

  Limpa o contador de tempo (SP7-991-001). 
7992 4 Reiniciar-Contador de Revelação 

  Limpa o contador de revelação (SP7-991-004). 
7992 5 Reiniciar-Contador de Erros ID 

  Limpa o contador de erros do sensor ID (SP7-991-005). 

f 
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SP8-XXX (Histórico) 
8192* C: Escaneamento Total PGS [0 ~9999999 / 0 / 1 folha/passo] 

8192 1 Exibe o número total de originais escaneados. Ambos os lados são contados quando os 
lados frente e verso de um original (alimentados do ADF) são escaneados. 

 

8221*  Alimentação de Originais do ADF. [0 ~ 9999999 / 0 / 1 folha/passo]    
8221 1 Frontal         

  Exibe o número total de lados frontais escaneados de originais alimentados do ADF. 

8381* 
8381 1 

 

[0 ~ 9999999 / 0 /1 folha/passo] 
Exibe a contagem total de todos os programas de aplicativos. 

  

8382* 
8382 1 

C: Impr Total PGS  [0 ~ 9999999 / 0 /1 

folha/passo] 

 

8411' 
8411 1 

 

[0 ~ 9999999 / 0 /1 folha/passo] 
Exibe a contagem total de impressão dupla. 

 

8422* C: PrtPGS/Comb Dup             [0 ~ 9999999 / 0 /1 folha/passo] 
8422 1 C: PrtPGS/Comb Dup (Simples > Duplo) 
8422 4 C: PrtPGS/Comb Dup (Combinação Simples) 
8422 5 C: PrtPGS/Comb Dup (Combinação Dupla) 
8422 6 C: PrtPGS/Comb Dup (2>) 

Exibe a contagem total de impressão 
do aplicativo da copiadora, classificada 
por tipo de combinação/duplo. 

 

8442* C: PrtPGS/Tamanho do Papel [0 ~ 9999999 / 0 /1 folha/passo] 
8442 2 A4 
8442 3 A5 
8442 5 B5 
8442 7 LG 
8442 8 LT 
8442 9 HLT 

8442 254 Outros (Padrão) 
8442 255 Outros (Personalizado) 

Exibe o número de páginas impressas pelo 
programa de aplicativo da copiadora. 

 

8451* C: PrtPGS/Bandeja de Papel [0 ~ 9999999 / 0 /1 folha/passo] 

8451 1 Bandeja de passagem 
8451 2 Bandeja 1 
8451 3 Badeja Opcional 

Exibe a contagem total de impressão, 
classificada por fonte de papel. 
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8462* C: PrtPGS/Tipo de Papel [0 ~ 9999999 / 0  / 1 folha/passo] 
8462 1 Normal 
8462 4 Grosso 
8462 7 OHP 
8462 8 Outros 

Exibe o número total de páginas impressas pelo 
programa de aplicativo da copiadora. 

 

8522* C:PrtPGS/Finalização [0-9999999/ 0 / 1/passo] 
8522 1 Classificação O SP faz a contagem, pelo modo de finalização, o número 

total de páginas impressas pelo aplicativo de Cópia. 
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5.1.3 MODO SP TABELAS – OUTROS MODELOS 

As tabelas nesta seção (5.1.3) ilustram os programas de serviços (SPs) disponíveis 
quando a caixa do controlador for instalada. Para os SPs disponíveis no modelo sem a 
caixa do controlador, consulte a seção anterior (5.1.2). 

Teclas nas tabelas: 
• Asterisco (*): As configurações são salvas na NVRAM. A maior parte delas retornam 

aos valores default quando se executa SP5-998-001 (Motor) e SP5-801-001 
(Liberado) (consulte 5.1.5). 

• DFU: Este programa destina-se somente a uso de fábrica/projeto. Não modifique 
estas configurações. 
• Colchetes ([ ]): Os colchetes compreendem a faixa de configuração, o valor default e 

o mínimo passo com a unidade ([Mínimo ~ Máximo / Default / Passo]). 
• SSP: Este programa está somente no Modo SSP. Consulte seu supervisor 

antes de utilizar este programa. 

SPI-XXX (Alimentação) 
 

1001* Registro de Borda anterior [-9.0 ~ 9.0 / 0.0 / 0.1 mm/passo] 
1001 1 Todas as bandejas 
1001 2 Desvio 
1001 3 Dúplex 

Ajusta o registro de borda anterior (consulte 3.14). 

 

1002* Registro Lado a Lado [-9.0 ~ 9.0 / 0.0 / 0.1 mm/passo] 
1002 1 1ª bandeja 
1002 2 Bandeja opcional 
1002 5 Desvio 

Ajusta o registro lado a lado (consulte 3.14). SP1-
002-001 é aplicado para todas as bandejas. SP1-
002-002 e 005 ajustam a diferença de SP1-002-001. 

1002 6 Dúplex Ajusta o registro lado a lado do 2º lado na cópia 
dupla. O 1º lado é ajustado por SP1-002-001 a 005. 

 

1003* Tempo de Alimentação de 
Papel 

Ajusta a quantidade de papel no cilindro de 
registro. 

1003 1 1ª bandeja [ 0 - 1 0 / 5 / 1  mm/passo] 
1003 3 Bandeja opcional [ 0 - 1 0 / 5 / 1  mm/passo] 
1003 4 Alimentação de desvio [ 0 - 1 0 / 5 / 1  mm/passo] 
1003 5 Dúplex [ 0 - 2 0 / 5 / 1  mm/passo] 

 

1103* Ociosidade de Fusíveis [0 = Não  / 1 = Sim] 
Ativa ou desativa o controle de contato-liberação. A tabela abaixo mostra os resultados. 

Configuração 0 = Não 1 = Sim 
Controle C-R 

Tempo ocioso  

Qualidade dos fusíveis  

Funciona 

Mais curto  
Mais baixo 

Não funciona 
Mais extenso 
Mais alto 

11031 
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Ajuste da Temperatura de Fusão 1105* 
Ajusta a temperatura de fusão pretendida. Note que o termistor está no centro do cilindro 
quente. 

11051 Centro de aquecimento [140~180/160/1°C/passo] 
11053 Centro de standby [140~160/150/1°C/passo] 
11055 Centro de cópias [140~180/160/1°C/passo] 
11057 Centro nível 2 baixo [0~80/60/1°C/passo] 
11059 Centro espesso [140~185/165/1°C/passo] 

 

1106 Exibição de Fusão 
11061 Centro Exibe a temperatura de fusão. 

 

Início Suave de Fusíveis DFU 1107* 
Ajusta o número de ciclos de passagem por zero do fornecimento CA da lâmpada dos 
fusíveis necessário para trazer a energia da lâmpada dos fusíveis para 100% à medida 
que deixa a lâmpada em temperatura standby, ou à medida que copia. Aumente este valor 
se a máquina estiver passando por quedas de energia repentinas. 

11071 Partida suave para aquecimento [0 = 10 ciclos /1 = 20 ciclos / 2 = 50 ciclos] 
11072 Outra partida suave [0 = 10 ciclos /1 = 20 ciclos / 2 = 50 ciclos / 3 = 1 ciclo] 

11073 Configuração de parada 
suave [0: Não /1: Sim] 

1108* 
11081 

 

[0 = 1s/1 = 1.5s/2 = 2s] 
Especifica o intervalo para o controle da temperatura de fusão. 

 

1109 
1109 1 

Verificação de Entrada de Banda 
Conduz a verificação de entrada de banda (consulte 3.5.7). 

 

1110* Temporizador de Controle do Ventilador [30 - 6 0 / 3 0 / 1  s/passo] 
11101 Especifica o tempo de controle do ventilador. O motor do ventilador mantém sua 

velocidade operacional durante o tempo especificado antes de alterar a velocidade 
ou parar. O temporizador do controle do ventilador evita que o exaustor pare 
repentinamente. Esta função protege a copiadora contra superaquecimento. 

1902 
1902 1 

Exibição de Freqüência CA 
Exibe a freqüência de controle de energia da lâmpada dos fusíveis (conforme 
detectado pelo gerador de sinal de zero cruzado). O valor exibido é 1/5 da 
freqüência real: 10 e inferior = 50 Hz, 12 e inferior = 60 Hz. 

 

1911* Envelope de Desvio [0 = Desativado / 1 = Ativado] 
1911 1 O programa dedicado à impressão de envelopes funciona quando este programa (SP1 -

911-001) é ativado e "Papel Grosso" é selecionado como o tipo de papel da bandeja de 
passagem ([Hl > System Settings > Tray Paper Settings > Paper Type: Bypass Tray). 
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SP2-XXX (Cilindro) 
 

2001* Ajuste da Inclinação do Cilindro de Carga 
Impressão [-2100 ~ -1500 / -1650 /1 V/passo] 2001 1 
Ajusta a tensão aplicada ao cilindro de carga para impressão. A tensão muda 
automaticamente conforme o funcionamento do controle de tensão do cilindro de 
carga. O valor aqui é o valor base para o controle de tensão do cilindro de carga. 
Padrão de sensor ID [0 ~ 400 / 300 / 1 V/passo] 2001 2 
Ajusta a tensão aplicada ao cilindro de carga para o padrão do sensor ID (como 
parte da correção da tensão do cilindro de carga). A tensão do cilindro de carga é 
obtida com a adição de SP2-001-002 ao valor de SP2-001-001. 

 

2101* Ajuste da Margem de Apagamento Ajusta a largura da área apagada (consulte 3.14). 
2101 1 Borda anterior [0,0-9,0/3,0/0,1 mm/passo] 

Especificação: 2 ± 1,5 mm 
Fuga [0.0-9.0/4.0/0.1 mm/passo] 

Especificação: 2 +2,5/-1,5 mm 
2101 2 

A borda posterior posterior é este valor mais 1,2 mm. 
Lado esquerdo [0,0-9,0/2,0 /0,1 mm/passo] 

Especificação: 2 ± 1,5 mm 
2101 3 

A borda posterior esquerda é este valor mais 0,3 mm. 
Lado direito [0,0-9,0/2,0 /0,1 mm/passo] 

Especificação: 2 +2.5/-1.5 mm 
2101 4 

A borda posterior direita é este valor mais 0,3 mm. 
 

2201* Ajuste da Inclinação da Revelação 
Impressão [-1500 ~ -200 / -650 / 1 V/passo] 2201 1 
Ajusta a tensão aplicada ao cilindro de revelação para impressão. A densidade da imagem se torna mais 
elevada quando um valor menor for especificado (um valor absoluto maior). A densidade da imagem se 
torna mais baixa quando um valor maior for especificado (um valor absoluto menor). 
Padrão de sensor ID [-2 = LL (220 V) / -1 = L (260 V) / 0 = N (300 V) /1 = H 

(340 V) / 2 = HH (380 V)] 
2201 2 

Ajusta a tensão aplicada ao cilindro de revelação para o padrão de sensor ID. A tensão 
aplicada é obtida acrescentando-se SP2-201-002 a SP2-201-1. A configuração afeta a 
densidade do padrão de sensor ID, que por sua vez afeta o fornecimento de toner. 

2213* 
2213 1 

Saídas depois de Fim Próximo [0 = 50 páginas /1 = 20 páginas] 
Ajusta o número de páginas de cópia/impressão/fax que podem ser feitas após ser 
detectado o sinal de toner próximo ao fim. Reduza o número de páginas caso o 
usuário normalmente faça cópias com um índice alto de imagem. 

 

2214 
2214 1 

Inicialização do Revelador 
Inicializa a tensão de fornecimento de toner pretendida do sensor ID e o valor de 
ganho do sensor TD. Executa este SP substituindo o revelador ou o sensor TD. 
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2221 Análise de Erro de Sensor ID (consulte 5.1.4) 
2221 1 Vsg Exibe o valor Vsg. 
2221 2 Vsp Exibe o valor Vsp. 
2221 3 PWM Exibe o valor PWM. 
2221 4 Vsdp Exibe o valor Vsdp. 
2221 5 Vt Exibe o valor Vt. 
2221 6 Vts Exibe o valor Vts. 

 

2301* Ajuste de Corrente de Transferência (consulte 6.6). 
Papel normal [-2 = -4 uA / -1 = -2 uA / 0 = 0 uA /1 = 2 uA / 2 = 

+4uA] 
2301 1 

Ajusta a corrente aplicada ao rolo de transferência ao fazer a alimentação da bandeja de 
papel. Use uma configuração alta caso o usuário normalmente alimente papel relativamente 
grosso (conforme especificado) da bandeja de papel. 
Papel grosso/especial [-2 = -4 uA / -1 = -2 uA / 0 = 0 uA /1 = 2 uA / 2 = 

+4uA] 
2301 2 

Ajusta a corrente aplicada ao rolo de transferência ao fazer a alimentação da bandeja de 
passagem. Use uma configuração alta (a) caso o usuário normalmente alimente papel 
relativamente grosso da bandeja de passagem, ou (b) caso o toner servido seja atraído 
novamente do cilindro (o que pode ocorrer com o uso de transparências). 
Dúplex [-2 = -4 uA / -1 = -2 u/ 0 = 0 uA /1 = 2 uA / 2 = +4 

uA] 
2301 3 

Ajusta a corrente aplicada ao rolo de transferência ao transportar uma tarefa dupla. Use este 
SP se houver transferência de imagem fraca no lado posterior das cópias duplas. 
Limpeza [–10 ~ 1 / –1 uA/passo] 2301 4 
Ajusta a corrente aplicada ao rolo de transferência para a limpeza do cilindro. 
Aumente a corrente caso toner permaneça no cilindro depois da limpeza. (O 
toner remanescente pode causar fundo sujo no lado posterior.) 

2802 
2802 1 

Operação Forçada do Revelador 
Inicializa o revelador e verifica a saída do sensor TD (Vt). A máquina mistura o 
revelador durante 2 minutos à medida que lê e exibe o valor Vt. A máquina não 
inicializa a saída do sensor TD. Caso a máquina não tenha sido usada por um 
longo período, as impressões poderão ter um fundo sujo Nesse caso, utilize este 
SP para misturar o revelador. A mensagem “Concluído” será exibida quando o 
programa finalizar normalmente. 

 

2906* Correção de Fuga 
Valor de troca [0,0-1,0/0,0/0,1 mm/passo] 2906 1 
Troca a posição da imagem a intervalos especificados por SP2-906-002. Quando 
a copiadora está imprimindo continuamente linhas verticais (como em tabelas), o 
papel poderá não separar corretamente. Este SP pode evitar isto. 
Intervalo [ 1 ~ 1 0 / 1 / 1  página/passo] 2906 2 
Muda o intervalo da troca de posição da imagem especificada por SP2-906-001. 
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2908 Fornecimento Forçado de Toner 
 

2908 1 Fornece o toner à unidade de revelação. O processamento será interrompido 
em qualquer das seguintes condições: 
• A densidade do toner na unidade de desenvolvimento alcançar o nível 
padrão. 
• O processamento continuar durante 2 minutos.

 

2915* Tempo Ocioso do Motor do Espelho Poligonal      [0 = Nenhum / 1 = 1 5 s / 2  = 25s] 
 

2915 1 Especifica o tempo ocioso do motor do espelho poligonal. O motor do espelho 
poligonal inicia sua operação quando é colocado um original, uma tecla é apertada 
ou a tampa do cilindro impressor ou ADF é aberta. O motor parará caso nenhuma 
operação manual for realizada no tempo especificado. Quando você ajustar em 
"0", o motor não parará enquanto a copiadora estiver na condição de standby. 

 

2921* Modo de Fornecimento de Toner 
 

2921 1 [0 = Sensor 1 /1 = Sensor 2 (DFU)] 
Seleciona o modo de fornecimento de toner. Mantenha a configuração default 
enquanto o sensor TD estiver funcionando. Você poderá selecionar “3” somente 
quando o sensor ID estiver anormal. Não selecione “1” ou “2”. 

 

2922* Tempo de 
Fornecimento de 
Toner 

[0,1 ~5,0 /  0,6  /  0 ,1 
s/passo] 

 

2922 1 Ajusta o tempo de fornecimento de toner. O motor de fornecimento de toner 
permanece ligado durante o tempo especificado. Para validar esta configuração, 
selecione "0" em SP2-921-001. Especifique um valor maior caso o usuário venha 
a fazer muitas cópias com altas proporções de áreas de imagem preta e sólida. 

 

2926* Vt Padrão [0.00 ~ 5.00 / 2.50 / 0.01 V/passo] DFU 
2926 1 Ajusta Vts (o valor Vt para o novo revelador). A saída do sensor TD é ajustada 

para este valor durante o processo de configuração inicial do sensor. Este SP tem 
efeito somente quando SP2-921-001 for "0", "1", ou "2". 

2927* Controle de Sensor ID [0 = Não / 1 = Sim] 
 

2927 1 Determina se o sinal de sensor ID é referenciado ou não para o controle de 
densidade de toner. Mantenha o valor default em operações usuais. 

 

2928 
2928 1 

Clear de Fim de Toner 
Limpa as seguintes mensagens e contadores sem fornecer toner: 
• Mensagem de Toner próximo do fim 
• Mensagem de fim do toner 
• Contador de toner próximo do fim 
• Contador de fim do toner 
Não use este SP em condições operacionais normais. Quando o toner na unidade de 
revelação estiver insuficiente de forma anormal, o cilindro poderá atrair o carregador de 
toner para a superfície. Excesso de carregador de toner danifica a superfície do cilindro. 
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2929* Limites Vref  Ajusta o limite Vref superior ou inferior. 
2929 1 Superior [0.50 ~ 3.50 / 3.20 / 0.01 V/passo] DFU 
2929 2 Inferior [0.50 ~ 3.50 / 0.70 / 0.01 V/passo] DFU 

2994* Temperatura de Detecção do Sensor ID    [30 ~ 90 / 30 /1 °C/passo] 
 

2994 1 Ajusta o limite de temperatura. O sinal do sensor ID não é referenciado quando a 
temperatura de fusão está no nível especificado ou mais alto, enquanto a 
copiadora estiver se recuperando ou iniciando. 

 

2996* Limpeza do Rolo de 
Transferência 

[0 = Não /1 = Sim] 
 

2996 1 Limpa ou não limpa o rolo de transferência antes de cada tarefa. Selecione "1" se 
o lado posterior do papel ficar sujo na saída. Note que a copiadora leva mais 
tempo para produzir a primeira cópia quando você seleciona "1". Se for 
selecionado "0", o rolo de transferência nunca será limpo. 

 

2998* Ampliação de Escaneamento 
Principal 

[-0.5 ~ +0.5 / 0.0 / 0.1%/passo] 
 

2998 1 Ajusta a ampliação (consulte 3.14). A especificação é 100 ± 1.0%. 
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SP4-XXX (Scanner) 
4008* 

4008 1 
Ampliação de Escaneamento Secundário (Scanner)      [-0,9 ~ +0,9 / 0,0 / 
0,1%/passo] 
Ajusta a ampliação de escaneamento secundário (consulte 3.14). 

 

4009* 
4009 1 

Ampliação de Escaneamento Principal (Scanner)  [-0,9 ~ +0,9 / 0,0 / 
0,1%/passo] 
Ajusta a ampliação de escaneamento principal (consulte 3.14). 

 

4010* 
4010 1 

Registro de Borda anterior (Scanner)    [-5,0 ~+5,0 / 0,0 / 0,1 mm/passo] 
Ajusta o registro de borda anterior (consulte 3.14). 

 

4011' 
4011 1 

Registro Lado a Lado (Scanner)    [-1,0 ~ +1,0 / 0,0 / 0,1 mm/passo] 
Ajusta o registro lado a lado para escaneamento no modo de cilindro 
impressor (consulte 3.14). 

 

4012* Margem de Apagamento de Escaneamento [0-9,0/1,0 /0 ,1 mm/passo] 
4012 1 Borda anterior Ajusta a margem de escaneamento. Geralmente, a 

margem de escaneamento deve ser a menor 
possível. Para ajustar a área de imagem, utilize 
SP2-101. 

4012 2 Borda posterior  
 4012 3 Esquerdo  
 4012 4 Direito  
 4013 

4013 1 
Execução Livre de Escaneamento 
Conduz a execução livre de escaneamento com a 
lâmpada de exposição acesa. 
 

  

4015* Escaneamento da Placa Branca 
Posição de início [-3,0 ~ +6,0 / 0,0 / 0,1 mm/passo] 4015 1 
Ajusta a posição de inicio do escaneamento na placa branca. O valor base é 17,8 mm a partir da 
posição original de escaneamento. Este SP especifica a compensação a partir deste valor base. 
Extensão do Escaneamento [-3,0 ~ +6,0 / 0,0 / 0,1 mm/passo] 4015 2 
Ajusta a distância de escaneamento da placa branca. O escaneamento começa a partir da posição de 
início (SP4-015-001) e termina na distância especificada. O valor base é 2,0 mm. Este SP decide a 
compensação a partir deste valor base. Especifique 0 (zero) ou um valor maior. 

4428 
4428 1 

Ajuste Automático de Escaneamento 
Conduz o ajuste automático de escaneamento. Utilize este SP após substituir a 
placa branca (consulte 3.14.2). 
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4901 Ajuste do Nível Branco da SBU 
Exibição Preta-Erro [0 = Normal / 1 = Erro] 4901 1 
Exibe o código de retorno do ajuste de nível preto. Quando for detectado um erro, 
será gerado SC143 ou SC145. 
Feedback Preto-PAR [0-8191] 4901 2 
Exibe o valor de feedback dos canais pares fornecidos pela SBU. Normalmente, o 
valor é 1, 2, 3, ..., 8188, 8189, ou 8190. Entretanto, a máquina poderá operar 
normalmente mesmo quando o valor for 0 ou 8191. 
Feedback Preto-ÍMPAR [0-8191] 4901 3 
Exibe o valor de feedback dos canais ímpares fornecidos pela SBU. Normalmente, 
o valor é 1, 2, 3, ..., 8188, 8189, ou 8190. Entretanto, a máquina poderá operar 
normalmente mesmo quando o valor for 0 ou 8191. 
Exibição Preta-Alvo [0~63/10 /1/passo] 4901 4 
Exibe o valor alvo para o ajuste de nível preto executado durante a inicialização 
da máquina. Normalmente, o valor é 10. Outros valores indicam que o ajuste foi 
completado sem sucesso. 
Alvo Branco [0~511/ 511  / 1/passo] 4901 5* 
Exibe o valor alvo para o ajuste de nível branco. 
Resultado Branco [0~511 / 0 /  1/passo] 4901 6 
Exibe o resultado do ajuste de nível branco. 
Exibição Branca-Erro [0 = Normal / 1 = Erro] 4901 8 
Exibe o código de retorno do ajuste de nível branco. Quando for detectado um 
erro, será gerado SC143. 
Exibição Branca-Transbordo [0 = Normal /1 = Erro] 4901 9 
Exibe um código de retorno do ajuste de nível branco. O código "1" (erro) é 
devolvido caso o resultado de ajuste não esteja na faixa dos valores em SP4-
901-6. Número de Tentativas de 
Branco 

[ 0 ~ 2 0 / 0 / 1/passo] 4901 10 
Exibe quantas vezes o ajuste de nível branco é tentado novamente. O valor não 
inclui a primeira execução do ajuste branco. Por exemplo, se o valor for "2", isto 
indica que o ajuste de nível branco foi executado 3 vezes. O ajuste de nível branco 
pode ser executado 20 vezes ou menos, Portanto, se o valor for "20", isto indica que 
o ajuste de nível branco foi concluído de maneira anormal (conforme descrito, o 
valor “20” não inclui a primeira execução). Se o ajuste de nível branco for 
malsucedido, a máquina utilizará o resultado do ajuste de nível branco mais 
recente e bem-sucedido. 
Configuração de Ajuste 
Automático 

[222~281 / 256 / 1/passo] 4901 11* 
Exibe o parâmetro do ajuste de nível branco. O valor é baseado no resultado de 
SP4-901-12. 
Ajuste Automático-Resultado [0~600/0/1/passo] 4901 12 
Exibe o resultado do ajuste de nível branco. Normalmente, o valor está entre 228 
e 281 (incluindo ambos os valores). Quando o valor for normal, será armazenado 
como valor de SP4-901-11. 
Ajuste Automático-Erro [0 = Normal / 1 = Erro] 4901•  14  
Exibe um código de retorno do ajuste de nível branco. O código "1" (erro) é 
devolvido caso o valor de resultado do ajuste seja menor que 228 ou maior que 
281 (consulte SP4-901-012). 

4902* 
4902 1 

 

Lâmpada de Exposição Acesa 
Liga ou desliga a lâmpada de exposição. Para desligar a lâmpada de exposição, selecione “OFF”. A 
lâmpada de exposição se apaga automaticamente após 180 segundos. 
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4903* 
4903 1 

Nível ADS 
Ajusta o nível ADS. 

[0~255/252/1/passo] 

 

4904* 
4904 1 

Limite Inferior de ADS 
Ajusta o limite inferior de ADS. 

[0~255/80/1/pass
o] 

 

4905* 
4905 1 

 

[0 = Todos / 1 = Um] 
Verifica toda a área (0 = Todas) ou as áreas específicas (1 = Um) para ajustar o 
nível ADS. As áreas específicas são as seguintes: 
• ADF: ±37,5 mm do centro 
• Tampa do Cilindro Impressor: 15 a 90 mm da borda esquerda 

  

4921* 
4921 1 

 

[0~10/0 /1/passo] 
Cópia 
Seleciona para qual modo as configurações de SP4-922 a SP4-932 são 
utilizadas. 
0 = Nenhum 1 = Texto 1 2 = Texto 2 3 = Foto 1 
4 = Foto 2 5 = Foto 3 6 = Especial 1 7 = Especial 2 
8 = Especial 3  9 = Especial 4 10 = Especial 5 

 

4922* Gama de Scanner [0=Default do sistema/1=Texto/2=Foto] 
4922 1 Cópia Seleciona "texto" ou "foto" como modo de saída 

prioritário. Esta configuração é aplicada a todos os 
modos de processamento de imagem de SP4-921. 

 

Seleção de Entalhe 4923* 
Seleciona o valor do entalhe central de ajuste ID para os LEDs de ajuste ID. 

• Normalmente, o entalhe central é 3 (faixa de 1 a 5). Se for selecionado –1, cada entalhe mudará para 

baixo (ficará mais claro). Se for selecionado +1, cada entalhe mudará para cima (ficará mais escuro). 

• Esta configuração se aplica a todos os modos de processamento de imagem de SP4-921. 
4923 1 Cópia [-1 = Claro / 0 = Normal / +1 = Escuro] 

 

Remoção de Textura 4926* 
Ajusta o nível de remoção de textura utilizado com difusão de erro. 0: É utilizado o 
valor default para cada modo. Texto 1, Foto 2, Especial 2 e Especial 5 têm default de 
3, e Foto 1 a 3 têm default de 1. 
1: Nenhuma remoção se aplica. 
2 a 5: Remoção aplicada ao nível aqui especificado. Quanto maior a configuração 
(nível), menos clara ficará a imagem (maior remoção de textura). Esta configuração 
somente se aplica aos originais em SP4-921. 

4926 1 Cópia [0~6/0 /1/passo] 
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4927* Correção de Largura de Linha 
 

4927 1 

Ajusta o algoritmo de correção de largura de linha. Configurações positivas produzem linhas mais 
grossas, configurações negativas produzem linhas mais finas. Esta configuração se aplica somente 

aos originais em SP4-921. 
[-2~2/0/1/passo] 

 

Apagamento de Ponto Independente    4928* 

Seleciona o nível de apagamento de pontos. Configurações maiores oferecem apagamento maior. Esta 
configuração se aplica somente aos originais em SP4-921. 

4928 1 Cópia [-2-2  /0/1/passo]  
 

4929* Positivo/Negativo [0 = Não, 1 = Sim] 

4929 1 Cópia Inverte branco e preto. Esta configuração se aplica somente 

aos originais em SP4-921. 
 

4930* Nitidez-Borda [-2- 2 / 0  /  1/passo] 

4930 1 Cópia Ajusta a claridade. Esta configuração se aplica somente aos 
originais em SP4-921. 

 

4931* Nitidez-Sólida [-2- 2 / 0  /  1/passo] 

4931 1 Cópia Ajusta a claridade. Esta configuração se aplica somente aos 
originais em SP4-921. 

 

4932* Nitidez-ID Baixo [-2- 2 / 0  /  1/passo] 

4932 1 Cópia Ajusta a claridade. Esta configuração se aplica somente aos 
originais em SP4-921. 

4941* 
4941 1 

 

A p a g a m e n t o  d e  L i n h a  B r a n c a  [ 0  ~ 2  /  1  /1/passo] 
Seleciona o nível de apagamento de linha branca. 

0: Nenhum   1: Fraco  2: Forte 

• Esta configuração é eficaz somente para os modos Foto 1, Foto 3, Especial 3 ou Especial 4. 

• 0: O apagamento de linha branca não é utilizado, e em seu lugar é utilizada a correção de nível branco.  

• Esta configuração se aplica independentemente de qual modo foi selecionado em SP4-921. 

 

  
 
4942* 

4942 1 

 
[ 0 - 3 /  2  / 1/passo] 

Seleciona o nível de apagamento de linha preta. Esta configuração é eficaz somente quando os 
originais são escaneados pelo ADF. 
[0 = Não / 1 = Muito fraco / 2 = Fraco / 3 = Forte] 

Esta configuração se aplica independentemente de qual modo foi selecionado em SP4-921. 
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SP5-XXX (Modo) 
5001 

5001 1 
Todos os Indicadores Acesos 
Acende todos os LEDs. 

 

SSP 
5044* 

Chave do Bit do Painel de Operação DFU 

 

5113* 

51131 

Tipo de Contador Opcional 
0: Nenhum 

5: Placa de tecla MF (Paz) Somente 
Japão 
11: Placa de tecla MF (Incremento) 
12: Placa de tecla MF (Decremento)  

Seleciona a tecla correspondente para os dispositivos instalados, 
como trava de moeda. 
 

 

5120* 
5120 1 

Liberação-Remoção de Contagem OP       | [0 = Sim / 1 = Somente standby / 2 = Não] 
Especifica a condição para reiniciar as configurações de tarefa de cópia quando 
o contador de tecla é removido. 
• 0 = Sim: As configurações são liberadas quando o contador é removido. 
• 1 = Somente standby: As configurações são liberadas quando o contador é 
removido ao final de uma tarefa. 
• 2 = Não: As configurações não são liberadas sob nenhuma condição. 
Com relação a cópias duplas, as configurações de tarefa são sempre 
preservadas, independentemente desta configuração. 

 

5121' 
5121 1 

Temporização de Contagem 
Seleciona a temporização de 
contagem. 
• 0 = Alimentar: A cada 
alimentação de papel 
• 1= Sair: A cada saída de 
papel 

[0 = Alimentar /1 = 
Sair] 

 

5162* 
5162 1 

Método de Troca de Aplicativo      [0 = Conjunto de Tecla Suave /1 = Conjunto de Tecla Rígida] 
Determina se a tela do aplicativo é trocada com a chave de hardware ou chave de 
software. 

 

5302* Tempo [-1440 ~ +1440 / -300 /1 minuto/passo] 

5302 2 Diferença de Tempo Especifica a diferença de tempo do GMT. 
 

5307* Horário de Verão 
5307 1 Liga/Desliga Valida ou invalida as configurações para horário 

de verão (SP5-307-003 e 004). OFF=0   ON=1 
5307 3 Início (consulte 5.1.13) Especifica o início do horário de verão. 
5307 4 Fim (consulte 5.1.13) Especifica o término do horário de verão. 
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5404*  Liberação de Contagem de Código de Usuário 
5404 1 Inicializa o contador de código do usuário. 

      

5501*  Intervalo de Alarme PM    
5501 1 Impressão [0 ~ 9999 / 0 / 0K cópias/passo] 

  Especifica quando ocorre o alarme PM. 
5501 2 ADF  [0 = Off /1 

= 
On] 

  Ativa ou desativa o alarme de contagem original. 
      

[0-3 / 3 / 1 passo] 
0: Zero (Off) 
1: Baixo (2.5K 
congestionamentos) 
2: Médio (3K 
congestionamentos) 
3: Alto (6K 

congestionamentos) 
Alarme de Congestionamento 

5504 1 
Seleciona o nível de alarme de congestionamento. O contador de alarme de 
congestionamento cresce se ocorrer congestionamento de papel (excluindo 
congestionamentos relacionados ao ADF). O contador de alarme diminui se não 
houver congestionamento de papel enquanto a copiadora imprime a quantidade 
especificada de papel. A chamada de alarme ocorre se o contador de alarme de 
congestionamento atingir 10. 

 

5505* Alarme de Erro [0 ~ 255 / 20 / 100 folhas/passo] 
5505 1 Especifica a quantidade de papel (em centenas) utilizada como nível de alarme de erro. O 

alarme de erro tem início se forem gerados 5 códigos SC antes que a copiadora imprima a 
quantidade especificada de papel. Quando a copiadora tiver imprimido a quantidade 
especificada de papel, o contador de código SC (deste SP) é zerado. 

 

5507* Alarme de Fornecimento Especifica o nível de alarme de fornecimento. 
5507 1 Alarme de Fornecimento de Papel 0: Off, 1: On, DFU 
5507 3 Alarme de Fornecimento de Toner 0: Off, 1: On, DFU 

5507 128 Intervalo: Outros 
5507 133 Intervalo A4 
5507 134 Intervalo A5 
5507 142 Intervalo B5 
5507 164 Intervalo LG 
5507 166 Intervalo LT 
5507 172 Intervalo HLT 

[00250 ~ 10000 / 1000 /1 passo] DFU 
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5508* Chamada CCl 
Congestionamento Permanece [0: Desativar, 1: Ativar] 5508 1* 
Ativa/desativa o início de uma chamada para congestionamento de papel não atendido. 
Congestionamentos Contínuos [0: Desativar, 1: Ativar] 5508 2* 
Ativa/desativa o início de uma chamada para congestionamentos de papel consecutivos. 
Porta Aberta Contínua [0: Desativar, 1: Ativar] 5508 3* 
Ativa/desativa o início de uma chamada quando a porta da frente permanece aberta. 
Modo de Chamada Baixa [0: Modo normal, 1: Modo reduzido] 5508 4* 
Ativa/desativa as novas especificações de chamada destinadas a reduzir o 
número de chamadas. 
Detecção de Congestionamento: Extensão de 
Tempo 

[03~30/10 /1/passo] 5508 11* 
Fixa o tempo que um congestionamento deverá durar antes de se tornar um “congestionamento de 
papel não atendido”. Esta configuração será ativada somente quando SP5508 004 for ajustado para 1. 
Detecção de Congestionamento: Contagem Contínua    [02~10 / 5 / 1/passo] 5508 12* 
Fixa a quantidade de congestionamentos de papel consecutivos, necessária para iniciar uma chamada. 
Esta configuração será ativada somente quando SP5508 004 for ajustado para 1. 
Porta Aberta: Duração de Tempo [03~30/ 10 /1/passo] 5508 13* 
Fixa o período em que a porta permanece aberta antes que a máquina inicie uma chamada. Esta 

configuração será ativada somente quando SP5508 004 for ajustado para 1. 
Chamada CC: Congestionamento Duradouro [0 = Chamada Automática / 1 = Alarme] 5508 21 
Seleciona a reação da máquina a congestionamentos duradouros. 
Chamada CC: Congestionamento Contínuo [0 = Chamada Automática / 1 = Alarme] 5508 22 
Seleciona a reação da máquina a congestionamentos contínuos. 
Chamada CC: Porta Aberta [0 = Chamada Automática / 1 = Alarme] 5508 23 
Seleciona a reação da máquina à porta aberta. 

 

5801 Limpeza de Memória 
5801 1 Limpeza Total Executa a seguinte limpeza de memória ao 

mesmo tempo: SP5-801-2 a 12. 
5801 3 SCS Inicializa as configurações de sistema-controle-serviço. 
5801 4 Limpeza de Memória IMH Inicializa as configurações de imagem-memória-manuseio.  

5801 5 MCS Inicializa as configurações de sistema-controle-serviço.   
5801 6 Aplicativo de copiadora Inicializa as configurações de aplicativo da copiadora. 

5801 7 Aplicativo de fax Inicializa as configurações de aplicativo de fax. 
5801 8 Aplicativo de impressora Inicializa as configurações de aplicativo da impressora. 
5801 9 Aplicativo de scanner Inicializa as configurações de aplicativo do scanner. 

5801 10 Serviço de 
web/Aplicativo de rede 

Deleta os arquivos e modelos do aplicativo de 
gerenciamento de arquivos de rede, e inicializa a 
identificação de login de tarefa. 

5801 11 NCS Inicializa as configurações de rede-controle-
serviço, os defaults de sistema e configurações 
de interface (incluindo endereços IP), Monitor 
Smart Net para Administrador, configurações de 
Monitor Web Status e configurações de TELNET. 

5801 12 R-Fax Inicializa a identificação de login de tarefa, Monitor 
Smart Net para Administrador, histórico de tarefas e 
quantidades de arquivos de armazenamento local. 

5801 14 Limpeza de Configurações DCS 
5801 15 Limpeza de Configurações UCS 
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5802 Execução Livre da Máquina 
5802 1 Conduz a execução livre da máquina (incluindo a unidade de scanner). Pressione 

"ON" para iniciar; pressione "OFF" para parar. 
 

Verificação de Entrada 5803 
Consulte 5.1.6 

 

Verificação de Saída 5804 
Consulte 5.1.7 

 

5807* Seleção de Área 
5807 1 Seleciona a grupo de idioma exibido. 2 América do Norte    3 Europa     5 

Ásia     6 China 
SP5-807-001 não é liberado por SP5-801-001 e SP5-998-001 (consulte 5.1.5). 

 

5811* Entrada de Número de Série 
5811 1 Consulte 5.1.8 

 

5812* TEL de Serviço 
Telefone 5812 1 
Especifica o número de telefone do representante de serviço. (O número será exibido 
quando ocorrer uma condição de chamada de serviço.) Para inserir um traço, pressione 
©. Para deletar o número de telefone atual, pressione ©. 
Fac-símile 5812 2 
Especifica o número de fax impresso nos relatórios de contador de usuário. Para inserir um 
traço, pressione ©. Para deletar o número de telefone atual, pressione ©. 

 

5816* Serviço Remoto 
Configuração I/F [0=Diagnóstico remoto off/1=Diagnóstico remoto serial 

(CSS ou NRS) on/2=Diagnóstico remoto de rede] 
5816 1 

Ativa ou desativa a função de diagnóstico remoto. 
Chamada CE 5816 2 
Permite que o representante do cliente inicie ou finalize a verificação remota da 
máquina utilizando CSS ou NRS, pressionando a tecla de relatório central. 
Indicador de Função [0 = Desativado / 1 = Ativado] 5816 3 
Ativa ou desativa o diagnóstico remoto através da rede NRS. 
Exibição de Chamada de Informação do 
Dispositivo 

[0 = Desativado / 1 = Ativado] 5816 6 
Determina se a chamada das informações do dispositivo (NRS) está exibida. 
Desativação de SSL [0 = Desativado / 1 = Ativado] 5816 7 
Determina se o SSL envia a confirmação da porta de comunicação remota. 
Pausa para Conexão RCG  [1~90/10 /1  segundo/passo] 5816 8 
Fixa o temporizador para a conexão da porta de comunicação remota  (NRS). 
Pausa para Gravação RCG [0~100/60 /1  segundo/passo] 5816 9 
Ajusta o temporizador para gravar dados à porta de comunicação remota (NRS). 
Pausa para Leitura RCG [0~100/ 60 / 1  segundo/passo] 5816 10 
Ajusta o temporizador para leitura de dados da porta de comunicação remota (NRS). 
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5816* 
5816 11 

Serviço Remoto 
Ativação de Porta 80 
Determina se é dada permissão para acessar o SOP através da Porta 80 (NRS). 

 

5821* Endereço de Serviço Remoto Somente Japão. 
5821 1* Código de Dispositivo PI do  

CSS 
Estabelece o código de dispositivo PI. Após mudar esta 
configuração, a máquina deverá ser desligada e ligada. 

5821 2* Endereço IP da RCG Estabelece o endereço IP do destino da RCG (Porta de 
Comunicação Remota) para processamento de 
chamadas na central remota de serviço. [00000000h ~ 
FFFFFFFFh/ 00000000h / 

5824 
5824 1 

Upload de NVRAM 
Consulte 5.1.9 

 

5825 Download de NVRAM 
Consulte 5.1.9 

5828* Configuração de Rede 
 

5828 74* Deletar Senha 
Deleta a senha do NCS (Serviço de Controle de Rede). Fixa o Telnet, WSM (Monitor 
Web Status), e senhas atualizadas de ROM remota para NULL (vazio). 

5828 84* Lista de Configurações de Impressão 
Imprime uma lista das configurações do parâmetro de NCS. 

5828 90* TELNET (0: OFF 1: ON) [0 = Desativado / 1 = 
Ativado] 

Desativa ou ativa a operação de Telnet. Se este SP for desativado, a porta de Telnet 
será fechada. 

5828 91* Web (0: OFF 1: ON) [0 = Desativado / 1 = 
Ativado] 

 

5828 115* 
Desativa ou ativa a operação da Web. 
Nome de Computador SMB 

 

5828 116* 
Especifica o nome do computador SMB. 
Nome de Grupo de Trabalho SMB 
Especifica o nome de grupo de trabalho SMB. 

 

SSP 
5834 

Imagem de Painel [0: Off (Desativado)/1: On (Ativado)] 

5834 1 Ativa e desativa a função de operação-imagem de painel-transferência. Ajuste em 
“1” para ativar esta função. Ao mudar a configuração para “0”, desligue e ligue a 
chave geral para validar a configuração. 
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5839* IEEE 1394 
 

5839 4 Nome do Hospedeiro Insira o nome 
Especifica o nome do hospedeiro. Exemplo: RNP0000000000 

5839 7* Mestre de Ciclo OFF/ON 
Ativa ou desativa a função de mestre de ciclo para o padrão 1394 de barramento. 

5839 8* Modo BCR 
Determina de que maneira o BCR (Registro de Canal de Transmissão) opera no barramento padrão 1394 
quando o nó independente está em qualquer modo que não seja o IRM. (NVRAM: 2bits) 
Sempre Válido: Grava a partir do IRM. 
Padrão: Copia BCR do IRM depois que nenhum dado foi gravado do IRM depois de 
transcorrido o tempo determinado. 

Cópia Colorida IRM:    BCR ativado normalmente. 
5839 9* Verificação IRM 1394a 

Conduz uma verificação 1394a do IRM quando o nó independente estiver em qualquer modo que não seja 
o IRM. 
OFF:  Verifica se o IRM é compatível com 1394a. 
ON:    Após a verificação do IRM, caso o IRM seja incompatível, então o nó independente mudará 

para o IRM. 
5839 10* ID Única

Relaciona a ID (Node_Unique_ID) atribuída ao dispositivo pelo administrador do 

sistema. 
OFF:   Não relaciona a Identificação Única de Nó atribuída pelo administrador do sistema. Em vez disso, 

é utilizada a ID de Fonte do cabeçalho GASP no ARP. 
ON:    É utilizada a Identificação Única de Nó atribuída pelo administrador do sistema, e a ID de Fonte 

do cabeçalho GASP no ARP é ignorada. Além disso, quando o barramento serial é reiniciado, 
transações extras de barramento são abertas para enumeração.

5839 11* Logout 
Trata da solicitação de login do iniciador de login para SBP-2. (1 bit) 
OFF:   Desativa (recusar login). Recuperação do iniciador durante o login. 
Recusa de login por ocasião da chegada de solicitação de login 
(operação padrão) 
ON:     Ativa (força logout). Recuperação do iniciador durante o login. 
Recusa de login por ocasião da chegada da solicitação de login, e o iniciador 
força o login. 

 
5839 12* 

5839 13* 

Login 

Ativa ou desativa a função exclusiva de login (relacionada a SBP-2). 

OFF:   Desativa. O login exclusivo (LOGIN ORB) é ignorado. 

ON:     Ativa. O login exclusivo está válido. 
[0~63 / 8 / 1/passo], (0 e 63: Reservado) 
Fixa o número máximo de logins do iniciador (6 bits). 
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5840* IEEE 802.11b 
SSID 5840 4* 
Especifica a ID única (até 32 caracteres de extensão) para identificar o dispositivo quando 
está operando em uma área com outra rede sem fio de Rede Local.  
Canal MÁX [1~14/14/1/passo] 5840 6* 
Fixa o número máximo de canais disponíveis para transmissão de dados através de Rede 
Local sem fio. O número de canais disponíveis varia de acordo com a localização. As 
configurações default são fixadas para o ponto máximo da faixa para cada área. Ajuste os 4 
bits superiores para fixar o número máximo de canais. Este programa será exibido somente 
quando a interface IEEE 802.11b estiver instalada. 
Canal MÍN [1~14/14/1/passo] 5840 7* 
Fixa o número mínimo de canais disponíveis para transmissão de dados através de Rede 
Local sem fio. O número de canais disponíveis varia de acordo com a localização. As 
configurações default são fixadas para o ponto mínimo da faixa para cada área. Ajuste os 4 
bits inferiores para fixar o número mínimo de canais. Este programa será exibido somente 
quando a interface IEEE 802.11b estiver instalada. 

00: Tecla no 1 0000 0000 
01: Tecla no 2 (Reservado) 0000 0001 
10: Tecla no (Reservado) 0000 0010 

Seleção de Tecla WEP  

11: Tecla no (Reservado) 0000 0011 

5840 11* 

Seleciona a tecla WEP. [00-11 / 0 0 / 1  binário] 
SSID 5840 18* 
Verifica se a SSID especificada está correta. Este SP é válido somente quando a 
interface IEEE 802.11 b opcional estiver instalada. Este SP verifica se qualquer 
caractere incorreto está incluído na SSID inserida do painel de operação. (Os 
caracteres fora da faixa de 0 x 20 a 0 x 7 estão incorretos.) O resultado é devolvido 
ao painel de operação: 
2: OK, 3: NG 
NOTA: Este SP é necessário para os modelos que admitem o painel de 
multifunções, pois este painel pode inserir caracteres incorretos. 
Modo WEP 0: Máx. 64 bits (10 caracteres) 

1: Máx. 128 bits (10, 26 caracteres) 
5840 20* 

Determina o modo de operação da tecla WEP. Este programa será exibido 
quando a interface IEEE 802.11b opcional for instalada. 

5842 
5842 1* 

Análise de Arquivo de Rede 
Especifica o modo de saída para depuração de cada processo de arquivo de 
rede. O 8º bit é reservado. O 7º bit é a mudança da saída de depuração para 
cada módulo. 

 

SM 5-39 Série B129/Série B044 

 



  

PROGRAMA DE SERVIÇO 
 

5844* USB 
Taxa de Transferência Velocidade Total/ Mudança Automática 5844 1* 
Fixa a velocidade para transmissão de dados USB. 
Velocidade Total: (12 Mbps fixo) 
Mudança Automática: 480 Mbps/12 Mbps automático 

ID do Vendedor [0x0000~0xFFFF/ 0x05CA /1/passo],  DFU 5844 2* 
Fixa a ID do Vendedor: Configuração Inicial: 0x05CA Ricoh Company. 
ID do Produto [0x0000~0xFFFF/ 0x0403 /1/passo],  DFU 5844 3* 
Fixa a ID do produto. 
Número de Liberação de Dispositivo [0000~9999/0100/1/passo],  DFU 5844 4* 
Fixa o número de liberação do dispositivo da exibição de BCD (código binário 
decimal). Insira como número decimal. O NCS converte o número para número 
hexadecimal reconhecido como BCD. 

 

Configuração de Servidor de Entrega 5845* 
Fornece itens para as configurações de servidor de entrega. 
Porta FTP No [1~65535/3670/1/passo] 5845 1* 
Fixa o número de porta FTP utilizado para arquivos de imagem para o Servidor de Roteador de Scan. 

Endereço IP (Primário) Faixa: 000.000.000.000 ~ 255.255.255.255 5845 2* 
Utilize este SP para fixar o endereço do Servidor de Roteador de Scan. O endereço IP de acordo 
com a tabulação de transferência poderá ser referenciado pela configuração inicial do sistema.  
Tempo de Exibição de Erro [0~999/300/1/passo] 5845 6* 
Utilize esta configuração para determinar o período em que a mensagem “prompt” 
é exibida quando ocorre um erro de teste durante a transferência do documento 
com o aplicativo NetFile e um dispositivo externo. 
Endereço IP (Secundário) Faixa: 000.000.000.000 ~ 255.255.255.255 5845 8* 
Especifica o endereço IP atribuído ao computador destinado a funcionar como 
servidor secundário de entrega do Roteador de Scan. Este SP permite somente a 
configuração do endereço IP sem referência à configuração DNS. 
Modelo de Servidor de Entrega [0~4/0/1/passo] 5845 9* 
Permite a mudança do modelo do servidor de entrega registrado pelo dispositivo I/O. 
0: Desconhecido 
1: SG1 Fornecido 
2: Pacote SG1 
3: SG2 Fornecido 
 4: Pacote SG2 
Função de Servidor de Entrega [0~255/0/1/passo] 
Bit7 = 1 As informações de comentário saem 
Bit6 = 1 Especificação direta de endereço para correspondência é possível 
Bit5 = 1 Configuração de confirmação de recebimento de correspondência é possível   
Bit4 = 1 Existe função de atualização automática de livro de endereços 
Bit3 = 1 Existe função de entrega de recebimento de fax 
Bit2 = 1 Existe função de senha de remetente 
Bit1 = 1 Existe função para link MK-1 usuário e remetente 

5845 10* 

Bit0 = 1 Necessária especificação do remetente (se for ajustado em 1, o Bit 6 é fixado em “0”) 

Altera a 
função de 
registro que o 
dispositivo de 
I/O registrou. 
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5846* Configurações UCS 
ID da Máquina (Para Servidor de Entrega) Exibe a ID 5846 1* 
Exibe a ID única de dispositivo em uso pelo diretório do servidor de entrega. O 
valor é exibido somente e não pode ser alterado. Esta ID é criada a partir do NIC 
MAC ou IEEE 1394 EUI. A ID é exibida como binário de 6 ou 8 bytes. 
Clear do ID da Máquina (Para Servidor de 
Entrega) 

Limpa a ID 5846 2* 
Limpa a ID exclusiva do dispositivo utilizado como nome no diretório de 
transferência de arquivos. Execute este SP se a conexão do dispositivo ao 
servidor de entrega estiver instável. Após limpar a ID, a ID será estabelecida 
novamente, automaticamente, ligando e desligando a máquina. 
Inserções Máximas [150-999/150/1/passo] 5846 3* 
Altera o número máximo de inserções que o UCS pode tratar. Caso seja fixado um 
valor menor que o valor atual, os dados gerenciados pelo UCS são limpos, e os 
dados (excluindo as informações de código de usuário) serão exibidos. 
Temporizador de Recuperação do Servidor de 
Entrega 

[0-255/0/1/passo] 5846 6* 
Fixa o intervalo para tentativas de recuperação quando o servidor de entrega 
deixar de adquirir o livro de endereços do servidor de entrega. 
Períodos de Recuperação do Servidor de Entrega [0-255/0/1/passo] 5846 7* 
Fixa o número de tentativas de recuperação quando o servidor de entrega 
deixar de adquirir o livro de endereços do servidor de entrega. 
Máximas Inserções no Servidor de Entrega [200-999/200/1/passo] 5846 8* 
Fixa o número máximo de inserções de informações de usuário no servidor de 
entrega, gerenciadas pela UCS.  

5846 50* Inicializa Todas as Informações 
de Diretório 

Limpa todas as informações de diretório 
gerenciadas pela UCS, incluindo todos os códigos 
de usuário. 5846 51* Executa Upload de Todas as 

Informações de Diretório 
Executa upload de todas as informações de 
diretório para a placa SD no slot de serviço. 

5846 52* Executa Download de Todas 
as Informações de Diretório 

Executa download de todas as informações de 
diretório da placa SD no slot de serviço. 

5846 53 Limpa as Informações de 
Upload 

Limpa as informações de usuário que sofreram 
upload para a placa SD no slot de serviço 

5846 80* FCU de Backup Executa backup de todas as informações de 
diretório na placa SD para a ROM da FCU. 

5846•  90*  Dados Simples Proibidos Evita dados simples no endereço. Trata-se de uma 
função de segurança que evita o acesso não 
autorizado aos dados do livro de endereços 
0: Sem verificação. Os dados do livro de endereços 
não estão protegidos. 
1: Verificação. Permite a operação da UCS sem os 
dados do HDD ou placa SD e sem criar 
informações de livro de endereços com dados 
simples. 

SSP 
5846 99* 

SW de Bit Fixa a saída de depuração de UCS. DFU 
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Serviço de Web 5848* 
5847 2 fixa a atribuição da chave de 4 bits para a configuração de controle de 
acesso. A configuração de 0001 não tem efeito no acesso e entrega do Roteador 
de Scan. 5847 100 fixa o tamanho máximo permitido para imagens submetidas a 
download. O default é igual a 1 gigabyte. 
NetFile (Somente 4 Bits Inferiores)        Configurações de chave de bits. 5848 1* 
0000: Nenhum controle de acesso 0001: Nega acesso à Pasta da Área de 
Trabalho. O acesso e as entregas do Roteador de Scan não têm efeito na captura. 

5848 4* Diretório de Usuário (4 Bits Inferiores) 
5848 5* Entrada de Entrega (4 Bits Inferiores) 
5848 6* Controle de Fax (4 Bits Inferiores) 
5848 7* Fax de Registro de Com. (4 Bits Inferiores) 

Liga e desliga o controle de acesso. 
0000: OFF 

 

5849* Data de Instalação 
5849 1* Exibição DFU 
5849 2* Mudança para Impressão DFU 

 

5856 Atualização Remota de ROM 
Porta local [0 = Não permitido /1 = Permitido] 5856 2 
Permite ou não a atualização de firmware através da porta local (IEEE 1284) 
durante uma atualização remota de ROM. Esta configuração é zerada depois 
que a chave geral é desligada. 

5857* 
5857 
1* 

Função de Salvamento de 
Registro de Depuração 
On/Off (1: ON 0: OFF) 

0: OFF, 1: 
ON 

Liga e desliga a função de registro de depuração. O registro de depuração não pode 
ser capturado até que esta função seja ligada. 

5857 6 Salvamento 
para Placa SD 
Especifica o número decimal de tecla do registro a ser gravado na placa SD. 

5857 12 Apagamento dos Dados de 
Depuração da Placa SD 

 

5857 13 

Apaga todos os registros de depuração na placa SP. Se a placa contiver somente 
arquivos de depuração gerados por um evento especificado por SP5858, os 
arquivos serão apagados quando SP5857 010 ou 011 for executado. Para ativar 
este SP, a máquina deverá ser desligada e ligada. 
Espaço Disponível na placa SD 
Exibe o volume de espaço disponível na placa SD. 

5857 14 SD para Último  
SD 

 

5857 15 

Copia os últimos registros de 4 MB para a placa SD.Os registros são gravados no 
diretório /registro (este SP não copia dados da placa SD em um slot para a placa 
SD no outro slot). O SP dá um nome exclusivo ao arquivo recém salvado. Você 
poderá salvar vários registros de várias máquinas em uma placa SD. 
SD to Qualquer SD 
Copia o registro especificado para a placa SD. Os registros são gravados no diretório 
/registro (este SP não copia dados da placa SD em um slot para a placa SD no outro slot). 
Este SP copia dados de 4 MB no máximo,  e dá um nome exclusivo ao arquivo recém 
salvado. Você poderá salvar vários registros de várias máquinas em uma placa SD. Se for 
especificado o número de registro que não está no HDD, o SP não será executado. 
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5857* 
5857 17 

Função de Salvamento do Registro de Depuração 
Execução de Arquivo de Depuração SD 
Executa um arquivo de 4 MB no HDD para salvar registros. O arquivo armazena o 
conteúdo do número 2225 de tecla do SCS (por exemplo, as informações de uso 
NV no SCS). Um arquivo é executado no SD quando o primeiro registro é salvo no 
SD, mesmo se você não executar este SP. Este processamento, contudo, leva 
muito tempo; o usuário poderá desligar e ligar a chave geral antes da conclusão (o 
usuário não vê nenhuma mensagem que indica a conclusão da operação de 
registro quando os registros forem feitos por ocasião da ocorrência de um evento). 
A operação de registro levará um tempo menor se você tive feito um arquivo de 
registro anteriormente. Se você tentar fazer um arquivo de registro no HDD, onde 
outro arquivo de registro já tiver sido feito, o conteúdo do número 2225 de tecla 
será adicionado ao arquivo de registro na placa SD. Neste caso, não será feito um 
novo arquivo de registro. Para efetuar um novo arquivo de registro que substitua 
um arquivo de registro antigo, você deverá executar SP5-857-012 antes de 
executar este SP. 

 

Salvamento de Registro de Depuração: SC 5858* 
Seleciona o conteúdo das informações de depuração salvas para o destino 
selecionado por SP5-857. SP5-858-003 armazena o registro do SC especificado. 

5858 1* Motor SC Armazena códigos SC gerados por erros do motor da copiadora. 
5858 2* Controlador SC Armazena códigos SC gerados por erros do controlador GW. 
5858 3* Qualquer SC [0-65535/0/1/passo] 
5858 4* Congestionamento Armazena erros de congestionamento. 

 

5859* Função de Salvamento de 
Registro de Depuração 

[-9999999-9999999 / 0 / 1/passo] 

5859 1* Tecla 1 
5859 2* Tecla 2 
5859 3* Tecla 3 
5859 4* Tecla 4 
5859 5* Tecla 5 
5859 6* Tecla 6 
5859 7* Tecla 7 
5859 8* Tecla 8 
5859 9* Tecla 9 

5859 10* Tecla 10 

Permite estabelecer 10 teclas para arquivos de 
registro para funções que utilizam memória comum 
no painel do controlador. 

 

5860* SMTP/POP3/IMAP4 
Pausa para Recebimento de Correspondência Parcial [1-168/72/1/passo] 5860 20* 
Fixa o período de espera antes de salvar uma correspondência que se rompe 
durante o recebimento. A correspondência recebida é desconsiderada caso a 
parte restante dela não seja recebida durante este tempo determinado. 
Resposta MDN Atendimento a RFC2298 [0 = Não /1 = Sim] 5860 21* 
Determina se o atendimento a RFC2298 é ligado para a correspondência de resposta MDN. 
SMTP Autoriz. para Substituição de 
Campo 

[0 = Não /1 = Sim] 5860 22* 
Determina se o item DE do cabeçalho da correspondência é trocado para 
validar a conta depois que o servidor SMTP é validado. 

 

5869  Disco de RAM        
5869 1 Função Principal Ativa ou desativa o uso do disco de RAM. 
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5870  Informações de Tecla Comum 
5870 1 Gravação de Informações de Tecla Comum 

  Grava para a ROM flash a prova comum para validar o dispositivo para as 
especificações NRS. 

SSP Inicialização de Informações de Tecla Comum 
5870 3 Inicializa a área para as informações de tecla. 

 

5873  Aplicativo de Placa SD 
5873 1 Move a Execução 

  Transfere os programas de aplicativo. 
5873 2 Desfaz a Execução 

  Anula o processamento de SP5-873-001. 

5902 
5902 1 

Impressão de 
Padrão de Teste 

Consulte 5.1.11 

 

5907* 
5907 1 

Configuração Plug & Play 
Seleciona o nome de marca e o nome de produção para a função de Plug & Play. 
Estes nomes são armazenados na NVRAM. Quando os dados da NVRAM são 
corrompidos, selecione estes nomes novamente. Utilize uma tecla de seta à direita 
ou seta à esquerda para rolar pela lista de nomes de marcas. Pare selecionar um 
nome de marca, pressione a tecla OK. Um asterisco (*) indica qual fabricação é 
selecionada atualmente. Consulte 5.1.5. 

 

5912* Contador de Alarme da PCU (Impressão)      [0 ~ 255 / 
45 / 1/passo] 

 

5912 1 Especifica o nível de alarme da PCU. O alarme da PCU é emitido quando for 
atendida a seguinte condição: 
PAcx1000>=PCUc 
em que PAc é o valor especificado neste SP, e PCUc é o contador da PCU. Ao 
se especificar 0 (zero), o alarme da PCU será desativado. 

 

5913 Tempo de Permissão para Troca [3-30 / 3 /1 s/passo] 

5913 2 Fixa o tempo a ser transcorrido enquanto a máquina estiver no modo standby (e 
as teclas do painel de operação não tiverem sido utilizadas) antes que outro 
aplicativo ganhe controle da exibição. 

 

5914* Exibição de Contador de Aplicativo              [0 = Off /1 = On] 
5914 1* Contador da Impressora 

5914 3* Contador da Copiadora 
Seleciona se estes contadores totais são exibidos ou não no 
modo UP. 

 

SSP 5970* Saída Serial de Depuração DFU [0 = Off/1 =On] 

5970 1 Determina se as informações de depuração são produzidas pela porta serial 
quando a máquina estiver ligada. 
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5974*  Servidor Cherry  0: Leve, 1: Cheio 
5974 1 Muda a gravação entre o aplicativo Leve de Roteador de Scan fornecido e a versão 

cheia (profissional). 
 

5990 Impressão SMC 
5990 1 Todos 
5990 2 SP 
5990 3 Programa de Usuário 
5990 4 Dados de Registro 
5990 5 Relatório de Diagnóstico 
5990 6 Sem Default 
5990 7 Resumo NIB 

5990 21 UP da Copiadora 
5990 22 SP do Scanner 
5990 23 UP do Scanner 

Consulte 5.1.12 

5998 
5998 1 

Limpeza da Memória 
 Consulte 5.1.5 
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SP6-XXX (Periféricos) 
 

6006* Ajuste de ADF (consulte 3.14) NOTA: Menus disponíveis dependem do 
modelo da máquina e sua configuração. 
Registro Lado a Lado/Frontal [-1,0~ +1 ,0 /0.0/0,1 mm/passo] 6006 1 
Ajusta o registro lado a lado para o lado frontal do original, para o modo ADF. Utilize 
a tecla © para selecionar "+" ou "-" antes de inserir o valor. 

Registro Condutor [-5,0 ~ +5,0 / 0,0 / 0,1 mm/passo] 6006 2 
Ajusta o registro da borda anterior para o modo ADF. Utilize a tecla © para 
selecionar "+" ou "-" antes de inserir o valor. 
Apagamento de Fuga [-3,0 ~ +3,0/ -1,0/ 0,1 mm/passo] 6006 3 
Ajusta a margem de apagamento da borda posterior para o modo ADF. Utilize a 
tecla © para selecionar "+" ou "-" antes de inferior o valor. 
Ampliação de Escaneamento Secundário [-0,9 ~ +0,9/0,0/0,1 %/passo] 6006 5 
Ajusta a ampliação de escaneamento secundário para o ADF. 

 

6009  Livre Execução de ADF 
6009 1  Executa a livre execução de ADF. Pressione “ON” para iniciar; pressione “OFF” para parar. 

6910* Tempo de 
Sombreamento de 
ADF 

[ 0 - 6 0 / 3 0 / 1  s/passo] 

 

6910 1 Ajusta o intervalo utilizado para o processamento de sombreamento no modo 
ADF. A luz e calor na sala poderão afetar a resposta do scanner. Reduza esta 
configuração caso a qualidade da cópia indique que o nível branco está se 
desviando durante as tarefas de cópia do ADF. 
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SP7-XXX (Registro de Dados) 
7001 Operação Total       

7001 1 Exibe o tempo de operação total (tempo total de rotação do cilindro). 
 

7401* 
7401 1 

Contador-Total SC [0~9999/0/1/passo] 

 

7403* Histórico de SC 
7403 1 Último 
7403 2 Último 1 
7403 3 Último 2 
7403 4 Último 3 
7403 5 Último 4 
7403 6 Último 5 
7403 7 Último 6 
7403 8 Último 7 
7403 9 Último 8 

7403 10 Último 9 

Exibe os históricos dos últimos 10 códigos SC. 

 

7502* Contador-Congestionamento de 
Papel 

[0~9999/0/1/passo] 

7502 1 Exibe o número total de congestionamentos originais. 

7503* 
7503 1 

 

[0~9999/0/1/passo] 
Exibe o número total de congestionamentos 
originais. 

 

7504*  Contador-Cada Congestionamento de Papel [0~9999/0/1/passo] 
  Exibe o número total de congestionamentos de papel classificados por tempo e local. 

7504 1 Com energia ligada  
  Ocorre congestionamento com energia ligada. 

7504 10 Off-Registro de Falta de Alimentação  

  O papel não alcança o sensor de registro (de uma bandeja de papel). 
7504 11 Off-1 SN Vertical  

  O papel não alcança o sensor do relé. 
7504 12 On-1 SN Vertical  

  O papel é apanhado no sensor do relé. 
 7504 50 Off-Desvio de Registro 

  O papel não alcança o sensor de registro (da bandeja de passagem). 
 7504 60 Off-Dúplex de Registro 

  O papel não alcança o sensor de registro durante a impressão do verso (para 
impressão dupla). 
 7504 70 On-SN de Registro  

  O papel fica preso no sensor de registro. 
7504 120 On-SN de Saída  

  O papel fica preso no sensor de saída (página anterior). 
7504 121 Off-SN de Saída  

  O papel não alcança o sensor de saída. 
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7504*  Contador-Cada 
Congestionamento de Papel [0 ~ 9999 / 0/1/passo] 

  Exibe o número total de congestionamentos de papel classificados por tempo e local. 
7504 122 On-SN de Saída   

  O papel fica preso no sensor de saída. 
7504 123 Off-Inversor Duplo   

  O papel não alcança o sensor de inversor duplo (do cilindro de registro). 
7504 125 On-Inversor Duplo   

  O papel fica preso no sensor de inversor duplo. 
  

Contador-Cada Congestionamento 
Original [0 ~ 9999 / 0 / 1/passo] 7505* 
Exibe o número total de congestionamentos originais no ADF que ocorreram em um 
certo período ou em determinado local. 
Off-SN de Registro   7505 210 
O original não alcança o sensor de registro. 
On-SN de Registro   7505 211 
O original fica preso no sensor de registro. 

 

7506* Contador-Cada Congestionamento de Papel [0~9999/0 /1/passo] 
7506 6 A5LEF 

7506 44 HLT LEF 
7506 133 A4SEF 
7506 134 A5SEF 
7506 142 B5SEF 
7506 164 LGSEF 
7506 166 LTSEF 
7506 172 HLT SEF 
7506 255 Outros 

Exibe o número total de congestionamentos 
de papel classificados por tamanhos de 
papel. 

 

7507* Exibir-Histórico de Congestionamento de Papel  
7507 1 

 
Exibe o histórico dos últimos 10 congestionamentos de papel. A lista abaixo indica os 
12 códigos possíveis: 
  1 10        11 12         50         60  

 70 120       121 122       123       125  
 
 

Os códigos correspondem aos menus de SP7-504. Por exemplo, o código 1 
corresponde a SP7-504-001, e o código 10 corresponde a SP7-504-10. 
  

7508* Exibir-Histórico de Congestionamentos Originais   
7508 1 

 
Exibe o número total do histórico de congestionamentos originais. Os códigos 
possíveis são 210, 211. 
  

 
Os códigos correspondem aos menus de SP7-505. Por exemplo, o código 210 
corresponde a SP7-505-210. 
  

7801  Memória/Versão/PN 
7801 255 Sistema/Cópia Exibe o número de série e a versão. 

7803* 
7803 1 

Exibir-Contador PM 
Exibe o contador PM. 
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7804 
7804 1 

Reiniciar-Contador PM 
Reinicia o contador PM (SP7-803-001). Quando o programa é concluído 
normalmente, será exibida a mensagem "Concluído". 

 

7807 
7807 1 

Reiniciar-Contadores SC/Congestionamento 
Reinicia os contadores SC, de papel, original e congestionamento total. Quando o 
programa é concluído normalmente, será exibida a mensagem “Concluído”. O 
SP7-807-1 não reinicia os seguintes registros: SP7-507 (Exibir-Histórico de 
Congestionamento de Papel) e SP7-508 (Exibir-Histórico de Congestionamento 
Original). 

 

7808 
7808 1 

Reiniciar-Contadores 
Reinicia todos os contadores, exceto os contadores de gerenciamento. Os 
contadores de gerenciamento são aqueles que não são modificados pelo 
download da NVRAM (SP5-825-001; Consulte Download de NVRAM (SP5-825-
001) na seção 5.1.9). Quando o programa é concluído normalmente, será 
exibida a mensagem “Concluído. 

 

7810 
7810 1 

Reiniciar-Código de Tecla do Operador 
Reinicia o código de tecla do operador. Utilize SP7-810-1 quando o cliente tiver 
esquecido o código de tecla do operador. Quando o programa é concluído 
normalmente, será exibida a mensagem “Concluído”; se o programa for concluído 
de maneira anormal, será exibida uma mensagem de erro. Se o cliente esquecer o 
código de tecla do operador, um novo código de tecla de operador será 
especificado. Para tanto, utilize as Ferramentas de Usuário: System Settings -» Key 
Operator Tools -» Key Operator Code -» On -» Insira o Código de Tecla do 
Operador. 

 

7832* 
7832 1 

Exibir-Autodiagnóstico 
Exibe os códigos SC encontrados durante o teste de autodiagnóstico, e o 
número de suas ocorrências. Cada número está entre 0 a 9999. 

 

Informações de Afirmação DFU 7901* 
Estes números SP exibem os resultados da ocorrência do código SC mais recente 
gerado pela máquina. 

7901 1* Nome de Arquivo Fonte Nome de Módulo 
7901 2* Número de Linhas Número de linhas 
7901 3* Resultado Valor 

 

7991  Exibir-Contagem de Informações 
  Exibe o tempo operacional total ou o número total de operações. O tempo será 

exibido no seguinte formato: dia:hora:minuto:segundo. 
7991 3 Exibir-Contagem de Informações (Exibir-Operação do Sensor ID) 

  Período total em que o sensor ID está funcionando. 
7991 4 Exibir-Contagem de Informações (Exibir-Contagem de Revelação) 

  Número total de saídas de papel. 
7991 5 Exibir-Contagem de Informações (Exibir-Contador de Erros ID) 

  Número total de erros do sensor ID. 
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7992  Reiniciar-Contagem de Informações 
7992 4 Reiniciar-Contagem de Revelação 

  Limpa o contador de revelação (SP7-991-004). 
7992 5 Reiniciar-Contagem de Informações (Reiniciar-Contagem de Erros ID) 

  Limpa o contador de erros do sensor ID (SP7-991-005). 
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SP8-XXX (Histórico) 
Contadores em SP8 

O SP8 consiste em vários contadores de históricos. Estes contadores são 
comumente utilizados por diversas máquinas. Sua máquina poderá exibir alguns 
contadores irrelevantes, como os contadores de tamanhos de papel não admitidos 
e bandejas não admitidas. Estes contadores não afetam os demais contadores ou 
as operações de sua máquina. 

Reinicialização de Contadores 

O SP5-801-001 (Memory Clear > All Clear) reinicia todos os contadores em SP8. 

Prefixo 

Os nomes de contadores começam com um prefixo. Existem contadores como "T: 
Tarefas Totais", "C: Tarefas Totais", e "F: Tarefas Totais". Estes prefixos "T", "C", 
"F" e outros possuem os mesmos significados no SP8. A tabela abaixo indica os 
prefixos e seus significados. 

 

PREFIXO SIGNIFICADO 
T: Total: (Total 

Geral) 
Total geral dos itens contados para todos os aplicativos (C, F, 
P, etc). 

C: Aplicativo de cópia 
F: Aplicativo de fax 
P: Aplicativo de impressão 

S: Aplicativo de escaneamento 

Totais (páginas, tarefas, etc.) executados para cada 
aplicativo quando a tarefa não estava armazenada no 
servidor do documento. 

O: Outros aplicativos 
(aplicativos de rede 
externa, por 
exemplo) 

Refere-se a aplicativos de rede, como Monitor Web Image, 
Utilitários desenvolvidos com o SDK (Kit de Desenvolvimento 
de Software). Serão também contados com este grupo no 
futuro. 

Abreviação 

Os nomes dos contadores são abreviados. Existem contadores como "T: 
Tarefas/LS", "T: Tarefas/PGS", e "T: Tarefas/Apl". Estas abreviações "LS", "PGS", 
"Apl" e outras possuem os mesmos significados no SP8. A tabela abaixo indica as 
abreviações e seus significados. 

 

ABBREVIAÇÃO SIGNIFICADO 
/ "Por", p.ex., "T:Tarefas/Apl" = Total de Tarefas “por” Aplicativo 
> Mais (2> "2 ou mais", 4> "4 ou mais" 
AddBook Livro de Endereços 
Apl Aplicativo 
B/W Preto e Branco 
Bk Preto 
C Ciano 
ColCr Criação de Cor 
ColMode Modo de Cor 
Comb Combinação 
Comp Compressão 
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ABREVIAÇÃO SIGNIFICADO 
Deliv Entrega 
DesApl Aplicativo Designado. O aplicativo (Cópia, Fax, Escaneamento, Impressão) 

utilizado para armazenar a tarefa no servidor do documento, por exemplo. 
Dev Counter Contagem de Revelação, número de páginas reveladas. 
Dup, Duplex Dúplex, impressão em ambos os lados. 
Emul Emulação 
FC Cor Total 
FIN Processamento pós-impressão, isto é, acabamento (furos, grampos, etc.). 
Full Bleed Sem Margem 
GenCopy Modo de Geração de Cópia 
GPC Obter Contador de Impressão. Para tarefas com 10 páginas ou menos, este 

contador não faz a contagem. Para tarefas com mais de 10 páginas, este 
contador faz a contagem pelo número acima de 10 (por exemplo, para uma 
tarefa de 11 páginas, o contador faz a contagem 11 – 10 = 1). 

IFax Fax pela Internet 
ImgEdt Edição de Imagem executado no original com GUI de copiadora, por exemplo, 

remoção de borda, adição de carimbos, números de páginas, etc. 
K Preto (YMCK) 
LS Armazenamento Local. Refere-se ao servidor do documento. 
LSize Tamanho de papel (grande) 
Mag Ampliação 
MC Uma cor (monocromático) 
NRS Serviço Remoto Novo, que permite que uma central de serviço monitore as máquinas 

remotamente. "NRS"  é utilizado no exterior, “CSS" é utilizado no Japão. 
Org Original para escaneamento 
OrgJam Congestionamento de Originais 
Palm 2 Gerenciador de Impressão de Tarefas/Editor de Área de Trabalho: Um par de 

utilitários que permite a impressão de tarefas a serem distribuídas de modo 
uniforme entre as impressoras na rede, e permite que os arquivos sejam 
movidos, combinados e convertidos em formatos diferentes. 

PC Computador Pessoal 
PGS Páginas. Uma página é a superfície total escaneada do original. Páginas 

duplas contam como duas páginas, e A3 simples conta como duas 
páginas se o SP do contador A3/DLT for LIGADO. 

PJob Imprimir Tarefas 
Ppr Papel 
PrtJam Congestionamento na Impressora (plotadora) 
PrtPGS Imprimir Páginas 
R Vermelho (Restante de Toner). Aplica-se somente ao modelo A2 de formato largo. Está 

máquina está em desenvolvimento, não estando disponível no momento. 
Rez Resolução 
SC Código de Serviço (exibido código SC de erro) 
Scn Escaneamento 
Sim, Simplex Simples, impressão de 1 lado. 
S-to-Email Escaneamento-para-E-mail 
SMC Relatório SMC impresso com SP5990. Todos os contadores do 

Grupo 8 são registrados no relatório SMC. 
Svr Servidor 
TonEnd Fim de Toner 
TonSave Economizar Toner 
TXJob Enviar, Transmissão 
YMC Amarelo, Magenta, Ciano 
YMCK Amarelo, Magenta, Ciano, Preto 
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Contadores 
 

8 191 T:  Escaneamento Total PGS 

8 192 C:  Escaneamento Total PGS 

8 193 F:  Escaneamento Total PGS 

8 195 S: Escaneamento Total PGS 

Estes SPs contam as páginas escaneadas por 
cada aplicativo que utiliza o scanner para 
escanear imagens. [0~9999999/ 0/1/passo] 

• SP8-191 a 196 contam o número de lados de páginas escaneados. 
• Atividades preliminares efetuadas com um driver de scanner não são contadas. 
• É feita uma contagem somente depois que todas as imagens de uma tarefa 

foram escaneadas. 
• Os escaneamentos feitos no modo SP não são contados. 

 

8 201 T: Escaneamento de Tamanho Grande PGS [0~9999999/0/1/passo] 
 
 

Estes SPs contam o número total de páginas grandes inseridas com o scanner para 
tarefas de escaneamento e cópia. O papel de tamanho grande (A3/DLT) escaneado 
para transmissão de fax não é contado 
Nota: Estes contadores são exibidos no Relatório SMC e na exibição das Ferramentas 
do Usuário. 

8 205 S: Escaneamento de Tamanho Grande PGS [0~9999999/0/1/passo] 
 
 

Estes SPs contam o número total de páginas grandes inseridas com o scanner 
somente para tarefas de escaneamento. O papel de tamanho grande (A3/DLT) 
escaneado para transmissão de fax não é contado 
Nota: Estes contadores são exibidos no Relatório SMC e na exibição das Ferramentas 
do Usuário. 

 

8 221 ADF Alimentação de Originais [0~9999999/0/1/passo] 
8 221 1 Frente Número de lados frontais alimentados através do ADF para escaneamento: 

Com um ADF que pode escanear os dois lados simultaneamente, a contagem do 
lado Frontal é a mesma que o número de páginas alimentadas para escaneamento 
simples ou duplo. 
Com um ADF que não pode escanear os dois lados simultaneamente, a contagem 
do lado Frontal é a mesma que o número de páginas alimentadas para 
escaneamento duplo do lado frontal. (O lado frontal é determinado pelo lado que o 
usuário coloca com a face para cima.) 

• Se ocorrer um congestionamento durante a tarefa, o processamento de 
recuperação não é contado, a fim de evitar contagem dupla. Além disso, as 
páginas não são contadas se o congestionamento ocorrer antes da saída da 
primeira folha. 

 

8 291 T: Escaneamento PGS/Carimbo 

8 293 F:  Escaneamento PGS/Carimbo 

8 295 S:  EscaneamentoPGS/Carimbo 

Estes SPs contam o número de páginas carimbadas 
na unidade do ADF [0~9999999/0/1/passo] 
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T: Escaneamento PGS/Tamanho [0~9999999/ 0/1/passo] 8 301 
Estes SPs contam por tamanho o número total de páginas escaneadas por todos os 
aplicativos. Utilize estes totais para comparar o tamanho da página original 
(escaneamento) e o tamanho da página de saída (impressão) [SP 8-441]. 
C: Escaneamento PGS/Tamanho [0~9999999/ 0/1/passo] 8 302 
Estes SPs contam por tamanho o número total de páginas escaneadas pelo 
aplicativo de Cópia. Utilize estes totais para comparar o tamanho da página original 
(escaneamento) e o tamanho da página de saída (impressão) [SP 8-442]. 
F: Escaneamento PGS/Tamanho [0~9999999/0/1/passo] 8 303 
Estes SPs contam por tamanho o número total de páginas escaneadas pelo 
aplicativo de Fax. Utilize estes totais para comparar o tamanho da página original 
(escaneamento) e o tamanho da página de saída (impressão) [SP 8-443]. 
S: Escaneamento PGS/Tamanho [0~9999999/0/1/passo] 8 305 
Estes SPs contam por tamanho o número total de páginas escaneadas pelo aplicativo de 
Escaneamento. Utilize estes totais para comparar o tamanho da página original 
(escaneamento) e o tamanho da página de saída (impressão) [SP 8-445]. 

8 30x1 A3 
8 30x2 A4 
8 30x3 A5 
8 30x4 B4 
8 30x5 B5 
8 30x6 DLT 
8 30x7 LG 
8 30x8 LT 
8 30x9 HLT 

8 30x10 Sangria Total 
8 30x 254 Outros (Padrão) 
8 30x 255 Outros (Personalizado) 
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8 381 T: Total PrtPGS 
8 382 C: Total PrtPGS 
8 383 F: Total PrtPGS 
8 384 P: Total PrtPGS 
8 385 S: Total PrtPGS 
8 387 O: Total PrtPGS 

Estes SPs contam o número de páginas impressas 
pelo cliente. A contagem do aplicativo utilizada 
para armazenar as páginas aumenta. 
[0~9999999/ 0/1/passo] 

• Quando vários documentos são fundidos para um trabalho de impressão, o número de 
páginas armazenadas é contado pelo aplicativo que as armazenou. 

• Esses contadores são utilizados principalmente para calcular cargas sobre o uso da 
máquina, de forma que as seguintes páginas não são contadas como páginas impressas: 

 

• Páginas em branco em um trabalho de impressão dupla. 
• Páginas em branco inseridas como capas de documentos, folhas de títulos de 

capítulos e folhas de separação. 
• Relatórios impressos para confirmar contagens. 
• Todos os relatórios feitos no modo de serviço (resumos de serviço, relatórios de 

manutenção de motor, etc.) 
• Impressões de testes para ajuste da imagem da máquina. 
• Relatórios de notificação de erros. 
• Páginas parcialmente impressas como resultado de um congestionamento na copiadora. 

  

LSize PrtPGS [0~9999999/0/1/passo] 8 391 
Estes SPs contam as páginas impressas em tamanhos de papel A3/DLT e 
maiores. Nota: Além de exibidos no Relatório SMC, os contadores também 
são exibidos no mostrador Ferramentas do Usuário, na máquina de cópias. 

 

8411 Impressões/Duplo Este SP conta a quantidade de papéis 
(frente/verso contado como 1 página) utilizada 
para impressão dupla. As últimas páginas 
impressas somente em um lado não são 
contadas. [0~9999999/0/1/passo] 
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T:PrtPGS/Dup Comb [0~9999999/ 0/1/passo] 8 421 
Estes SPs contam por vinculação e combinam, e configurações n-Up do 
número de páginas processadas/ impressão. É o total para todos aplicativos. 
C:PrtPGS/DupComb [0~9999999/ 0/1/ passo] 8 422 
Estes SPs contam por vinculação e combinam, e configurações n-Up do 
número de páginas processadas por impressão pelo aplicativo da copiadora. 
F:PrtPGS/Dup Comb [0~9999999/0/1/ passo] 8 423 
Estes SPs contam por vinculação e combinam, e configurações n-Up do 
número de páginas processadas por impressão pelo aplicativo do fax. 
P:PrtPGS/DupComb [0~9999999/0/1/ passo] 8 424 
Estes SPs contam por vinculação e combinam, e configurações n-Up do 
número de páginas processadas/impressão pelo aplicativo da impressora. 
S:PrtPGS/DupComb [0~9999999/0/1/ passo] 8 425 
Estes SPs contam por vinculação e combinam, e configurações n-Up do 
número de páginas processadas por impressão pelo aplicativo do scanner. 
O:PrtPGS/Dup Comb [0~9999999/0/1/ passo] 8 427 
Estes SPs contam por vinculação e combinam, e configurações n-Up do 
número de páginas processadas por impressão por outros aplicativos 

8 42x1 Simples> Duplo  
8 42x2 Duplo > Duplo  
8 42x3 Livro> Duplo  
8 42x4 Simples Combina  
8 42x5 Duplo Combina  
8 42x6 2> 2 páginas em 1 lado (2-Up) 
8 42x7 4> 4 páginas em 1 lado (4-Up) 
8 42x8 6> 6 páginas em 1 lado (6-Up) 
8 42x9 8> 8 páginas em 1 lado (8-Up) 

8 42x10 9> 9 páginas em 1 lado (9-Up) 
8 42x 11 16> 16 páginas em 1 lado (16-Up) 
8 42x12 Folheto  
8 42x13 Revista  

Estes contadores (SP8-421 a SP8-427) são particularmente úteis para clientes que 
precisam melhorar sua conformidade com os padrões ISO para redução do 
consumo de papel. 
As páginas que são apenas parcialmente impressas com as funções n-Up são 
contadas como uma página. 
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T:PrtPGS/PprSize [0~9999999/ 0/1/passo] 8 441 
Estes SPs contam por tamanho do papel de impressão o número de 
páginas impressas por todos os aplicativos. 
C:PrtPGS/PprSize [0~9999999/ 0/1/ passo] 8 442 
Estes SPs contam por tamanho do papel de impressão o número de páginas 
impressas pelo aplicativo da cópia. 
F:PrtPGS/PprSize [0~9999999/0/1/ passo] 8 443 
Estes SPs contam por tamanho do papel de impressão o número de páginas 
impressas pelo aplicativo do fax. 
P:PrtPGS/PprSize [0~9999999/0/1/ passo] 8 444 
Estes SPs contam por tamanho do papel de impressão o número de 
páginas impressas pelo aplicativo da impressora. 
S:PrtPGS/PprSize [0~9999999/0/1/ passo] 8 445 
Estes SPs contam por tamanho do papel de impressão o número de 
páginas impressas pelo aplicativo do scanner. 
O:PrtPGS/PprSize [0~9999999/0/1/ passo] 8 447 
Estes SPs contam por tamanho do papel de impressão o número de 
páginas impressas por outros aplicativos. 

8 44x1 A3 
8 44x2 A4 
8 44x3 A5 
8 44x4 B4 
8 44x5 B5 
8 44x6 DLT 
8 44x7 LG 
8 44x8 LT 
8 44x9 HLT 

8 44x10 Sangria plena 
8 44x 254 Outros (Padrão) 
8 44x 255 Outros (Customizado) 

Estes contadores não distinguem entre LEF e SEF. 
 

PrtPGS/PprTray [0~9999999/0/1/passo] 8 451 
Estes SPs contam o nº de folhas alimentadas/estação de aliment. de papéis. 

8 451 1 Passagem Bandeja de Passagem 
8 451 2 Bandeja 1 Copiadora 
8 451 3 Bandeja 2 Copiadora 
8 451 4 Bandeja 3 Unidade de Bandeja de Papéis (Opção) 
8 451 5 Bandeja 4 Unidade de Bandeja de Papéis (Opção) 
8 451 6 Bandeja 5 LCT (Opção) 
8 451 7 Bandeja 6 Não utilizado 
8 451 8 Bandeja 7 Não utilizado 
8 451 9 Bandeja 8 Não utilizado 

8 451 10 Bandeja 9 Não utilizado 
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T:PrtPGS/PprType [0~9999999/ 0/1/passo] 8 461 
Estes SPs contam por tipo de papel o número de páginas impressas por todos os aplicativos. 
•Estes contadores não são os mesmos que o contador PM. O contador PM baseia-se no 
temporizador de alimentação para medir com precisão a vida útil dos cilindros de alimentação. 
Porém, estes contadores se baseiam no temporizador de produção. 
• Folhas em branco (capas, capas de capítulos, folhas de separação) também são contadas. 
• Durante a impressão dupla, as páginas impressas em ambos os lados contam como 1, e uma 
página impressa em um lado conta como 1. 
C:PrtPGS/PprType [0~9999999/ 0/1/ passo] 8 462 
Estes SPs contam por tipo de papel o número de páginas impressas 
pelo aplicativo de cópia. 
F:PrtPGS/PprType [0~9999999/0/1/ passo] 8 463 
Estes SPs contam por tipo de papel o número de páginas impressas 
pelo aplicativo de fax. 
P:PrtPGS/PprType [0~9999999/0/1/ passo] 8 464 
Estes SPs contam por tipo de papel o número de páginas impressas pelo 
aplicativo da impressora. 

8 46x1 Normal 
8 46x2 Reciclado 
8 46x3 Especial 
8 46x4 Espesso  
8 46x5 Normal (verso) 
8 46x6 Espesso (verso) 
8 46x7 OHP 
8 46x8 Outros 
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T:PrtPGS/FIN [0~9999999/ 0/1/passo] 8 521 
Estes SPs contam por modo de acabamento o número total de páginas 
impressas por todos os aplicativos. 
C:PrtPGS/FIN [0~9999999/ 0/1/passo] 8 522 
Estes SPs contam por modo de acabamento o número total de páginas 
impressas pelo aplicativo de cópia. 
F:PrtPGS/FIN [0~9999999/0/1/passo] 8 523 
Estes SPs contam por modo de acabamento o número total de páginas 
impressas pelo aplicativo de fax. Nota: Não estão atualmente disponíveis as 
opções de acabamento para fax recebidos. 
P:PrtPGS/FIN [0~9999999/0/1/passo] 8 524 
Estes SPs contam por modo de acabamento o número total de páginas 
impressas pelo aplicativo de impressão. 
S:PrtPGS/FIN [0~9999999/0/1/passo] 8 525 
Estes SPs contam por modo de acabamento o número total de páginas 
impressas pelo aplicativo de scanner. 

8 52x1 Classificação 
8 52x2 Pilha 
8 52x3 Grampo 
8 52x4 Folheto 
8 52x5 Formulário contínuo 
8 52x6 Perfurador 
8 52x7 Outros 

8 581 
 

[0~9999999/0/1/passo] 
Estes SPs contam a produção total discriminada por produção da cor, 
independentemente do aplicativo utilizado. Além de ser exibido no Relatório 
SMC, estes contadores são também exibidos no mostrador de Ferramentas 
do Usuário, na máquina de cópias. Nota: Este SP é expandido para 
máquinas MFP e LP em cores. Para esta máquina, a contagem é feita 
somente em preto. 

 

O:Contador [0~9999999/0/1/passo] 8 591 
Estes SPs contam os totais para uso do papel A3/DLT, número de páginas 
duplas impressas, e o número de grampos utilizados. Estes totais são 
somente para Outros (O:) aplicativos somente. 

8 591 1 A3/DLT 
8 591 2 Duplo 
8 591 3 Grampo 

8 771 Dev Contador [0~9999999/0/1/passo] 
Estes SPs contam a freqüência de uso (número de rotações dos cilindros 
de desenvolvimento) para toners pretos e de outras cores. Nota: Para 
máquinas que não suportam preto, a contagem do toner preto é a mesma 
que a contagem total. 

 
 
 
SM 

 
 
 

5-59 

 
 
 
B129 Series/B044 Series 

T:Contador 



  

PROGRAMA DE SERVIÇO 

8 801 
 

[0~100/0/1/passo] 
Este SP exibe o percentual de toner restante para cada cor. Este 

SP permite que o usuário verifique o abastecimento de toner em qualquer 
ocasião. 
Nota: 
• Este método preciso de medição do abastecimento do toner restante (1% 

passos) é melhor do que outras máquinas do mercado, que medem 
apenas em incrementos de 10 (10% passos). 

• Este SP é expandido para máquinas MFP e LP em cores. Para esta 
máquina, a contagem é feita somente em preto. 

 

8 941 Status da Máquina                [0~9999999/ 0 / 1/passo] 
 
 

Estes SPs contam o tempo gasto pela máquina em cada modo de operação. 
Estas SPs são úteis para clientes que precisam pesquisar o aperfeiçoamento da 
máquina para melhorar sua conformidade com os Padrões ISO. 

8 941 1 Tempo de Operação Tempo de operação do motor. Não inclui o tempo 
em que o controlador estiver salvando dados no 
HDD (enquanto o motor não estiver operando). 

8 941 2 Tempo de Espera Motor não operacional. Inclui o tempo em que o controlador 
salva dados no HDD. Não inclui o tempo gasto nos modos de 
Economia de Energia, Energia Fraca, ou Desligado. 

8 941 3 Tempo de Economia de 
Energia 

Inclui o tempo em que a máquina estiver 
realizando a impressão de fundo. 

8 941 4 Tempo de Energia Fraca Inclui o tempo no modo de Economia de Energia 
com o Motor ligado. Inclui o tempo em que a 
máquina estiver realizando a impressão de fundo. 

8 941 5 Tempo de Modo Desligado Inclui o tempo em que a máquina estiver realizando a 
impressão de fundo. Não inclui o tempo em que a 
máquina fica desligada com as chaves de força. 

8 941 6 Tempo de Inatividade/SC Tempo de inatividade total devido a erros do SC. 
8 941 7 Tempo de Inatividade /PrtJam Tempo de inatividade total devido a congestionamentos do papel 

durante a impressão. 

8 941 8 Tempo de Inatividade /OrgJam Tempo de inatividade total devido a congestionamentos do original 
durante o escaneamento. 

8 941 9 Tempo de Inatividade /TonEnd Tempo de inatividade total devido ao fim do toner. 
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5.1.4 TABELAS DO MODO SP 

NOTA:  1 ) Um asterisco (*) após o número SP significa que o valor deste SP está 
armazenado no SRAM. Se você reinicializar um RAM, todas estas 
configurações SP retornarão a seus padrões de fábrica. 2) Na coluna 
Função/[Configuração]: 

• Os comentários estão em itálico. 
• A faixa da configuração está em parênteses, com o valor padrão 

escrito em negrito. 
• DFU significa somente para Uso em Projeto/Fábrica. Os valores 

marcados DFU não deverão ser alterados. 
• IAJ significa que você dever consultar o item 3.13 ("Substituição e 

Ajuste – Ajustes de Imagem da Cópia") par mais informações. IP 
significa que você deve consultar o item 6.7, (Descrições Detalhadas 
– Processamento de Imagens"). 

SP1-XXX (Alimentação) 
 

1 Modo Número/Nome Função/[Configuração] 

Registro da Borda anterior 
1 Bandeja de papéis (cópia, fax) 

2 Passagem (cópia fax) 
4 Bandeja de papéis 

(impressora opcional) 

001* 

5 Passagem 
(impressora 
opcional) 

Ajusta o registro da borda anterior da plotadora de cada 
estação de alimentação de papéis. Use o Padrão da Área 
de Aparas (SP5-902, Nº 10) para fazer o ajuste.) [-9,0 ~ 
9,0 / 0,0 / 0,1 mm/passo] IAJ 
•      Especificação: 0+2 mm 
•      Use a tecla © para selecionar "+" ou "-" ao informar 
o valor. 

Registro de Lado para Lado 
1 1ª bandeja 
2 2ª bandeja 

002* 

5 Passagem 

Ajusta o registro de lado para lado da impressão a partir de 
estação alimentadora de papéis. (Use o Padrão da Área de 
Aparas (SP5-902, Nº 10) para fazer o ajuste.) O ajuste da 
2ª bandeja é para a bandeja opcional. [-9,0 ~ 9,0 / 0,0 / 0,1 
mm/passo] IAJ 
•  Especificação: 0+2 mm 
•  Use a tecla © para selecionar "+" ou "-" ao informar o 
valor. 

Temporizador do Alimentador de Papéis 
1 1ª bandeja 
2 Outras bandejas 

003* 

3 Passagem 

Ajusta o nível de curvatura que o mecanismo de 
alimentação de papéis aplica ao papel (ajustando o 
atraso entre o acionamento do sensor de registro e a 
ativação do mecanismo de registro). Uma 
configuração maior aplica uma curvatura maior. 
[ 0 ~ 1 0 / 5 / 1  mm/passo] 

Mostrador da Temperatura de Fusão 106 
1  Exibe a temperatura de fusão. 

Aperte I3>    I para sair do 
mostrador. 
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1 Modo Número/Nome Função/[Configuração] 

Verificação da Faixa de Aperto da Fusão 109 
1  Verifica a faixa de aperto da 

fusão. 
[1 = Não / 0= Sim] DFU 

Intervalo de Auto-Reinicialização 901 
1  Ajusta o intervalo de tempo entre a conclusão de uma 

cópia e o início automático da cópia seguinte. 
[0 ~ 9999 / 0 /1 s] DFU 

Mostrador da Freqüência AC 902 
1  Exibe a freqüência de controle da força da lâmpada de 

fusão (como detectado pelo gerador de sinal cruzado 
em zero), in Hz. 

SP2-XXX (Cilindro) 
 

2 Modo Número/Nome Função/[Configuração] 

Ajuste de Desvios de Carga 
1 Área da imagem Ajusta a tensão aplicada ao cilindro de carga ao 

imprimir. 
[-1800 ~ -1500 / -1650 /1 V/passo] A tensão 
efetivamente aplicada muda automaticamente na medida 
em que se realiza a correção da tensão do cilindro de 
carga. O valor que você estabeleceu aqui se torna o valor 
básico sobre o qual será realizada esta correção. 

2 Padrão do sensor ID Ajusta a tensão aplicada ao cilindro de carga ao gerar o 
padrão do sensor ID. 
[0 ~ 400 / 200 /1 V/passo] Obtém-se a tensão efetiva do 
cilindro de carga ao acrescentar este valor ao valor de 
SP2-001-1. 

001* 

3 Manual Use este recurso para ajustar a tensão para a área de 
imagem ao diagnosticar um problema. 
[ - 1 90 0-0 /0 /1  V/passo] 
• O valor é aplicado como uma compensação ao valor 
estabelecido por SP2-001-001. 
• Esta configuração se perde com o desligamento. 

Correção do Desvio de Carga 
1 Vsdp min. Ajusta o limite inferior para aplicação da correção de 

desvio de carga. [0~100/90/1%/passo] Aplica-se a 
correção se VsdpA/sg for menor do que esse valor. 

2 Vsdp Max. Ajusta o limite superior para aplicação da correção de 
desvio de carga. 
[0~100/95/1%/passo] Aplica-se a correção se 
VsdpA/sg for maior do que esse valor. 

005 

3 Procedimento de 
correção 

Configura o procedimento de correção (o valor de tensão 
acrescentado ou subtraído por cada correção). 
[0-200/5 0 / 1  V/passo] 
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2 Modo Número/Nome Função/[Configuração] 

Ajuste da Margem de Apagamento 
1 Borda anterior Ajusta a margem de apagamento da borda anterior. 

[0,0 ~ 9,0 / 3,0 / 0,1 mm/passo] IAJ 
Não se aplica a alimentação de passagem de 1 folha. 

4 Traseira Ajusta a margem de apagamento da borda posterior. 
[0,0 ~ 9,0 / 4,0 / 0,1 mm/passo] IAJ 
Não se aplica a alimentação de passagem de 1 folha. 

5 Lado esquerdo Ajusta a margem de apagamento da borda esquerda. 
[0,0 ~ 9,0 / 2,0 / 0,1 mm/passo] IAJ 

6 Lado direito Ajusta a margem de apagamento da borda direita. 
[0,0 ~ 9,0 / 2,0 / 0,1 mm/passo] IAJ 

11 Borda anterior de 
passagem 1 folha 

Ajusta a margem de apagamento da borda anterior para 
passagem de 1 folha. [0,0 ~ 9,0 / 4,5 / 0,1 mm/passo] IAJ 

101* 

12 Traseira de 
passagem de 1 
folha 

Ajusta a margem de apagamento da borda anterior para 
passagem de 1 folha. 
[0,0 ~ 9,0 / 4,5 / 0,1 mm/passo] IAJ 

Ajuste de Desvio de Desenvolvimento 
1 Área de imagem Ajusta a tensão aplicada ao cilindro do revelador ao 

imprimir. [-800 ~ 0 / -600 /1 V/passo] 
• Poderá ser ajustada como uma medida temporária se 
estiverem sendo produzidas cópias fracas devido a um 
cilindro envelhecido. 

201* 

2 Padrão do sensor ID Ajusta a tensão aplicada ao cilindro do revelador ao 
gerar o padrão do sensor ID. 
[0 = N (200 V) /1 = H (240 V) / 3 = HH (280 V) / 4 = LL 
(120V)] 
A tensão efetiva aplicada nesta configuração - 600V. 

Cópias após o Toner se aproximar do Fim 213* 
1  Configura o número de páginas de cópia/impressão/fax que 

podem ser feitas após a detecção do fim próximo do toner. 
[0 = 50 páginas /1 = 20 páginas] 
Reduza o número de páginas se o usuário normalmente 
fizer cópias com um alto coeficiente de imagens. 

Execução Inicial do Revelador 214 
 Inicializa o revelador (por operação forçada). 

[0 = Não /1 = Sim] 
• Para começar a inicialização forçada do revelador, você 
deverá desligar e ligar novamente a máquina. 
• Já que a máquina inicializa automaticamente o revelador 
quando uma PCU substituta é instalada, não há 
necessidade de realizar este SP ao substituir a PCU. 
• Caso a máquina não tenha sido utilizada por um longo 
período, as impressões podem apresentar um fundo sujo. 
Neste caso, use este SP para misturar o revelador. 
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PROGRAMA DE SERVIÇO 

Modo Número/Nome Função/[Configuração] 
 

220 

221 

301* 

Mostrador do Valor do Sensor 
TD 
1 

Mostrador do Sensor ID 
1 

Transferidor Atual 

Exibe: 
a) Valor atual da produção do sensor TD(Vt) 
b) Valor-Meta da produção TD [Vts corrigidos pela produção do sensor ID] 

 

• O valor de produção do sensor TD muda a cada cópia. Se a > b, o toner 
será fornecido à unidade de desenvolvimento. 

• Aperte I»    I para sair do mostrador. 

Exibe a produção de Vsg, Vsp, Vsdp, Vt, e do PWM do sensor ID. Use 
estes valores para verificar o status operacional do sensor ID. [0 = 
Não /1 = Sim] 
• Esta máquina não tem código SC para erros do sensor ID. Se 

ocorrerem problemas de imagens (como fundo sujo), use este SP 
para determinar se o problema é com o controle de densidade do 
toner. 

• Você pode usar o SP7-911 para verificar o número de erros 
do sensor ID que ocorreram. 

• {m- 5.1.11) 

 

1     Papel Normal Ajusta a corrente aplicada ao cilindro do transferidor ao fazer a 
alimentação de uma bandeja de papéis. 
[0 = -2 uA /1 = 0 uA / 2 = +2 uA / 3 = +4 uA] 
• Use uma configuração alta se o usuário normalmente faz a 

alimentação com papel relativamente espesso (dentro da espec.). 
• (m- 6.14.2,, "Temporização Atual da Transferência de 
Imagens") 

 

Papel Espesso/Fino Ajusta a corrente aplicada ao cilindro do transferidor ao fazer a 
alimentação de uma bandeja de passagem. 
[0 = -2 uA / -1 = 0 uA / 2 = +2 uA / 3 = +4 uA] 
• Use uma configuração alta (a) se o usuário normalmente faz a 

alimentação com papel relativamente espesso, ou (b) se o toner 
usado é atraído de novo do cilindro (o que pode ocorrer ao usar 
transparências). 

• (m- 6.14.2, "Temporização Atual da Transferência de Imagens") 
 

Limpeza Ajusta a corrente aplicada ao cilindro do transferidor para limpeza do 
cilindro. 
[-10 ~ 0 / -4 /1 uA/passo] 
• Aumente a corrente se o toner permanecer no cilindro após a 

limpeza. (o toner remanescente pode causar um fundo sujo no 
verso.) 

• (m- 6.14.2, "Temporização Atual da Transferência de Imagens") 

 

Manual (Temporário) DFU 
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2 Modo Número/Nome Função/[Configuração] 

Correção de Tailing 
1 Mudança de valores Ao imprimir várias cópias, a máquina mudará a posição de 

escrita da imagem pelo valor especificado a cada n cópias, 
onde n é dado pelo SP2-906-2. 
[0 .0 ~1.0/0.0/0.1 mm/passo] 
Ao fazer cópias de um original que contenha linhas 
verticais (como em tabelas), o papel pode não se separar 
corretamente. Isso pode causar imagens tailing (fantasmas 
das linhas verticais que continuam além da parte inferior da 
tabela). Este SP corrige o problema trocando o papel a 
cada número especificado de cópias. 

906* 

2 Intervalo Muda o intervalo conforme a troca de imagens 
especificada pelo SP2-906-1. 
[ 1 ~1 0 / 1 / 1  página/passo] Se a configuração for n, a 
máquina executa a troca após as primeiras n cópias, e 
então muda de volta para a posição padrão após as n 
cópias seguintes, e assim por diante. 

Abastecimento Forçado do Toner 908 
1  Força o frasco do toner (ou o alimentador do toner) a 

abastecer toner à unidade de abastecimento de toner. 
Aperte "1" para começar. [0 = Não /1 = Sim] 
A máquina fornece toner por um total de 15 segundos (1,5 
segundo ligado, 1,5 segundo desligado, repetido 5 vezes). 

Tempo Ocioso do Motor do Espelho Poligonal 915* 
1  Seleciona o tempo ocioso do motor do espelho poligonal. 

[0 = Nenhum/1 = 1 5 s / 2  = 25s] Para aumentar a 
velocidade da 1ª cópia, o motor do espelho começa a 
ficar ocioso quando o usuário coloca um original, aperta 
uma tecla, ou abre a tampa do rolo de impressão ou do 
DF. Se a configuração for deixada no padrão (25 s), o 
motor parará se o usuário não fizer nada por 25 s. Se a 
configuração for "0", o motor não se desliga  na espera. 
(Independentemente da configuração, o motor se desliga 
quando a máquina entrar no modo energia fraca.) 

Tempo de Abastecimento do Toner 922* 
1  Ajusta o tempo ON do motor de abastecimento do toner. 

[0,1 ~5,0/0,6 /0 ,1 s/passo]  
• Elevar este valor aumenta o tempo ON do motor de 
abastecimento do toner. Configure para um valor alto se 
usuário tende a fazer muitas cópias com altas 
proporções de áreas de imagens pretas sólidas. 
• (m~ 6.12.4, "Controle da Densidade do Toner") 

Vt Padrão 926* 
1  Ajuste os Vts (a tensão de referência utilizada para o novo 

revelador). O sensor TD é ajustado para esse novo valor 
durante o processo de configuração inicial do sensor TD. 
[0,00 ~3,3/1 ,25 / 0,01 V/passo] DFU 
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2 Modo Número/Nome Função/[Configuração] 

Controle do Sensor ID 927* 
1  Seleciona se o sensor ID é utilizado ou não para o controle 

de densidade do toner. 
[0 = Não /1 = Sim] 
Este valor deve normalmente ser deixado em "1". Se esse 
valor for "0", pode ocorrer fundo sujo após longos períodos 
de não-utilização. 

Liberação do Fim do Toner 928 
1  Libera a condição final do toner sem acrescentar um novo 

toner. Selecione "1" e então aperte a tecla © para liberar a 
condição. [0 = Não /1 = Sim] 
Configurar isso em "1" liberará o seguinte: 
•  Indicador de fim e de quase-fim do toner 
•  Contador de quase-fim do toner 
• Contador de fim do toner (folhas) 
• Contador de fim do toner (nível) 
Geralmente esta função não deve ser utilizada. Se você 
liberar a condição de fim do toner sem acrescentar um novo 
toner, há o risco do cilindro ao final começar a atrair o carro 
depois que o toner acabar. Essa atração do carro pode 
danificar o cilindro. 

Limites Vref 
1 Superior Ajusta o limite Vref superior. 

[0,50-3,50/1,80/0,01 V/passo] 

929* 

2 Inferior Ajusta o limite Vref inferior. [0,00 
~ 3,50 / 0,45 / 0,01 V/passo] 

Intervalo de Detecção de ID 995* 
1  Configura o intervalo após o qual a detecção de ID será 

efetuada no início da impressão (em relação à detecção do 
ID anterior). [0 ~ 999 / 480 /1 minuto/passo] 
Valores mais altos aumentam a chance de um fundo sujo. 
Valores mais baixos aumentam a freqüência com a qual a 
máquina faz os padrões do sensor ID, aumentando a 
chance de que o rolo de transferência (e o lado de trás do 
papel) se suje. 

Magnificação da Varredura Principal (Impressão) 998* 
1  Ajusta a magnificação na direção da varredura principal, 

em todos os modos de impressão (cópia, fax, impressão). 
[-0,5 ~ +0,5 / 0,0 / 0,1%/passo] IAJ  
•  Use a tecla © para selecionar "+" ou "-" ao informar o 
valor. 
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SP4-XXX (Scanner) 
 

4 Modo Número/Nome Função/[Configuração] 

Magnificação da Varredura Principal (Scanner) 008* 
1  Ajusta a magnificação na direção da varredura principal, 

para escaneamento. 
[-0,9 ~ +9,0 / 0,0 / 0,1%/passo] IAJ 
•  Use a tecla © para selecionar "+" ou "-" ao informar o 
valor 

Registro da Borda anterior (Scanner) 010* 
1  Ajusta o registro da borda anterior para escaneamento no 

modo rolo de impressão. 
[-2,0 ~ +5,0 / 0,0 / 0,1 mm/passo] IAJ 
• (-): A imagem se move em direção à borda anterior. 
• (+):A imagem se move em direção à borda posterior. 
•  Use a tecla © para selecionar "+" ou "-" ao informar o 
valor 

Registro de Lado para Lado (Scanner) 011* 
1  Ajusta o registro de lado para lado para escaneamento no 

modo rolo de impressão. 
[-0,9 ~ 0,9 / 0,0 / 0,1 mm/passo] IAJ 
• Aumentar o valor muda a imagem para a direita 
•  Use a tecla © para selecionar "+" ou "-" ao informar o 
valor 

Free Run do Scanner 013 
 Faça um free run do scanner com a lâmpada de 

exposição ligada. 
[0 = Não /1 = Sim] 
• Para detalhes sobre free runs: m- 5.1.7. 
• Após selecionar "1", aperte OK ou © duas vezes para 
iniciar a execução. Aperte © para parar. 

Escaneamento da Placa Branca 
1 Posição de início Ajusta a posição inicial do escaneamento na placa 

branca, para auto-sombreamento. 
[-3,0 ~ +6,0 / 0,0 / 0,1 mm/passo] 
• Config. positivas movem a posição para longe da HP. 

015* 

2 Área de escaneamento Ajusta a posição final da varredura de placa branca, na 
direção da varredura principal. A varredura começa na 
posição inicial [como configurado por SP4-015-1] e se 
estende pelo comprimento especificado. 
[-3,0 ~ +6,0 / 0,0 / 0,1 mm/passo] 
• O comprimento total do escaneamento (como determinado 
por SP2-015-1 e por  SP2-105-2) deve ser pelo menos 2,0 
mm. 

Magnificação de Subvarredura (Escaneamento) 101* 
1  Ajusta a real magnificação do escaneamento da 

subvarredura. Quanto maior a configuração, menor a 
velocidade do motor do scanner. 
[-0,9 ~ +0,9 / 0,0 / 0,1%/passo] 
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4 Modo Número/Nome Função/[Configuração] 

Lâmpada de Exposição LIGADA 902* 
 Permite ligar e desligar a lâmpada de exposição. [0 = Lâmpada 

Desligada /1 = Lâmpada Ligada] 

• Para ligar a lâmpada de exposição, aperte "1". Para desligar a lâmpada 

de exposição, aperte "0". Para sair, aperte IMU ou Cancel para sair. 

• O scanner vai para posição de sombreamento e permanece lá até que 

você saia do SP. 

• O mostrador também exibe os valores mínimos e máximos da placa 

branca (atualizados a cada 0,5 sec). 
Auto-Ajuste do SBU 908 
1  Faz o ajuste automático do scanner. [0 = Não (operação 

normal) /1 = Sim (ajuste inicial)] 
• Use este SP depois de substituir a placa branca, a FCU, 
ou o bloqueio de lente, e após executar uma Liberação 
Total da Memória (SP5-801). 
• (m~ IAJ, "Ajuste da Densidade Branca Padrão".) 

Tempo de Intervalo de Sombreamento DF 913* 
1  Ajusta o intervalo utilizado para processar o 

sombreamento no modo DF. [0~255/30/1s/passo] 
• Configurar este valor em 255 desligará o auto-
sombreamento das páginas entre os trabalhos de cópia do 
DF. 
• Luz e calor podem afetar a resposta do scanner. Reduza 
a configuração se a qualidade da cópia indicar que o nível 
branco se distorce durante os trabalhos de cópia DF 

Seleção de Ajuste da Imagem 921* 
1  Use isto para selecionar o modo de processamento 

(padrão) para o qual você deseja configurar os parâmetros 
de ajuste. Após selecionar o modo, você pode configurar 
os parâmetros de ajuste para o modo utilizado SPs 4-922 
a 4-966.   IP 
Há 11 modos ("Pattern 1" a "Pattern 11"), como segue. 1 
= Texto 1          7 = Especial 3 2 = Texto 2         8 = Texto 
de Fax 1 ("text sharp") 3 = Photo 1       9 = Fax Photo 1 
"(photo smooth") 4 = Foto 2       10 = Foto de Fax 2 
("photo normal") 5 = Especial 1     11= Texto de Fax 2 
("text dropout") 6 = Especial 2 
Primeiro use a tecla do cursor direito ou esquerdo para 
selecionar o modo ["Pattern 1" a "Pattern 11"], e então 
aperte "1" para habilitar o ajuste para esse modo. Então 
aperte OK, e prossiga para utilizar SPs 4-922 a 4-966 para 
fazer os ajustes. 
• Se você apertar "0" e então apertar OK, SPs 4-922 a 4-
966 não funcionarão. 
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4 Modo Número/Nome Função/[Configuração] 

A juste da D ensidade do Escaneam ento 922* 
 Selec iona a tabela gam a utilizada para ajuste linear pe lo  

m odo se lec ionado pelo SP 4-921. 
[0  =  Linear /1  =  c in za  d e  1 6  b its ]   IP  

Seleção do Entalhe 923* 
 Selec iona o va lor do entalhe de ajuste do ID  centra l para os 

LED s de ajuste do ID . Aplicado som ente ao m odo 
se lec ionado por SP4-921. 
[-1  =  C laro / 0 = Norm al / +1 =  Escuro ] O  e n ta lh e  ce n tra l 
é  n orm a lm e n te  3  ( fa ixa  1 -5 ). S e  -1  fo r  se lec io n a d o , cada 
enta lhe m uda para ba ixo (m a is c laro). S e  +1 fo r  
se lec io n a d o , cada  enta lhe  m uda para c im a (m a is escuro). 

A juste da N itidez 925* 
 A justa o processam ento de  n itidez da im agem  (M T F e 

coefic ientes de suavidade) para o m odo se lec ionado 
por SP4-921. 
[ - 2 ~ 2 / 0 / 1 / p a s s o ]  I P  
Valores m aiores produzem  m ais n itidez. 

Lim iar de R em oção de Textura 926* 
 A justa o lim iar de rem oção de textura para o m odo 

se lec ionado por S P4-921. IP  
 
[ 0 - 4 / 0 ] ,  onde : 
0: U tiliza-se o va lor padrão do m odo. 
1: Lim iar F ixo. 
2 : L im iar variáve l (variação baixa) 
3 : L im iar variáve l (variação m édia) 
4 : L im iar variáve l (d ifusão de erro de fo to) 

Correção da Largura da L inha 927* 
 A justa o algoritm o de correção da largura da linha para o 

m odo se lec ionado por SP4-921. C onfigurações positivas 
produzem  linhas m ais espessas; configurações 
negativas produzem  linhas m ais finas. 
[ - 2 ~ 2 / 0 / 1 / p a s s o ] I P  

Apagam ento Independente de Pontos 928* 
 Selec iona o níve l de apagam ento de pontos para o m odo 

se lec ionado por SP4-921. C onfigurações m ais a ltas 
resultam  em  m aior apagam ento. 
[ - 2 ~ 2 / 0 / 1 / p a s s o ]  I P  

Seleção de D ados B inários 930 
 Não funciona nesta m áquina. DFU  

A juste de Pontos D esiguais 931* 
 Selec iona o m étodo de correção de pontos errados 

utilizado pelo m odo se lec ionado por SP4-921. 
[0 = padrão do modo selecionado /1  =  desligado / 2  = 
correção de 1 pon to / 3  = correção de 2 pontos / 4  = 
correção de 3 pon tos / 5  = correção de 4 pon tos] DFU 
(N ão funciona nesta m áquina.) 
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4 Modo Número/Nome Função/[Configuração] 

Ajuste Automático de Densidade 932* 
 [-2-2/0/1/passo] DFU (Não funciona nesta m áquina.) 
Ajuste do Nível de Sensor de Páginas em Branco 933* 
 [ - 2 - 2 / 0 / 1 ]  DFU (Não funciona nesta m áquina.) 
Configuração de Picos 934* 
 Configura o ajuste que a máquina utilizará ao configurar o 

pico branco antes de iniciar o escaneamento, para o modo 
selecionado por SP4-921. [-128~127/0/ 1/branco] 
• Se o rastreamento AE estiver habilitado, o pico aplicado 
se torna: [(pico detectado + esta configuração) x 
aproximadamente 40%] 
• Se o rastreamento AE estiver desabilitado, o pico 
aplicado se torna: [(pico detectado + esta configuração) 

Velocidade de Rastreamento AE 935* 
 Ajusta a velocidade de rastreamento de pico branco 

para o modo selecionado por SP4-921. 
[ -2~2/0 /1 /passo]  
Configurações negativas reduzem a velocidade; 
configurações positivas a aumentam. 

Seleção de Compensação de Picos 936* 
 Configura a compensação da correção de pico para o 

modo selecionado por SP4-921. [-2~2/0 /1 /passo]  IP  
Configurações negativas produzem melhores reproduções de originais 
com baixo contraste. Configurações positivas propiciam melhor 
eliminação de fundos sujos 

Seleção do Modo Plotadora  961* 
 Selecione o modo de plotadora utilizado pelo modo de 

processamento selecionado por SP4-921. IP 
[0 = Padrão do modo de processamento selecionado / 

1 = Normal (sem correção) 12 = Economia de toner / 
3 = FCI 
• O padrão varia de acordo com o modo de 

processamento selecionado por SP4-241 
Conversão da Densidade da Imagem de Marcação 962* 

 Seleciona a conversão de densidade de imagem para o 
processamento selecionado por SP4-921. 
[-2~2/0 /1/passo] IP  
Uma configuração de "0" DESLIGA a conversão. 
Configurações negativas reduzem tamanho de marcação 
em preto, enquanto que valores positivos o magnificam. 

Configuração da Densidade da Imagem de Marcação 963* 
 Configura o ajuste de densidade para o modo selecionado 

por SP4-921. IP 
[0~5 / 0 / 1/passo], onde: 
0: Utiliza-se o valor padrão do modo 
1: Prevenção de distorção 
2: Prevenção de distorção e correção de bordas 
3: Normal 
4: Correção de bordas claras 
5: Correção de bordas densas 

964* Seleção do Aperfeiçoamento de Pontos de Marcas 
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4 Modo Número/Nome Função/[Configuração] 

  Selec iona a ênfase utilizada  para pontos isolados, 
para o m odo selecionado por SP4-921. IP  
[ - 2 ~ 2 / 0 / 1 / p a s s o  

N ível de Econom ia do Toner 965* 
 C onfigura o níve l de econom ia do toner para o m odo 

se lec ionado por S P4-921. 
[0 ~ 4 / 0 / 1 / p a s s o ] ,  u m :  
0: Utiliza-se o valor padrão do modo. 
1: Linhas finas 
2: M áscara 1 (com  detecção de bordas) 
3: M áscara 2 (sem  detecção de bordas) 
4: M áscara 3 (com  detecção de bordas) 

Seleção de Suavização 966* 
 Selec iona se a suavização será usada para o m odo 

se lec ionado por SP4-921. IP  
[0  ~  4 / 0 /1 /passo ], onde : 
0 : Utiliza-se o valor padrão do modo. 
1 :D E S L IG A D O  
2 : L I G A D O  
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SP5-XXX (Modo) 
 

5 Modo Número/Nome Função/[Configuração] 

Todos os Indicadores Ligados 001 
 Configura todos os indicadores no painel de operações, e 

faz com que o mostrador pisque (vazio por cinco 
segundos, todos os pixels em preto por cinco segundos). 
Após verificar, aperte i»    i ou Cancel para sair. 

Data/Horário 302* 
 Configura a data e o horário. 

• Para o valor do ano, você pode ajustar somente os dois últimos 
dígitos. (Os primeiros dois dígitos são fixados em "20".) 
• Você não pode ajustar o valor dos segundos diretamente. Em 
vez disso, o valor dos segundos volta automaticamente para 0 
quando você informar a configuração para o valor dos minutos. 
• Use as teclas do cursor (ou OK) para ir de campo para campo (o 
campo selecionado pisca), e informe os valores com as teclas 
numéricas. Suas novas configurações serão salvas somente se 
você apertar OK quando o campo dos minutos for selecionado. 

Modo de Alarme PM 
1 Intervalo Configura o intervalo PM base. 

[1 ~255/90/1K cópias/passo] Esta configuração só 
faz sentido se SP5-501-2 for configurada para "1". 

501* 

2 Liga/Desliga Habilita/desabilita o alarme PM para o número total de 
impressões, cópias e fax. 
[0 = Desabilita /1 = Habilita] 

Liberação Total da Memória 801 
 Reinicializa todas as configurações e valores SP/UP para 

seus padrões, com exceção das configurações plug-and-
play (SP5-907), dos contadores do total de impressões 
(SP7-003), e do número de série (SP5-811). (m- 5.1.6) 
[0 = Não /1 = Sim] 
• Antes de liberar o SRAM, certifique-se de fazer uma 
impressão SMC de todo o conteúdo SRAM atual. (m- 
SP5-992). 
• Este modo SP geralmente não deve ser utilizado. 

Free Run 802 
 Inicia um free run do scanner e da impressora. 

[0: = Não /1 = Sim] 
• Para detalhes sobre free runs: m~ 5.1.7. 
•  Após selecionar "1", aperte tecla OK (ou tecla ©) duas 
vezes para iniciar free run. Aperte © para parar free run. 

Verificação de Informações 803 
 Exibe os sinais sendo recebidos de sensor ou de 

uma chave selecionada. (m- 5.1.3) 
Aperte i»    i para sair do programa. 

Verificação de Produção 804 
 Liga um componente elétrico selecionado para 

fins de testes. (m- 5.1.4) 
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5 Modo Número/Nome Função/[Configuração] 

Reinicialização para Código SC 810 
 Reinicializa todas as condições de chamadas de serviço 

de nível A, como erros de fusão. [0 = Não /1 = Sim] 
• Após selecionar "1", mantenha apertada a tecla 
Original Type e aperte a tecla OK (ou tecla ©) para 
executar a reinicialização. Se a renicialização for bem-
sucedida, a máquina fará o boot de novo. Se falhar, o 
mostrador exibirá "Error!!!". 
• (m- 4.1, "Condições de Chamadas de Serviço") 

Informação do Número de Série 811* 
 Utilizado para informar o número de série da máquina 

(normalmente feito na fábrica). Este é o número de série 
impresso nos relatórios SMC. (m~ 5.1.10) 

Número do Telefone de Serviço 812* 
 Usa isto para informar o número de telefone do 

representante de serviço. (Este número é exibido quando 
ocorre uma condição de chamada de serviço.) 
• Para introduzir um traço, aperte ©. 
• Use © para apagar o número de telefone existente ou 
para apagar o último dígito introduzido. 

Upload dos Dados SRAM 824 
 Faz o upload das configurações SP e UP do SRAM da 

máquina para um cartão de memória flash. («r- 5.1.9) 
[0 = Não /1 = Sim] 
• Este SP só funciona se um cartão de memória flash 
houver sido inserido na ranhura de cartões da máquina. 

Download dos Dados SRAM 825 
 Faz o download dos dados do modo SP de um cartão de 

memória flash para o SRAM da máquina. [m-5.1.9) 
[0 = Não /1 = Sim] 
• Este SP só funciona se um cartão de memória flash 
houver sido inserido na ranhura de cartões da máquina. 

Upload do Programa 826 
 Faz o upload do programa do sistema do SRAM da 

máquina para o cartão de memória flash inserido na 
ranhura de cartões da máquina. (m- 5.1.8) 
[0 = Não /1 = Sim] 
• Este SP só funciona se um cartão de memória flash 
houver sido inserido na ranhura de cartões da máquina. 

Download do Programa 827 
 Faz o download do programa do sistema de um cartão de 

memória flash para o SRAM da máquina. (m- 5.1.8) 
[0 = Não /1 = Primeiro download 2MB / 2= Último 
download 2MB] 
• Este SP só funciona se você houver feito o boot da 
máquina de um cartão de memória flash. 
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5 Modo Número/Nome Função/[Configuração] 

Totais de Verificação do Programa 837 
 Exibe os totais de verificação do conteúdo do SRAM da máquina. 

• A tela mostra três totais de verificação: "TOTAL" (total de 
verificação, "B" (total do boot), e "NI" (total principal). 
• Se você utilizou o SP-827 para fazer o download do novo 
firmware, certifique-se de fazer um novo boot do software antes 
de rodar este SP. (Se você não fizer um novo boot, a tela exibirá 
totais de verificação para o firmware anterior.) 

Free Run da Impressora 901 
 Inicia um free run da impressão. 

[0 = Não /1 = Sim] 
• Para detalhes sobre free runs: m~ 5.1.7 
•  Após selecionar "1", aperte tecla OK (ou tecla ©) duas 
vezes para iniciar free run. Aperte © para parar free run. 

Impressão do Padrão de Testes 902 
1  Imprime um padrão de testes. (m~ 5.1.2) 
Temporizados do Controle do Exaustor 906* 
1  Informa o tempo de controle da ventoinha. 

[ 3 0 -1 20 /3 0 / 1  s/passo] 
A ventoinha mantém a velocidade existente pelo tempo 
especificado antes de ficar mais lenta ou de parar (após a 
ocorrência de um SC ou após a entrada em 
aquecimento, espera ou modo de energia fraca). 

Configuração do Plug & Play 907* 
 Selecione o nome da marca e o nome da produção para a 

função Plug and Play (para o Windows 95 e superior). 
Esses nomes são registrados no SRAM. Se o SRAM ficar 
defeituoso, esses nomes deverão ser registrados 
novamente. 
• Use a tecla de cursor Right ou Left para selecionar um 
nome de marca, aperte a tecla Original Type e a tecla OK 
(ou ©) ao mesmo tempo. O LCD exibe um asterisco (*) 
próximo ao número do nome de marca então selecionado. 
• Após exibir quaisquer dos nomes de marca, você pode 
visualizar o nome de produção correspondente mantendo 
apertada a tecla Darker. (Se o nome de produção for longo 
demais para caber na tela, você pode visualizar o resto do 
nome mantendo apertadas as teclas Darker e Lighter). 
• Para sair, aperte  I3>    I ou a tecla Cancel. 

Selecionar C1a/C1b 908* 
1  Seleciona se a máquina se identifica como C1a (B045) ou 

C1b (B044/B046) ao informar o firmware. 
[0 = sem configuração / = C 1 a / 2  = C1b] 
• Você pode identificar visualmente se a máquina é C1a 
ou C1b por sua passagem. As máquinas C1a possuem 
passagem de 1 folha; as máquinas C1b possuem 
passagem de 100 folhas. 
• Se a configuração for "0", a máquina verifica 
automaticamente seu próprio tipo de passagem para 
determinar como se relatar. 
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5 Modo Número/Nome Função/[Configuração] 

Alarme da PCU 
1 Liga/desliga o mostrador 

do alarme 
Seleciona se máquina exibirá ou não um aviso de "Replace 
PCU' quando o contador do alarme da PCU alcançar o 
intervalo configurado por SP912-2. 
[0 = Exibir /1 = Não exibir] 

912* 

2 Intervalo Configura o intervalo do Alarme da PCU (contagem), no 
qual ocorre o aviso "Replace PCU'. 
[1 ~255/45/1000 folhas/passo] 

Reinicialização de Dados no Modo UP 913 
1  Reconfigura as configurações das ferramentas do usuário 

(com exceção dos códigos de usuários de cópias e dos 
contadores dos códigos de usuários de cópias). [0 = No /1 
= Sim] •Esta operação equivale a executar a 
Reinicialização do Sistema c/ as Ferramentas do Usuário. 
•    Após selecionar "1", mantenha apertada a tecla 
Original Type e aperte a tecla OK (ou a tecla ©) para 
reinicializar. Se for bem-sucedida, o mostrador exibe 
"Action completed." Se falhar, o mostrador exibe "Error!!!" 

Ajuste da Pré-Configuração de Tamanho Pequeno 956 
1  Possibilita a configuração de papéis de tamanho 

pequeno. [0 = Não /1 = Sim] 
•    Configurar este valor em "1" permite configurar os 
seguintes tamanhos pequenos padrão, para bandeja de 
papéis e para bandeja de passagem: B5 SEF, Executive 
SEF. Se você alterar a configuração de "1" para "0" 
com um destes tamanhos configurado, a configuração 
do tamanho muda para o padrão de cada bandeja. 

Modo do Monitor de Depuração 991* 
1  [0~3/0/1/passo] DFU 

Impressão do SMC 992 
 Imprime os dados da máquina. (m*5.1.5) [0 = NÃO /1 

= configurações SP / 2 = Tudo / 3 = Memória] 
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SP6-XXX (Periféricos) 
 

6 Modo Número/Nome Função/[Configuração] 

Registro ADF 
1 Lado para Lado Ajusta o registro de lado para lado do modo DF. 

[-9,0 ~ +9,0 / 0,0 / 0,1 mm/passo] IAJ 
Use a tecla © para selecionar "+" ou "-" ao informar 
o valor. 

2 Borda anterior Ajusta o registro da borda anterior do modo DF. 
[-5,0 ~ +5,0 / 0,0 / 0,1 mm/passo] IAJ 
0.1 mm/passo 
Use a tecla © para selecionar "+" ou "-" ao informar 
o valor. 

006 

3 Apagamento da Borda 
posterior 

Ajusta a margem de apagamento da borda posterior 
do modo DF. 
[-3,0-+3,0/-1,0/0,1 mm/passo] IAJ Use a tecla © 
para selecionar "+" ou "-" ao informar o valor. 

Magnificação de Subvarredura ADF 007 
1  Ajusta a proporção de magnificação real na direção da 

subvarredura, no modo DF. 
[-0,9 ~ +0,9 / 0,0 / 0,1%/passo] IAJ 
Use a tecla © para selecionar "+" ou "-" ao informar 
o valor. 

Free Run ADF 009 
 Faz um free run do DF. 

[0 = Não /1 = Sim] 
•    Para detalhes sobre free runs: m- 5.1.7. 
•    Após selecionar "1", aperte OK ou © duas vezes 
para iniciar a execução. Aperte © para parar. 

Free Run do ADF/Impressora 910 
 Faz um free run do DF e da impressora. 

[0 = Não /1 = Sim] 
•    Para detalhes sobre free runs: m- 5.1.7. 
•    Após selecionar "1", aperte OK ou © duas vezes 
para iniciar a execução. Aperte © para parar. 
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SP7-XXX 
| 

(Registro de Dados)  

7 Modo Número/Nome Função/[Configuração] 

Contador do Total de Originais 
1 Todos os Modos Exibe o número total de originais escaneados (total). 
2 Cópia Exibe o número total de originais escaneados (somente 

modo cópia) 

002* 

3 Fax Exibe o número total de originais escaneados 
(somente modo fax). 

Contador do Total de Impressões 
1 Todos os Modos Exibe o número total de impressões (total). 
2 Cópia Exibe o número total de impressões (modo copiadora). 
3 Fax Exibe o número total de impressões (modo fax). 

003* 

4 Impressora Exibe o número total de impressões (modo impressora). 
Contador de Cópias – Tamanho do Papel 
1 A4 Exibe o número total de cópias por tamanho de papel. 
2 B5  
3 LG  
4 LT  
5 HLT  

101* 

6 Outros  
Contador do Total Escaneado 201* 
1  Exibe o número total de originais escaneados. 

Contador de Cópias – Bandeja de Papéis 
1 1ª 
2 2ª 

204* 

3 Passagem 

Exibe o número total de folhas alimentadas de cada 
estação de alimentação de papéis. 

Contador do Total de ADF 205* 
1  Exibe o número total de originais alimentados pelo DF. 

Contador do Total de SC 401* 
1  Exibe o número total de códigos SC registrados. 

Contador do Tipo SC 402* 
1  Exibe o número total de cada tipo de código SC registrado. 

Contador do Total de Congestionamentos 501* 
1  Exibe nº total congestionamentos (papel de cópia + original). 

Contador do Total de Congestionamentos de Papéis 502* 
1  Exibe o nº total de congestionamentos de papéis de cópia. 

Contador do Total de Congestionamentos de Originais 503* 
1  Exibe o número total de congestionamentos de originais. 

Contador de Congestionamentos – por Local 
1 Congestionamentos "A" 
2 Congestionamentos "B"  
3 Congestionamentos "C" 
4 Congestionamentos "Y" 
5 1ª Bandeja 
6 2ª Bandeja 

504* 

7 Passagem 

Exibe o número total de congestionamentos de papéis de 
cópia por local. 
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7 Modo Número/Nome Função/[Configuração] 

Versões ROM e Conexões de Opções 
Nota: SP7-801 não pode ser acessado na tela. Esta informação aparece somente nas 
impressões SMC. (Vá para SP5-992 e selecione "2" para imprimir todos os dados. As 
informações SP-801 aparecerão no item "DADOS DE REGISTRO", na segunda página 
da impressão. [m- 5.1.5]) 
 Mostra as versões do software e os status das conexões de 

opções. 

1 Versão do Firmware 
2 Sem Significado (Reparado em "VER. 1") 
3 Unidade de Fax ["Yes" = instalado, "No" = Não instalado] 
4 Unidade de Impressora ["Yes" = instalado, "No" = Não instalado] 
5 ADF ["Yes" = instalado, "No" = Não instalado] 
6 Memória Opcional ["No" (Nenhum instalado), "32MB", "40MB", "64MB"] 
7 Unidade de Bandeja de Passagem ["Yes" = instalado, "No" = Não instalado] 

801 

8 Tipo de Passagem ["1" = 1 folha/"100" = 100 folhas] 
Mostrador do Contador PM 803* 
1  Exibe o valor do contador PM (a contagem desde o 

último PM). 

Reinicializador do Contador PM 804 
1  Reinicializa o contador PM. [0 = Não /1 = Sim] 

Após selecionar "1", mantenha apertada a tecla Original 
Type e aperte a tecla OK (ou a tecla ©) para executar a 
reinicialização. Se a reinicialização for bem-sucedida, o 
mostrador exibirá "Action completed." Se falhar, o 
mostrador exibirá "Error!!!" 

Reinicializador do Contador SC/Congestionamento 807 
1  Reinicializa o contador SC e todos os contadores de 

congestionamentos. [0 = Não /1 = Sim] Após selecionar 
"1", segure apertada a tecla Original Type e aperte a tecla 
OK (ou a tecla ©) para reinicializar. Se a reinicialização 
for bem-sucedida, o mostrador exibirá "Action completed." 
Se falhar, o mostrador exibirá "Error!!!" 

Contadores do Reinicializador 808 
1  Reinicializa todos os contadores, exceto o contador total 

(SP7-003). 
[0 = Não /1 = Sim] 
Após selecionar "1", segure apertada a tecla Original 
Type e aperte a tecla OK (ou a tecla ©) para executar a 
reinicialização. Se a reinicialização for bem-sucedida, o 
mostrador exibirá "Action completed." Se falhar, o 
mostrador exibirá "Error!!!" 
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7 Modo Número/Nome Função/[Configuração] 

Reinicialização do Contador Total 825 
1  Reinicializa o contador eletrônico total. 

[0 = Não /1 = Sim] 
• Esta reinicialização é geralmente feita na instalação. Este 
modo SP funciona só uma vez, enquanto o contador ainda 
apresentar um valor negativo. Este valor SP não poderá 
ser usado quando o contador assumir um valor positivo.  
• Após selecionar "1", mantenha apertada a tecla Original 
Type e aperte a tecla OK (ou a tecla ©) para reinicializar. 
Se a reinicialização for bem-sucedida, o mostrador exibirá 
"Action completed." Se falhar, o mostrador exibe "Error!!!". 

Exibição do Histórico do SC 901 
1  Exibe o código dos últimos cinqüenta erros ocorridos. 

[0 = Não /1 = Sim] 
Em modelos equipados com fax, você pode imprimir os 
códigos dos últimos cinqüenta erros usando o modo 
serviço de fax 4. Para informações, consulte o manual de 
serviço do fax. 

Reinicialização do Histórico do SC 902 
1  Libera o histórico do SC. [0 = Não /1 = Sim]  

• Observe que quando executada em modelos equipados 
com fax, esta operação não liberará os dados do relatório 
de serviço da máquina. 
• Após selecionar "1", mantenha apertada a tecla Original 
Type e aperte a tecla OK (ou a tecla ©) para executar a 
reinicialização. Se a reinicialização for bem-sucedida, o 
mostrador exibirá "Action completed." Se falhar, o 
mostrador exibirá "Error!!!". 

Mostrador do Contador da PCU 908 
1  Exibe o número de impressões feitas desde que a PCU 

foi substituída pela última vez. 
Reinicialização do Contador da PCU 909 
1  Reinicializa o contador do revelador. [0 = Não /1 = Sim] 

Após selecionar "1", mantenha apertada a tecla Original 
Type e aperte a tecla OK (ou a tecla ©) para executar a 
reinicialização. Se a reinicialização for bem-sucedida, o 
mostrador exibirá "Action completed." Se falhar, o 
mostrador exibirá "Error!!!". 

Mostrador do Contador de Erros do Sensor ID 911* 
1  Exibe o número total de erros registrados do sensor ID. 

Para informações sobre como analisar esses erros, vide 
o Item 5.1.11. 

Reinicialização do Contador de Erros do Sensor ID 912 
1  Reinicializa o contador de erros do sensor ID. 

[0 = Não /1 = Sim] 
Após selecionar "1", mantenha apertada a tecla Original 
Type e aperte a tecla OK (ou a tecla ©) para executar a 
reinicialização. Se a reinicialização for bem-sucedida, o 
mostrador exibirá "Action completed." Se falhar, o 
mostrador exibirá "Error!!!". 
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7 Modo Número/Nome Função/[Configuração] 

Leitura/Escrita de Memória (Acesso Bytes) 955 
 Permite que você leia os valores de bytes dos endereços 

RAM arbitrários, e escreva os valores em endereços 
arbitrários. (m- 5.1.12) 

Leitura/Escrita de Memória (Acesso Word) 956 
 Mesmo que SP7-955, exceto que o acesso está em 

palavras (2 bytes). DFU 
Este SP não se destina a uso em modelos fora do Japão. 
Sempre use SP-955 para ler e escrever as memórias. 
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5.1.5 ANÁLISE DE ERROS DO SENSOR ID (SP2-221) 

A qualidade da imagem pode se degradar quanto o sensor ID não funcionar 
adequadamente. Entretanto, não há código SC que indique mau funcionamento do 
sensor ID. Em vez disso, o SP2-221 mostra as informações no sensor ID. Verifique 
estas informações quando a qualidade da imagem se degradar. 

A tabela relaciona as informações mostradas com o SP2-221 (Análise de 
Erros do Sensor ID). B129/B130/B168/B169: 

SP Condição do erro Possível causa Observações 
SP2-221-1 Vsg (VG 
no mostrador) 

Vsg < 2,5V ou (Vsg 
- Vsp) < 1,00V 

• Sensor ID defeituoso  
• Sensor ID sujo 
• Cilindro não carregado 

 

SP2-221-2 Vsp (VP 
no mostrador) 

Vsp > 2,5V ou (Vsg 
- Vsp) < 1,00V 

• Densidade muito baixa de toner 
• padrão de Sensor ID não criado 

 

SP2-221-3Power 
(PW no mostrador) 

Vsg < 3,5V quando for 
aplicada a força 
máxima (979) 

• Sensor ID defeituoso  
• Sensor ID sujo 
• Cilindro não carregado 

Fonte de força 
para a luz do 
sensor ID 

SP2-221-4 Vsdp Sem condições de erro   
SP2-221-5 Vt Vt > 4,5V 

ou Vt < 
0,2V 

• Sensor TD defeituoso  

SP2-221-6Vts    
 

B044/B045/B046: 

Vg4. 0 5 , V p 0 . 5 6 , P W 5  
Vg- V p3 .4  9 , Vt 2 . 1 6  

Um sensor ID defeituoso não gera uma condição SC, mas realmente faz com 
que a qualidade da imagem piore (por ex., fundo sujo na cópia). Se ocorrer 
essa condição, verifique a produção do sensor ID usando SP2-221. (•  
6.11.15) 

1. Vsg ("Vg" no mostrador) 
Condição de Erro: Vsg < 1,65 

Possíveis causas: 
• Sensor ID defeituoso 
• Sensor ID sujo 
• O cilindro não se carrega 

2. Vsp ("Vp" no mostrador) 
Condição de Erro: Vsp > 1,65 

Possíveis causas: 
• A densidade do toner está muito baixa 
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• O padrão do sensor ID não está sendo gerado  

3. Força ("PW" no mostrador) 

Esta é a força para a fonte de luz do sensor ID. 
Condição do Erro: Vsg < 2,31 na força máxima 

Possíveis causas: 
• Sensor ID defeituoso 
• Sensor ID sujo 
• O cilindro não se carrega 

 

4. Vsdp ("Vg-Vp" no mostrador) 
Sem Condições de Erro 

5. Vt 
Condição de Erro: Vt > 2,64 ou Vt < 0,20 

Possível causa: 
• Sensor TD defeituoso 
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5.1.6 LIBERAÇÃO DE MEMÓRIA 

B129/B130/B168/B169 

NOTA: Para procedimentos de Liberação de Memória dos modelos 
B044/B045/B046, vá para a página 5-84. 

O modelo básico (a máquina sem a caixa do controlador) guarda todos os dados no 
NVRAM no BICU. Os dados são liberados por SP5-801-002 (para exceções, vide 
"Exceções"). 

Os demais modelos (a máquina com a caixa do controlador) guardam dados do 
motor no NVRAM no BICU, e guardam outros dados no NVRAM no controlador. 
Para distinguir entre dados do motor e outros dados, vide SP5-801-003 a 015. O 
SP5-801 lida com os dados do controlador. Quaisquer outros dados estão nos 
dados do motor. Os dados no BICU NVRAM (dados do motor) são liberados pelo 
SP5-998-001 enquanto que os dados no controlador NVRAM (dados do 
controlador) são liberados por SP5-801-xxx (para exceções, vide "Exceções"). 
 

Máquina Dados NVRAM Liberado por Observações 
Básica Todos os dados BICU SP5-801-002  

Dados do motor BICU SP5-998-001 Quaisquer dados que não os do 
controlador 

Outra 

Dados do 
controlador 

Controlador SP5-801-xxx SCS, IMH, MCS, aplicativo da 
copiadora, aplicativo do fax, aplicativo 
da impressora, aplicativo do scanner, 
aplicativo de Web service/rede, NCS, 
R-Fax, DCS, UCS 

Exceções 

O SP5-801-002 (modelo básico) e o SP5-998-001 (outros modelos) liberam a 
maior parte das configurações e contadores guardados no NVRAM no BICU (os 
valores retornam a seus valores-padrão). Porém, as seguintes configurações não 
são liberadas: 

• SP5-807 (Seleção de Área) 
• SP5-811-001 (Introdução do Número de Série > Configuração do Código) 
• SP5-812-001 (Serviço TEL > Telefone) 
• SP5-812-002 (Serviço TEL > Fax) 
• SP5-907-001 (Plug & Play) 
• SP7 (Registro de Dados) 
• SP8 (Histórico) 

Inicialização dos Dados da Memória 

Use SP5-801-002 (modelo básico) ou SP5-998-001 (outros modelos) depois de 
haver substituído o BICU NVRAM ou quando os dados BICU NVRAM estiverem 
corrompidos. Quando o programa se encerra normalmente, é exibido "Completed". 
Quando houver substituído o controlador NVRAM, ou quando os dados do 
controlador NVRAM estiverem corrompidos, use SP5-801-001. A mensagem é a 
mesma para SP5-801-002 e para SP5-998-001. 
NOTA: Faça sempre o upload dos dados NVRAM antes de efetuar uma Liberação 

de Memória. Vide o item 5.1.9 para o Modelo Básico B129, e o item 5.2.3 
para os outros modelos. 
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Execução de Liberação de Memória no Modelo Básico 

1. Faça o upload dos dados NVRAM para um cartão de memória flash (•  5.1.9). 

2. Imprima todas as listas de dados SMC (•  5.1.12). 

NOTA: Certifique-se de imprimir todas as listas. Você terá de alterar manualmente as 
configurações do SP se o upload dos dados NVRAM terminar anormalmente. 

3. Selecione SP5-801-002. 

4. Aperte a tecla OK. 

5. Selecione "Execute." É exibida a mensagem "Execute?" seguida por "Cancel" e 
"Execute". 

6. Selecione "Execute." 

7. Quando o programa houver se encerrado normalmente, será exibida a mensagem 
"Completed". Se o programa houver se encerrado anormalmente, será exibida uma 
mensagem de erro. 

8. Aperte a tecla de cancelamento. 

9. Desligue e ligue a chave geral. 

10. Faça o download dos dados NVRAM a partir de um cartão de memória flash (•  5.1.9). 

Execução de Liberação de Memória em Outros Modelos 

1. Imprima todas as listas de dados SMC (•  5.1.12). 

2. Selecione SP5-801 -002 (modelo básico) ou SP5-998-001 (outros modelos). 
NOTA: O SP5-998-001 libera a memória no BICU. O SP5-801-001 libera a memória 

no controlador. 

3. Aperte a tecla OK. 

4. Selecione "Execute." É exibida a mensagem "Execute?" seguida por "Cancel" e 
"Execute" 

5. Selecione "Execute." 

6. Quando o programa houver se encerrado normalmente, será exibida a mensagem 
"Completed". Se o programa houver se encerrado anormalmente, será exibida uma 
mensagem de erro. 

7. Desligue e ligue a chave geral. 

8. Ajuste o registro e a magnificação da impressora e do scanner (•  3.14). 

9. Consulte as listas SMC, e introduza quaisquer valores que difiram das 
configurações de fábrica. Cheque duas vezes os valores para SP4-901. 

10. Ajuste o nível branco padrão (SP4-428). 

11. Inicialize o sensor TD (SP 2-214). 

12. Verifique a qualidade da cópia. 
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LIBERAÇÃO DE MEMÓRIA B044/B045/B046 
Executar uma Liberação de Toda a Memória reinicializará todas as configurações e 
valores SE e UP residentes em SRAM a seus padrões — com exceção da 
configuração dos números de série (SP5-811), as configurações de plug-and-play 
(SP5-907), e os contadores do total de impressões (SP7-003). Este procedimento 
não se destina ao uso normal, mas pode ser apropriado se a copiadora 
apresentar mau funcionamento como resultado de um problema com seu SRAM. 

1. Antes de liberar memória, você deve executar ambas as ações para salvar os 
dados SRAM atuais (se possível). 
• Faça uma impressão completa do SMC utilizando SP5-992. 

Certifique-se de selecionar todos os "2" ("All") para o tipo da 
impressão. (•  5.1.5) 

• Faça o upload dos dados para um cartão de memória flash utilizando SP5-
824. (•  5.1.9) 

 

2. Acesse SP5-801. 

3. Mantenha apertada a tecla Original Type e aperte a tecla OK (ou a tecla 
símbolo) para executar a liberação. Se a liberação for bem-sucedida, o 
mostrador exibirá "Action completed". Se falhar, o mostrador exibirá "Error!!!". 

4. Desligue e ligue novamente a chave geral. 

5. Se você salvar os dados SRAM em um cartão de memória flash, tente fazer o 
download dos dados de volta para a máquina (•  5.1.9). Se o download for 
bem-sucedido, isso conclui o procedimento. 

Se você não salvou os dados SRAM em um cartão de memória flash, ou se não 
conseguiu fazer o download dos dados salvos, então prossiga da seguinte 
maneira. 
6. Faça os ajustes de registro e de magnificação na impressora e no scanner. 

(• 3.13) 
7. Faça o ajuste de auto-scanner (nível branco) usando SP4-908. 
8. Consulte a impressão do SMC, e reintroduza quaisquer valores que difiram das 

configurações de fábrica. 
9. Verifique a qualidade da cópia, e faça quaisquer ajustes necessários. 
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5.1.7 VERIFICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES (SP5-803) 

B129/B130/B168/B169 

1. Selecione SP5-803. 

2. Selecione o número correspondente ao componente (vide a tabela abaixo). 

3. Selecione "Execute." É ativado o modo cópia. 

4. É exibido o sinal "01H" ou "00H" (vide a tabela abaixo). 

Tabela de Verificação de Informações 
 

Nº Sensor/Chave 1h 0h 
001 Segurança SW Aberto Fechado 
003 Tampa Direita SW Aberto Fechado 
005 Tampa da Bandeja SW Aberto Fechado 
006 Relé Superior S Papel detectado Não detectado 
009 Sensor de Registro Papel detectado Não detectado 
010 Sensor de Saída Papel detectado Não detectado 
011 Inversor Duplo S Papel detectado Não detectado 
014 PE S de passagem Papel detectado Não detectado 
016 PE S superior Papel detectado Não detectado 
017 PE S inferior Papel detectado Não detectado 
027 Sinal de Configuração da PCU Instalado Não instalado 
028 Bandeja Opcional * * 
030 Duplo Instalado Instalado Não instalado 
032 Trava M Principal Travado Não travado 
033 Trava M Poligonal Travado Não travado 
035 Instalação Total do CO Instalado Não instalado 
036 Instalação da Chave CO Instalado Não instalado 
037 Sincronização L Detectado Não detectado 
039 Abertura da Tampa DF S Detectado Não detectado 
040 Configuração Original DF S Detectado Não detectado 
041 Registro DF S Detectado Não detectado 
045 Tampa do Rolo de Impressão S Aberto Fechado 
050 Trava Motor Ventoinha (alta velocidade) Travado (alta veloc.) Não travado 
052 Tampa Dianteira SW Aberto Fechado 
053 Sensor HP Detectado Não detectado 

* Unidade de Alimentação de Papel Disponível 

 

00 Nenhuma 
30      Unidade de alimentação de papel de 1 bandeja 
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B044/B045/B046 

In p u t   C h eck  
C ode: 

1. Acesse SP5-803. 

2. Selecione o número de acesso da chave ou do sensor que deseja verificar (vide 
a tabela abaixo). 

3. Verifique o status do sensor ou da chave. 

4. Caso deseje verificar o sinal durante um ciclo de cópia, selecione o modo de 
cópia necessário, e então aperte ®. 

5. O painel LCD exibirá "00H" ou "01H", como mostrado abaixo. 

Input Check 

Code: 0 

A tabela abaixo mostra o significado do valor exibido para cada chave e sensor. 

Tabela de Verificação de Informações 
  

Leitura Número Descrição 
00H 01H 

1 Sensor de registro DF Sem papel Papel detectado 
3 Sensor configuração original DF Sem papel Papel detectado 
12 Sensor de Scanner HP Fora da posição original Na posição original 
13 Sensor tampa rolo impressão 

sensor 
Tampa rolo imp. fech. Tampa rolo impr. Aberta 

15 Sensor de Registro Sem papel Papel detectado 
16 Sensor de saída Sem papel Papel detectado 
17 Chave da porta dianteira Porta fechada Porta aberta 
18 Chave da porta direita Porta fechada Porta aberta 
23 Sensor do contador mecânico Contador não instalado Contador instalado 
35 Sensor de fim de papel 

(bandeja padrão) 
Papel não detectado Papel detectado 

44 Sensor fim de papel (unid. 
bandeja papel opcional) 

Sem papel Papel detectado 

88 Sensor fim papel pass. 
(passagem de 100 folhas) 

Sem papel 

Papel detectado 
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5.1.8 VERIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO (SP5-804) 

B129/B130/B168/B169 

Verificação da Produção 

ATENÇÃO: Para evitar danos mecânicos ou elétricos, não deixe um componente 
elétrico ligado por longos prazos de funcionamento. 

1. Selecione SP5-804. 

2. Selecione o número correspondente ao componente (vide a tabela abaixo). 

3. Selecione "ON." 

4. Para parar a operação, selecione "OFF." 

Tabela de Verificação da Produção 
 

Nº Componente  
001 Avanço de Motor Principal  
002 Reversão de Motor Principal  
003 Lâmpada de Esfriamento  
004 Avanço do Mecanismo de Abastecimento do Toner  
005 Motor Alto da Ventoinha  
006 Motor Baixo da Ventoinha  
007 Mecanismo de Registro  
008 Mecanismo de Alimentação de Passagem  
009 Mecanismo de Alimentação Superior  
010 Mecanismo de Alimentação Inferior  
017 Motor de Erguimento BK  
020 Reversão do Motor Inv Duplo  
021 Avanço do Motor Inv Duplo  
024 Retenção do Motor Inv Duplo  
026 Motor Poligonal  
027 M/LD Poligonal  
028 LD  
029 Motor de Transporte DF   
031 Mecanismo de Alimentação DF  
038 Solenóide de Fusão  
039 Fast Dup InvM-Rev  

Ao verificar o Motor Alto da Ventoinha (005) ou o Motor Baixo da Ventoinha (006) note 
o seguinte: 
• Estes motores podem não responder com a temperatura de fusão alta. 
• Selecionar "ON" verifica se um desses motores funciona adequadamente. 

Selecionar "OFF" desliga o motor que você ligou ao selecionar "ON." Porém, 
isso não garante que o motor pare adequadamente durante a operação normal. 
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B044/B045/B046 

O u tp u t   C h eck  

C ode: 0      D ata:      0  

ATENÇÃO: Para evitar danos mecânicos ou elétricos, não deixe os componentes 
elétricos ligados continuamente por um prazo prolongado. 

1. Acesse SP5-804. 

2. Selecione o número que corresponde ao componente que deseja verificar (vide 
a tabela abaixo), e então aperte OK ou ©. 

3. Aperte "1", então aperte OK ou a tecla © para verificar o componente. 

4. Para interromper o teste, reinforme SP 5-804 e informe um valor de "0". 

Tabela de Verificação da Produção 
 

Número Descrição 

1 Motor do espelho poligonal (400 x 400 dpi) 
2 Motor do espelho poligonal (600 x 600 dpi) 
3 Motor principal 
4 Motor da ventoinha (lento) 
5 Motor da ventoinha (rápido) 
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5.1.9 INFORMAÇÕES DO NÚMERO DE SÉRIE (SP5-811-001) 

Especificação de Caracteres 

SP5-811-001 especifica o número de série. Para o modelo básico B129 (a máquina 
sem a caixa do controlador), e os modelos B044/B045/B046, use o teclado 
numérico para introduzir as informações do número de série. Para outros modelos 
(a máquina com a caixa do controlador), use o teclado numérico e o painel 
multifunções. 

B129 Modelo Básico e B044/B045/B046 

Um  núm ero de série consiste de 11 caracteres. Você pode alterar cada caracter 
apertando um a das 11  teclas do  teclado num érico  (1 ,2 ,3 ,4 ...9  sím bolo , 0 ). Por 
exem plo, quando você apertar a tecla 1, o prim eiro caracter do núm ero de série 
m uda da seguinte form a:  0 ^ 1  - ^ 2 ^ . . . ^ 8 ^ 9 ^ A ^ B ^ . . . ^ X ^ Y ^ Z .  Quando 
a tecla ©  for apertada, o segundo caracter m uda da m esm a form a. 

Você pode especificar um  dígito ("0" a "9") ou um a letra m aiúscula ("A" a "Z") para 
os prim eiros quatro caracteres de um  núm ero de série, e especificar um dígito nos 
demais sete caracteres (que não sejam letras maiúsculas). 

Outros Modelos (B130/B168/B169) 

Use o teclado numérico para digitar os números. Além disso, utilize o painel 
multifunções para digitar os demais caracteres. Ao apertar a tecla "ABC", a letra 
muda da seguinte forma: A -» B -» C. Para introduzir a mesma letra duas vezes, 
por exemplo "AA," aperte a tecla "ABC", a tecla "Space", e a tecla "ABC". Para 
alternar entre letras de caixa baixa e letras de caixa baixa, aperte a tecla "Shift". 

Número de Série NVRAM 

Os números de série são armazenados no NVRAM antes do envio e não são 
apagados por nenhum programa. Você deve especificar um número de série 
depois que substituir o NVRAM. 
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5.1.10  UPLOAD/DOWNLOAD DE DADOS NVRAM E SDRAM (SP5-
824/825) (B129 AND B044/B045/B046) 

! ATENÇÃO 
garanta que você desligue a chave geral antes de inserir ou remover um 
cartão de memória flash. Os dados na memória podem ser corrompidos se 
você inserir ou remover o cartão de memória com a chave geral ligada. 

SOMENTE O MODELO B129: 

Este item (5.1.9) refere-se apenas ao modelo básico (B129). Este item ilustra como 
copiar os dados do BICU NVRAM em um cartão de memória («•* Upload NVRAM 
(SP5-824-001), ou de um cartão de memória para um BICU NVRAM (•*Download 
NVRAM (SP5-825-001). Quanto ao fluxo de trabalho, para copiar os dados no 
controlador NVRAM (B130/B168/B169), vide o item 5.2.3. 

Visão Geral 
Você pode copiar os dados do 
NVRAM para um cartão de memória 
flash (Upload do NVRAM), ou de um 
cartão de memória flash para o 
NVRAM (download do NVRAM). 

 

SP5-824-1 (Upload 
do NVRAM) 

Do BICU para um cartão 
de memória flash 

SP5-825-1 (Download 
do NVRAM) 

De um cartão de 
memória flash para o 
BICU 

Faça o upload do NVRAM antes de substituir o NVRAM ou antes de executar o 
SP5-801-002 (Liberação de Memória > Motor m- 5.1.5). Os dados do cartão de 
memória flash podem ser copiados de volta para o NVRAM conforme necessário. 

Upload do NVRAM (SP5-824-001) 

1. Desligue a chave geral. 

2. Remova a tampa do cartão de memória [B] 
(símbolo x 1). 

3. Vire a face 
do cartão de memória flash [A] (está 
impresso "A" nele) para o lado de trás da 
copiadora, e insira-o na ranhura do cartão 
[C]. 

4. Ligue a chave geral. 

5. Ative o modo SP e selecione SP5- 824-001. 

6. A copiadora sobrescreve os dados no 
cartão de memória com os dados no 
NVRAM. Isso leva cerca de 20 segundos. 
Se o upload falhar, aparecerá uma 
mensagem de erro. Se aparecer uma 
mensagem de erro, tente de novo o 
procedimento de upload. 

7. Desligue a chave geral. 

8. Remova o cartão de memória. 
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Download do NVRAM (SP5-825-001) 

O SP5-825-001 copia os dados de um cartão de memória flash para o NVRAM. A 
maioria dos dados no NVRAM é sobrescrita. Os seguintes dados no NVRAM 
permanecem inalterado (não são sobrescritos): 

• SP8-221-001 (Alimentação Original ADF > Frente) 
• SP8-381-001 (Total: Total de Páginas na Impressora) 
• SP8-382-001 (Aplicativo de Cópias: Total de Páginas Impressas) 
• SP8-411-001 (Impressões/Duplo) 

1. Desligue a chave geral. 

2. Remova a tampa do cartão de memória 
[B] (símbolo x 1). 

3. Vire a face do cartão de memória flash 
[A] (está impresso "A" nele) para o lado de 
trás da copiadora, e insira-o na ranhura do 
cartão [C]. 

4. Ligue a chave geral. 

5. Ative o modo SP e selecione SP5- 825-
001. 

6. A copiadora sobrescreve os dados no 
NVRAM com os dados do cartão de 
memória. Isso leva cerca de um segundo. 
Se o download falhar, aparecerá uma 
mensagem de erro. Se aparecer uma 
mensagem de erro, tente de novo o 
procedimento de download. 

7. Desligue a chave geral. 

8. Remova o cartão de memória. 
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Upload/Download dos Dados SDRAM do Modelo B044/B045/B046 

Antes de instalar uma nova FCU, e antes de executar uma "liberação total da memória," 
você deve fazer o upload de todos os dados SRAM atuais em um cartão de memória 
flash. Você poderá então fazer o download dos dados de volta, após concluir a 
substituição da FCU ou a liberação da memória. 

• SP5-824: Upload do SRAM da máquina para um cartão de memória flash. 
• SP5-825: Download de um cartão de memória flash para o SRAM da máquina 

Upload dos Dados SRAM (SP5-824) 

NOTA: 1) Certifique-se de desligar a chave geral antes de inserir ou remover o cartão de 
memória flash. Instalar ou remover um cartão com a chave geral ligada pode 
danificar a FCU. 

2) Esta operação apagará quaisquer dados já armazenados no cartão de 
memória flash. 

1. Desligue a chave geral. 

2. Insira o cartão de memória flash [A] na ranhura do cartão, com o lado "B" do 
cartão voltado para a parte de trás da máquina. 

 

3. Ligue a chave geral. 

4. Acesse SP 5-824. 

5. Digite "1" no teclado, e então aperte OK ou © 

6. A máquina apaga o cartão, e então salva seus dados SRAM nele. A lâmpada 
"ON" pisca, e a tela faz a contagem regressiva do progresso. O upload leva 
cerca de 30 segundos. Quando da conclusão bem-sucedida, a tela exibirá 
"Loading completed." 
NOTA: Se o upload falhar, aparecerá a mensagem "Loading error!!!". Caso isto 

ocorra, tente repetir o procedimento. 

7. Desligue a chave geral, e então remova o cartão de memória. 

Exibido durante o upload: 

[A]:   "10" = apagando cartão 
"11" = salvando no cartão 

[B]:   Quantidade (bytes) restante 
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Download dos Dados do SRAM (SP5-825) 
NOTA: 1)   Certifique-se de desligar a chave geral antes de inserir ou 
remover o cartão de memória flash. Instalar ou remover um cartão com a 
chave geral ligada pode danificar a FCU. 
2)   Esta operação sobrescreverá todos os dados SRAM atuais da máquina. 

1. Desligue a chave geral. 

2. Insira o cartão de memória flash [A] na ranhura do cartão, com o lado "B" 
do cartão voltado para a parte de trás da máquina. (Vide ilustração na 
página 5-32.) 

3. Ligue a chave geral. 

4. Acesse SP 5-825. 

5. Digite "1" no teclado, e então aperte OK. 

6. A máquina executa o download. Esta operação leva cerca de 2 segundos. Com 
a conclusão bem-sucedida, a tela exibirá "Loading completed." 
NOTA: Se o upload falhar, aparecerá a mensagem "Loading error!!!". Caso isto 

ocorra, tente repetir o procedimento. 

7. Desligue a chave geral, e então remova o cartão de memória. 
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5.1.11   PROCEDIMENTO DE ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE PARA O MODELO BÁSICO B129 

Este item (5.1.10) ilustra como atualizar o firmware do modelo básico (a máquina sem a caixa do 
controlador). Para atualizar o firmware dos modelos B130/B168/B169 (a máquina com a caixa do 
controlador), vide o item 5.2. 

1. Desligue a chave geral. 

2. Remova a tampa do cartão de memória[B] 
3.   Vire a face do 

cartão de 
memória flash [A] (está impresso "A" nela) para o lado de trás 
da copiadora, e insira-o na ranhura de cartões [C]. 

 
 
4. Aperte a chave de força no painel de 

operações e segure-a, e ligue a chave 
geral. 

5. Aperte a tecla "Execute" [D]. o programa 
começa a rodar. 

 

  I 
A  

 COPY 5.827.001 Program Download 

 

 Execute 

 _±_ 

V 

 

6. Não toque nenhuma tecla enquanto estiver exibida 
a mensagem "Load Status...". Esta mensagem 
indica que o programa está rodando. 

7. Verifique se a mensagem "End Sum..." é 
exibida. Esta mensagem indica que o 
programa se encerrou normalmente. 

8. Desligue a chave geral. 

9. Remova o cartão de memória flash. 

10. Fixe a tampa do cartão de memória. 

11. Ligue a chave geral e verifique a operação. 
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5.1.12   UPLOAD/DOWNLOAD DO FIRMWARE 
(PROGRAMA) (B044/B045/B046) 

O programa (firmware) para esta máquina é atualizado utilizando-se um cartão de 
memória flash de 4MB. A máquina fornece os seguintes dois SPs para suportar a 
conexão e a atualização do programa: 

• SP5-826: Faz o upload do programa a partir do ROM flash da máquina para 
um cartão de memória flash. 

• SP5-827: Faz o download do programa selecionados de um cartão de memória 
flash para o ROM flash da máquina. 

Já que o tamanho do programa é de apenas 2MB, é possível carregar duas versões 
diferentes do programa em um único cartão, e seletivamente baixar qualquer um 
deles. Se desejar carregar dois programas diferentes no mesmo cartão, escreva um 
desses programas no espaço de endereço do cartão 000000h a 1FFFFFh, e escreva o 
outro no espaço de endereço 200000h a 3FFFFFh. 

Download do Programa (SP5-827) 
Este SP é eficaz somente se você fizer o boot da máquina a partir de um cartão de 
memória flash, conforme descrito abaixo. Se o download não for bem-sucedido, ou 
caso decida que não deseja iniciar o download, desligue a máquina e ligue-a de novo 
antes de retomar a operação normal. 

NOTA: Certifique-se de desligar a chave geral antes de inserir ou remover o cartão de 
memória flash. Instalar ou remover um cartão com a chave geral ligada pode danificar 
a FCU. 

1. Desligue a chave geral. 

2. Insira o cartão de memória flash [A] na ranhura do cartão, com a face "B" do 
cartão voltada para o lado de trás da máquina. 

[A] 
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3. Mantenha apertado o Operation Switch e ligue a chave geral. 
NOTA: Se o cartão não contiver um programa válido, a máquina não se ligará. 

4. A máquina faz o boot a partir do cartão, automaticamente introduz SP5-827, e 
exibe o seguinte. 

Program Download  

2:2nd) 0 
 

5. Caso deseje carregar o programa armazenado na primeira metade do cartão 
(no espaço de cartão 000000h a 1 FFFFFh), informe "1". Se desejar carregar o 
programa armazenado na segunda metade do cartão (espaço 200000h a 
3FFFFFh), informe "2". Então aperte OK para iniciar o download. 
NOTA: Se você informar "0" (o padrão) em vez de "1" ou "2", a máquina volta 

para a tela de nível superior SP5-827. Se você informar "1" ou "2" mas 
o espaço correspondente no cartão não contiver um programa válido, 
a máquina exibirá "Loading error!!!". 

6. A máquina apaga o firmware atual, e então iniciar o download do novo firmware 
a partir do cartão. A lâmpada "ON" pisca, e a tela faz a contagem regressiva do 
progresso. O download leva cerca de 3 minutos. 
NOTA: Se o download falhar, aparece a mensagem "Loading error!!!". 

Caso isso ocorra, tente repetir o procedimento. 

7. Após concluir o download, desligue a chave geral e remova o cartão de 
memória. 

8. Ligue a chave de novo, e rode SP5-837 para verificar as somas de teste do 
novo firmware. Rode então SP7-801-1 para confirmar que exibe corretamente 
a nova versão do firmware. 
NOTE: Certifique-se de remover o cartão e desligar a chave geral e ligá-la de 

novo antes de rodar os SPs acima. 

Exibido durante o download: Program Download 

1 :  2089024 

 

[C]:   "0" = apagando ROM flash 
"1" ou "2" = escrevendo para 
ROM flash 
("1" se você selecionou "1º"; 
"2" se você selecionou 
"2º".) 

[D]:   Quantidade (bytes) que 
resta para ser escrito 

\ 
[A]        \[B] 
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Upload do Programa (SP5-826) 
NOTA: 1) Certifique-se de desligar a chave geral antes de inserir 
ou remover o cartão de memória flash. Instalar ou remover um 
cartão com a chave geral ligada pode danificar a FCU. 
2) Esta operação apagará quaisquer dados armazenados no 
cartão de memória flash. 

1. Desligue a chave geral. 

2. Insira o cartão de memória flash na ranhura do cartão, com o lado "A" do cartão 
voltado para a parte da frente do lado B da máquina voltado para o ladro de 
trás da máquina. (Vide ilustração na página 5-29.) 

3. Ligue a chave geral. 

4. Acesse SP 5-826. 

5. Digite "1" no teclado e então aperte OK. 

6. A máquina apaga o cartão, e então escreve o programa nele. A lâmpada "ON" 
pisca, e a tela faz a contagem regressiva do progresso. O upload leva cerca de. 
2 minutos. Com a conclusão bem-sucedida, a tela exibirá "Loading completed." 

NOTA: Se o upload falhar, aparecerá a mensagem "Loading error!!!". Caso isso 
ocorra, tente repetir o procedimento. 

7. Desligue a chave geral, e então remova o cartão de memória. 

 Exibido durante o upload: 
[E]:   "10" = apagando cartão 
"11" = escrevendo para o cartão 
[F]:   Quantidade (bytes) que 

resta para ser escrito 

Program Upload 

11 :  2086914 
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5.1.13  IMPRESSÃO DO PADRÃO DE TESTES (SP5-902-001) 
B129/B130/B168/B169 

Execução da Impressão do Padrão de Testes 
1. Especifique o número do padrão e aperte a tecla OK. 
2. Aperte a tecla de início de cópia. O modo cópia é ativado («•* "Ativando o 

Modo Cópia" no item 5.1.1). 
3. Especifique as configurações de cópia e aperte a tecla Â 
4. Para retornar ao modo SP, aperte a tecla  

 

 Padrões de Testes 
Padrões de Testes usando VCU 

Nº Padrão 
0 (sem impressão) 
1 Linhas verticais (ponto simples) 
2 Linhas horizontais (ponto simples) 
3 Linhas verticais (ponto duplo) 
4 Linhas horizontais (ponto duplo) 
5 Padrão de grade (ponto simples) 
6 Padrão de grade (ponto simples) 
7 Padrão de pontos alternados 
8 Um ponto isolado 
9 Faixa preta (Horizontal) 

10 Área de apara 
11 Padrão argila (ponto simples) 
12 Escalas de cinza (Horizontal) 
13 Escalas de cinza (Vertical) 
14 Escalas de cinza (Vertical/Horizontal) 
15 Escalas de cinza (Vertical/Horizontal Overlay) 
16 Escala de cinza c/ linhas brancas (Horizontal) 
17 Escala de cinza c/ linhas brancas (Vertical) 
18 Escalas de cinza com linhas 

brancas (Vertical/Horizontal) 

 

 Padrões de Testes usando SBU 
Nº Padrão 
51 Padrão de grade (ponto duplo) 
52 Escalas de cinza 1 (256 grades) 
53 Escalas de cinza 2 (256 grades) 

 

Padrões de Testes usando IPU 
Nº Padrão 
30 Linhas verticais (ponto simples) 
31 Linhas horizontais (ponto simples) 
32 Linhas verticais (ponto duplo) 
33 Linhas horizontais (ponto duplo) 
34 Quatro pontos isolados 
35 Padrão de grade (ponto duplo) 
36 Faixa preta (Vertical, 1024 pontos) 
37 Escalas de cinza (Horizontal, 512 pontos) 
38 Escalas de cinza (Vertical, 256 pontos) 
39 Patch ID 
40 Cruz 
41 Padrão argila (pitch de 128 pontos) 
42 Gradação quadrada (64 graus) 
43 Gradação quadrada (256 graus) 
44 Escala de cinza (Horiz., largura 32 pontos) 
45 Escalas de cinza (Vert., largura 32 pontos) 
47 Patches de Gradação A4 1 (128 Graus) 
48 Patches de Gradação A4 2 (128 Graus) 
49 Área de apara (A4) 

 

  Padrões de Testes usando PCI*1 
Nº  Padrão 
61 S2M: Padrão de grade 
62 S2M Padrão argila 
63 S2M Padrão argila 
64 S2M: Padrão argila + Imagem*2 
65 S2M: Padrão de grade 
66 S2M: Padrão de grade + Imagem 
67 S2M Padrão argila 
68 S2M: Padrão argila + Imagem 
69 Motor: Padrão de grade 
70 Motor: Padrão argila 

O PCI está disponível para os modelos com 
a caixa do controlador. 
*2 A imagem original do vidro de exposição está 
impressa atrás do padrão de testes. 
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B044/B045/B046 

1. Entre no modo SP e selecione SP5-902. 

2. Informe o número do padrão de testes que deseja imprimir. 

3. Aperte ® para acessar o mostrador do modo de cópia. 

4. Selecione os atributos da cópia (tamanho do papel, densidade da imagem, 

magnificação, etc). 

5. Aperte ® novamente para imprimir o padrão de testes. 

6. Após verificar o padrão de testes, aperte a tecla I3>    l para sair do modo de cópia. 

7. Para imprimir outros padrões de testes, repita os passos 2 a 6. 

8. Ao terminar, saia do modo SP. 

Nº Padrão de Testes 
0 Em branco 
1 Linh. horiz. (linha impr. 1 ponto, 

linha br. 1 ponto, alternado) 
2 Linh. horiz. (linha impr. 1 ponto, 

linha br. 2 pontos, alternado) 
3 Linh. horiz. (linha impr. 2 ponto, 

linha br. 1 ponto, alternado) 
4 Linh. horiz. (linha impr. 2 ponto, 

linha br. 2 pontos, alternado) 
5 Grade (espess. de linha de 1 ponto) 
6 Grade (espess. Linha de 2 pontos) 
7 Pontos alternados (1 linh. Horiz. 

De 1 ponto impr. repetido, 2 pontos 
branco; seguido por 2 l. horiz. 
Branco total; repetido) 

8 Preto sólido 
9  
10 Área de apara 
11 Escala de cinza, 2 x 2 pontos 

[linha horizontal de 2 pontos 
impressos repetidos, 2 pontos em 
branco; impresso em linhas 
alternadas.] 

12 Escala cinza, 4 x 4 pontos [l. horiz. 
De 4 pontos impr. repet; 4 pontos 
branco; impresso cada a 4 linhas.] 

13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  

 

Nº Padrão de Testes 
20  
21 Padrão linha diag., ascendente 

(largura de 1 ponto) [600dpi] 
22 Padrão linha diag., ascendente 

(largura de 2 pontos) [600dpi] 
23 Padrão linha diag., descendente 

(largura de 1 ponto) [600dpi] 
24 Padrão linha diag., descendente 

(largura de 2 pontos) [600dpi] 
25 Padrão linha diag., ascendente 

(largura de 1 ponto) [400dpi] 
26 Padrão linha diag., ascendente 

(largura de 2 pontos) [400dpi] 
27 Padrão linha diag., descendente 

(largura de 1 ponto) [400dpi] 
28 Padrão linha diag., descendente 

(largura de 2 pontos) [400dpi] 
  

51 Linha vertical VPM (DFU) 
52 Linha horizontal VPM (DFU) 
53 Linha diagonal VPM (DFU) 
54 Escala de cinza VPM (DFU) 
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5.1.14  IMPRESSÃO SMC (SP5-990) 

B129/B130/B168/B163: 

O SP5-990 imprime as listas de status da máquina. 

1. Selecione SP5-990. 

2. Selecione um menu: 
 

• Modelo básico: 001 AH, 002 SP, 003 Programa de Usuário, 004 Dados de 
Registro ou 005 Fonte Grande 

• Outros Modelos: 001 AH, 002 SP, 003 Programa de Usuário, 004 Dados de 
Registro, 005 Relatório de Diagnóstico, 006 Não-Padrão, 007 Resumo NIB, 
021 Copiadora UP, 022 Scanner SP, 023 Scanner UP 

NOTA: A impressão dada pelo menu "Big Font" é adequada para fax. 

3. Aperte a tecla "Execute". 
• Modelo básico: O modo cópia está ativado («•* "Ativando o Modo Cópia" 

no item 5.1.1). Especifique as configurações de cópia e aperte a tecla 
®. São impressas as listas de status da máquina. 

• Outros modelos: É impressa a lista de status da máquina. 

4. Para retornar ao modo SP, aperte a tecla l»    l. 

B044/B045/B046: 

1. Acesse SP5-992. 

2. Selecione o tipo de dados que deseja imprimir: "1" para imprimir somente as 
configurações SP, "2" para imprimir todos os parâmetros do sistema (incluindo 
as configurações SP), ou "3" para imprimir uma faixa de memória selecionada. 

3. Se você selecionar "3", aperte a tecla OK e então use o cursor e as teclas 
numéricas para informar a faixa de endereço a ser impressa. 

4. Aperte ® para acessar a exibição do modo de cópia. 

5. Selecione as condições da impressão (tamanho do papel, densidade da 

impressão, etc). 

6. Aperte ® novamente para imprimir a lista. 

7. Aperte l»    l para sair do modo de cópia. 

8. Aperte l»    l conforme necessário para sair deste SP. 
NOTA: Este relatório precisa apenas da copiadora para imprimi-lo. Não 

necessita da opção de impressora ou de fax para gerar o relatório. 
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5.1.15  CONFIGURAÇÃO DO HORÁRIO DE VERÃO (SP5-307) 
 

Posição dos dígitos 
7 
6 

Mês: 01 até 12 

 

Jan. = 01, Fev =02, etc. 

5 Semana do Mês 1 até 5 1ª semana =1, 2a semana =2, 3a semana= 3, etc. 
4 Dia da Semana: 0 Até 7 Do = 0, Seg. = 1, Ter. = 2, etc. 
3 Horas:  00 = 0h, 01 = 1h, 02 = 2h até 
2   23 = 23h  
1 Início e Parada 1 hora 0 minutos P/ SP5307-

3, 
Deve ser sempre 10. Para 

0   SP5307-4, o Valor deve ser sempre 00. 
Exemplo- 4 de Abril de 2004 horário de verão é LIGADO e 31 de outubro de 2004 horário de 
verão é DESLIGADO: 04/04 2h horário de verão é LIGADO - "4100210" (7digitos) Sem zero 
na frente 0. Vide 2-1 abaixo. 1 - SP5-307-001: Mudar  0(=DESLIGADO) para 1 (=LIGADO) 

2- SP5-307-003(início do horário de verão): 
2-1. Informe 04 como mês de abril. (4 aparecerá. O 0 da frente não será exibido.) 
2-2. Informe 1 (=1a semana) e 0 (=Domingo) 
2-3. Informe 02 (=2h) 
2-4. Informe 10 (=1 hora 0 minutos) 

3- SP5-307-004(fim do horário de verão): 10/31 2h horário de verão é DESLIGADO: 
"10500200" (8 dígitos) 3-1. Informe 10 como mês de outubro. (será informado 10.) 

3-2. Informe 5 (=5o) e 0 (=Domingo) 3-3. Informe 02 (=2h) 3-4. Informe 00. 
Lembre-se de DESLIGAR e LIGAR a chave geral quando a mensagem for 
exibida. 
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5.1.16   LEITURA/ESCRITA DE MEMÓRIA (B044/B045/B046) 

Você pode usar o SP7-955 para ler valores em bytes de endereços RAM 
arbitrários, e para escrever valores para endereços RAM arbitrários. 

Ao entrar neste SP, a tela aparece assim: 

Mem R/W (1byte) 

Adr=800000  Data=00 
 

Agora você pode operar o SP como segue. 
• Para informar manualmente um endereço ou um valor de dados: Use as teclas 

do cursor para mover a coluna desejada no campo Adr. Use as teclas numéricas 
para digitar os valores de números 1 e 9, e [Tipo Original + teclas numéricas "1" 
a "6"] para digitar os valores de números A a F. 

• Após informar um valor de endereço, aperte OK (ou ©) para configurar o valor. 
O campo Data exibirá então o conteúdo atual do endereço informado. O cursor 
pulará para o campo Data. 

• Para aumentar ou diminuir o endereço, use as teclas de densidade (ou Tipo 
Original + teclas do cursor). Os valores de Data mudarão para mostrar o 
conteúdo do endereço selecionado. 

• Quando o cursor estiver no campo Data, você pode informar um novo valor para 
ser armazenado no endereço selecionado. Aperte OK (ou ©) para escrever o 
novo valor no endereço. O cursor retornará então ao campo Address. 

• Se você estiver no campo Data, apertar Cancel o levará para o campo de 
endereço. Se você estiver no campo de endereço, aperte Cancel para sair deste 
SP. 

• Para cancelar uma entrada em progresso (e restaurar o valor anterior), aperte 
©. Para sair do SP, aperte a tecla Clear Modes. 
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5.2   PROCEDIMENTO DE ATUALIZAÇÃO DE 
FIRMWARE PARA MÁQUINAS MFP 

Este item (5.2) ilustra como atualizar o firmware das máquinas com a caixa do controlador. 
Para atualizar o firmware do modelo básico (a máquina sem a caixa do controlador), vide 
o item 5.1.10. 

Para atualizar o firmware, baixe a nova versão do firmware para um cartão SD (Secure 
Digital Card). Insira o Cartão SD na ranhura inferior ao lado da caixa do controlador. 

5.2.1  ANTES DE COMEÇAR 

Um cartão SD é um dispositivo de precisão. Tenha cuidado extremo: 
• Sempre desligue a chave geral antes de inserir um cartão SD. Nunca insira um cartão 

SD na ranhura com a força ligada. 
• Depois de ligar a chave geral, não remova o cartão SD da ranhura. 
• Nunca desligue a chave geral quando estiverem sendo baixados dados do cartão SD. 
• Guarde os cartões SD e um local seguro e não exponha os cartões SD a alta 

temperatura, alta umidade ou luz do sol direta. 
• Não dobre nem risque um cartão SD. Não derrube um cartão SD nem o exponha a 

choques ou vibrações. 
Tenha o seguinte em mente ao utilizar o software de atualização do firmware. 

• "Upload" significa enviar dados da máquina para um cartão SD, e 
"download" significa enviar dados do cartão SD para a máquina. 

• Para selecionar um item no LCD, toque o botão apropriado na tela do LCD, ou aperte a 
tecla numérica apropriada no teclado de dez botões do painel de operações. Por 
exemplo, "Exit (0)" exibido na tela significa que você pode tocar o botão Exit na tela, ou 
apertar o botão "0" no painel de operações da copiadora. 

• Antes de iniciar o procedimento de atualização do Firmware, sempre se certifique de 
que a máquina esteja desconectada da rede para evitar que chegue um trabalho de 
impressão enquanto a atualização do firmware estiver em andamento. 

Importante: Este procedimento é somente para arquivos de com o sufixo ".fwu" (para 
o modelo MFP), e não pode ser utilizado para arquivos de firmware com um sufixo 
".bin", atualizados no modelo básico apenas via cartão PCMCIA (Memória Flash). 

B129Series/B044 Series 5-104 SM 



  

Rev. 09/2004 PROCEDIMENTO DE ATUALIZAÇÃO DE 
FIRMWARE PARA MÁQUINAS MFP 

5.2.2 PREPARAÇÃO DO CARTÃO SD 

Nota Importante: Formate um cartão SD puro com, SD Formatter v1.1., por 
exemplo. Você pode baixar este aplicativo do seguinte Web 
site: 
http://panasonic. jp/support/audio/sd/download/sd_ formatter e. html 

1. Você não precisa inicializar seu cartão SD, contanto que o formato do 
cartão SD não esteja corrompido. Seu cartão SD já vem formatado ao 
adquiri-lo do Ricoh Family Group. Consulte a nota importante acima para 
reformatar o cartão, se necessário. 

2. Crie uma pasta "romdata" no cartão. 

3. Crie as seguintes pastas dentro da pasta "romdata": 
B129, B130, B681, B683 

4. Baixe o firmware do servidor e guarde os arquivos na pasta com o 
correspondente código modelo no cartão SD. 
Exemplo: 
O arquivo B1295540B deverá ser guardado na pasta "B129", enquanto 
que os arquivos B6835902B, B6835903B, e B6535905B deverão ser 
guardado na pasta "B683". 
Nota: Recomenda-se firmemente guardar  somente arquivos MFP B129 
(com opção MFP) arquivos B130, B168 ou B129 (com opção MFP), 
arquivos MFP B130, B168 e B121/B122/B123 nos cartões SD utilizados 
para baixar o B129/B130/B168. Com o controlador utilizado neste modelo, 
a atualização do firmware pode ser às vezes interrompida caso haja 
firmware para vários modelos, exceto B121/B122/B123 guardados no 
mesmo cartão SD. 

 

   Rom Data 
 
 

  
 

 

  

 B129 
  
 

 
  

   
 B1295540B.fwu 
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5.2.3 PROCEDIMENTO DE ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE PARA 
MÁQUINAS MFP 

Vide abaixo o procedimento revisado para atualização de firmware do modelo MFP 
com um cartão SD. 

Antes de iniciar, primeiro confirme qual versão de firmware está atualmente 
instalada na máquina com SP7-801-255. Imprima então a lista de SP5-990-005 
(conserve essa impressão para referência). 

1. Desligue a chave geral. 

2. IMPORTANTE: Desconecte fisicamente 
a copiadora da rede e das linhas de fax 
(se for IEEE 1394, USB, IEEE 802.11b, 
ou tiver Bluetooth instalado, remova-os 
da máquina). Isso evita que entrem 
trabalhos na copiadora durante a 
atualização do firmware. 

3. Remova a tampa da ranhura [A] (• x 1) 

4. Gire a etiqueta no cartão SD [B] para o 
lado traseiro da copiadora, e insira o 
cartão SD na ranhura inferior [C]. 
Empurre lentamente o cartão SD na 
ranhura, para que fique travado no lugar. 

5.   Certifique-se de que o cartão SD esteja travado no lugar. 

NOTA: Para remover o SD, empurre-o para destravar a fechadura de mola e então solte-
o, de forma que salte para fora da ranhura. 

6.   Ligue a chave geral. 

•   Depois de cerca de 5 segundos, o LCD exibirá "Please wait”. Então, cerca de 60 
segundos depois, o LCD exibirá "Program UpDate Menu P.01" na primeira linha e 
o nome do firmware na segunda linha (por ex. Engine). 
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Nota: Seguem os nomes no mostrador e os números das peças para cada tipo de firmware. 
Firmware Nome no Mostrador 

LCD 
Número da peça 
do Firmware 

BICU Engine B1295540 

MBU(FCU) GWFCU4-1 (WW)-1-1 B1305570 

ServiceCardCopy_PCB_CTL System/Copy B6835902 

ServiceCardNetFile_PCB_CTL Network DocBox B6835905 

ServiceCardN I B_PCB_CTL Network Support B6835903 

ServiceCardFAX_PCB_CTL Fax B6835901 

ServiceCardWebSystem_PCB_CTL Web Support B6835904 

ScannerSDCard SD#1 Scanner B6835802 

PrinterSDCard OPT SD1 Prn B6835801 

PrinterFontSDCard SD#1 PCL Font B6835803 

Os números de peças da versão atualmente instalada ("ROM") e a versão no 
cartão SD a ser instalada ("NEW") podem ser exibidos apertando-se a tecla 
de rolagem direita (seta). 

Exemplo:  ROM: B1295540A 

NEW: B1295540B 

As versões de firmware podem ser exibidas apertando-se novamente a tecla de 
rolagem direita. Exemplo:      ROM: 0.40:15 

NEW: 0.51.01:1 

O mostrador retorna ao nome no mostrador do firmware se for apertada a tecla 
de rolagem direita por uma terceira vez. 

Exemplo: Engine 
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7. Use as teclas de rolagem para 
encontrar o firmware que você 
deseja instalar. 

• Caso deseje instalar 
simultaneamente o seguinte 
firmware, aperte a tecla 
START. As teclas de rolagem 
podem ser utilizadas para 
confirmar que 
o firmware foi selecionado (iluminado com um fundo escuro). 

• BICU, MBU(FCU), ScannerSDCard, PrinterSDCard, Printer FontSDCard. 
• Note que o seguinte firmware não pode ser atualizado simultaneamente. O 
procedimento de atualização deve ser repetido para cada um, separadamente. 
• System/Copy, Network DocBox, Network Support, Fax, Web Support. 
8. Aperte a tecla OK. 
"Verify", "Update" e "Exit" aparecerão na parte inferior do LCD, e o firmware a ser 

atualizado será iluminado (fundo escuro). 
Nota: NÃO aperte a tecla "Verify”. 

Para retornar ao menu, aperte a 
tecla <. Para selecionar o 
módulo, aperte a tecla OK. Para 
sair do programa de atualização 
do firmware, aperte a tecla F3. 
Para selecionar todos os 
módulos, aperte a tecla ©. Para 
cancelar a seleção, aperte a tecla  
©. Para navegar pelo nome dos módulos, pelo número de série e pela versão, 
aperte a tecla < ou >. 
9. Aperte a tecla "UpDate" 

• Começará a atualização, que 
levará alguns minutos para 
ser concluída. O LCD no 
início exibirá, "Updating... 

 

     
 Update Done   

 

 No.: 1/1  Engine  Card 

Exit    1 
 E  

•    •  N   
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Program UpDate Menu P.01 

    

 Program UpDate Menu P.01 

1 

R O
M :  
N E
W  

B1234567
A 
B1234567
B 

®l    © 
 

  

 

 Verify Update Exit 

 

Program UpDate Menu P.02 
" U p d a t i n g . . . * * * ” "  

•  Quando a atualização 
estiver concluída, o LCD 
mudará para "Update done" ou 
"Updated / Power Off On". 
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10. Ligue e desligue a chave 
geral. 

• O LCD exibirá "Please wait” 
por cerca de 60 segundos, 
após o que retornará à tela 
"Program UpDate Menu". 

11. Desligue a chave geral. 
• Confirme a versão do firmware novamente acessando SP 7-801-255 para 

exibir o firmware e SP 5-990-005 para imprimir as versões do firmware. 
Compare a nova impressão com aquela obtida ante da atualização, a fim de 
verificar as modificações no firmware. 

• Se o mostrador "Please Wait” não mudar durante o "Program Update Menu 
P.01," é possível que o firmware não tenha sido corretamente salvo no cartão 
(por ex. arquivos salvos na pasta errada). Consulte a observação importante 
neste item de preparação do cartão SD, a fim de verificar se o firmware foi 
salvo corretamente no cartão. 

—12. Repita os Passos 6 - 1 1  acima até que todas as atualizações de 
firmware estejam concluídas. 

13. Reinstale as conexões de rede e de fax. 
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Caso ocorra um erro, será 
exibido o código de erro. 
Para informações sobre o 
código de erro, vide a 
tabela abaixo. 

TABELA DE CÓDIGOS DE ERRO DE FIRMWARE 
 

Código Causa Ação Necessária 
E20 Erro de mapeamento de endereço físico • Insira o cartão SD corretamente. 

• Use um outro cartão SD 
E22 Erro de descompressão • Armazene os dados corretos no cartão SD. 
E23 Erro do programa de atualização • Atualize o programa do controlador. • 

Substitua o controlador. 
E24 Erro de acesso do cartão SD • Insira o cartão SD corretamente. 

• Use um outro cartão SD 
E31 Inconsistência dos dados do download* • Insira o cartão SD utilizado quando o procedimento 

de atualização anterior estiver interrompido. 
E32 Inconsistência dos dados do download* • Insira o cartão SD que armazena os dados corretos. 
E33 Erro dos dados da versão • Armazene os dados corretos no cartão SD. 
E34 Erro dos dados do local • Armazene os dados corretos no cartão SD. 
E35 Erro dos dados do modelo da máquina • Armazene os dados corretos no cartão SD. 
E36 Erro dos dados do módulo • Armazene os dados corretos no cartão SD. 
E40 Erro do programa do motor** • Armazene os dados corretos no cartão SD. 

• Substitua o BICU. 
E42 Erro do programa do painel de 

operações* 
• Armazene os dados corretos no cartão SD. 
• Substitua o painel de operações. 

E44 Erro do programa do controlador* • Armazene os dados corretos no cartão SD. 
• Substitua o painel do controlador. 

E50 Erro de autenticação • Armazene os dados corretos no cartão SD. 

'Você deverá reinstalar o programa. 

Tente apertar as teclas "1", "4", "3", no painel de operações quando 
aparecer o erro, e então aperte a tecla clara © três vezes. 

Se o programa de atualização do firmware for interrompido, por exemplo por 
queda de energia, mantenha o cartão SD inserido e ligue e desligue a 
chave principal. O programa de atualização do firmware reinicializa. Se você 
não fizer isso, será exibida a mensagem "Reboot after Card insert" ao ligar a 
chave principal. 
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5.2.4 UPLOAD/DOWNLOAD DE DADOS NVRAM (B130/B168/B169) 

Este item (5.2.4) é para o modelo MFP (B130), para o modelo de copiadora/fax 
(B168), e para o modelo de copiadora/impressora/scanner (B169) APENAS. Este 
item ilustra como copiar os dados do controlador NVRAM para um cartão SD. 
(Vide "Upload de dados NVRAM" nesta página.) 

Os dados também podem ser copiados de um cartão SD para o controlador 
NVRAM (Vide "Download de Dados do Cartão SD" na próxima página). Para que o 
fluxo de trabalho copie os dados no BICU NVRAM, vide o item 5.1.9. 

NOTA: O procedimento neste item não faz nem o upload nem o download dos 
dados NVRAM no BICU. Vide o item 5.1.9 para o procedimento de upload 
ou de download dos dados NVRAM no BICU. 

Upload dos Dados NVRAM 

Os dados NVRAM podem ser copiados para um cartão SD. 

1. Ative o modo SP. 

2. Selecione SP5-990-001, e copie o relatório SMC. Esses dados podem ser 
necessários se o upload cair. 

3. Desligue a chave geral. 

4. Insira o cartão SD na ranhura inferior. 

5. Ligue a chave geral. 

6. Ative o modo SP. 

7. Selecione SP5-824-001 (Upload de NVRAM). 

8. Aperte a tecla Execute. A copiadora inicia o upload e cria o seguinte arquivo na 
seguinte pasta: 

NVRAM\serial_number.NV 

onde "serial_number" é o número de série. Por exemplo, se o número de série 
for "B0700017," o nome da pasta e o nome do arquivo serão o seguinte: 

NVRAM\B0700017.NV 

9. Crie uma etiqueta que indique o conteúdo do cartão SD, e fixe-a ao cartão SD. 
NOTA: Um cartão SD pode armazenar os dados NVRAM de duas ou mais 
máquinas. 
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=> Download dos Dados do Cartão SD 

Os dados também podem ser copiados de um cartão SD para o NVRAM. 

1. Desligue a chave geral da copiadora. 

2. Insira o cartão SD na ranhura inferior. Garanta que o cartão SD esteja 

corretamente ajustado. 

3. Ligue a chave geral da copiadora. 

4. Ative o modo SP. 

5. Selecione SP5-825-001 (Download de NVRAM). 

6. Aperte a tecla Execute. A copiadora inicia o download. 

Caso ocorra um erro, proceda da seguinte maneira: 

1. Verifique o número de série dos dados. Você pode encontrar o número de 
série no nome do arquivo dos dados. (Vide o procedimento para "Upload do 
Dados NVRAM ", na página anterior.) 

2. Tente novamente o procedimento de download. 

3. Se o download não se concluir normalmente, especifique manualmente as 
configurações. Vide o relatório SMC para as configurações. 
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5.3   FERRAMENTAS DO USUÁRIO 

5.3.1 B129/B130/B168/B169 

Vide Instruções de Operação. 

5.3.2 B044/B045/B046 

FERRAMENTAS DO USUÁRIO 

As Ferramentas do Usuário são utilizadas pelos usuários, pelos principais 
operadores e pelo pessoal de vendas e de assistência. As Ferramentas do 
Usuário são utilizadas para introduzir ou alterar as configurações normais ou para 
visualizar os counter values. 

COMO ENTRAR E SAIR DAS ferramentas do usuário 

Aperte o botão User Tools e então selecione o programa User Tools. Quando você 
houver terminado o programa User Tools, aperte o botão User Tools para sair. 
 
TABELA DE Ferramentas do Usuário 
Tabela de Configurações 
do Sistema 
 
 

1. Prioridade de Funções  

2. Mostrador do Contador de Cópias  
 3. Reinicialização do Sistema  
 4. Temporizador de Economia de Energia  
 5. Nível de Economia de Energia  
 6. Temporizador de Autodesligamento  
 7. AOF (Deixar ligado)  
 8. Tamanho da Bandeja de Papéis 1. Bandeja 1 

 
 

2. Bandeja 2 
 
 

3. Passagem 
9. Prioridade da Bandeja de Papéis  
10. Chave de Bandeja Automática (apenas 
o B044/6) 

 
 

11. Contraste do Mostrador  

2. Configurações do 
Sistema 

 

12. Unidade de Medida  

NOTA: Para informações sobre a configuração "AOF (Deixar ligado)", vide 
Configurações do Sistema, no Item 6. 
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=> Tabela dos Recursos de Cópia 
 

 1. Qtde. Máx. de Cópias   
 2. Ajuste de Imagem 1. Texto 
   2. Foto 
 3. Índices de Configuração   
 4. Temporizador de 

Reinicialização de Cópias 
  

 5. Orientação Original   

 6. Tipo de Papel de 
Passagem 

  

2. Recursos de Cópia 7. Ferramentas do Operador 
Principal 

1. Acesso do Código do Usuário 

   2. Contador das Cópias de Verificação 
   3. Lista do Contador de Impressão 
   4. Contador de Reinicialização 
   5. Eliminação de todos os Códigos de 

Usuário 

   6. Reinicialização de todos Contadores 
   7. Programar Código do Usuário 
   8. Alterar Código do Usuário 
   9. Apagar Código do Usuário 
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VISÃO GERAL 

 6.    DESCRIÇÕES DE SEÇÕES DETALHADAS 

6.1   VISÃO GERAL 

6.1.1  LAYOUT DOS COMPONENTES (B044/B045/B046) 

As informações do Layout de Componentes para B129/B130/B168/B169 estão 
localizadas no pacote de diagramas Ponto a Ponto B129/B130/B168/B169. 

 

NOTE: A ilustração acima mostra o modelo B046. O modelo B045 possui somente 
passagem de 1 folha (nenhum cilindro de alimentação de papéis de 
passagem e suporte de fricção de passagem). Os modelos B044 e B045 
não incluem o ADF como padrão. 

(Vide a próxima página para nomes de componentes.) 
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VISÃO GERAL  

(B044/B045/B046) 

1.   ADF 20. Cilindro de Revelação 

2.   Lâmpada de Exposição 21. Sensor ID (Densidade de Imagens) 

3.   1º Scanner 22. Cilindro de Registro 

4.   CCD (na SBU) 23. Sensor de Registro 

5.   Bloqueio de Lente 24. Bandeja de Passagem 

6.   2º Scanner 25. Cilindro de Alimentação do Papel de Passagem 

7.   2º Espelho 26. Sensor de Fim do Papel de Passagem 

8.   3º Espelho 27. Suporte de Fricção de Passagem 

9.   Sensor da Tampa do Cilindro Impressor 28. Trados de Mistura 

10. Vidro de Exposição 29. Suporte de Fricção (Principal) 

11. Cilindro de Saída 30. Cilindro de Alimentação do Papel 

12. Sensor de Saída 31. Sensor de Fim do Papel 

13. Motor do Scanner 32. Sensor TD (Densidade do Toner) 

14. Cilindro a Quente 33. Placa Inferior 

15. Cilindro de Pressão 34. Motor do Espelho Poligonal 

16. Lâmina de Limpeza 35. Unidade de Laser 

17. Cilindro OPC 36. Frasco de Abastecimento de Toner (ou THM) 

18. Placa de Liberação 37. Bobina de Coleta do Toner 

19. Rolo de Transferência 38. Sensor do Scanner HP 
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1. Bloqueio da Lente 

2. Lâmpada de Exposição 

3. Placa Estabilizadora da Lâmpada 

4. Sensor do Scanner HP 

5. Placa de Conexão DF*1 

6. Sensor da Tampa do Cilindro Impressor 

7. Motor do Scanner 

8. Contador Mecânico*2 

9. Motor do Espelho Poligonal 

B044/B045/B046 

10. Sensor de Saída 

11. Sensor ID (Densidade de Imagens) 

12. Sensor de Registro 

13. Sensor de Fim de Papel 

14. Sensor do Fim de Papel de 

Passagem*3 

15. Chave de Segurança da Porta Direita 

16. Chave de Segurança da Porta 

Dianteira 

17. Lâmpada de Esfriamento 

*1: A placa de conexão é padrão somente no DF B046. 

*2: O contador mecânico é padrão somente no B044 e no B046. 

*3: O sensor de fim de papel de passagem está incluído somente em modelos de 
passagem de 100 folhas (B044 e B046). 
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1. Exaustor 
2. PSU 
3. NCU*1 
4. FCU 

B044/B045/B046 

5. Mecanismo de 
Alimentação de Papéis 
6. Mecanismo de 
Alimentação de Passagem*2 
7. Mecanismo de Registro 

*1:    A NCU é padrão somente em modelos equipados com fax (B046). 

*2:    O mecanismo de alimentação de passagem está incluído somente em modelos 
de passagem de 100 folhas (B044 e B046). 
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6.2     PERCURSO DO PAPEL (B044/B045/B046) 

 

NOTA: A ilustração mostra o modelo B046. O modelo B045 possui somente 
passagem de 1 folha (nenhum cilindro de alimentação de papel de 
passagem e nenhum suporte de fricção de passagem). A unidade de 
bandeja de papéis acima é uma opção para o B044 e o B046, e não 
está disponível no B045. 
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LAYOUT DA UNIDADE (B044/B045/B046) 

6.3   LAYOUT DA UNIDADE (B044/B045/B046) 

 

 

1. Motor do Scanner 
2. Mecanismo do Frasco do Toner (ou THM) 
3. Motor Principal (painel) 
4. Motor Principal (eixo de transmissão) 
5. Mecanismo de Alimentação de Papéis 
6. Mecanismo de Alimentação de 

Passagem*1 

 

7. Mecanismo de Registro 
8. Engrenagem Acionadora 
do Revelador 
9. Engrenagem da Unidade 
de Cilindro 
10. Engrenagem da Unidade 
de Fusão 
11. Cilindro de Saída 

*1: O mecanismo de alimentação de passagem está incluído somente em 
modelos de passagem de 100 folhas (B044 e B046). 
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6.4   PERCURSO DO PAPEL (B129/B130/B168/B169) 

1. Sensor de Registro Original 
(Alimentador de Documentos) 

2. Sensor de Configuração Original 
(Alimentador de Documentos) 
Sensor de Saída 
Sensor do Percurso do Papel 

 

6. Sensor do Fim do Papel de 
Passagem 
7. Sensor de Alimentação de Papel 
(Bandeja Opcional) 
8. Sensor do Fim do Papel (Bandeja 
Opcional) 
9. Sensor do Fim do Papel

5.    Sensor de Registro 
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LAYOUT DA UNIDADE (B129/B130/B168/B169) 

6.5   LAYOUT DA UNIDADE (B129/B130/B168/B169) 

 

 

1. Motor do Scanner 
2. Motor Duplo 
3. Cilindro de Saída 
4. Motor DF (Alimentador de 
Documentos) 
5. Mecanismo do Frasco de Toner 
6. Motor Principal 
7. Mecanismo de Alimentação de Papel 

 

8. Mecanismo de Alimentação de Passagem 
(Bandeja de Passagem) 
9. Mecanismo de Registro 
 

10. Engrenagem Acionadora do Revelador 
11. Engrenagem de Acionamento do Cilindro 
12. Engrenagem Unidirecional (Unidade Dupla) 
13. Engrenagem da Unidade da Fusão 
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DIAGRAMA DE BLOCOS: PCBS E COMPONENTES (B044/B045/B046) 

6.6   DIAGRAMA DE BLOCOS: PCBs E 
COMPONENTES (B044/B045/B046) 

 
1 Motores (Principal, Poligonal, Scanner) 
2 Lâmpada de Exposição 
3 Lâmpada de Esfriamento 
4 Sensores 
5 SBU 
6 Termistor 
7 Mecanismo da Ventoinha 
8 Mecanismo de Abastecimento do Toner 
9 Estabilizador da Lâmpada 
10 Unidade LD 
11 PCU 
12 Mecanismo de Alimentação de Papéis 
13 Placa VP 
14 Unidade do Painel de Operações 
15 FCU 
16 Mecanismo de Registro 
17 Mecanismo de Alimentação de Passagem 
18 Placa do Controlador da Impressora 
19 Opções da Impressora 
20 Sensor DF 
21 Placa de Conexão DF 
22 Contador Mecânico 
23 Unidade de Alimentação de Papéis (Motor, Mecanismo, Sensores) 
24 DIMM 
25 RS232C 
26 NCU 
27 PSU 
28 Motor DF 
29 Mecanismo DF 
30 Handset 
31 Aquecedor de bandejas 
32 Lâmpada de Fusão 
33 Padrão 
34 Opção 

 
NOTA: A placa de conexão DF, a NCU e o alto-falante são padrão nos 

modelos equipados com fax (B046), e opcional no B044 e no 
B045. 
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DIAGRAMA DE BLOCOS: PCBS E COMPONENTES (B044/B045/B046) 

SPC2 

A CPU da máquina utiliza uma estrutura de barramento duplo (barramento de 
CPU e barramento de DMA), e inclui DMA, DCR, JBIG, e circuitos de controle 
de economia de energia. 

VPL (Videoprocessamento LSI) 
Este chip implementa o videoprocessamento, utilizando os seguintes 
bloqueios internos: 
• VPM (Módulo de Videoprocessamento) 

Implementa o controle do escaneamento e o processamento de imagens. 
• LIF (Interface de Laser) 

Implementa o controle da impressão e o processamento de imagens 

CIOP (Comunicações e Processamento I/O) 
Implementa os circuitos de comunicação e de controle I/O. Roda a 9,83MHz 
(sinal de relógio fornecido pelo SPC2). 

FROM (Flash ROM) - 2MB 

A memória do programa da máquina. Embalado em um TSOP de 48 pinos; 
tempo de acesso de 75ns; roda em +2,7 a +3,6 V (+3VE). O conteúdo da 
memória pode ser sobrescrito a partir de um cartão de memória flash. 
 

DRAM - 8MB 
O RAM operacional padrão da máquina, embalado em um TSOP de 54 pinos; 
velocidade de relógio máxima 100MHz; opera a +3,3V (+3VD). Alocado como 
segue: 6,0K para memória de página e (se aplicável) buffer de anel; 1M para 
fax SAF; 576K de RAM operacional; 256K de buffer de linha, 128K de buffer 
ECM, 128K OS, 64Ktext SAF. Em máquinas B046, o circuito de backup de 
SAF manterá o conteúdo DRAM por até cerca de 12 horas caso ocorra uma 
queda de energia enquanto os dados SAF estiverem sendo guardados. 
NOTA: Se for instalado um DIMM opcional, as alocações para a memória de 
página, para o buffer de anel, e para o fax SAF são diferentes do acima 
referido, e poderão ser alocados de 2,5 a 5,4K para classificar o SAF. 
 

SRAM - 128K 
Guarda as configurações dos usuários e os dados de utilização. 
Embalado em um TSOP de 32 pinos; tempo de acesso de 70ns; roda a 
+2,7 a +3,6 V (+3V BAT). O backup da bateria instalada mantém o 
conteúdo da memória quando a força estiver desligada. 

3V/5V Conversor 

Interface entre a potência de 3V pela FCU e os 5V usados pelo cartão flash de 
serviço. 

Chaves de Economia de Energia 

Controla as chaves no modo de energia fraca 
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DIAGRAMA DE BLOCOS: PCBS E COMPONENTES (B044/B045/B046) 

Circuito de Reinicialização/Backup 

Monitora a energia +5VE, e emite sinais de reinicialização do sistema e de 
reinicialização do RTC. Quando a força principal está desligada, fornece 
energia da bateria primária para o SRAM e partes do SPC2. 

Backup SAF 

Faz o backup do DRAM por até 12 horas se ocorrer uma queda de energia 
enquanto os dados SAF estiverem sendo guardados. (Incluído somente no 
B046.) 

Circuito de Processamento Analógico 

Implementa a filtragem do modem, comutação de 2/4 de linha, e 
comutação RITONE. (Incluído somente no B046.) 

Modem 

Implementa um modem e um código V34. Inclui um relógio modem de 
24,6MHz. (Incluído somente no B046.) 

Acionador do Alto-Falante 

Aciona o alto-falante para sons de vibração e de monitoramento. (Incluído 
somente no B046.) 

Controlador do Aquecedor 

Processa os sinais do termistor que controla o aquecedor de fusão. 

Circuito de Videoprocessamento 

Interface com a SBU. 

Controle do Pacote de Força 

Interface com a unidade de abastecimento de energia de alta tensão. 
(Implementa o controle de PWM e recebe o feedback.) 

Acionador do Scanner 

Aciona os motores do scanner e dos motores ADF e da lâmpada de xenônio, 
faz a interface com o sensor HP e o ADF. 
 

Acionadora da Plotadora 
• Aciona os motores principais e poligonais; os mecanismos de alimentação, 

de passagem, de registro e de abastecimento de toner; a lâmpada de 
esfriamento e a ventoinha. 
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PCBS PRINCIPAIS (B044/B045/B046) 
6.7   PCBs PRINCIPAIS (B044/B045/B046) 

6.7.1  FCU (UNIDADE DE CONTROLE DE FUNÇÕES/FAX) 
A FCU é a principal controladora da máquina. Controla as operações de scanner, 
impressão, fax (B046 apenas), processamento de imagem, chaves do modo de energia, e 
faz interfaces com periféricos padrão e opcionais e com o usuário. Mantém o FROM, o 
SRAM, e o DRAM da máquina, e proporciona o slot para o DIMM opcional. Observe que 
componentes relacionados a fax não estão incluídos nas FCUs que fazem parte dos 
modelos B044 e B045. 
1 CPU 
2 Cartão de Memória Flash 
3 DIMM 
4 NCU 
5 Alto-Falante do Monitor 
6 Aquecedor da Bandeja 
7 FCU 
8 Conversor 3V/5V 
9 Processamento de Dados Analógicos 
10 Acionador do Alto-Falante 
11 Comutador de Economia de Energia 
12 FROM 
13 SRAM 
14 DRAM 
15 Modem 
16 Reinicialização/Backup 
17 SCP2 
18 Barramento CPU 
19 Barramento DMA 
20 Unidade de Abastecimento de Energia PSU 
21 Backup SAF 
22 VPL 
23 CIOP 
24 Controle do Aquecedor 
25 Circuito de Videoprocessamento 
26 Controle de Pacote de Energia 
27 Acionador do Scanner 
28 Acionador da Plotadora 
29 LDDR 
30 SBU 
31 Pacote de Energia 
32 ADF/Scanner 
33 Plotadora 
34 Unidade Opcional de Bandeja de Papéis 
35 Padrão 
36 Controlador da Impressora 
37 Contador Mecânico 
38 B046 apenas 
39 Opção 
40 Nota: o contador mecânico é padrão no B044 e no B046 
41 Placa NIC 
42 IEEE1284 
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DIAGRAMA DE BLOCOS: PCBS E COMPONENTES (B129/B130/B168/B169) 

6.8   DIAGRAMA DE BLOCOS: PCBs E 
COMPONENTES (B129/B130/B168/B169) 

 

 
1 Motores (Principal, Poligonal, Scanner, Duplo) 
2 SBU 
3 Termistor 
4 Motor da Ventoinha 
5 Mecanismo de Abastecimento do Toner 
6 Lâmpada de Exposição 
7 Estabilizador da Lâmpada 
8 Lâmpada de Esfriamento 
9 PCU 
10 Mecanismo de Alimentação do Papel 
11 Solenóide de Fusão 
12 Sensores 
13 Painel HVP 
14 Unidade LD 
15 BICU 
16 Mecanismo de Registro 
17 Mecanismo de Alimentação de Passagem 
18 Handset 
19 Painel de Operações 
20 Controlador 

21 FCU 
22 MBU 
23 Alto-Falante 
24 Lâmpada de Fusão 
25 PSU 
26 Aquecedor da Bandeja 
27 Alimentador de 
Documentos 
28 Contador Mecânico 
29 Unidade da Bandeja de 
Papéis 
30 RS232C 
31 PS3 DIMM 
32 SDRAM DIMM 
33 Cartão SD de 
Impressora/Scanner 
34 USB 
35 Ethernet 
36 IEEE 1284/IEEE 1394/ LAN 
Sem Fio/Bluetooth

 
 

Unidade de Fax 

Unidade de impressora/scanner 

A tabela relaciona as unidades e componentes disponíveis para cada modelo. 
 

•Modelo  Alimentador do 
Documento 

Impressora/
Scanner 

Fax* Controlador 

Modelo Básico 
(B129) para a 
América do Norte 

Padrão Opcional Não 
disponível 

Distribuído com a 
impressora/ 

scanner opcional 
Modelo 
Básico 
(B129) para 
a Europa 

Opcional Não disponível Não 
disponível 

Não disponível 

Modelo 
Básico 
(B129) para 
a China/Ásia 

Opcional Opcional Não 
disponível 

Distribuído com a 
impressora/ 

scanner opcional 

Modelo de 
Impressora/Scann
er (B169) 

Opcional Padrão Não 
disponível 

Padrão 

Modelo de 
Fax (B168) 

Padrão Não disponível Padrão Padrão 

Modelo de 
MFP (B130) 

Padrão Padrão Padrão Padrão 

* Pode ser instalado um handset opcional na unidade de fax. 

A tabela relaciona as interfaces disponíveis para a unidade da impressora/scanner. 
Ethernet USB 2.0 IEEE 1284 IEEE 1394 LAN 

Sem 
Fio 

Bluetooth 

 

Padrão Padrão Opcional Opcional Opcional Opcional 
NOTA: Somente uma destas opções pode ser instalada por vez. 
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DIAGRAMA DE BLOCOS: PCBS E COMPONENTES (B129/B130/B168/B169) 

6.8.1 SBU (UNIDADE DO PAINEL DE SENSORES) 
 

 FCU    SBU 

 + 12V  -
•  

Filtro f                                ; 

      
 +5VVD   -

•  
Filtro  

     ; 
•                                t   

  

 
 

Buffer ---- •      CCD       ----- •  A m pl ificador  
gg   

  

 VPL 

 Analógico 

    
 COM 1   

    
 CO M 4   

   

  Sinal 

 
       

A SBU recebe sinais analógicos da CCD e os converte em sinais digitais 
utilizados para processamento de imagens. 

Buffer 

Utilizado para acionar o CCD. Inclui um conversor 3V/5V (converte o sinal de 
acionamento de 3V do VPL em 5V). 

CCD 

Converte a luz refletida do original em um sinal elétrico. Esta máquina utiliza 
um CCD Sony ILX553A (5150 pixels). A densidade do escaneamento é de 600 
dpi (para originais tamanho carta). O tamanho do pixel é de 7 x 7 mícrons. O 
índice máximo de pixels é de 15Mhz. 

Amplificador 

Inverte e amplifica o sinal elétrico do CCD. 
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DIAGRAMA DE BLOCOS: PCBS E COMPONENTES (B129/B130/B168/B169) 

6.8.2 NCU (UNIDADE DE CONTROLE DA REDE) 

A NCU implementa a interface entre o sistema de fax e a rede telefônica. Uma 
NCU é padrão no modelo B046, e está incluída com parte da opção de fax para o 
B044 e o B045. 
Versão da América do Norte 
 
1 NCU 
2 TIP 
3 Filtro de Ruídos 
4 CMLSW 
5 JP (Linha Seca) 
6 LINHA 
7 Protetor de Picos 
8 TOQUE 
9 Detector de Corrente 
10 Protetor de Picos 
11 BR 
12 OHDI Sw. 
13 DC-Loop 
14 L-Trans 
15 TRXD 
16 Protetor de Picos 

17 Protetor de Picos 
18 Filtro de Ruídos 
19 FG 
20 JP (Linha Seca) 
21 OHDISW 
22 CMLSW 
23 HOOKO 
24 HOOKI 
25 H-Trans 
26 RITONE 
27 TEL 
28 TI 
29 RI 
30 Detector de Toques 
31 EXRING 

 
 

Versão da Europa/Ásia 
 
1 NCU 
2 RITONE 
3 DCLSW 
4 LINHA 
5 DESVIO 
6 TI 
7 TIP 
8 CMLSW 
9 DO Sw. 
10 Protetor de Picos 
11 Filtro de Ruídos 
12 Protetor de Picos 
13 BR 
14 OHDI Sw. 
15 DC-Loop 
16 L-Trans 
17 TRXD 
18 TOQUE 
19 RI 

20 GS 
21 Detector de Corrente 
22 Protetor de Picos 
23 FG 
24 DOSW 
25 OHDISW 
26 CMLSW 
27 HOOKO 
28 HOOKI 
29 TEL 
30 GS 
31 Detector de Toques 
32 EXRING 
33 RCSEL 
34 GSSW 
35 DESVIO 
36 TI 
37 RI 
38 GS

 
 

Jumper na versão da Europa/Ásia 

TB1 O jumper TBI deve estar aberto nas máquinas instaladas em Hong Kong. 
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VISÃO GERAL DO PROCESSO DE CÓPIA 

6.9   VISÃO GERAL DO PROCESSO DE CÓPIA 

 

[B]- 

 

Segue uma breve visão geral. Para informações mais detalhadas sobre cada 
processo, consulte o manual Core Technology. 

1.   EXPOSIÇÃO 

Uma lâmpada de xenônio [A] expõe o original ->o CCD [B] converte a luz refletida 
em sinal de dados analógicos -»a FCU converte o sinal analógico em dados digitais, 
o processa e o guarda na memória -»a FCU recupera os dados da memória e o usa 
para acionar o laser. (Cada original é escaneado somente uma vez.) 
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VISÃO GERAL DO PROCESSO DE CÓPIA 

2. CARGA DO CILINDRO 

No escuro, o rolo de carga do cilindro [C] libera uma carga negativa para o cilindro 
OPC. (O cilindro é mantido limpo ao limpar o cilindro [D].) 

3. EXPOSIÇÃO DE LASER 

A unidade de laser, controlada pela FCU, emite um raio [E] para o cilindro, 
desenhando uma imagem eletrostática latente na superfície do cilindro. (A 
exposição por laser dissipa a carga negativa local.) 

4. SENSOR ID (DENSIDADE DE IMAGEM) 
O sensor ID [F] mede periodicamente (a) a refletância da superfície do cilindro, e 
(b) a refletância de uma imagem de padrão de testes desenhada sobre o cilindro. 
A FCU usa os dados do sensor ID para ajustar a tensão do cilindro de carga, e 
utiliza tanto os dados do sensor ID quanto os dados do sensor TD [J] para ajustar 
a densidade do toner. 

5. REVELAÇÃO 

Os trados em [G] levam o revelador (mistura portador/toner) ao cilindro de 
revelação magnética [H]. O cilindro cria uma "escova" do revelador que se esfrega 
contra o cilindro, fazendo com que o toner adira à imagem eletrostática. (A lâmina 
dosadora [I] restringe a altura da "escova." O sensor TD (densidade do toner) [J] 
mede a proporção do toner no revelador.) 

6. TRANSFERÊNCIA DE IMAGENS 

O papel se move entre o cilindro e o rolo de transferência [K]. Uma carga positiva 
aplicada ao rolo de transferência empurra o toner do cilindro e sobre o papel, 
enquanto que também atrai o papel para si. 

7. SEPARAÇÃO DO PAPEL 

O papel é separado do cilindro como resultado de (a) atração eletrostática do 
papel para o rolo de transferência, e (b) uma alta tensão CA aplicada à placa de 
liberação [L]. 

8. LIMPEZA 

A lâmina de limpeza [M] raspa o toner remanescente do cilindro, e a bobina 
de coleta do toner [N] recupera este toner. 

9. APAGAMENTO 
A luz da lâmpada de apagamento [O] neutraliza a carga sobre a superfície do 
cilindro. 
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ESCANEAMENTO 

 
6.10 ESCANEAMENTO 
6.10.1  VISÃO GERAL 

1       2         3         4 
12     11       10 

5        6        7 8 

 

1. Sensor do Scanner 
HP 
2. 1º Espelho 
3. Lâmpada de 
Exposição 
4. 1º Scanner 
5. Vidro de Exposição 
6. 2º Scanner 

 

7. 2º Espelho 
8. Motor do 
Scanner 
9. 3º Espelho 
10. Bloqueio da 
Lente 
11. Lente 
12. CCD 

O sensor HP [1] sente quando o scanner está na posição original, e indica que o 
scanner está pronto para iniciar um escaneamento. 

Para copiar: o original é iluminado pela lâmpada de exposição de xenônio [2]. O 1º, 
2º, 3º espelhos direcionam a luz refletida para o bloqueio da lente, onde a lente a 
direcionam para o CCD. 

O 1º scanner inclui um refletor (não mostrado) que ajuda a reduzir as sombras nos 
originais colados. 
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ESCANEAMENTO 

6.10.2  UNIDADE DO SCANNER 

[I] 

O motor do scanner [A] (um motor escalonador) aciona uma engrenagem que gira 
uma pequena correia de transmissão [B], acionando o eixo de transmissão do 
scanner [C]. Polias [D, E] nas extremidades das correias de distribuição dos eixos 
[F] e [G], acionando o 1º scanner [H]. O primeiro scanner é preso às correias de 
distribuição [I] e [J], que acionam o 2º scanner [K] através das polias do 2º 
scanner. 

Durante o escaneamento no modo livro, o 2º scanner se move à metade da 
velocidade do 1º scanner. A velocidade do scanner aumenta para impressão de 
redução, e cai para impressão de ampliação—gerando redução ou ampliação na 
direção do escaneamento secundário. (A FCU usa processamento de imagens 
para gerar a correspondente redução ou ampliação na direção do escaneamento 
secundário.) 

Você pode ajustar a magnificação na direção do escaneamento secundário 
utilizando SP4-101 (que ajustará a velocidade do motor). Você pode ajustar a 
direção do escaneamento principal utilizando SP4-008. 
Para informações sobre escaneamento no modo DF, consulte o manual ADF. 
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PROCESSAMENTO DE IMAGENS 

6.11 PROCESSAMENTO DE IMAGENS  
6.11.1   VISÃO GERAL 
 
1 Cilindro 
2 Videoprocessamento 
3 DIMM excelente 
4 Controlador de Impressora Opcional 
 

  

A imagem escaneada é processada pelos seguintes módulos. 

N a  S B U  
• CCD:    Converte a luz refletida da imagem para um sinal analógico. 
Acionado pelo CDM (Módulo de Acionamento do CCD) no VPL 

• Amp:    Amplifica o sinal analógico e o envia à VPL na FCU como um sinal digital. 

No chip da VPL na FCU 

• VPU:    Correção de vídeo (nível preto, sombreamento, rastreamento e correção 
de picos), correção de imagens (correção gama), e processamento da redução (na 
direção do escaneamento principal). («•* 6.8.2) 

• IPU:      Processamento da magnificação (na direção do escaneamento principal), 
filtragem, segunda correção gama (somente para fax), etc. («•* 6.8.2)) 

• LIF        Suavização, correção de bordas, FCI (ajuste de caracteres finos) («•* 
6.8.2) 

Os dados se movem então para a placa de acionamento LD, de acordo com a 
distribuição controlada na FCU. 

Observe o seguinte: 
• A VPU e a IPU são submódulos de um módulo maior, o VPM (Módulo de 

Videoprocessamento). O VPM inclui componentes de interface (não 
mostrados), que fazem a interface destes submódulos com a memória de 
processamento VRAM. 

• O VPC (circuito de Controle do Percurso do Vídeo) controIa qual sinal é 
enviado para o LIF. 
• Abreviações: SBU = Unidade da Placa de Sensores; LIF = Interface de Laser; 

VPU = Unidade de Videoprocessamento; IPU = Unidade de Processamento de 
Imagens. 
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PROCESSAMENTO DE IMAGENS 

6.11.2   PERCURSO DO PROCESSAMENTO DE IMAGENS 
(B044/B045/B046) 
O diagrama abaixo mostra os passos para o processamento de imagens. Os 
passos efetivamente dados dependem dos modos de processamento original 
selecionados («•* 6.8.3) e dos ajustes feitos com os respectivos SPs («•* 6.8.5). 
 
1 SBU 
2 ADS 
3 Correção do Nível Preto 
4 Correção da Linha de Sombreamento 
5 Rastreamento e Correção de Picos 
6 Correção Gama 
7 Redução do Escaneamento Principal 
8 Redução do Escaneamento Secundário 
9 Registro de lado para lado, espelhos, substituição de pontos brancos 
10 VPU 
11 Magnificação do Escaneamento Principal 
12 Filtragem (MTF, suavização, correção de largura de linhas, etc.) 
13 Correção da 2ª Gama 
14 Binarizar 
15 Separação de Figuras/Texto 
16 Difusão/Pontilhamento de Erros 
17 Correção de Pontos Independentes 
18 Binário OU processamento 
19 Conversão Serial/Paralela 
20 IPU 
21 VPM 
22 VPC (Controle de Percurso de Vídeo) 
23 Controlador da Impressora Opcional 
24 Correção de Bordas 
25 Distorção 
26 FCI 
27 Correção Gama da Impressora 
28 LIF 
29 VPL 
30 Para o LDD 
31 Somente para Processamento do Fax 
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PROCESSAMENTO DE IMAGENS 

6.11.3  MODOS ORIGINAIS 

A máquina oferece sete modos "originais" para a operação de cópias. As 
máquinas equipadas com fax também oferecem quatro modos originais para 
operação de fax. 

 
Seleção de Modos Originais, para Cópias 
O usuário seleciona o modo usando as Ferramentas do Usuário. O usuário pode 
também atribuir dois destes modos para os "indicadores de modo" no painel, de 
forma que possam ser acessados com um único aperto de botão. (Embora o 
indicador superior seja nominalmente para "Texto" e o inferior seja para "Foto," na 
verdade o usuário pode atribuir qualquer modo a qualquer indicador.) 
 
Seleção de Modos Originais, para Fax 
Antes do escaneamento, o usuário seleciona Text ou Photo no painel de 
operações. 
• Se for Texto: A máquina usa Texto 1 (Nítido), a menos que um funcionário 

tenha mudado o modo para Texto 2 (Fraco). 
• Se for Foto: A máquina usa o modo foto selecionado pelo Parâmetro de Usuário 

chave 10 bit 7 (onde "0" seleciona Foto Normal e "1" seleciona Foto Suave). 

 
Se o usuário estiver tendo problemas com a qualidade do modo texto, tente 
resolver o problema ajustando as configurações para o Modo Texto 1. Não tente 
resolver o problema mudando o modo para Modo Texto 2. O Modo Texto 2 é 
projetado somente para usos bem específicos (para máquinas quase 
exclusivamente utilizadas para formas pré-impressas com cores de fundo 
desnecessárias), e raramente é apropriado fora do Japão. 
 
O modo texto utilizado pela máquina é determinado pelo valor do endereço SRAM 
410D48h. Para mudar o modo texto, você deverá usar SP7-955 (c*- 5-1-12) para 
alterar manualmente o valor neste endereço. Para mudar para Modo Texto 2 
(Fraco), escreva 0Ah neste endereço. Para alterar de volta para o Modo Texto 1 
(Nítido), escreva 07h neste endereço. 
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PROCESSAMENTO DE IMAGENS 

Modos Originais: Cópias 
 

Tipo 
Original 

Modo Também 
chamado de 

Destina-se a... 

Texto Modo Texto 1 Texto Normal Originais de textos normais 

 
 

Modo Texto 2 Texto Nítido Jornais ou outros originais através dos 
quais o texto do verso seja 
moderadamente visível. 

Foto Modo Foto 1 Prioridade de 
Fotos 

Fotos e imagens de texto/foto que sejam a 
princípio fotográficos 

 
 

Modo Foto 2 Texto/Foto Imagens com texto e fotos 

Especial Especial 1 Texto Colorido Originais com texto e linhas coloridas 

 
 

Especial 2 Fotos com Pixels Imagens de foto com pontos visíveis, como 
fotos de jornal. (Este modo emprega 
pontilhamento.) 

 
 

Especial 3 Fundo 
Preservado 

Este modo desativa o ajuste automático de 
densidade. Destina-se a originais de textos, 
nos casos em que o usuário deseja reter o 
fundo. (Por exemplo, se a área branca 
misturada estiver fazendo com que a 
copiadora elimine o fundo que o usuário 
deseja reter.) 

Modos Originais: Fax 
 

Tipo 
Original 

Modo Também 
chamado de 

Destina-se a... 

Texto de Fax 1 Texto Nítido Jornais ou outros originais através dos 
quais o texto do verso seja 
moderadamente visível. 

Texto 

Texto de Fax 2 Fraco Remoção mais forte de cores fracas. 

Foto de Fax  1 Foto Suave Fotos com pixels visíveis (fotos de 
jornal, etc.) 

Foto 

Foto de Fax 2 Foto Normal Fotos normais 
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6.1.4 ETAPAS DO PROCESSAMENTO DE IMAGENS PARA CADA MODO (B044/B045/B046) 
  Copia

d. 
         

% 
 

  

Texto Foto Especial Texto Foto  
Normal Nítido Priorid. 

Foto Texto / 
Foto 

Texto  
Colorid

o 

Foto 
de 

Pixels 

Fundo 
Preserva

do 
Nítido Fraco Normal Suave 

SBU ADS ADS Sem 
ADS 

ADS ADS Sem ADS ADS Sem ADS 

Correção 
da Linha 
Sombra 

Ligado Ligado Ligado Ligado Ligado 

Ajustar 
com 

Correção 
do 
Sombrea
do Correção 

do 1º 
Gama 

Text 
Normal 

Text Nítido Priorid. 
Foto Texto / 

Foto 
Texto 

Normal 
Foto de 
Pixels 

Texto 
Normal 

  SP4-922 

Mag. do Escan. 
Principal 

Ligado Ligado Ligado Ligado Ligado 

Espelhamento Ligado 
(apenas 

DF) 

Ligado Ligado Ligado   

Magnifica
ção 

Registro de 
Lado para 
Lado 

Ligado Ligado Ligado Ligado Ligado 

 

MTF Normal Forte Fraco Normal Normal  Normal Normal Normal Forte SP4-925 

Suavização    Normal    Ligado  

Filtragem 

Correção da 
Largura de 
Linha 

Desligado Desligado Espesso Desligado   SP4-927 

Correção do 2º Gama     Foto Normal  

Gradação Difusão 
de erros Binário Difusão de erros Difusão 

de erros   
      

Pontilha
do 

Difusão 
de erros 

Binário 
(AutoLimi

ar.) 

Binário 
(Limiar 
Fixo) 

Dif. erros. 
+ Binário Pontilhado 

+ Binário 
SP4-926 
(só dif. 
erros) 

Correção 
de 
Imagens 

Apagamento 
da Pontos 
Independ. 

 Ligado   Ligado  SP4-928 

Controle de Percurso de 
Vídeo 

Ligado Ligado Ligado Ligado Ligado 

FCI  Ligado (só 
corr. 

Bordas) 
  Ligado (Corr. 

Bordas + 
prevenção de 

distorção) 

Ligado LIF 

Correção da 
Gama da 
Impressora 

Ligado Ligado Ligado Ligado Ligado 

 

ADS = O Sistema de Automático de Densidade de Imagens remove o fundo original como papel colorido de originais copiados 

 

 



  

03 NOTA: A área cinza significa que a configuração não pode ser alterada usando o modo SP  O) 
  

6.11.5 ETAPAS DO PROCESSAMENTO DE IMAGENS PARA CADA MODO (B129/B130/B168/B169) 
Texto Foto Especial  

Normal Nítido Prioridade 
de Foto 

Prioridade 
de Texto 

Fotografia
s 

Fundo 
desnecess

. 

Texto 
colorido 

Foto de 
pixels 

normais 

Foto de 
pixels 

grossos 

Fundo 
preservad

o 

Nota 

SBU ADS ADS  ADS  ADS   

     
Correção de linhas 
de sombreamento 

Ativado Ativado Ativado  

Correção de linhas 
brancas 

Ativado Ativado Ativado SP4-941 

Correção de linhas 
pretas 

Ativado (somente DF) Ativado (somente DF) Ativado (somente DF) SP4-942 

Correção de 
Scanner g 

Texto (Proporção de 
Reflaxão do ID Linear) 

Foto 
(Densid. 
Linear) 

Text o 
(Propo de 
Refl do ID 

Linear 

Foto 
(Densid. 
Linear) 

Texto (Proporção de 
Reflaxão do ID 

Linear 

Foto 
(Densid. 
Linear) 

Foto 
(Densid. 
Linear) 

Text o 
(Propo de 
Refl do ID 

Linear 

SP4-922 

Correção 
de 
sombrea
do 

Filtro de pequena 
suavização 

Fraco   Normal   Normal Forte Forte Fraco Conectado 
com filtro 
MTF (Borda)      

Magnificação de 
Escaneamento 
Principal 

Ativado Ativado Ativado  

Espelhamento Ativado (somente DF) Ativado (somente DF) Ativado (somente DF)  

Magnifica
ção 

Registro de Lado 
para Lado (Lado 
Esquerdoi) 

Ativado Ativado Ativado  

     

Filtro MTF (Borda) Normal Forte Fraco 
(Toda 
Área) 

Normal Fraco 
(Toda 
Área) 

Forte Normal  Normal SP4-930 

Filtro MTF (Sólido)  Normal  Normal  SP4-931 

Filtro MTF (ID 
Baixo) 

Normal Normal  Normal  Normal  Normal SP4-932 

Filtro de 
Suavização 

   Normal   

Apagamento de 
Pontos 
Independentes 

Fraco  Fraco  Forte                Fraco  Fraco SP4-928 

Filtragem 

Correção de 
Largura de Linha 

Desativado  Desativado  Desativado               
Espesso 

 Desativado SP4-927 

     
Graduaçã
o 

Correção de ID g Normal Nítido Prioridade 
de Foto 

Prioridade 
de Texto 

Fotografia
s 

Nítido Normal Foto de 
pixels 

normais 

Foto de 
pixels 

grossos 

Fundo 
preservad

o 

SP4-923 

     
Correção 
de 
imagens 

Graduação Difusão 
de Erros 

Binário Difusão de Erros Binário Difusão 
de Erros 

Pontilhad
o (105 
Linhas) 

Pontilhad
o (53 

Linhas) 

Difusão 
de Erros 

SP4-926 (só 
difusão de 
erros)      

Controle 
de 
percurso 

Controle de 
Percurso de Vídeo 

Ativado Ativado Ativado  

     
FCI  Ativado  Ativado   

Correção de 
bordas 

Ativado  Ativado  Ativado  

VCU 

Correção de 
Impressora g 

Ativado Ativado Ativado  

 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

 ) 
  
  
  

  

  
  
"D 
O
 o 
m  
O) 

z. 

Descrições 
Detalhadas 



  

PROCESSAMENTO DE IMAGENS 

6.11.6   AJUSTES DOS MODOS 

Como usuário, você pode usar SPs 4-922 a 4-966 para customizar ainda mais 
cada um destes modos originais, a fim de cumprir requisitos específicos de 
usuários. Porém, se o usuário estiver passando por um problema com qualidade 
da cópia ou do fax, o ajuste baseado em SP deve ser o último passo. Proceda 
sempre da seguinte maneira: 
1. Primeiro, tente mudar a configuração do entalhe de densidade. 

Se isso não resolver o problema, então... 
2. Tente selecionar um modo original diferente. 

Se isso também não resolver o problema, então... 
3. Tente customizar o respectivo modo original com os SPs. 

Para customizar... 
Primeiro use o SP4-921 para selecionar o modo original que você deseja 
customizar. Depois introduza as respectivas customizações usando SP4-922 a 
SP4-966. Consulte o Capítulo 5 para informações gerais sobre os ajustes que você 
pode fazer. 

Note os seguintes pontos: 
• Todas as configurações SP relacionam-se ao modo original selecionado. Se 

você configurar o valor SP em "0", a máquina usará o processamento default 
para esse modo. 

• Se você informar uma configuração de customização SP para um modo 
original que não suporta essa customização, o item informado não terá 
nenhum significado. 
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PROCESSAMENTO DE IMAGENS 
Configurações para customizar a plotadora default para cada modo... 
A tabela abaixo mostra as configurações para customizar a plotadora default para 
cada modo original. Para informações sobre ajustes, consulte as explicações SP no 
Capítulo 5. 

 

Customização: Modo 
Plotadora 

Correção 
Densidade 
de Imagens 
de Marcas 

Config. 
Densidade 

de 
Imagens 

de Marcas 

Intensific. 
do Ponto 

de marcas 
(sozinhas) 

Nível 
de 

Econ. 
de 

Toner 

Suavização 

Ajuste com: SP4-961 SP4-962 SP4-963 SP4-964 SP4-965 SP4-966 

Modo Imagem Padrões 

C
óp

ia
 Texto 

Normal Sem Correção 
DESLIGADO Normal Nenhum2 Máscara 

1 
DESLIGADO 

 

Texto 
Nítido 

FCI DESLIGADO Ambos1 Nenhum2 Máscara 
1 

DESLIGADO 

 

Prioridade 
de Foto Sem Correção DESLIGADO Normal Nenhum2 Máscara 2 DESLIGADO 

  

Texto/Foto Sem Correção DESLIGADO Normal Nenhum2 Máscara 2 DESLIGADO 

  

Texto 
Colorido Sem Correção DESLIGADO Normal Nenhum2 Máscara 

1 
DESLIGADO 

  

Foto de 
Pixels Sem Correção DESLIGADO Normal Nenhum2 Máscara 2 DESLIGADO 

  

Fundo 
Preserv. 

Sem Correção DESLIGADO Normal Nenhum2 Máscara 
1 

DESLIGADO 

Fa
x Texto FCI DESLIGADO Ambos 1 Nível 23 Linhas 

Finas 
LIGADO 

  

Foto FCI DESLIGADO Correção 
da borda 

clara 

Nível 23 Linhas 
Finas 

DESLIGADO 

Im
pr

es
s.

 

Texto FCI DESLIGADO Correção 
da borda 

densa 

Nível 23 Máscara 3 LIGADO 

  Foto FCI DESLIGADO Normal Nível 23 Máscara 3 DESLIGADO 
1Ambos = prevenção de distorções + correção da borda 
2Para os padrões de modo de cópia, os ajustes do SP4-964 funcionam 
como segue. 
configuração SP4-964 Incremento aplicado 

-2 Nenhum 
-1 Nenhum 
0 Nenhum 

+1 Nível 1 
+2 Nível 2 

3Para padrões de impressora e de fax, os ajustes do SP4-964 
funcionam como segue. 
configuração SP4-964 Incremento aplicado 

-2 Nenhum 
-1 Nível 1 
0 Nível 2 

+1 Nível 3 
+2 Nível 4 
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EXPOSIÇÃO DO LASER 

6.12 EXPOSIÇÃO DO LASER 

6.12.1   VISÃO GERAL 
 

[E] 

[A]: Unidade do LD 
[B]: Lente do Detector de 
Sincronização 
[C]: Cilindro OPC 
[D]: Vidro de Blindagem 

[E]: Lente Toroidal 
[F]: Motor do Espelho 
Poligonal 
[G]: Lente Cilíndrica 
[H]: Fecho do LD 

• A unidade do LD controla a saída do laser e o mecanismo de 
sincronização do laser. 

• A máquina corta a energia para a placa acionadora do LD quando a porta dianteira 
ou a porta direita estiver aberta. 

• O fecho do LD bloqueia o percurso do raio laser se o porta-frasco do toner ou o THM 
(cartucheira do alimentador do toner) estiverem destravados. 
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EXPOSIÇÃO DO LASER 

6.12.2    CHAVES DE SEGURANÇA LD (B044/B045/B046) 

FCU 
+5VLD 

 

PSU 

+5V 

+24V 

 

GND M61880FP 
+5VLD 

REG Placa 
Acionadora do 
LD 

_JD    CLJD    a 
Chaves da Porta 

Dianteira/Direita 

As chaves de segurança são instaladas nas portas dianteira e direita para 
garantir segurança ao técnico e ao usuário, e para evitar que o raio laser seja 
acidentalmente ligado durante a manutenção. Abrir a porta dianteira ou direita 
abre a chave correspondente, cortando o abastecimento de energia (+5VLD) para 
o diodo de laser. 

As chaves de segurança são instaladas na linha de +24V vinda da unidade de 
abastecimento de energia (PSU). O abastecimento de +24V deve passar através 
dessas chaves antes de se converter na energia +5VLD que aciona o laser. 
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CHAVES DE SEGURANÇA LD (B129/B130/B168/B169) 

6.13 CHAVES DE SEGURANÇA LD (B129/B130/B168/B169) 

BICU 
+5VS 

LD 

PSU 

+5VE 

+24V 

GND 

PD 
LD 

PD 

Vcc 
M61880FP 

Placa 
Acionadora do 
LD 

+5VS 

REG 

—o  o—o  o— 
Chaves da Porta 

Dianteira/Direita 

As chaves de segurança são instaladas nas portas dianteira e direita para garantir 
segurança ao técnico e ao usuário, e para evitar que o raio laser seja 
acidentalmente ligado durante a manutenção. Abrir a porta dianteira ou direita abre a 
chave correspondente, cortando o abastecimento de energia (+5VS) para o diodo de 
laser. 
As chaves de segurança são instaladas na linha de +24V vinda da unidade de 
abastecimento de energia (PSU). O abastecimento de +24V deve passar através 
dessas chaves antes de se converter na energia +5VS que aciona o laser. É por isso 
que esta tensão é chamada de tensão “comutada”. 
 

B129 Series/B044 Series 6-30 SM 



  

UNIDADE FOTOCONDUTORA (PCU) 

6.14 UNIDADE FOTOCONDUTORA (PCU) 

6.14.1   VISÃO GERAL 

1  

10 \  /  

 

1. Lâmina de Limpeza 
2. Bobina de Coleta do 
Toner 
3. Cilindro OPC 
4. Cilindro de 
Revelação 
5. Trado de Mistura 2 

 

6. Sensor TD (densidade do 
toner) 
7. Trado de Mistura 1 
8. Lâmina Dosadora 
9. Cilindro de Carga 
10. Cilindro de Limpeza 
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UNIDADE FOTOCONDUTORA (PCU) 

6.14.2   ACIONAMENTO DO CILINDRO 

-[A] 

O motor principal [A] aciona o cilindro [B] através de uma série de engrenagens e do 
eixo de transmissão do cilindro [C]. 
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CARGA DO CILINDRO 

6.15 CARGA DO CILINDRO 

6.15.1   VISÃO GERAL 

[A]. 
O rolo de carga do cilindro [A] permanece em contato com o cilindro, produzindo 
uma carga de -900 V na superfície do cilindro. 
O painel de abastecimento de alta tensão [B] fornece uma carga negativa ao 
cilindro de carga via fio [C] e mola [D]. A carga básica default (não corrigida) é de -
1650V. Você pode ajustar este carga básica usando o SP2-001-1. A carga efetiva 
é corrigida de acordo com o meio ambiente, conforme descrito no próximo item. 
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CARGA DO CILINDRO 

6.15.2  CORREÇÃO DA TENSÃO DO CILINDRO DE CARGA 

Correção para o Meio Ambiente 

4.0 cm 

 

Padrão do Sensor ID  

Tensão de Carga 

Ligado 

Diodo de Laser     Desligado 

Potencial do Cilindro 

Desvio de Revelador 

Potência do Sensor ID  

 
 
 

 
-+•  Direç ão da Varredura 

Secundária 

-1650V 

-1400V  

-900 V 

,     -600 V 

-400 V -140 V 
---- ,       Vsg(2.64V) 

  Vsdp (2.44 V) 
 

 Vsp (0.35 V) 

 

A eficiência da transferência de tensão do cilindro de carga para o cilindro diminui na 
medida em que sobem a temperatura ambiente e a umidade. Conseqüentemente, a 
tensão do cilindro de carga deve ser deixada mais negativa em temperatura e 
umidade mais elevadas. 

Quando se faz a correção 

• No aquecimento inicial (depois de ligar através da chave geral) 
• Durante o aquecimento, saia do modo de energia fraca ou de desligamento 

automático, caso esse modo tenha estado ligado por pelo menos 4 horas (Tempo 
definido por SP2-995) 

NOTA: A correção pode ser desativada com SP2-927. 
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CARGA DO CILINDRO 

Como se faz a Correção 

Imediatamente após criar o padrão do sensor ID [A] utilizado para controle da 
densidade do toner («•'6.12.4), a máquina gera um outro padrão [B] para correção 
da tensão de carga, intensificando o desvio da revelação (m- 6.12.2) to -600 V. O 
laser permanece desligado, mas uma pequena quantidade de toner se move para 
o cilindro por causa da leve diferença de carga entre o cilindro e o rolo de 
revelação. O ID mede a densidade do padrão (Vsdp) e a tensão do cilindro nu 
(Vsg); a FCU compara a diferença e ajusta assim a tensão do cilindro. 
• Se VsdpA/sg > 0,95: Muda a tensão do cilindro de carga em +50 V (menos negativa). 
• Se VsdpA/sg < 0.90 = Muda a tensão do cilindro de carga em -50 V (mais negativa). 

NOTA: As leituras atuais do sensor ID podem ser visualizadas utilizando SP2-221. 

6.15.3  LIMPEZA DO CILINDRO DE CARGA 

 

 

 

 

Um cilindro de limpeza [A] remove o toner e os fragmentos que o rolo recolhe do cilindro. 
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CARGA DO CILINDRO 

6.15.4  DETECÇÃO DE UMA NOVA PCU 

Antes de começar a usar uma nova PCU, a máquina deverá (a) agitar a mistura de 
toner/revelador, (b) inicializar o sensor TD, e (c) inicializar o contador da PCU. Esta 
máquina detecta automaticamente a presença de uma nova PCU e realiza estas 
operações. 

Na instalação da copiadora 

Na primeira vez em que a máquina é ligada após a instalação, uma mensagem 
definida pela fábrica informa à máquina que a PCU ainda não foi inicializada. A 
máquina realiza automaticamente a inicialização necessária. 

Na instalação de uma PCU de substituição 

As PCUs de substituição possuem um mecanismo especial que dispara quando 
ligadas pela primeira vez, informando à máquina que foi instalada uma nova PCU. 
(PCUs pré-instaladas não incluem este mecanismo, e possuem dois pinos vazios em 
seu conector.) 

[C] 
As PCUs de substituição são fornecidas como mostrado em [A]. Uma pequena 
rotação da engrenagem da PCU [B] com a energia ligada libera a placa [C], 
quebrando o circuito e informando à FCU que a nova PCU é uma unidade de 
substituição. 
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REVELAÇÃO 

6.16 REVELAÇÃO 

6.16.1   VISÃO GERAL 

 

A seção de revelação consiste das seguintes peças. 
 

1. Cilindro de Revelação 
2. Sensor ID 
3. Trado de Mistura 2 

Os dois trados de mistura misturam o revelador (mistura de portador/toner). O 
sensor TD (densidade do toner) e o sensor ID (densidade de imagem) são 
utilizados para controlar a densidade da imagem de cópia. 
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4. Sensor TD 
5. Trado de Mistura 1 
6. Lâmina Dosadora 



  

REVELAÇÃO 

6.16.2   DESVIO DA REVELAÇÃO 

 

As áreas em preto da imagem latente no cilindro estão em baixa carga negativa 
(cerca de -140 ± 50 V), com as áreas brancas em alta carga negativa (cerca de-
900 V). 

Para atrair negativamente o toner carregado para as áreas pretas, a placa de 
abastecimento de alta tensão [A] aplica um desvio (default) -600 V ao cilindro de 
revelação [B]. A tensão do desvio pode ser ajustada com SP2-201 -1. 
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REVELAÇÃO 

6.16.3  ABASTECIMENTO DE TONER 

Modelos de Frascos de Toner 

 

[L]/   [K]/ 

Quando o frasco de toner [A] é empurrado para dentro, o fecho [B] é empurrado 
para abrir, pelo corpo da PCU. Apertar para dentro a alavanca [C] puxa para fora 
a tampa do frasco de toner [D], que é segurado pelo mandril [E]. Quando o 
mecanismo [F] gira o frasco, as ranhuras helicoidais empurram o toner para fora 
em [G], e as lâminas Mylar girando [H] empurram o toner através da fenda [I] 
para a unidade de revelação. A bobina de coleta do toner [J] simultaneamente 
recicla o toner recuperado do cilindro OPC. O toner reciclado desliza para baixo 
da calha [K] e entra na unidade de revelação através da fenda [L]. 
NOTA: O toner e o revelador utilizados nos modelos B129/B130/B168/B169 são 

diferentes dos utilizados nos modelos B044/B045/B046. (O toner do 
B129/B130/B168/B169 apresenta um ponto de fusão mais baixo.) O 
toner e o revelador não são intercambiáveis entre o B044/B045/B046 e o 
B129/B130/B168/B169. 
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REVELAÇÃO 

Cartucheira do Alimentador do Toner (B045) 

A cartucheira abriga um frasco estriado similar ao mostrado na página 6-34 (exceto 
que não tem tampa). Os mecanismos de fecho e de rotação são os mesmos dos 
modelos dos frascos de toner (como visto na página 6-34). 
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REVELAÇÃO 

6.16.4   CONTROLE DE DENSIDADE DO TONER 

VISÃO GERAL 

A concentração do toner no revelador é controlada utilizando os seguintes valores: 

• Vts: Configuração inicial do sensor TD (1,25V). (Utilizada como 
tensão de referência quando Vref não estiver disponível.) 

• Vref: Tensão de referência do abastecimento de toner (valor 
calculado; atualizado periodicamente) 

• Vt: Potência real do sensor TD 
• Vsg/Vsp:    Valores do sensor ID, onde Vsp é a tensão de um padrão de 

testes (o "padrão do sensor ID"), e Vsg é a tensão do 
cilindro nu 

  

 Cálculo do Tempo do Mecanismo  
 de Abastecimento do Toner 
    
 Pot. Sensor TD   

  (Vt)   
  
  
   
   
     

f  Atualização Vref   

    

 Pot. Sensor ID   
 (Vsp/Vsg)  
 i    
 Config. Inicial 

Sensor TD(Vts) 
 

O toner será acrescentado à unidade de revelação se Vt for maior do que a tensão 
de referência. 

Tensão de Referência 

A Vts é utilizada como referência se a PCU houver sido instalada há pouco (já 
que a Vref ainda não foi calculada) ou se a correção do sensor ID houver sido 
desativada com SP2-927. em todos os demais casos, a Vref será utilizada como 
referência. 

Configuração Inicial do Sensor de Densidade do Toner 

A Vts para esta máquina é de 1,25 V. Durante a inicialização do sensor TD (após 
a instalação da nova PCU), a máquina ajusta o sensor de forma que se leia 
1,25V. 
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REVELAÇÃO 

Medição da Concentração do Toner 

A máquina verifica a concentração a cada ciclo de cópia, comparando a Vt com a 
tensão de referência. 

Detecção VspA/sg 

O cilindro de carga e o diodo de laser criam um padrão de sensor ID sobre o cilindro. 
O sensor ID detecta a densidade do padrão (Vsp) e a densidade do cilindro nu (Vsg). 

A detecção é realizada ao mesmo tempo (e imediatamente antes) que a detecção de 
tensão do cilindro de carga («•* 6.11.2). 

NOTA: O uso do controle do sensor ID pode ser desativado com SP2-927. 

Cálculo do Vref 

Vref é calculado com base em: 
• Potência do sensor ID (VspA/sg) 
• Tensão de referência existente (Vref ou Vts) - Vt 

Determinação do Abastecimento do Toner 

A máquina fornece o toner se Vt exceder a tensão de referência. 

NOTA: Os valores da tensão Vt atual e de referência podem ser visualizados 
utilizando SP2-220. Outros valores do sensor ID podem ser visualizados 
utilizando SP2-221. 

Tempo LIGADO do Mecanismo do Toner 

O cálculo se baseia em: 
• Vt 
• Tensão de referência RV (= Vref ou Vts) 
• S (coeficiente de sensibilidade do sensor TD) 

 

•  Decisão Tempo Motor Ligado (segs.) 
1 RV<Vt<RV + S/16 t 
2 RV + S/16 <Vt<RV +S/8 1,5t 
3 RV + S/8 < Vt < RV + S/4 2t 
4 RV + S/4 < Vt < RV + S/2 3t 
5 RV + S/2 < Vt < RV + 4S/5 4t 
6 RV + S > Vt > RV + 4S/5 5t 
7 Vt > RV + S 6t 

NOTA: O valor default para t é 0,6. O valor pode ser alterado utilizando SP2-922. 
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REVELAÇÃO 

6.16.5  ABASTECIMENTO DE TONER SE A LEITURA DO SENSOR 
ESTIVER ANORMAL 

Sensor ID 

Qualquer um dos seguintes casos é considerado anormal: 
• Vsg < 1,65 (ao ler-se Vsg) 
• Vsg < 2,31 (com força máxima) 
• Vsp > 1,65 
• Vt > 2,64 ou Vt < 0,20 

As leituras atuais podem ser visualizadas utilizando SP2-221. 

 
Sensor TD 
A leitura será considerada anormal se TD < 0,20 V ou TD > 2,64 V. Leituras 
anormais 10 vezes sucessivamente gerarão SC 390. A leitura atual pode ser 
visualizada utilizando SP2-220. 

6.16.6 DETECÇÃO DE FIM PRÓXIMO DE TONER E DE FIM DE TONER 

O Fim Próximo do Toner é detectado quando ocorre qualquer um dos 
seguintes casos... 
• Vt está no nível 6 (vide tabela acima) cinco vezes sucessivamente 
• Vt > 1,85 cinco vezes sucessivamente 

O Fim do Toner é detectado quando ocorre qualquer um dos seguintes 
casos... 
• (Vt is > nível 6 e Vt > 1,85) n vezes sucessivamente, onde n é 50 por default, 

mas pode ser alterado para 20 utilizando SP2-213. (Note que n corresponde ao 
número de folhas que podem ser impressas antes que o Fim Próximo do Toner 
mude para Fim do Toner.) 

• Vt está no nível 7 três vezes sucessivamente. 
• Vt > 2,00 três vezes sucessivamente 
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LIMPEZA DO CILINDRO E RECICLAGEM DO TONER 

6.17 LIMPEZA DO CILINDRO E RECICLAGEM DO TONER 

A lâmina de limpeza [A] raspa o toner 
restante no cilindro após a transferência da 
imagem. O toner se acumula sobre a 
lâmina. 
A bobina de coleta de toner [B] transporta o 
toner do acúmulo e o deposita sobre a calha 
[C], onde desliza para a unidade de 
desenvolvimento através de uma fenda 
localizada em [D]. 
Ao final de cada trabalho de cópia, o 
cilindro gira cerca de 3 mm ao contrário, para 
ajudar a liberar o toner e outros detritos da 
borda da lâmina limpadora. 

 

[B] 

[A] [BI 
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ALIMENTAÇÃO DE PAPÉIS 

6.18 ALIMENTAÇÃO DE PAPÉIS 

6.18.1   VISÃO GERAL 

1. Cilindro de Saída 
2. Sensor de Saída 
3. Sensor de Registro 
4. Cilindro de Alimentação de 
Passagem* 
5. Sensor Fim Papel de Passagem*1 

 

6. Suporte de Fricção de 
Passagem*1 
7. Suporte de Fricção (Principal) 
8. Sensor Fim de Papel (Principal) 
9. Cilindro Alimentação de Papéis 
10. Cilindro de Registro 
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ALIMENTAÇÃO DE PAPÉIS 

6.18.2  MECANISMO ACIONADOR DA ALIMENTAÇÃO DE PAPÉIS 

A Partir da Bandeja de Papéis 
O motor principal [A] aciona as 
engrenagens no mecanismo de registro 
[B] e no mecanismo de alimentação de 
papéis [C]. Esses mecanismos 
transferem o acionamento para o 
cilindro de registro [D] e para o cilindro 
de alimentação de papéis [E]. A FCU 
controla o tempo do mecanismo com 
base nas informações do sensor de 
registro. 

A Partir da Bandeja de Passagem de 
100 Folhas 

O motor principal [A] aciona a 
engrenagem no mecanismo de registro 
[B] e no mecanismo de alimentação de 
passagem [F]. O mecanismo de 
alimentação de passagem aciona o 
cilindro de alimentação de passagem [G]. 
Mais uma vez, a FCU controla o tempo 
do mecanismo com base nas 
informações do sensor de registro. 

A Partir da Bandeja de Passagem de 1 Folha (B045) 
O usuário insere a folha diretamente no 
cilindro de registro [D]. O motor principal [A] 
aciona a engrenagem no mecanismo de 
registro [B], fazendo com que o cilindro de 
registro gire e alimente a folha. 
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ALIMENTAÇÃO DE PAPÉIS 

6.18.3   ALIMENTAÇÃO E SEPARAÇÃO DE PAPÉIS 

A máquina usa um sistema de 
alimentação do suporte de fricção. 
[A]:  Suporte de fricção (na bandeja 
de papéis) 

NOTA: Nos modelos de passagem de 
100 folhas, a separação do 
suporte de fricção também é 
feita pela alimentação da 
passagem. 

6.18.4  MECANISMO DE 
ERGUIMENTO DE 
PAPÉIS 

Quando a bandeja é empurrada para 
dentro: Projeção [B] no quadro 
empurra o deslizador arredondado [C] 
para dentro, contra a mola [D], 
retraindo a trava [E]. A mola [F] 
empurra a placa para cima. 
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ALIMENTAÇÃO DE PAPÉIS 

DETECÇÃO DE FIM DE PAPÉIS 

Bandeja Principal 

Quando acaba o papel, o calibrador [A] 
cai sobre o interruptor, ativando o sensor 
de fim de papel [B]. 

[B]. 

Bandeja de Passagem de 100 Folhas 

Quando acaba o papel, o calibrador [C] 
cai sobre o interruptor, ativando o sensor 
de fim de papel de passagem [D]. 

6.18.5  REGISTRO DE PAPÉIS 

A FCU usa as informações do sensor de 
registro [A] para controlar o tempo do 
mecanismo e detectar alimentações 
erradas. O tempo do mecanismo de 
registro é controlado para eliminar 
desvios (parando brevemente o papel 
assim que ele alcança o cilindro, para 
que ele se encurve). O nível de 
encurvamento pode ser ajustado com 
SP1-003. 
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UNIDADE DUPLA 

6.19 UNIDADE DUPLA 

6.19.1   COMPONENTES IMPORTANTES 

Os seguintes componentes 
desempenham papéis importantes 
na impressão dupla: 
• O motor duplo aciona o cilindro de 

saída [A] e o cilindro duplo [D]. 
• Um dos guias de papéis na 

unidade de fusão [C] está ligado ao 
sensor de percurso de papéis [B]. 

NOTA: Você não pode usar a 
bandeja de passagem para 
impressão dupla. 

6.19.2   PROCESSO DE IMPRESSÃO 
DUPLA 

A copiadora processa a impressão dupla 
como segue: 

1. O controlador começa a operar o motor 
principal e o motor duplo. 

2. O cilindro a quente [A] e o cilindro de 
pressão [B] transportam o papel até o guia 
de papéis [C]. 

3. A borda anterior do papel empurra a guia 
de papel. A guia de papel liga o sensor do 
percurso de papéis [D]. 

4. Quando a borda anterior do papel 
alcançar o cilindro de saída [E], o cilindro 
de saída transporta o papel. 

,[E]     [D]    AC] 
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UNIDADE DUPLA 

5. Quando a borda posterior do papel sair da 
guia do papel, a guia do papel cai para a 
posição original [A] e desliga o sensor do 
percurso de papéis [B]. 

6. O controlador começa a operar o motor 
duplo ao contrário. O cilindro de saída [C] 
gira ao contrário, transportando o papel 
para o cilindro duplo. 

7. O papel segue pela guia de papel e 
alcança o cilindro duplo [D]. 

8. O cilindro duplo transporta o papel para a 
unidade dupla. O papel segue pela unidade. 

9. Quando a borda anterior do papel alcançar 
o sensor de registro [E], o controlador pára 
o motor duplo. O cilindro duplo mantém o 
papel na unidade dupla. 

10. Quando o cilindro OPC [F] estiver pronto 
para impressão, o controlador reinicializa o 
motor duplo. O cilindro duplo transporta o 
papel. 

11. O cilindro duplo continua a transportar o 
papel até que o papel alcance a unidade 
de fusão. 

12. Os cilindros a quente e de pressão 
transportam o papel até a guia de papel. 
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UNIDADE DUPLA 

13. A borda anterior do papel empurra a guia 
do papel [A]. A guia do papel liga o sensor 
do percurso de papéis. 

14. O controlador muda a direção do motor 
duplo. O cilindro de saída [C] muda a 
direção de sua rotação, transportando o 
papel para a bandeja de cópias. 
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TRANSFERÊNCIA DE IMAGENS E SEPARAÇÃO DE PAPÉIS 

6.20 TRANSFERÊNCIA DE IMAGENS E 

SEPARAÇÃO DE PAPÉIS - 6.20.1   VISÃO GERAL 

 

  

O rolo de transferência [A] é pressionado contra o cilindro OPC [B]. A placa de 
abastecimento de energia de alta tensão [C] fornece uma corrente positiva para o rolo 
de transferência, atraindo o toner do cilindro para o papel. A corrente é configurada 
de acordo com tipo, tamanho e bandeja de alimentação de papéis. 

A separação do papel do cilindro é auxiliada pela própria curvatura do papel e por 
uma alta tensão CA aplicada à placa de descarga [D]. 

O cilindro aciona o rolo de transferência diretamente pelas engrenagens [E], [F]. 
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TRANSFERÊNCIA DE IMAGENS E SEPARAÇÃO DE PAPÉIS 

6.20.2   TEMPO DA CORRENTE DE TRANSFERÊNCIA DE IMAGENS 
(B044/B045/B046) 

Há dois níveis de corrente utilizados durante a seqüência de transferência: baixo e alto. 

1. 

2. 

No momento do sinal de início de gravação, a placa de fornecimento de alta 
tensão gera uma corrente baixa (5 A) para o cilindro. Isso impede que o toner 
positivo no rolo se mova para o cilindro. 

Após um determinado tempo, a placa de fornecimento de alta tensão gera 
uma alta corrente para o cilindro, fazendo com que o toner se mova do rolo 
para o papel. (Vide tabela abaixo.) 

3. Depois da folha ter passado pelo cilindro, a corrente se desliga (se a impressão estiver 
concluída) ou retorna a um nível baixo (no caso de um trabalho com várias cópias, de 
alimentação ininterrupta). 
A tabela abaixo mostra os níveis default de corrente alta. Você pode ajustar estes 
níveis com SP2-301. Mas note que configurar a corrente em um nível alto demais 
pode causar um efeito de fantasma (quando a imagem no alto da página se 
repete como um fantasma, mais abaixo na página), e no pior caso, pode danificar 
o cilindro. 

Corrente de Transferência "Alta" (µµA) 
 

Passagem 
Tamanho do 

Papel 

Bandeja 
Principal/ 
Bandeja 
Opcional 

Normal Espessa Especial (OHP) 

A4, LT 6 6 8 8 
B5 — 8 6 — 
A5 — 10 6 — 
A6 — 12 6 — 
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CORRENTE DE TRANSFERÊNCIA DE IMAGENS (B129/B130/B168/B169) 

6.21 CORRENTE DE TRANSFERÊNCIA DE IMAGENS 
(B129/B130/B168/B169) 

Há dois níveis de corrente de transferência: baixo e alto. 

4. Nível baixo: Antes de começar a transferência de imagens, a placa de 
abastecimento de alta tensão fornece +10µA para o rolo de transferência. Isso 
impede que o rolo de transferência atraia qualquer toner com carga positiva para a 
superfície do cilindro. 

5. Nível alto: Durante a transferência de imagens, a placa de abastecimento de alta 
tensão fornece uma corrente de nível alto (vide a tabela) para o rolo de 
transferência. Isso permite que o rolo de transferência atraia o toner para o papel. 

6. Quando a borda posterior do papel houver passado o rolo de transferência, a 
placa de abastecimento de alta tensão pára de fornecer a corrente de 
transferência. Se a copiadora estiver imprimindo mais páginas, a placa de 
abastecimento de alta tensão fornecerá a corrente de transferência de nível 
baixo. 

Estes níveis podem ser ajustados («•* SP2-301). Ao aumentar um nível de corrente 
de transferência, atente para o fato de que: 
• Aumentar o nível da corrente de transferência pode produzir imagens fantasma 

(uma parte da borda anterior reaparece em outro ponto da página). 
• Aumentar o nível da corrente de transferência pode danificar o cilindro OPC. 

A tabela relaciona as configurações default e os SPs. 
 

Tipo de trabalho amp SP 
Papel normal O  µA SP2-301-001 
Papel espesso O  µA SP2-301-002 
Cópias duplas O  µA SP2-301-003 
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C O R R E N T E  D E  T R A N S FE R Ê N C IA  D E  IM A G E N S  (B 129 /B 130/B 168 /B 169) 

6.21.1 LIMPEZA DO CILINDRO DE TRANSFERÊNCIA 

O toner pode se transferir para a superfície do cilindro depois de um 
congestionamento de papéis ou se o papel for menor do que a imagem. A limpeza 
periódica do cilindro é necessária para impedir que esse toner volte para o verso 
de novas impressões. 

A máquina limpa o cilindro nas seguintes ocasiões: 
• Após a ativação inicial. 
• Após a liberação de um congestionamento de papéis 
• Ao final de um trabalho, se pelo menos 10 folhas houverem sido 

impressas desde a última limpeza 

A unidade de abastecimento de alta tensão primeiro fornece uma corrente 
negativa de limpeza (cerca de -4 µA) para o rolo de transferência, fazendo com 
que o toner com carga negativa volte para o cilindro. Aplica então uma carga 
positiva de limpeza (+5 µA) ao cilindro, fazendo com que qualquer toner com carga 
positiva volte para o cilindro. 

A corrente de limpeza pode ser ajustada utilizando SP2-301-4. 
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FUSÃO DE IMAGENS E SAÍDA DE PAPÉIS 

6.22 FUSÃO DE IMAGENS E SAÍDA DE PAPÉIS 

6.22.1   VISÃO GERAL (B044/B045/B046) 

A unidade de fusão e a área de saída de papéis são formadas pelas 
seguintes peças. 

1. Sensor de saída 
2. Cilindro de saída 
3. Separadores do cilindro a quente 
4. Mola de pressão 
5. Cilindro de pressão 
6. Lâmpada de fusão 
7. Cilindro a quente 10 
8. Termofusível 
9. Termointerruptor 
10. Termistor 

8 

6.22.2  VISÃO GERAL (B129/B130/B168/B169) 

11. Cilindro de saída 
12. Sensor do 
percurso de papéis 
13. Separadores do 
cilindro a quente 
14. Mola de pressão 
15. Cilindro de pressão 

 

16. Lâmpada de 
fusão 
17. Cilindro a quente 
18. Termointerruptor 
19. Termistor 
20. Sensor de saída 
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FUSÃO DE IMAGENS E SAÍDA DE PAPÉIS 

6.22.3   UNIDADE DE FUSÃO E MECANISMO DE LIBERAÇÃO 

O motor principal [A] aciona o cilindro a quente 
[B], o cilindro de pressão [C], e o cilindro de 
saída [D] através de um conjunto de 
engrenagens. 

[A]- 
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FUSÃO DE IMAGENS E SAÍDA DE PAPÉIS 
6.22.4  UNIDADE DO CILINDRO A QUENTE 
 

 

Solenóide de liberação do 
contato desligado 

Solenóide de liberação do 
contato ligado 

Mecanismo 
O motor principal [A] aciona o cilindro a quente [D] através de um conjunto de 
engrenagens. Uma das engrenagens no conjunto de engrenagens é a engrenagem de 
liberação do contato [B]. Esta engrenagem está ligada ao solenóide de liberação do 
contato [C]. Quando o solenóide de liberação do contato estiver ligado, ele separa a 
engrenagem de liberação do contato de uma outra engrenagem [E] no conjunto de 
engrenagens. Como resultado, a força motriz do motor principal não é transmitida ao 
cilindro a quente. 
NOTA: A força motriz do motor principal não é transmitida ao cilindro de saída de 

papéis [F]. Este cilindro é acionado pelo motor duplo. 

Controle de Contato/Liberação 

O solenóide de liberação do contato se liga quando ocorrem todas as seguintes 
condições: 
• A copiadora está esquentando o cilindro a quente. 
• A temperatura do cilindro a quente está a 16°C ou mais. 
• A ociosidade de fusão (SP1 -103-001) é "Não." 

Este controle se baseia nos seguintes fatos: 

• A copiadora leva um tempo menor para aquecer o cilindro a quente quando o cilindro 
não está girando. 
• A temperatura da superfície do cilindro a quente pode ficar desigual quando a 

temperatura do cilindro a quente estiver baixa e o cilindro não estiver girando. 
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FUSÃO DE IMAGENS E SAÍDA DE PAPÉIS 

6.22.5    CILINDRO DE PRESSÃO (B044/B045/B046) 

As molas de pressão [A] apertam 
constantemente o cilindro de 
pressão [B] contra o cilindro a 
quente [C]. Como default, as molas 
são posicionadas na extremidade 
[D]. Se necessário, a pressão pode 
ser reduzida mudando as molas de 
posição [E]. 

6.22.6   CILINDRO DE PRESSÃO (B129/B130/B168/B169) 

As molas de pressão [A] apertam 
constantemente o cilindro de 
pressão [B] contra o cilindro a 
quente [C]. Como default, as molas 
são posicionadas na extremidade 
[D]. Se necessário, a pressão pode 
ser reduzida mudando as molas de 
posição [E]. 
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FUSÃO DE IMAGENS E SAÍDA DE PAPÉIS 

6.22.7   LIBERAÇÃO DA PRESSÃO 
(B044/B045/B046) 

Quando a porta direita se abre, a peça [F] 
(em cada lado) puxa para abrir a lingüeta [G] 
(em cada lado), liberando a pressão sobre o 
cilindro de pressão, de forma que possa 
girar livremente para permitir a remoção de 
congestionamentos. Quando a porta direita 
se fecha, a peça [H] empurra para fechar a 
lingüeta [G], restaurando a pressão normal. 

[G] 

[G] 

 

[H]' [F]' 

6.22.8   LIBERAÇÃO DA PRESSÃO (B129/B130/B168/B169) 
Quando a porta direita se abre, a peça 
[A] (em cada lado) puxa para abrir a 
lingüeta [B] (em cada lado), liberando a 
pressão sobre o cilindro de pressão, de 
forma que possa girar livremente para 
permitir a remoção de 
congestionamentos. Quando a porta 
direita se fecha, a peça [C] empurra 
para fechar a lingüeta [B], restaurando a 
pressão normal. 

[B] 

[A]/ 
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FUSÃO DE IMAGENS E SAÍDA DE PAPÉIS 

6.22.9  SEPARAÇÃO (B044/B045/B046) 

As lingüetas do separador dos cilindros a quente 
[I] evita que o papel grude no cilindro a quente. 

6.22.10 SEPARAÇÃO (B129/B130/B168/B169) 

As lingüetas do separador dos 
cilindros a quente [A] evita que o 
papel grude no cilindro a quente. 
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FUSÃO DE IMAGENS E SAÍDA DE PAPÉIS 

6.22.11 CONTROLE DA TEMPERATURA DE FUSÃO (B044/B045/B046) 

VISÃO GERAL 

[A]: Termistor [B]: 
Termointerruptor [C]: 
Termofusível 

 

 

 
A CPU verifica a potência do 
termistor [A] uma vez por 
segundo, e calcula a proporção de força ligada para o segundo seguinte com 
base na (a) temperatura corrente, (b) a temperatura 1 segundo antes, e (c) a 
temperatura-meta. 
A temperatura-meta de fusão cai um pouco com o passar do tempo, pois o estado 
geral da máquina muda com o uso contínuo. Para cópias normais, a meta 
começa em 180°C, e então cai para 170°C depois de um minuto. 
 
Controle da Temperatura de Fusão para Papel Espesso 
A temperatura-meta sobe até 10°C se o usuário selecionar o modo de papel 
espesso. 
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FUSÃO DE IMAGENS E SAÍDA DE PAPÉIS 

6.22.12 CONTROLE DA TEMPERATURA DE FUSÃO 
(B129/B130/B168/B169) 

Processo de Controle 

O BICU direciona o sinal do 
termistor [A] a cada segundo. O 
BICU liga e desliga a lâmpada de 
fusão, ou a mantém ligada ou 
desligada, dependendo dos 
seguintes fatores: 
• Temperatura corrente 
• Temperatura-meta de fusão 
 
Temperatura-Meta 

A tabela relaciona as 
temperaturas-meta. Essas metas podem ser alteradas através dos programas 
relacionados. 
NOTA: Para transição da temperatura da fusão durante a cópia, vide 

Transição da Temperatura (abaixo). 
 

Status/Condição Temperatura SP 

Aquecimento 160°C SP1-105-001 
Pronta 150°C SP1-105-003 

Copiando 160°C SP1-105-005 
Nível baixo 60°C SP1-105-007 

Papel espesso 165°C SP1-105-009 

Transição de Temperatura 

Quando a unidade de fusão estiver fria, a temperatura de fusão deverá ser mais alta 
para melhorar a qualidade de fusão. Durante a cópia, a temperatura de fusão é 
controlada conforme relacionado na tabela abaixo. "Default" é a temperatura-meta 
de fusão por default (SP1-105-005: 160°C). "Exemplo" é a temperatura-meta de 
fusão quando você houver especificado "165°C" no SP1 -105-005. 
 

 Tecla start 
apertada (©) 

Por um 
segundo (©) 

30 segundos 
depois (©) 

60 segundos 
depois (©) 

Default 175°C 170°C 165°C 160°C 
Exemplo 180°C 175°C 170°C 165°C 

Diferença de 
SP1-105-005 

+15°C +10°C +5°C —  

A cópia SP1-105-005 ajusta a temperatura de fusão da quarta fase (4). Você não 
pode ajustar diretamente a temperatura de fusão nas primeiras três fases (1 até 
(3). São sempre maiores do que a quarta fase (4) por 15°C, 10°C, e 5°C 
respectivamente. 
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FUSÃO DE IMAGENS E SAÍDA DE PAPÉIS 

6.22.13 PROTEÇÃO DE SOBREAQUECIMENTO (B044/B045/B046) 

A proteção primária é fornecida pelo termistor e pela CPU, com o backup por um 
termointerruptor e com o backup secundário por um termofusível. (Vide a 
ilustração abaixo.) 

Proteção 1:   Se a CPU determinar pelo termistor que o cilindro a quente ficou 
acima de 230°C por mais de 1 segundo, ela corta a energia para a 
lâmpada de fusão e emite SC543. 

Proteção 2:  O termointerruptor (conectado em série com o aterramento comum 
da lâmpada de fusão) se abre se alcançar 190°C, cortando a 
energia para a lâmpada. Se você reinicializar a máquina sem corrigir 
o problema, a máquina emitirá SC541. 

Proteção 3:  O termofusível (que fica mais longe da lâmpada do que o 
termointerruptor) se abre a 131°C, cortando a energia 
para a lâmpada. 
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FUSÃO DE IMAGENS E SAÍDA DE PAPÉIS 
 

 
6.22.14 PROTEÇÃO DE SOBREAQUECIMENTO (B129/B130/B168/B169) 
O BICU direciona a temperatura de fusão através do termistor ([A] na ilustração para 
6.7.6). A copiadora impede o sobreaquecimento conforme relacionado abaixo. 
Normalmente, o Recurso 1 é eficaz para evitar o sobreaquecimento. Os recursos 2 a 3 são 
recursos à prova de falhas. 

Recurso 1: 
O BICU desliga a lâmpada de fusão quando a temperatura de fusão estiver alta 
demais. 

Recurso 2: 
O BICU desativa a operação da máquina quando o termistor detecta uma transição de 
temperatura anormal. Em um caso assim, a copiadora exibe um dos seguintes códigos SC 
(•- 4.1.2): SC543, SC544, SC545, SC546. 
NOTA: Se a temperatura de fusão estiver baixa demais, será exibido SC542. 

Recurso 3: 

O BICU desativa a operação da máquina quando o termistor não funciona adequadamente. 
Em um caso assim, a copiadora exibe SC541 («•* 4.1.2). 

Recurso 4: 
O termointerruptor perto do centro ([B] na ilustração para 6.7.6) corta o fornecimento de 
energia para a lâmpada de fusão a 160°C. O termointerruptor perto da extremidade [C] 
corta o fornecimento de energia para a lâmpada de fusão a 170°C. Estes 
termointerruptores e a lâmpada de fusão estão no mesmo circuito. 
NOTA: 1) A temperatura do termointerruptor é um pouco mais baixa do que a temperatura 

de fusão. 
2) O termointerruptor perto do centro não funciona necessariamente antes do outro 

termointerruptor. As extremidades do cilindro a quente podem ficar muito mais 
quentes do que o centro quando, por exemplo, papel de tamanho pequeno 
estiver continuamente passando pela unidade de fusão. 

Recurso 5: 
O BICU desativa a operação da máquina quanto o exaustor não funcionar adequadamente. 

Em um caso assim, a copiadora exibirá SC590 («•* 4.1.2). Note que os 
exaustores defeituosos podem causar sobreaquecimento. 

SM 6-65 B129S eries/B 044 S eries 

 



  

MODOS DE ECONOMIA DE ENERGIA (B044/B045/B046) 

6.23 MODOS DE ECONOMIA DE ENERGIA (B044/B045/B046) 

6.23.1   TRANSIÇÕES DE MODO 
Quando a máquina estiver ociosa, a função de economia de energia reduz o consumo de 
energia diminuindo a temperatura de fusão. Conforme mostrado abaixo, a máquina pode ser 
configurada para transição para dois estados diferentes de força reduzida, na seguinte 
ordem: 

1) Modo de energia baixa 
2) Modo de desligamento automático 

 

Modo 
de 
Espera 

 
Tempor. Econ. Energia 
(x) iDefault: 15 min 

Temporizador de 
Desligamento 
Automártico (y) 
Default: 30 min 

Máquina ociosa por 
tempo x (onde x 
< y) 

ação "Despertar" 
(Vide 6.17.5.) 

 Máquina ociosa por 
tempo y (onde y 
<x) 

Máquina ociosa 
por tempo (y - x) 
(onde y > x) 

l i  

Modo de 
Desligamento 
Automático 

 ação 
"Despertar" (Vide 

6.17.5.) 
 
1 Modo de Energia Fraca 
 
Acima, se a configuração do Temporizador de Economia de Energia for x e a 
configuração do Temporizador de Desligamento Automático for y, se aplica então a 
seguinte operação: 
• Se < y:    A máquina vai para o modo selecionado de energia fraca se todos os 

sensores e componentes permanecerem inativos por um tempo x, e então 
vai para o modo de desligamento automático se todos os sensores e 
componentes continuarem inativos por um tempo y-x. 

• Se > y:    A máquina pula o modo de energia fraca e vai diretamente para o modo 
de desligamento automático se todos os sensores e componentes 
continuarem inativos por um tempo y. 

Note que durante a contagem regressiva para x ou y, a máquina pode mudar 
automaticamente para o modo de aplicação preferido (copiadora/fax), de acordo 
com as configurações de Prioridades de Funções das Ferramentas do Usuário e 
da Reinicialização do Sistema. Isso não tem nenhum efeito sobre o tempo de 
transição do modo de energia. 
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MODOS DE ECONOMIA DE ENERGIA (B044/B045/B046) 

6.23.2  CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA (B044/B045/B046) 

O usuário configura a operação de economia de energia utilizando as seguintes 
configurações das Ferramentas do Usuário. 
 

Configuração do Sistema 
– Ferramenta do Usuário 

Operação 

Temporizador da Economia 
de Energia 

Ajusta o horário no qual a máquina vai do modo de espera 
para o modo de energia fraca. 
• O default é 15 minutos. 

Nível de Economia de 
Energia 

Seleciona o modo de energia fraca que o sistema utilizado. 
O default é Nível 2. (Vide abaixo.) 

Temporizador de 
Desligamento Automático 

Ajusta o horário no qual a máquina muda para o modo de 
desligamento automático. O default é 30 minutos. 

AOF Permite ao usuário desabilitar o desligamento automático. 
A configuração default é ligado (Ativado). Vide Nota abaixo. 

NOTA: Se o cliente solicitar que você desative o desligamento automático, 
informe ao cliente que desativar esse recurso invalidará a conformidade 
Energy Star, e isso não é recomendado. 

6.23.3   NÍVEIS DO MODO DE ENERGIA FRACA (B044/B045/B046) 

A configuração do Nível de Economia de Energia determina qual nível de energia 
será utilizado quando a máquina entrar no modo de Energia Fraca. 

 

Modo Temperatura de Fusão Tempo Aproximado de 
Recuperação 

Energia Fraca —  Nível 1 165°C 5s 
Energia Fraca —  Nível 2 90°C 10s 
Energia Fraca —  Nível 3 Temperatura Ambiente 20 s 

6.23.4 NÍVEL DE DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO (B044/B045/B046) 
 
Idêntico ao nível do modo de energia fraca 3. 
 
6.23.5 OPERAÇÃO DE TRANSIÇÃO (B044/B045/B046) 
Ao entrar em energia fraca ou desligamento automático: 

• O LED da energia principal fica LIGADO, a chave de operações e todos os 
demais indicadores ficam DESLIGADOS. 
• A chave do sistema +5V permanece ligada. 

A máquina retorna ao modo de espera quando ocorrer qualquer uma das seguintes 
ações de “despertar”:: 

• Apertar a chave de operações 
• Aberta da tampa do cilindro impressor 
• Colocação de folha em DF 
• Sinal de despertar de um PC 
• Erro ou condição SC 
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6.24 MODOS DE ECONOMIA DE ENERGIA DA MÁQUINA 
BÁSICA B129 
 
Este item (6.9) ilustra os modos de economia de energia do modelo básico (ta 
máquina sem a caixa do controlador). Para os modos de economia de energia 
dos demais modelos (as máquinas com a caixa do controlador), vide o item 6.10. 
VISÃO GERAL 

Consumo de 
energia 

Temporizador de 
Economia de Energia _  

_________ Temporizador 
de Desligamento 
Automático 

to 
 
1 modo operacional 
2 modo de energia fraca 
3 modo noite/desligado 
 
O modelo básico possui dois modos de economia de energia: o Modo de 
Energia Fraca e o Modo Noite/Desligado. A tabela relaciona o status dos 
diversos componentes. 

 

 Painel de operações Motor Exaustor 
Modo Operacional* Ligado Ligado Ligado 
Modo de Energia Fraca Desligado Ligado Desligado 
Modo Noite/Desligado Desligado Desligado Desligado 

* O "Modo Operacional" aqui se refere a todos os modos (e status) que não sejam o Modo de 
Energia Fraca e o Modo Noite/Desligado. O consumo real de energIa (durante o Modo Operacional) 
depende do status do trabalho e das condições ambientais. 
** O SRAM está ativo e dá apoio ao controlador do motor. 
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AOF 

Quando o AOF estiver desligado, o controlador do motor não poderá iniciar o 
Modo Noite/Desligado. Recomenda-se que o usuário mantenha o AOF ligado (Hi§ 
-»System Settings -» Key Operator Tools -> AOF). 
Temporizadores 
O controlador do motor usa o Temporizador de Economia de Energia para iniciar 
o Modo de Energia Fraca, e usa o Temporizador de Desligamento Automático para 
iniciar o Modo Noite/Desligado. O usuário pode configurar estes temporizadores 
(IS-> System Settings -» Timer Settings). 
O Temporizador de Economia de Energia e o Temporizador de Desligamento 
Automático iniciam ao mesmo tempo (t0) em que a máquina concluir todos os 
trabalhos, ou quando o usuário terminar todas as operações manuais. Note que o 
Temporizador de Desligamento Automático não espera pelo Temporizador de 
Economia de Energia. Se o usuário especificar um valor maior no Temporizador 
de Economia de Energia, o Temporizador de Desligamento Automático se encerra 
primeiro do que o Temporizador de Economia de Energia. Em um caso assim, o 
Modo de Energia Fraca não é ativado. Em vez disso, o controlador do motor 
iniciará o Modo Noite/Desligado quando o Temporizador de Desligamento 
Automático se encerrar. 
 

Valor especificado Modo de Energia Fraca Modo Noite/Desligado 
Temporizador de Economia de Energia > 

Temporizador de Desligamento Automático 
Não pode iniciar Pode iniciar 

Temporizador de Economia de Energia = 
Temporizador de Desligamento Automático 

Não pode iniciar Pode iniciar 

Temporizador de Economia de Energia < 
Temporizador de Desligamento Automático 

Pode iniciar Pode iniciar 

Recuperação 
Quaisquer das seguintes operações trazem a máquina de volta ao Modo Operacional: 

• A chave de força é apertada. 
• São colocados originais no alimentador de documentos. 
• A tampa do cilindro impressor é aberta. 
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6.25 MODOS DE ECONOMIA DE ENERGIA DAS 
MÁQUINAS MFP (B130/B168/B169) 

Este item (6.10) ilustra os modos de economia de energia dos modelos com a caixa 
do controlador. Para os modos de economia de energia do modelo básico (a máquina 
sem a caixa do controlador), vide o item 6.9. 

VISÃO GERAL 
Consumo de 
energia 

Modo Operacional 

Modo de Energia Fraca 

Modo de Transição 

Modo Noite/Desligado 
 

 

Temporizador 
de 
Reinicialização 
do Sistema 
Automático 

Temporizador de  
Economia de Energia

_________^ 
_________Temporizador 
de Desligamento 
Automático 

Tempo 

 

to 2 segundos 

A máquina possui três modos de economia de energia: o Modo de Energia Fraca, 
Modo de Transição, e o Modo Noite/Desligado. O Modo de Transição continua por 
cerca de dois segundos (a maioria dos usuários não reconhecerá este modo quando 
ele ocorrer). A tabela relaciona o status dos diversos componentes s. 

 

 Painel de operações Motor Exaustor 
Modo Operacional Ligado Ligado Ligado 
Modo de Energia Fraca Desligado Ligado Desligado 
Modo de Transição Desligado Ligado Desligado 
Modo Noite/Desligado Desligado Desligado Desligado 

*  O "Modo Operacional" aqui se refere a todos os modos (e status) que não sejam o Modo de Energia 
Fraca e o Modo Noite/Desligado. O consumo real de energia (durante o Modo Operacional) depende do 
status do trabalho e das condições ambientais. 
** O SRAM está ativo e dá apoio ao controlador do motor. 

AOF 

Vide "AOF" no item 6.9. 
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Temporizadores 

O Temporizador de Economia de Energia e o Temporizador de 
Desligamento Automático iniciam ao mesmo tempo (t0) em que a máquina 
concluir todos os trabalhos, quando o usuário terminar todas as 
operações manuais, ou quando o controlador iniciar o programa de 
aplicação default (o programa especificado pelo usuário [l»/m|_> System 
Settings -» General Features -» Function Priority]). O programa de 
aplicação default se inicia quanto se encerrar o Temporizador de 
Reinicialização Automática do Sistema (l»/™i-> System Settings -» 
Timer Settings -» System Auto Reset Timer). 

Para mais informações, vide "Temporizadores" no item 6.9. 

Recuperação 
Quaisquer das seguintes operações trazem a máquina de volta ao Modo Operacional: 

• A chave de força é apertada. 
• São colocados originais no alimentador de documentos. 
• A tampa do cilindro impressor é aberta. 
• O controlador recebe um trabalho pela rede ou pela linha telefônica. 
• É gerado um código SC. 
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ESPECIFICAÇÕES (B129/B130/B168/B169) 

ESPECIFICAÇÕES GERAIS 

COPIADORA

Configuração: Processo 

de cópia: 

Originais: 

Tamanho original: 

Tamanho do papel para 
cópia: 

Peso do papel para 
cópia: 

Taxa de reprodução: 

Desktop 

Sistema de transferência eletrostática a seco 

Folha/Livro/Objeto 

Máximo 

A4/8i /2"x11"  
A4/8i/2"x14"(ADF)  

Máximo 
A4 SEF / 81/2" x 11" SEF (bandeja de papel da copiadora) A4 SEF / 
81/2" x 14" SEF (Passagem) A4 SEF / 81/2" x 14" SEF (bandeja de 
papel opcional) A4 SEF / 81/2" x 14" SEF (Duplo) 

Mínimo 
A5 LEF / 81/2" x 51/2" LEF (bandeja de papel da copiadora) 
A6 SEF/ 81/2" x 51/2" (Passagem) 
A4 SEF / 81/2" x 11" SEF (unidade de bandeja de papel opcional) 
A4 SEF / 81/2" x 11" SEF (Duplex) Tamanhos de 

customização na bandeja de passagem: 
Largura: 90-216 mm (3.5" - 8.5") 

Extensão: 139 - 356 mm (5.48" - 14.0") 
 
Bandeja de papel padrão; bandeja de papel opcional: 

60-90 g/m2, 16-24 lb. 
Passagem: 

60-157 g/m2, 16-42 lb. Duplo: 
64 - 90 g/m2, 20 - 24 lb. 

 

2 ampliações e 3 reduções 

 

 Versão A4 Versão LT 

Ampliação 200% 
141% 

155% 
129% 

Tamanho inteiro 100% 100% 
Redução 93% 

71% 
50% 

93% 
78% 
65% 

Zoom: 

Fonte de energia: 

50% a 200%, em passos de 1% 

120 V, 60 Hz or 220 - 240 V, 50/60 Hz 
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Consumo de energia: Máximo: 
Economizador de 
energia: 
Modo desligado: 

1 kW ou menos  
 
10W ou menos  
 
1 W ou menos 

 

Emissão de ruído:  Nível de potência do ruído 
 

Em espera 40 dB(A) ou menos 

Em operação (somente a copiadora) 
or 
only) 

62 dB(A) ou menos 
 Em operação (sistema completo) 66 dB(A) ou menos 

 
Dimensões (Lx P x A) 
 
 
Peso: 
 
 
 
 
Resolução: 
 
Velocidade de cópia no Modo 
Multicópia (cópias/minuto): 
Tempo de aquecimento: 
 
 
Tempo da primeira cópia: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inserção do nº de cópias: 
 
Densidade manual da 
imagem: 
 
Temporizador de auto 
desligamento 
 
Temporizador do  economizador de 
energia:  
 
Capacidade de papel para 
cópia: 

Copiadora: 468 x 450 x 371 mm (18.4" x 17.7" x 14.6") Com 
unidade de bandeja de papel opcional: 468 x 450 x 511 mm 
(18.4" x 17.7" x 20.1") 

Básico: 22 kg (48.5 lb.) ou menos 

Básico com ADF: 24 kg (52.9 lb.) ou menos 

Modelo CPS 23 kg (50.7 lb.) ou menos 

Modelo CF/MFP: 25 kb (55.1 lb.) ou menos 

600 dpi  

 

15(A4/8i/2"x11"; 100%) 

 
Básico: 15 segundos ou menos (a 20°C [68°F]): 
Outros: Aproximadamente 30 segundos (a 20°C [68°F]) 
 
7.5 segundos ou menos 
Condições de medição 

1) A partir da posição de pronto, com o motor do 
espelho poligonal girando. 

2) A4/LT copiando 
3) A partir da bandeja de papel da copiadora 
4) Tamanho 100% 

Teclado numérico, de 1 a 99 (aumenta, diminui) 
 
5 passos. 
 
 
Default: 1 minuto: 
Extensão de 1 a 240 minutos 
 
Default: 1 minuto: 
Extensão de 1 a 240 minutos 
 
 
Bandeja de papel: 250 folhas 
Unidade de bandeja de papel opcional: 
500 folhas x 1: 
Bandeja de passagem 
100 folhas 
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Capacidade da bandeja de 
cópia 
 
Reabastecimento de Toner:  
 
 
Produção do Toner 
 
 
Equipamento opcional: 

250 folhas 

 
 

Substituição do cartucho (cartucho de 230g) 
 
7k cópias por frasco de toner (A4, 6% preto total) 
 
• Alimentador automático de documento 
• Unidade de bandeja de papel 
• Aquecedor anti-condensação para unidade de 
bandeja de papel 

FAX 
Ver o Manual de Serviço do Fax. 
 
IMPRESSORA E SCANNER 
Ver o Manual de Serviço da Unidade de Impressora/Scanner. 
 
ADF 

Tamanho original: 
 
 
 
 
 
Peso original: 
 
Capacidade da mesa: 
 
Posição padrão original: 
 
Separação: 
 
Transporte: 
 
Ordem de alimentação: 
 
Leque de reprodução: 
 
Fonte de Energia: 
 
Consumo de Energia: 
 
Dimensões (Lx P x A):  
 
Peso: 

 
 
 
 
Padrão: 

A4 to A5; 81/2" x 14" até 81/2" x 51/2" 
Customizar: 

Largura: 139 mm até 216 mm 
Comprimento: 139 mm até 356 mm 

 
52-105 g/m2 (14-28 lb.) 
 
30 folhas (80 g/m2, 21 lb.) 
 
Centro 
 
FRR 
 
Transporte por cilindro 
 
Primeira de cima 
 
50-200% 
 
24 e 5 Vdc da copiadora 
 
Em operação: 50 W ou  menos 
Em espera: 1.2 W ou menos 
110 x 360 x 95 mm (4.3" x 14.2" x 3.7") 
 
2 kg (4.4 lb) (excluindo a mesa original e cobertura do 
cilindro de impressão) 
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2. TAMANHO DE PAPEL QUE A  MÁQUINA SUPORTA 

2.1 TAMANHO ORIGINAL DO PAPEL 

A copiadora e ADF não detectam os tamanhos originais do papel. A tabela lista 
os tamanhos do papel que a ADF consegue transportar. 

 

Papel Tamanho (L x C)  

A3SEF 297x420 mm O 
B4SEF 257 x 364 mm O 
A4SEF 210x297 mm X 
A4 LEF 297x210 mm O 
B5SEF 182x257 mm X 
B5 LEF 257 x 182 mm O 
A5SEF 148x210 mm X 
A5LEF 210 x 148 mm X 
B6SEF 128x 182 mm O 
B6 LEF 182x 128 mm O 
A6SEF 105x 148 mm O 
8KSEF 267 x 390 mm O 
16KSEF 195x267 mm X 
16KLEF 267 x 195 mm O 
DLT SEF 11.0" x 17.0" O 
LGSEF 8.5" x 14.0" X* 
LTSEF 8.5" x 11.0" X 
LTLEF 11.0" x 8.5" O 
Executivo SEF 7.25" x 10.5" O 
HLTSEF 5.5" x 8.5" X 
HLT LEF 8.5" x 5.5" X 
F/GL (F4) SEF 8.0" x 13.0" X* 
Foolscap SEF 8.5" x 13.0" X* 
Folio SEF 8.25" x 13.0" X* 
Government 8.25" x 14" X* 
USB4SEF 10.0" x 14.0" O 
Eng Quarto SEF 8.0" x 10.0" O 
Eng Quarto LEF 10.0" x 8.0" O 
Customizar: borda anterior 139-216 mm  
borda lateral 139-356 mm 

O 

Legenda:  
X:   Pode usar 
O:   Não pode usar 
*:    Pode usar quando a ADF estiver instalada 
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2.2 ALIMENTAÇÃO DE PAPEL

A copiadora e a unidade alimentadora de papel opcional não detecta os tamanhos 
do papel. A tabela lista os tamanhos originais que a copiadora e unidade alimentadora 
de papel opcional podem transportar. 

 

Papel Tamanho 
(LxE) 

Regular Passagem Duplo Opcional 
UAP 

A3SEF 297x420 mm O O O O 
B4SEF 257 x 364 mm O O O O 
A4SEF 210x297 mm X X X X 
A4 LEF 297x210 mm 0 0 0 0 
B5SEF 182x257 mm X X X O 
B5LEF 257 x 182 mm O O O O 
A5SEF 148x210 mm 0 X 0 0 
A5LEF 210x 148 mm X X 0 0 
B6SEF 128x 182 mm O O O O 
B6 LEF 182x 128 mm O O O O 
A6SEF 105x 148 mm 0 0 0 0 
8KSEF 267 x 390 mm 0 0 0 0 
16KSEF 195x267 mm X X X O 
16KLEF 267 x 195 mm O O O O 
DLT SEF 11.0" x 17.0" 0 0 0 0 
LGSEF 8.5" x 14.0" 0 X X X 
LTSEF 8.5" x 11.0" X X X X 
LTLEF 11.0" x 8.5" 0 0 0 0 
Executive SEF 7.25" x 10.5" 0 X 0 0 
HLTSEF 5.5" x 8.5" O X O O 
HLT LEF 8.5" x 5.5" X X O O 
F/GL (F4) SEF 8.0" x 13.0" 0 X 0 0 
Foolscap SEF 8.5" x 13.0" O X X X 
Folio SEF 8.25" x 13.0" O X X X 
Government 8.25" x 14" O X X X 
USB4SEF 10.0" x 14.0" 0 0 0 0 
Eng Quarto SEF 8.0" x 10.0" O o o o 
Eng Quarto LEF 10.0" x 8.0" O o o o 
Customizar: Borda anterior 90-216 mm 
Borda lateral 139-356 mm 

O X O O 

Legenda: X:   Pode transportar  
O:   Cannot transport 
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CONFIGURAÇÃO DA MÁQUINA 

MODELO BÁSICO (B129) 
 

 

 Componente padrão Código da 
máquina 

Comentários 

1 Copiadora [M] B129  
 

 Componente opcional Código da máquina Comentários 

2 Unidade Alimentadora de Papel de 500 folhas [L] B421  

3 Unidade Impressora/Scanner B683 •  Não disponível na Europa 

 
 

Placa de Controle GW [D] —   

 
 

Cartão SD[J] —  •  Programas de aplicação 

 
 

128-MB de Memória [K] —   

 
 

Placa Interface USB [I] —   

 
 

Painel multifunção [N] —   

4 PostScript 3 [C] B681 •  Requer 3 •  Não disponível na Europa 

5 Placa interface IEEE 1394 [E] B581  
 6 Placa interfaceIEEE 1284 [F] B679  
 7 Placa Interface LAN sem fio [G] B682  
 8 Placa Interface dente azul [H] G377  
 

 

 Componente Padrão/Opcional Código da 
máquina 

Comentários 

9 ADF B696 •  Padrão para a América do Norte 
others  

 
Alimentadora [A] —  Opcional para outros 

 
 

Mesa original [B] —   
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COPI ADORA/IMPRESSORA/SCANNER MODELO (B169) 

 

  

 Componente padrão Código da 
máquina 

Comentários 
Copiadora [M] B169  

Unidade Impressora/Scanner —   
Placa de Controle GW [D] —   
Cartão SD [J] —  •  Programas de aplicação 
128-MB de Memória [K] —   
Placa Interface USB [I] —   

1 

Painel Multifunção [N] —   
 
 Componente opcional Código da 

máquina 
Comentários 

ADF B696  
Alimentadora [A] —   

2 

Mesa original [B] —   
3 Unidade alimentadora de papel 500 

folhas[L] 
B421  

4 PostScript 3 [C] B681  
5 Placa de Interface IEEE 1394 [E] B581  
6 Placa de interface IEEE 1284  [F] B679  
7 Placa de Interface LAN sem fio [G] B682  
8 Placa de interface Bluetooth [H] G377  
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COPIADORA/FAX MODELO  (B168)  

[A] [H] 

[C] 

[D] 

 

 Componente padrão Código da máquina Comentários 
Copadora [F] B168  

ADF —   
Alimentadora [A] —   
Mesa original [B] —   

Unidade de Fax —   
Placa de controle GW [D] —   
Unidade de controle do Fax [C] —   

1 

Painel multifunção [G] —   
 
 Componente opcional Código da máquina Comentários 

2 Unidade de alimentação de papel 500 [E] B421  
3 Handset [H] B433 •  Somente para a América do Norte 
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MODELO MFP (B130) 
 

[A] 

[P] 

/[C]     [D] 

[ L ] [ K ]  
  

 Componente padrão Código da 
máquina 

Comentários 
Copiadora[N] B130  

ADF —   
Alimentadora [A] —   
Mesa original [B] —   

Unidade de Fax/Impressora/Scanner  —   
Placa de controle do GW [D] —   
Unidade de controle do Fax [E] —   
Cartão SD [K] —  •  Programas de aplicação 
Memória de 128-MB [L] —   
Placa de interface USB [J] —   

1 

Painel multifunção [O] —   
 
 Componente opcional Código da máquina Comentários 

2 Unidade de alimentação de papel 500 folhas [M] B421  
3 PostScript 3 [C] B681  
4 Placa de interface IEEE 1394 [F] B581  
5 Placa de interface IEEE 1284 [G] B679  
6 Placa de interface LAN sem fio [H] B682  
7 Placa de interface bluetooth [I] G377  
8 Handset [P] B433 • Somente para a América do Norte 
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OPÇÃO  

UNIDADE DE IMPRESSORA/SCANNER 

Ver o Manual de Serviço da Unidade de Impressora/Scanner. 

ADF 
O mesmo do padrão ADF (ver 1.4) 
UNIDADE ALIMENTADORA 
DE PAPEL 

Tamanhos do papel: 

Peso do papel: 

Capacidade da bandeja:  
 
Sistema de alimentação 
de papel: 

Fonte de alimentação: 

Consumo de energia: 

 

Peso: 

Tamanho(LxPxA) :  

A4 SEF, 81/2" x 11" SEF, 81/2" x 13" SEF, 
8i/2"x14"SEF  

60-90 g/m2, 16-24 lb. 

 

500 folhas (80 g/m2, 21 lb.) x 1 bandeja 

 

Cilindro de alimentação e suporte de fricção 

 

24 Vdc e 5 Vdc, da copiadora. Se o aquecedor de bandeja 
opcional estiver instalado, a copiadora também fornece Vac 
(120 Vac ou 220-240 Vac). 

Máximo:   15 W (excluindo o aquecedor de bandeja 
opcional) 

Média: 14 W (excluindo aquecedor de bandeja opcional) 

Não exceder 6kg(13.2. lb.) 

 

430 x 414 x 140 mm (16.9" x 16.3" x 5.5") 
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ESPECIFICAÇÕES (B044/B045/B046) 

ESPECIFICAÇÕES GERAIS 

Configuração: 
Processo de cópia: 
Originais:  

Tamanho do original: 

Tamanho do papel  para 
cópia: 

 

 

 

Peso do papel de cópia: 

Taxas de reprodução: 

De mesa 
Sistema de transferência eletrostática a seco 
Folha/Livro 

Máximo 
A4/8i /2"x11" 
A4/8i/2"x14"(ADF)  

Máximo 
A4 SEF / 81/2" x 11" SEF (bandeja de papel da 
copiadora) 
A4 SEF / 81/2" x 14" SEF (de passagem) 
A4 SEF / 81/2" x 14" SEF (bandeja de papel  opcional) 

Mínimo 
A5 LEF / 81/2" x 51/2" LEF (bandeja de papel da  
copiadora) 
A6 SEF/ 81/2" x 51/2" (de passagem) 
A4 SEF / 81/2" x 11" SEF (Unidade de bandeja de papel 

opcional) Tamanhos de customização na bandeja de 
passagem: 

Largura: 90-216 mm (3.5" - 8.5") 
Comprimento: 140 - 356 mm (5.5" - 14.0") 

Bandeja de papel da copiadora; bandeja de papel opcional: 
60-90 g/m2, 16-24 lb.  
De passagem: 
60-157 g/m2, 16-42 lb. 

2 ampliações e 3 reduções 
 

 Versão A4 Versão LT  
Ampliação 200% 

141% 
155% 
129% 

Tamanho total 100% 100% 
Redução 93% 

71% 
50% 

93% 
78% 
65% 

Zoom:  

Fonte de energia: 

50% até 200%, em passos de 1% 

110-120 V, 60 Hz ou 220 - 240 V, 
50/60 Hz 
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ESPECIFICAÇÕES (B044/B045/B046) 

Consumo de energia: 
Máximo 
Em espera (mainframe somente) 
Em espera (com ADF, PTU) 
Quando estiver imprimindo 
Nível de energia baixa1 
Nível de energia baixa 2  
Auto desligamento 

Não acima de 1  
kW Aprox. 90 W 
Aprox. 100 W 
Aprox. 480 W 
Não acima de 50W 
Não acima de 12W 
Não acima de 2 W 

Emissão de ruído  

Nível de Potência do som  

Em espera (Mainframe /todo o sistema): Não acima de 40 dB(A) 
Em operação (Mainframe somente, sem impulso): Não acima de 62 dB(A) 
Em operação (todo o sistema): Não acima de 66 dB(A) 

Nível de pressão do som 
 

Em espera (Mainframe /todo o sistema): Não exceder 7 dB(A) 
Em operação (Mainframe somente, sem impulso): Não exceder 54 dB(A) 
Em operação (todo o sistema): Não exceder 54 dB(A) 

Dimensões (Lx P x A) 
SemADF: 468x450x371 mm (18.4" x 17.7" x 14.6") 
Com ADF:       468 x 450 x 461 mm (18.4" x 17.7" x 18.2") 

Peso 
Mainframe: 
Com ADF: 

Não exceder 20 kg (44.1 lb.) 
Não exceder 22 kg  (48.5 lb.) 

 

B129 Series/B044 Series 7-12 SM 



  

ESPECIFICAÇÕES (B044/B045/B046) 

Resolução: 600 dpi 

Velocidade de cópia no modo multicópia (cópias/minuto): 

B044, B046: 13 

B045: 

NOTA: Condições de medição: 
1) A4/8i/2"x11" 
2) 100% do tamanho  

Tempo de aquecimento: 
 
Tempo da primeira cópia 
 
 
 
 
 
 
 
Inserção do número de cópias: 
 
Densidade manual da imagem: 
 
 
Reprogramação automática: 
 
 
Auto desligamento: 

Menos de 20 segundos (a 20°C [68°F]) 

Não mais que 8 segundos  

Condições de medição 

5) A partir do estado de pronto, com o motor do espelho 
poligonal girando. 

6) A4/LT copiando 
7) Da bandeja de papel da 
copiadora 
8)100% do tamanho 

Teclado numérico, 1 a 99 (aumenta, diminui) 
 

5 passos 

 

Default é de 60 segundos. Pode ser programado de 10 a 
999 segundos com as ferramentas do usuário. 

Default é de 30 minutos. Pode ser desprogramado ou 
programado de 1 a 240 minutos com as ferramentas do 
usuário. 
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ESPECIFICAÇÕES (B044/B045/B046) 

Capacidade de papel de cópia: 
 
 
 
 
 
 
 
Capacidade da bandeja de 
cópia 
 
Reabastecimento de  Toner: 

• B045/B049: 

• B044/B046: 

Bandeja de papel: 
 250 folhas 
Unidade de bandeja de papel opcional 
(B044/B046):  
500 folhas x 1 

Bandeja de passagem: 
100 folhas (B044/B046) 1 
folha (B045) 
 
250 folhas 

 
 
  
THM (Toner Hopper Magazine) reabastecimento (260 g/ 
magazine)  
substituição do cartucho (cartucho de 230 g) 

 

Produção do Toner 
• B045/B049: 
• B044/B046: 

7k de cópias /THM (A4, 6% preto total) 
7k de cópias por frasco de toner (A4, 6% preto total) 

 

Equipamento opcional: 
 
 
 
 
 
Capacidade de Memória
 

 

• Alimentadora automática de documento 
• Unidade de bandeja de papel (disponível somente para 
B044, B046) 
• Aquecedor anti-condensação para unidade de bandeja 
de papel 

8MB Padrão; 32MB DIMM como opção 

 

B129 Series/B044 Series 7-14 SM 



  

E S P E C IF IC A Ç Õ E S  (B 0 4 4 /B 0 45 /B 04 6 ) 

CONFIGURAÇÃO DA MÁQUINA 

B 

 

Versão Item Código da máquina Letra 
C opiador
a  

C opiadora  (de passagem  de 100 fo lhas, sem  fax, sem  A D F )  B044 B 
 
 

C opiadora  (de passagem  de 1  fo lha, sem  fax, sem  A D F ) B045 B 
 
 

C opiadora (de passagem  100 fo lhas, fax, A D F) B046 B 
 
 

A D F (opção para B 044/B 045) B444 A 
 
 

Unidade de bandeja de papel (opção para B044/B046) B421 C 
 
 

32M B de m em ória (opção) G578  
 
 

A quecedor anticondensação para  un idade de bande ja  de pape l B421  
Fax C ontro le do fax (opção para B044/B045) B465  
 
 

Handset (opção) B433 D 
Im pressor
a 

C ontro le da im pressora (opção) B441  
 
 

NIB (opção) B430  
 
 

32M B de m em ória (opção) G578  
 
 

64M B de m em ória (opção) G579  
 
 

128M B de m em ória (opção) G580  
 
 

PS2 (opção) B431  
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ESPECIFICAÇÕES (B044/B045/B046) 

EQUIPAMENTO OPCIONAL 

ADF 

Tamanho original: 

Peso original: 

Capacidade da mesa: 

Posição padrão original: 

Separação: 

Transporte original: 

Ordem da alimentação original: 

Leque de reprodução: 

Fonte de energia: 

Consumo de energia: 

Dimensões (Lx P x A): Peso: 

Tamanhos padrão 

A4 a A5; 81/2" x 14" a 81/2" x 51/2" Tamanhos fora 

do padrão: 

Largura máx: 216 mm 

Largura mín: 140 mm 

Comprimento máx.: 356 mm 

Comprimento mín: 140 mm 

52-105 g/m2 (14-28 lb.)  

30 folhas (80 g/m2, 21 lb.) 

Centro 

FRR 

Transporte por cilindro 

A partir do original de cima 

50 - 200% 

24 e 5 Vdc da copiadora 

Não excede 50 W quando em funcionamento Não excede 1.2 
W quando em espera 

110 x 360 x 95 mm (4.3" x 14.2" x 3.7") 2 kg (4.4 lb) 

 

BANDEJA DE PAPEL 

Tamanhos do papel: 

Peso do papel: 

Capacidade da bandeja: 

Sistema de alimentação de papel: 

Fonte de energia: 

Consumo de energia: 

Peso: 

Tamanho (LxPxA) :  

A4 SEF, 81/2" x 11" SEF, 81/2" x 13" SEF, 
8i /2"x14"SEF  

60-90 g/m2, 16-24 lb.  

 

500 folhas (80 g/m2, 21 lb. ) x 1 bandeja 

 

Cilindro de alimentação e suporte de fricção 

 

24 Vdc e 5 Vdc, da copiadora. Se o aquecedor de bandeja opcional estiver 
instalado, a copiadora também fornece Vac (120 Vac ou 220 - 240 Vac). 

Máximo: 15 W (excluindo aquecedor de bandeja opcional) 

Média: 14 W (excluindo aquecedor de bandeja opcional) 

Não excede 6 kg (13.2. lb.) 

 

430 x 414 x 140 mm (16.9" x 16.3" x 5.5") 
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TAMPA EXTERNA 

 1.    SUBSTITUIÇÃO E AJUSTE 

1.1    TAMPA EXTERNA 

1. Abertura da tampa superior [A]. 

2. Tampa frontal [B] (I3 x 1) 

3. Tampa traseira [C] (^x 1) 

1.2   MESA DE ORIGINAIS 

ATENÇÃO: Não danifique as travas na base. 
 

1. Abra a tampa do cilindro impressor [A] (quando o corpo principal do ADF for mantido 
instalado). 

2. Empurre devagar a mesa de originais [B] para a esquerda, e solte as três 
travas na base. 

Reinstalação 

Tenha cuidado para não danificar as três travas na base. Certifique-se de que a 
área de contato ao redor de cada trava esteja embutida na tampa (consulte 1.5.2). 
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CILINDRO 

1.3   CILINDRO 

1.3.1  CILINDRO DE CAPTURA 

 

1. Abra a tampa superior [A]. 

2. Unidade de al imentação [B](^)x1) 

 

3. Anel E [C] 

4. Solte o gancho [D]. 

5. Eixo [E] 

6. Cilindro de captura [F] 
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CILINDRO 

1.3.2 CILINDRO DE 
ALIMENTAÇÃO 

1. Unidade de alimentação (consulte 
1.3.1) 

2. Anel E [A] 

3. Ao empurrar o eixo [B] para a 
esquerda, gire o eixo devagar. O 
pino [C] sai da abertura do suporte 
[D]. 

4. Solte o gancho [E] e puxe o eixo para 
a esquerda. 

5. Alimente o cilindro [F]. 

1.3.3 CILINDRO DE SEPARAÇÃO 
[C]      \[D] 

1. Unidade de alimentação (consulte 1.3.1) 

2. Abra a tampa central [A]. 

3. Conjunto do cilindro de separação [B] (1 gancho) 

4. Gancho [C] 

5. Cilindro de separação [D] 

SM B696 
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MOTOR DO ADF 

1.4   MOTOR DO ADF 

1. Tampa traseira (consulte 1.1). 

2. Empurre a alavanca [A] e 
levante o ADF [B]. 

 

 

3. Tampa do motor [C] (I3 x 1) 

4. Cabo terra [D] ( ^ x i )  

5. Chave de abertura da unidade 

[E] 

6. Motor do ADF (com suporte) [F] 
(npx1,  l3x2) 

 

 

7. Engrenagens [G][H] 

8. Suporte do motor [I] (I3 
x 2) 
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MOTOR DO ADF 

9.   Motor do ADF [A] (I3 x 2) 

 

 

 

 

Remontagem 

Verifique se a correia de temporização 
[A] está na engrenagem de 
acionamento [B]. 

[A]- 

SM B696 

 

 

5 



  

MECANISMO DE ALIMENTAÇÃO 

1.5   MECANISMO DE ALIMENTAÇÃO 

 
1. Tampa frontal (consulte 1.1) 

2. Retentor [A] (I3 x 2) 

3. Mecanismo de alimentação [B] (^ x 1) 

1.6   SENSOR 

 

1. Unidade de alimentação (consulte 1.3.1) 

2. Três tampas [A] (símbolo x 2) 
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SENSOR 

 

3. Sensor do conjunto de originais [A] (nj* x 1) 

4. Sensor de registro de originais [B] (np x 1) 

 

5.   Sensor de abertura da guia [C] (nj* x 1) 
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VIDRO DE EXPOSIÇÃO DO ADF 

1.7   VIDRO DE EXPOSIÇÃO DO ADF 

1. Empurre a alavanca e levante o ADF 
(consulte 1.4). 

2. Guia de saída de originais [A] (I3 x 3) 

3. Vidro de exposição do ADF [B] 
 
Remontagem 
Os suportes em ambas as 
extremidades indicam o lado superior. 
Coloque o vidro de exposição do ADF 
de modo que estes suportes sejam vistos na 
parte superior do vidro de exposição do ADF. 

1.8   PLACA DE CONEXÃO DO ADF 

1. Tampa da placa de memória [A] (símbolo x 1) 

2. Tampa traseira da copiadora [B] (símbolo x 5) 
 

3. Proteção da placa de conexão do 
ADF [C] 
{  símbolo x2)  

4. Placa de conexão do ADF [D] 
(AH símbolo x 2) 

B696 SM 
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AJUSTE DE IMAGEM DO ADF 

1.9   AJUSTE DE IMAGEM DO ADF 

NOTA: Estas informações também poderão ser encontradas na seção 3.14.3 do Manual de 
Serviço principal. 
Execute o procedimento de ajuste nesta seção SOMENTE quando o ADF 
estiver instalado na copiadora. 

1. Faça uma mesa de teste temporário [A], conforme 
indicado no diagrama. Para tanto, utilize papel A4/8.5 
x 11". 

2. Coloque a mesa de teste temporário no ADF. 

3. Faça uma cópia. 

4. Meça a distância entre a borda lateral da área de 
imagem e a borda lateral do papel 
[A]. 

NOTA: O diagrama mostra o papel na bandeja de cópia. Note que o papel 
sai com a face para baixo. 

[A] 
5. Ajuste o registro lado a lado (Registro Lado a  

Lado/Frente: SP6-006-001). A área de imagem 
move-se para o lado posterior da copiadora quando 
for especificado um valor maior. 
 

6. M e ç a  a  d i s t â n c ia  e n t r e  a  b o r d a  a n t e r i o r  d a  
á r e a  d e  im a g e m  e  a  b o r d a  a n t e r i o r  d o  p a p e l  
[B ] .  
 
7 .  A j u s t e  o  r e g i s t r o  d a  b o r d a  a n t e r i o r  
( R e g is t r o  C o n d u t o r :  S P 6 - 0 0 6 - 0 0 2 ) .  A  á r e a  d e  im a g e m  m o v e - s e  p a r a  o  l a d o  d i r e i t o  d a  
c o p ia d o r a  q u a n d o  f o r  e s p e c i f i c a d o  u m  v a lo r  m a io r .  

8. M e ç a  a  d i s t â n c i a  e n t r e  a  b o r d a  p o s t e r i o r  d a  á r e a  d e  im a g e m  e  a  b o r d a  p o s t e r i o r  d o  
p a p e l  [ C ] .  

9. A j u s t e  a  á r e a  a p a g a d a  n a  b o r d a  p o s t e r i o r  ( A p a g a m e n t o  d e  F u g a :  S P 6 - 0 0 6 - 0 0 3 ) .  

10. C o m p a r e  a  c ó p i a  c o m  o  o r i g i n a l .  

11. A j u s t e  a  a m p l i a ç ã o  d e  e s c a n e a m e n t o  s e c u n d á r i o  ( S P 6 - 0 0 6 - 0 0 5 ) .  A  e s p e c i f i c a ç ã o  é  

± 1 . 0 % .  
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VISÃO GERAL 

 2.    DESCRIÇÕES DETALHADAS 

2.1   VISÃO GERAL 

2.1.1  COMPONENTE MECÂNICO 

 

 

1. Cilindro de alimentação 
2. Apalpador do sensor do conjunto de 

originais 
3. Cilindro de captura 
4. Cilindro de saída de originais 
5. Mesa de originais 

 

6. Vidro de exposição 
do ADF 

7. Placa branca 
8. 2º cilindro de transporte 
9. Cilindro de separação 
10. 1º cilindro de transporte 
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VISÃO GERAL 

2.1.2 COMPONENTE ELÉTRICO 

 

1. Mecanismo de alimentação 
2. Sensor de registro de originais 
3. Sensor de abertura da 
guia 

 

4. Motor do ADF 
5. Chave de abertura da 

unidade 
6. Sensor do 
conjunto de originais 
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VISÃO GERAL 

2.1.3 LAYOUT DE ACIONAMENTO 

 

 

1. 1º cilindro de transporte 

2. Motor do ADF 

3. 2º cilindro de 

transporte 

4. Cilindro de saída 

 

5. Cilindro de separação 

6. Mecanismo de 

alimentação 

7. Cilindro de alimentação 

8. Cilindro de captura 

 

B696 12 SM 

 



  

CONEXÃO DE CIRCUITO 

2.2   CONEXÃO DE CIRCUITO 

A tabela abaixo ilustra os conectores que ligam cada componente à BICU. Os 
conectores CN303 a CN307 ligam cada componente à placa de conexão do 
ADF. Os conectores CN302 e CN301 ligam a placa de conexão do ADF à 
BICU. 

 

ADF 
Componente Placa de conexão 

BICU 

Motor do ADF CN303 CN302 CN109 
Sensor do conjunto de originais 
Sensor de registro de originais 
Sensor de abertura da guia 

CN305 

Mecanismo do ADF CN306 
Chave de abertura da unidade CN307 

CN301 CN110 

2.3   DETECÇÃO DE ORIGINAIS 

[A]       /[B] 

 

Ao se colocar um original na mesa de originais, o original empurra para baixo o 
apalpador [A] do sensor do conjunto de originais [B]. (Se a copiadora estiver no 
modo de Economia de Energia, será automaticamente recuperada neste momento.) 
NOTA: O ADF não escaneia o verso do original. O ADF não detecta tamanhos de 

papel. 
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TRANSPORTE DE PAPEL 

2.4   TRANSPORTE DE PAPEL 
2.4.1  CAPTURA E ALIMENTAÇÃO 
O motor do ADF [D] aciona a 
mecanismo de alimentação [F]. A 
mecanismo transmite a potência de 
acionamento ao eixo do cilindro de 
alimentação [A] quando ele estiver 
ligado, e não transmite potência de 
acionamento quando estiver 
desligado. O cilindro de captura [C] 
permanece longe do original quando 
não estiver transportando o original. 
Quando a tecla de partida for 
pressionada, o motor do ADF 
começa a girar em sentido horário 
(visto a partir da frente da máquina). A 
mecanismo de alimentação é ligada. O eixo do cilindro de alimentação 
começa a girar no sentido horário. Quando é conectado ao eixo do cilindro 
de alimentação, o cilindro de captura desce para o original e o apanha. O 
cilindro de alimentação [B] transporta o original para o 1º cilindro de 
transporte [G]. 

 

2.4.2 SEPARAÇÃO 

O motor do ADF aciona o cilindro de separação [E]. O cilindro de separação 
gira em sentido anti-horário quando o motor do ADF estiver em operação. 

2.4.3 REGISTRO 

Os cilindros a seguir transportam os originais ao sensor de registro de originais: 

1. Cilindro de captura 

2. Cilindro de alimentação 

3. 1º cilindro de transporte 

4. 2º cilindro de transporte 
Quando um original alcança o sensor de registro de originais, o motor do ADF pára 
de funcionar e o mecanismo de alimentação é desligada. Nenhum cilindro será girado 
até que o scanner atinja a condição de “pronto”. Quando o scanner estiver pronto, o 
motor do ADF começa a girar. O 1º e 2º cilindros de transporte (e o cilindro de 
separação) começam a girar, a fim de transportar o original. O mecanismo de 
alimentação não é ligada. Não é transmitida potência de acionamento aos cilindros 
de captura e alimentação. 
NOTA: Embora não seja transmitida potência de acionamento aos cilindros de 

captura e alimentação, estes cilindros continuam a funcionar. Eles se movem 
com os originais à medida que estes são transportados. 
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CORREÇÃO 

2.5   CORREÇÃO 

2.5.1 CORREÇÃO DE NÍVEL BRANCO 

Enquanto o ADF está funcionando, o scanner conduz a correção de nível branco. Quando 
um original alcança o sensor de registro de originais, o motor do ADF pára por pouco 
tempo. O scanner verifica o pico branco toda vez que o ADF transportar um original. 

2.5.2 CORREÇÃO DE SOMBREAMENTO 

O scanner conduz a correção de escaneamento a cada 10 originais. O motor do ADF pára 
e espera para que o scanner conduza a correção de sombreamento. 

2.6   CHAVE DE ABERTURA DA UNIDADE E SENSOR DE 
ABERTURA DA GUIA 

 

O sensor de abertura da guia [A] está ligado enquanto a guia do ADF estiver 
aberta. A chave de abertura da unidade [B] está ligada quando a unidade do ADF 
for erguida. O scanner não opera quando qualquer um deles estiver ligado, e 
indicará uma mensagem. 
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Unidade de fax 
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INICIALIZANDO FACSIMILE 

 1.    INSTALAÇÃO 

1.1    INICIALIZANDO O FACSIMILE 

Inicializando o Programa de Aplicativo 

Quando vc pressiona a tecla Fax pela primeira vez após a instalação, ocorre um 
erro. Este nao é um problema funcional. Pressione OK. O fax inicia seu programa 
de inicialização. 

NOTA: Se ocorrer um outro erro após a inicialização, isto pode ser um problema 
funcional. 

Inicializando o Catálogo de Endereços  

Após você alterar a configuração ramal/externo, desligue e ligue a chave de 
energia principal (símbolo 2.3). 
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OPTIONAL HANDSET 

1.2   FONE OPCIONAL  

O fone opcional é somente para o modelo para a América do Norte. 

1.2.1 VERIFICAÇÃO DE ACESSÓRIO 

Verifique que você tem os componentes e acessórios. 
 

Nº  Descrição  Quantidade 
1 Fone 1 
2 Gancho do fone 1 
3 Parafusos  2 
4 Manual do fone  1 

NOTA: O suporte do fone não está incluído no kit de fone opcional. O suporte é 
fornecido como um acessório da copiadora. 
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OPTIONAL HANDSET 

1.2.2 PROCEDIMENTO DE 
INSTALAÇÃO  
1. Fixe o suporte do fone [A] 

(símbolo x2). 
NOTA: O suporte é um acessório da 

copiadora. 

2. Remova a etiqueta [B] do gancho do 
fone [C]. 

3. Fixe o gancho ao suporte  
(símbolo x2). 

4. Recoloque a etiqueta. 

 

 

 

5. Coloque o fone [D] no gancho. 

6. Conecte o cabo [E] na saída TEL 
no lado esquerdo da copiadora. 
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CÓDIGOS DE ERRO 

2.   DEFEITOS  

2.1    CÓDIGOS DE ERRO 

Quando ocorre um erro de comunicação, tente novamente estabelecer a 
comunicação. Se o erro se repetir, veja as tabelas abaixo e resolva o problema. Note 
que alguns códigos de erro somente são encontrados nos relatórios impressos. 
 

Código Significado Causa / Ação sugeridas  
0-00 DIS/NSF não detectado em 

40s após o Iniciar ser 
pressionado 

•  Verifique a conexão de linha. •    A máquina no 
outro terminal pode ser incompatível. •    Substitua 
o FCU. •    Verifique o DIS/NSF com um 
osciloscópio. •   Se o sinal rx estiver fraco, pode ser 
uma linha ruim. 

0-01 Recebido um DCN 
inesperadamente  

•  A outra parte está sem papel ou está com papel 
preso na impressora. •  A outra parte pressionou 
Interromper durante a comunicação. 

0-03 Modem incompatível no 
outro terminal  

• O outro terminal é incompatível. 

0-04 CFR ou FTT não 
recebidos após o 
treinamento do modem 

• Verifique a conexão de linha •  Tente alterar o nível 
tx e/ou  as configurações do equalizador do cabo. •    
Substitua o FCU. •  O outro terminal pode estar com 
defeito; tente enviar para outra máquina. • Se o sinal 
rx estiver fraco ou com falha, pode ser uma linha 
ruim. Referência cruzada •    Nível Tx - NCU 
Parâmetro 01 (PSTN) •    Equalizador de cabo – 
Chave G3 07 (PSTN) •    Parâmetros Tx dedicados – 
Item 4 

0-05 Mal-sucedida após 
treinamento do modem a 
2400 bps 

•  Verifique a conexão de linha. • Tente ajustar o 
nível tx e/ou o equalizador de cabo. • Substitua o 
FCU. •    Verifique se há problemas de linha. 
Referências cruzadas •  Verifique o código de erro 
0-04. 

0-06 O outro terminal não 
responde ao DCS 

• Verifique a conexão de linha. • Tente ajustar o 
nível tx e/ou as configurações do equalizador de 
cabo. •  Substitua o FCU. •    O outro terminal pode 
estar com defeito ou ser incompatível; tente enviar 
para outra máquina. • Verifique se há problemas de 
linha. Referências cruzadas •  Veja o código de erro 
0-04. 
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CÓDIGOS DE ERRO 
 

Código Significado Causa / Ação Sugeridas 
0-07 Não houve resposta do outro 

terminal pós-mensagem 
depois de uma página ter 
sido enviada  

• Verifique a conexão de linha. • Substitua o FCU. 
• O outro terminal pode estar com papel preso ou 
estar sem papel. • O usuário do outro terminal pode 
ter desconectado a ligação. • Verifique se há uma 
linha ruim. • O outro terminal pode estar com 
defeito; tente enviar para outra máquina. 

0-08 O outro terminal enviou um 
RTN ou PIN após receber 
uma página, porque havia 
muitos erros  

• Verifique a conexão de linha. • Substitua o FCU. 
•   O outro terminal pode ter papel preso, ou estar 
sem papel, ou problemas de espaço na memória. • 
Tente ajustar o nível tx e/ou as configurações do 
equalizador de cabo. • O outro terminal pode ter 
um modem/NCU/FCU com defeito; tente enviar 
para outra máquina. • Verifique se há problemas na 
linha e barunho. Referências cruzadas •   Nível tx 
- Parâmetro 01 NCU (PSTN) • Equalizador de 
cabo – Chave G3 07 (PSTN) • Parâmetros Tx 
Dedicados - Item 4 

0-14 Recebido código de resposta 
pós-mensagem fora do 
padrão  

• Terminal remoto com defeito ou incompatível; 
tente enviar para outra máquina. • Linha com 
barulho: reenviar. • Tente ajustar o nível tx e/ou as 
configurações do equalizador de cabo. • Substitua 
o FCU. Referências cruzadas • Veja código de 
erro 0-08. 

0-15 O outro terminal não é 
capaz de funções 
específicas. 

O outro terminal não é capaz de aceitar as 
seguintes funções, ou a memória do outro terminal 
está cheia. • rx confidencial • Função de 
transferência • SEP/SUB/PWD/SID 

0-16 CFR ou FTT não detectado 
após o treinamento do 
modem para modo de 
transferência ou confidencial  

• Verifique a conexão de linha. • Substitua o FCU. • 
Tente ajustar o nível tx e/ou as configurações do 
equalizador de cabo. • O outro terminal pode ter 
desconectado, ou pode estar com defeito; tente 
enviar para outra máquina. • Se o sinal rx for muito 
baixo, pode haver um problema de linha. 
Referências cruzadas • Veja código de erro 0-08. 
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C Ó D IG O S  D E  E R R O  
 

Código Significado Causa / Ação Sugeridas 
0-17 A com unicação fo i 

in terrom pida pressionando-
se o botão Inte rrom per. 

S e o botão Interrom per não fo i p ressionado e este 
e rro continuar a ocorrer, substitua  o pa ine l de  
operações. 

0-20 D ados do fax não recebidos 
dentro de 6s do novo 
tre inam ento  

•    V erifique  a  conexão de  linha . •    S ubstitua  o 
FC U . •  V erifique  se há  prob lem as na  linha . • Tente  
ligar para  ou tra m áqu ina  de  fax. •  Tente a justa r o 
tem po de reconstrução pa ra  a p rim e ira linha  e/ou a 
configuração do equalizador de cabo rx. 
Referências cruzadas •  Tem po de recons trução – 
C have G 3 0A , b it 6  •    E qua lizado r de  cabo rx  – 
C have G 3 07 (P S T N ) 

0-21 S inal E O L (final de linha) 
do outro te rm inal não 
recebido em  5s após o 
s inal E O L anterio r 

•  V erifique  as conexões en tre o  FC U  e  a  linha . •  
V erifique  se  há  barunho de  linha  ou  ou tros  
prob lem as com  a linha . •  S ubs titua  o  FC U . • A  
m áqu ina  rem ota  pode es tar com  defe ito  ou  pode te r 
desconectado. Referências cruzadas •  In te rva lo  
m áx im o entre  os  E O Ls e  en tre  as  es tru tu ras  E C M  – 
C have B it G 3 0A , b it 4  

0-22 O  sinal do outro te rm inal 
fo i in te rrom pido por tem po 
de queda do m odem  
portador m aior do que o 
aceitável (padrão: 200m ) 

•  V erifique  a  conexão de  linha . •  S ubs titua  o  FC U . •  
Term ina l rem oto  defe ituoso. •  V erifique  se  há  
baru lho  na  linha  ou  ou tros  prob lem as de  linha . •  
Tente  a justa r o  tem po de queda do m odem  portador 
ace itável. Referências cruzadas • tem po de queda 
do m odem  portador ace itável – C have G 3 0A, bits 0 e 
1 

0-23 M uitos erros durante o 
recebim ento  

•  V erifique  a  conexão de  linha . •  S ubs titua  o  FC U . •  
Term ina l rem oto  defe ituoso. •  V erifique  se  há  baru lho  
na  linha  ou  ou tros prob lem as de linha . •  Tente  ped ir 
ao  ou tro te rm ina l para  a justa r seu  nível tx . •    Tente 
a justa r a  configuração do  equa lizador de  cabo rx e /ou  
os c rité rios de  erro  rx . Referências cruzadas •  
E qua lizador de  cabo rx  – C have G 3 07 (P S T N ) •    
C rité rios  de  e rro  rx  – C have de  com unicação 02 , b its  
O e 1 

0-30 O  outro te rm ina l não 
responde ao  N S S(A) no 
m odo de protocolo curto A I 

•    V erifique  a  conexão de  linha . •    Tente a justa r o 
n íve l tx  e/ou  as configurações do  equa lizador de  
cabo. •    O  ou tro  te rm ina l pode não ser com patíve l. 
Referências cruzadas •    P a râm etros  tx  ded icados 
– Item  4  
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C Ó D IG O S  D E  E R R O  
 

Código Significado Causa / Ação Sugeridas 
0-32 O  outro te rm ina l env iou  um  

D C S, que continha funções 
que a m áquina recebedora 
não podia p rocessar. 

•    V erifique  um a lis ta  de  exclusão de protocolos. •    
P eça à ou tra  parte  que contate  o fabrican te . 

0-52 Polaridade a lterada 
durante a com unicação  

•    V erifique  a  conexão de  
linha . Tente  novam ente a  
com unicação. 

0-70 O  m odo de com unicação 
espec ificado em  C M /JM  não 
estava d isponível (te rm ina l 
cham ando e cham ado V .8) 

•    O  ou tro  te rm ina l não tem  um  m odo de 
com unicação com patíve l (por exem plo , o  ou tro  
te rm ina l e ra  um  m odem  de dados V .34  e  não um  
fax m odem .) •  U m  arqu ivo  tx  polling   rx  não es tava  
pron to  no  ou tro  te rm ina l quando o  rx  fo i in ic iado 
pe lo  te rm ina l que faz a  cham ada. 

0-74 O  term inal que faz a cham ada 
voltou ao m odo T .30  porque 
e le não pôde de tectar o 
A N S am  após envia r o C I. 

•  O  te rm ina l que faz a cham ada não pôde de tectar o  
A N S am  dev ido  a baru lho , e tc. •  O  A N S am  era  m uito 
curto  para  de tectar. •  V erifique  a conexão e  cond ição 
da  linha . •  Tente fazer um a cham ada para  ou tro fax  
V .8 /V .34 . 

0-75 O  term inal cham ado voltou 
ao m odo T .30 , porque não  
pôde de tectar um  C M  em  
resposta ao A N S am  (excesso 
de espera A NS am ). 

• O  te rm ina l não pôde de tectar o A N S am . • 
V erifique  a  conexão e  cond ição da  linha . •  Tente  
receber um a cham ada de ou tro fax V .8 /V .34 . 

0-76 O  term inal que faz a cham ada 
voltou ao m odo T .30 , porque 
e le não pôde de tectar um  JM  
em  resposta a um  C M  
(excesso de espera CM ). 

•    O  te rm ina l cham ado não pôde de tectar um  C M  
dev ido  a baru lho , etc. •    V erifique  a  conexão e  a 
cond ição da  linha . •    Tente  fazer um a cham ada para  
um  outro  fax V .8 /V .34 . 

0-77 O  term inal cham ado voltou 
ao m odo T .30 , porque não 
pôde detectar um  C J em  
resposta a um  JM  (excesso 
de espera JM ). 

•    O  te rm ina l que faz a  cham ada não pôde de tectar 
um  JM  dev ido  a baru lho, e tc. •  U am  rede que tem  
um a ex tensão de  banda es tre ita  não pode passar 
um  JM  para o outro te rm inal. • V erifique  a  conexão e  
a  cond ição da  linha . •  Ten te receber um a cham ada 
de um  outro fax V .8/V .34 . 

0-79 O  term inal cham ado detec tou 
um  C I enquanto esperava um  
sinal V .21. 

V erifique  se  há  baru lho  na  linha  ou  ou tros 
prob lem as de  linha . S e esse erro ocorrer, o te rm inal 
cham ado volta ao m odo T.30. 

0-80 A linha fo i desconectada 
dev ido  a excesso de espe ra  
na  fase  2 do  V .34  – linha  
prob ing . 0-81 A linha  fo i desconectada 
dev ido  a excesso de espe ra  
na  fase  3 do  V .34  – 
tre inam ento  do  equa lizador. 

0-82 A linha  fo i desconectada 
devido a um  excesso de 
espera na fase 4 do V .34 – 
in ic ia lizaçao do  cana l de  
contro le . 

•    O  tem porizador de proteção exp irou  enquanto  
essas  fases  es tavam  in ic iando. B aru lho  fo rte , 
ex tensão de  banda es tre ita , ou  n íve l de  s ina l ba ixo  
podem  causar esses  erros . S e esses  erros  
ocorrerem  no te rm ina l transm issor: •  Tente  fazer 
um a cham ada m ais ta rde . •  Tente utiliza r um  m odem  
V . 17 ou um  m ais lento utilizando parâm etros tx  
dedicados. •  Tente  aum en tar o n íve l tx . •  Tente  
a justa r a  configuração do  equa lizador de  cabo tx . 
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CÓDIGOS DE ERRO 
 

Código Significado Causa / Ação Sugeridas 

0-83 A linha foi desconectada devido a 
excesso de espera na seqüência de 
reinicialização do canal de controle 
V.34. 

Se esses erros ocorrerem no terminal recebedor: • Tente 
ajustar a configuração do equalizador de cabo rx. •   Tente 
aumentar o nível tx. • Tente utilizar um modem V. 17 ou mais 
lento se o mesmo erro for freqüente quando estiver recebendo 
de diversos remetentes. 

0-84 A linha foi desconectada devido a 
sinalização anormal na fase 4 do 
V.34 – inicialização do canal de 
controle. 

• O sinal não parou dentro de 10s. • Desligue a máquina, 
então ligue novamente. • Se o mesmo erro for freqüente, 
substitua o FCU. 

0-85 A linha foi desconectada devido a 
sinalização anormal na 
reinicialização do canal de controle 
do V.34. 

•  O sinal não parou dentro de 10s. • Desligue a máquina, e 
em seguida ligue-a novamente. • Se o mesmo erro for 
freqüente, substitua o FCU. 

0-86 A linha foi desconectada porque o 
outro terminal solicitou uma taxa de 
dados utilizando um MPh que não 
estava disponível na taxa de 
símbolo atualmente selecionada. 

• O outro terminal era incompatível. • Peça à outra parte para 
contatar o fabricante. 

0-87 O canal de controle iniciou após um 
canal primário não ter obtido 
sucesso. 

• O terminal recebedor reiniciou o canal de controle porque o 
recebimento de dados no canal primário não foi bem sucedido. 
• Isso não resulta em uma comunicação de erro. 

0-88 A linha foi desconectada porque 
um PPR foi transmitido / recebido 9 
(padrão) vezes dentro da mesma 
estrutura ECM. 

• Tente utilizar uma taxa de dados menor no início. • 
Tente ajustar a configuração do equalizador de cabo. 

2-10 O modem não pode entrar no modo 
tx. 

•   Substitua o FCU. 

2-11 Somente foi recebido um 
indicador de conexão V.21  

•   Substitua o FCU. 

2-12 Irregularidade no relógio do modem. •   Substitua o FCU. 

2-13 Erro de inicialização do modem  •   Desligue a máquina, em seguida ligue-a novamente. •   
Substitua o FCU. 

2-23 Erro de reconstrução ou 
compressão JBIG 

•   Desligue a máquina, em seguida ligue-a novamente. 

2-24 Erro JBIG ASIC  •   Desligue a máquina, em seguida ligue-a novamente. 

2-25 Erro de reconstrução de dados 
JBIG (erro BIH) 

2-26 Erro de reconstrução de dados 
JBIG (erro de marcador de 
flutuação) 

2-27 Erro de reconstrução de dados 
JBIG (erro de marcador final) 

2-28 Erro de reconstrução de dados 
JBIG (Excesso de espera) 

•   Erro de dados JBIG •   Verifique a função 
JBIG do remetente. • Atualize o MBU ROM. 

2-50 A máquina reinicia por causa de um 
erro fatal de sistema FCU 

• Se isto for freqüente, atualize o ROM, ou substitua o FCU. 
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CÓDIGOS DE ERRO 
 

Código Significado Causa / Ação Sugeridas 
2-51 A máquina reinicia por 

causa de um erro de 
comunicação fatal 

• Se isto for freqüente, atualize o ROM, ou substitua 
o FCU. 

4-01 A corrente da linha foi cortada  •   Verifique o conector de 
linha. •   Verifique se há 
problemas na linha. •   
Substitua o FCU. 4-10 A comunicação falhou por 

causa de uma disparidade no 
Código ID (Rede Fechada) ou 
disparidade no nº de / CSI 
(Proteção contra Conexões 
Indevidas) 

• Programe corretamente os Códigos ID da 
máquina e/ou dos CSIs, e em seguida reenvie. • A 
máquina no outro terminal pode estar com defeito. 

5-00 Construção de dados 
não é possível  

•   Substitua o FCU. 

5-10 Temporizador DCR expirado  
 5-20 Armazenagem impossível por 

causa de falta de memória 
• Falta temporária de memória. • Teste a 
memória SAF. •   Substitua o FCU ou a placa 
EXMEM opcional. 5-21 Sobrecarga de memória  
 5-23 Erro de dados de 

impressora quando 
imprimindo uma 
mensagem rx confidencial 
ou uma mensagem rx 
alternativa 

•   Test the SAF memory. •   Ask the other 
end to resend the message. •   Substitua o 
FCU. 

5-25 Erro de acesso ao arquivo SAF •   Substitua o FCU. 
6-00 G3 ECM - T1 excesso de 

espera durante o recebimento 
de dados do fax  

•   Tente ajustar o equalizador de cabo 
rx. •   Substitua o FCU. 

6-01 G3 ECM – O sinal nº V.21 
foi recebido  

 
 

6-02 G3 ECM - EOR foi 
recebido  

 
 

6-04 G3 ECM - RTC não detectado  • Verifique a conexão de linha. • Verifique as 
conexões do NCU para o FCU. • Verifique se há 
uma linha ruim ou terminal remoto defeituoso. •   
Substitua o FCU. 

6-05 G3 ECM – estrutura de dados 
do fax não recebido dentro de 
18s do CFR, mas não houve 
falha na linha  

•   Verifique a conexão de linha. •   Verifique se há 
uma linha ruim ou terminal remoto defeituoso. •   
Substitua o FCU. •   Tente ajustar o equalizador de 
cabo rx. Referências cruzadas •   Equalizador de 
cabo rx – Chave 07 G3 (PSTN) 

6-06 G3 ECM – erro codificando / 
descodificando  

• FCU defeituoso. •   O outro terminal 
pode estar com defeito. 

6-08 G3 ECM - PIP/PIN recebido 
em resposta a PPS.NULL 

• O outro terminal pressionou 
Interromper durante a comunicação. •   
O outro terminal pode estar com 
defeito. 

6-09 G3 ECM - ERR recebido •   Verifique se a linha está com barulhos. •   
Ajuste os níveis tx das máquinas 
comunicantes. •   Veja código 6-05. 
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CÓDIGOS DE ERRO 
 

Código Significado Causa / Ação Sugeridas 
6-10 G3 ECM – estruturas de 

erro ainda recebidas no 
outro terminal após todas as 
tentativas de comunicação a 
2400 bps 

• Verifique se há barulho na linha. • Ajuste o nível tx 
(use parâmetro NCU 01 ou os parâmetros tx 
dedicados para aquele endereço). • Verifique a 
conexão de linha. • Terminal remoto defeituoso. 

6-21 Indicador V.21 detectado 
durante comunicação de 
modem de alta velocidade 

• O outro terminal pode estar com defeito 
ou ser incompatível. 

6-22 A máquina reinicia a 
seqüência por causa de 
uma mudança anormal no 
canal de controle V.34  

• Verifique se há barulho na linha. • Se o mesmo 
erro ocorrer com freqüência, substitua o FCU. •   
Terminal remoto defeituoso. 

6-99 Sinal V.21 não 
interrompido em 6s  

• Substitua o FCU. 

22-00 Extensão original excedeu o 
comprimento máximo de 
escaneamento  

• Divida o original em mais do que uma página. • 
Verifique a resolution utilizada para o 
escaneamento. Diminua a resolução do 
escaneamento se possível. • Acrescente memória 
de página adicional. 

22-01 Sobrecarga de 
memória durante o 
recebimento  

• Espere que os arquivos na fila sejam enviados. • 
Apague os arquivos desnecessários da memória. • 
Transfira os arquivos de recebimento alternativos 
para uma outra máquina de fax, se a impressora 
da máquina estiver ocupada ou não estiver 
funcionando. • Acrescente um disco duro ou um 
cartão de memória SAF opcional. 

22-02 Trabalho tx ou rx atrasado 
devido a uma desconexão 
de linha no outro terminal  

• O trabalho iniciou normalmente mas não 
terminou normalmente; os dados podem ou 
não ter sido recebidos inteiramente. • Reinicie 
a máquina. 

22-04 A máquina não pode 
armazenar dados recebidos 
no SAF 

• Atualize o ROM • 
Substitua o FCU. 

23-00 Excesso de espera de 
leitura de dados durante a 
construção  

• Reinicie a máquina. • 
Substitua o FCU 

25-00 A software da máquina 
reinicia após a ocorrência de 
um erro de transmissão fatal. 

• Atualize o ROM • 
Substitua o FCU. 

F0-xx Erro de modem V.34  • Substitua o FCU. 

 

Unidade de fax 

 

10 

 

SM 



  

FAX SC CÓDIGOS 

2.2   CÓDIGOS SC DO FAX  

2.2.1 SC1201 

O SC1201 indica um erro irrecuperável. A unidade de fax não funciona até que 
você inicialize o SRAM. Quando você o inicializa, todos os dados e 
configurações SP especificados pelo usuário são perdidos. Não há maneira de 
recuperar esses dados. O SC1201 pode ser gerado sob qualquer das seguintes 
circunstâncias: 
• A bateria do backup SRAM acabou. 
• A chave da bateria do backup SRAM está aberta. 
• A SRAM no MBU está fisicamente com defeito. 

2.2.2 OUTROS CÓDIGOS SC  

O FCU reinicia automaticamente por padrão. Os dados na memória SAF são 
guardados. Quando você quiser impedir essa reinicialização automática, mude o 
Bit 7 da Chave do Sistema 1F (•  3.2.1). O FCU mostra um código SC e não 
funciona até que você o reinicie. Para reiniciá-lo, faça conforme a seguir (qualquer 
uma delas): 
• Mantenha pressionadas as teclas 7 e 9 até que o FCU seja reiniciado (por 
aproximadamente 10 segundos). 
• Desligue e ligue a máquina. 

2.2.3   TABELA DE CÓDIGOS SC DO FAX  

A tabela relaciona os códigos SC gerados na unidade de fax. 
 

Chave 1F do 
Sistema e Display 

Código Descrição Contramedida 

Bit 7 = 0 Bit 7 = 1 
1101 Erro FCU  Reinicie o FCU (•  2.2.2). (Nenhuma*) 
1201 Erro irrecuperável  Initialize o SRAM (•  2.2.1). Chamada de 

serviço 

1299 
1305 
1310 
1311 
1312 
1401 
1405 

Erro de Software  Reinicie o FCU (• 2.2.2). (Nenhuma*) 

Código SC  

* Reinicia automaticamente  

A tabela relaciona o código SC gerado no controlador da copiadora. 
 

Código Descrição Contramedida Código Detalhado 
820 Erro MBU (A ligação  Programe a ligação  Os seguintes códigos são mostrados: 

 foi perdida.) (no MBU)  • SC:     820 
  Corretamente. •  código: 612 
   • detail: 40000000 
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C A T Á L O G O  D E  E N D E R E Ç O S  IN C O R R E T O  

2.3   CATÁLOGO DE ENDEREÇOS INCORRETO 

Sintoma 

A configuração ramal/externo está listada incorretamente na lista do Catálogo de 
Endereços. 

Condição 

O sintoma é causado pela seguinte operação manual: 

1. A configuração ramal/externa é alterada ( símbolo )  •  Caracterís ticas do Fax •  
Ferramentas Chave do Operador •  Linha Analógica G3). 

2. Um ou mais itens foram adicionados ao catálogo de endereços G3 (símbolo) •  
Configurações do sistema •  Ferramentas Chave do Operador •  Catálogo de 
Endereços Management). 

3. O Catálogo de Endereços é impresso. O Catálogo de Endereços relaciona 
incorretamente a configuração ramal/externa. 

NOTA: Para mais informações sobre o Catálogo de Endereços, ver a Instrução de 
Operação. 

Defeitos 

1. Desligue e ligue o aparelho. 

2. Inclua os itens no catálogo de endereços mais uma vez. 

3. Imprima o Catálogo de Endereços. O Catálogo de Endereços lista corretamente 
a configuração ramal/externa. 

Causa 

Esse sintoma está baseado nas especificações dos aparelhos de fax 
B129/B130/B168/B169 facsimile. As informações sobre a configuração ramal/externa 
estão escritas no Catálogo de Endereços quando você liga o aparelho. Por outro lado, o 
programa aplicativo do fax faz referência a essas informações quando você envia uma 
mensagem de fax. Portanto, a mensagem de fax é enviada ao destino correto 
(independentemente do Catálogo de Endereços incorreto). 

Ação necessária 

Depois que você alterar a configuração ramal/externa, desligue e ligue a chave geral. Para 
que o Catálogo de Endereços liste corretamente uma configuração ramal/externa, você 
deverá desligar e ligar a chave geral antes de registrar as entradas. Se você registrar 
algumas entradas antes de desligar e ligar a chave geral, a configuração ramal/externa 
destas entradas estará listada incorretamente 
no Catálogo de Endereços. Se você registrar 
mais entradas depois de desligar e ligar a 
chave geral, as configurações destas entradas 
estarão listadas corretamente (vide a tabela). 
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Item  Catálogo de 
Endereços 

Incluído antes de desligar 
e ligar 
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ligar  

Listado corretam ente 



  

 
 

3.   Tabelas de Serviço 

! CUIDADO 
Não desligue o aparelho enquanto a luz LED estiver acesa ou piscando; de 
outra forma a memória poderá ser danificada. Antes de desligar o botão do 
aparelho, pressione o botão de ligar no painel operacional e espere até que 
a Luz LED se apague. 

NOTA: O LED da chave principal está ligado ou pisca em qualquer das seguintes 
condições: 

• A tampa do cilindro está aberta. 
• A copiadora está se comunicando com um dispositivo de rede. 
• A copiadora está acessando a memória. 

3.1   MODO DE PROGRAMA DE SERVIÇO 

3.1.1 OPERAÇÃO DO MODO DE PROGRAMA DE SERVIÇO 

! lMPORTANTE 
Não deixe o usuário ter acesso ao modo de programa de assistência técnica 
(modo SP). Somente representantes da assistência técnica estão 
autorizados a utilizar o modo SP. Caso o usuário tenha acesso ao modo SP 
a operação normal da máquina NÃO é mais garantida. 

Ativando o Modo SP do fax 

1. Pressione o botão (símbolo) . 

2. Pressione os seguintes botões na seguinte ordem: 1 0 7 

3. Pressione o botão (símbolo) e mantenha-o pressionado até que os menus do 
modo SP sejam mostrados (aproximadamente três segundos). 

4. Pressione o botão 2. 

Saindo do Modo SP do Fax 

Pressione o botão (símbolo) várias vezes até que você saia do modo SP do fax. 
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MODO DE PROGRAMA DE SERVIÇO 

SPI-XXX(BITSW) 

(Φ  3.2) 
 

1 Nº do  Modo Função 

Chave do Sistema 101 
001 -032 00-1F  Altere as chaves de bits para configurações 

do sistema para a opção fax. 
Chave Ifax 102 

001 -016 00-0F  Altere as chaves de bits para configurações 
IFAX . 

Chave Impressora 103 
001 -016 00-0F  Altere as chaves de bits para configurações 

de impressora para a opção fax. 
Chave Comunicação 104 

001 -032 00-1F  Altere as chaves de bits para configurações 
de comunicação para a opção fax. 

Chave G3-1 105 
001 -016 00-0F  Altere as chaves de bits para as 

configurações de protocolo para a placa 
G3 padrão. 

SP2-XXX (RAM) 
 

2 Nº do Modo Função 

RAM Ler/Escrever 101 
001  Altere os dados RAM para a placa de fax 

diretamente (Φ 3.5). 
Dump de Memória 102 

001 Dump de Memória G3-1 Imprima os dados RAM para a placa de 
fax (Φ  .5). 

Parâmetros NCU G3-1  103 
001 -023 CC, 01 -22 As configurações de parâmetro NCU para 

a placa G3 padrão (Φ  3.3). 
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MODO DE PROGRAMA DE SERVIÇO 

SP3-XXX (Programe a Máquina) 
 

3 Nº do Modo Função 

Estação de Serviço 101 
001 Número de Fax Digite o número de fax da estação de serviço 

Número de série  102 
001  Digite o número de série da unidade de fax 

Configurações da Porta PSTN-1 
001 Selecione a Linha Selecione a configuração do tipo de linha 

para a linha G3-1. Se a máquina estiver 
instalada em uma linha PABX, selecione 
"PABX", "PABX(GND)" ou "PABX(FLASH)". 

002 Número de Acesso 
PSTN 

Digite o número de acesso PSTN para a 
linha G3-1. 

103 

003 Bloqueador de 
memória 
Desativado 

Se o cliente não desejar receber 
transmissões utilizando o Bloqueador de 
Memória nessa linha, ligue esta SP. 

Chaves de FAX 201 
001 -032 0 0 - 1 F  Altere a chave de bit para 

configurações de scanner para opção 
fax (Χ  3.2). 

SP4-XXX (Versões ROM) 
 

4 Nº do Modo Função 

002 P/N Versão ROM do FCU  
003 Ver. Versão ROM do FCU 
004 
 

Área Versão ROM do FCU 
005 Data Versão ROM do FCU 
006 Dver. Versão ROM do FCU 

101 

007 Sum. Versão ROM do FCU 

Mostra a versão ROM do FCU. 

102 
002 

065 

Códigos de erro Mostra os últimos 64 códigos de erro do 
fax. 

002 Nº das peças Versão  ROM 
G3-1. 

003 Controle da Versão ROM G3-1 

103 

004 DSP da Versão ROM G3-1 

Mostra a versão do modem em G3-1. 
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MODO DE PROGRAMA DE SERVIÇO 
 

SP5-XXX (RAM Limpa)  

5 Nº do Modo Função 

Inicializar o SRAM 101 
001  Inicializa as chaves de bits e os parâmetros 

de usuário, dados de usuário na SRAM, 
arquivos na memória SAF e o relógio. 

Apaga todos os arquivos 102 
001  Apaga todos os arquivos 

armazenados na memória SAF. 
Reinicia as Chaves de Bit 103 

001  Reinicia as chaves de bits e os 
parâmetros de usuário. 

Configuração de Fábrica 104 
001  Reinicia as chaves de bits e os 

parâmetros de usuário, os dados do 
usuário na SRAM, e arquivos na 
memória SAF. 

SP6-XXX (Relatórios) 
 

6 Nº do Modo Função 

Lista de Parâmetros do Sistema 101 
001  Pressione o botão "ON" para imprimir a lista de 

parâmetros do sistema. 
Relatório de Monitoramento de Serviço 102 

001  Pressione o botão "ON" para imprimir o 
relatório de monitoramento de serviço. 

Lista de Descarregamento de Protocolo G3 

001 G3-1 (Todas as 
Comunicações) 

Imprime a lista de descarregamento de 
protocolo de todas as comunicações 
da linha G3-1. 

103 

002 G3-1 (1 
Comunicação) 

Imprime a lista de descarregamento de 
protocolo da última comunicação da linha 
G3-1. 

Impressão de todos os Arquivos 105 
001  Imprime todos os arquivos de usuário na 

memória SAF, incluindo mensagens 
confidenciais. 
NOTA: Não utilizar essa função a menos que 
o cliente esteja tendo problemas na impressão 
de mensagens confidenciais ou na 
recuperação de arquivos armazenados 
utilizando o dispositivo de travamento de 
memória. 

Impressão diária 
001 Todas as diárias A máquina imprime todos os registros de 

comunicação no relatório. 

106 

002 Data Especificada A máquina imprime todos os registros de 
comunicação após a data especificada. 
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MODO DE PROGRAMA DE SERVIÇO 
 

6 Nº do Modo Função 

Imprime a Lista de Registros 

001 Todos os arquivos de 
registro  

002 Impressora 
003 SC/TRAP Armazenados 
004 Descompressão 
005 Scanner 
006 JOB/SAF 
007 Reconstrução 
008 JBIG 
009 G3CCU 
010 Trabalho de Fax 
011 CCU 

107 

012 Condição do Scanner  

Essas funções de impressão de 
registro são para uso exclusivo do 
programador. 

SP7-XXX (Testes) 

Estes são os modos de teste para a aprovação PTT. 
 

7 Função 

101 Testes de Modem G3-1 
102 Testes DTMF G3-1 
103 Campainha 
104 G3-1 V34 (S2400baud) 
105 G3-1 V34 (S2800baud) 
106 G3-1 V34 (S3000baud) 
107 G3-1 V34 (S3200baud) 
108 G3-1 V34 (S3429baud) 
109 Teste de Mensagem 

SM 17 Unidade 
de fax 

 



  

BIT SWITCHES 

3.2   CHAVES DE BIT 

! CUIDADO 
Não modifique as configurações identificadas com a expressão “Não 
utilizada”. A modificação dessas configurações poderá causar 
defeitos e/ou poderá violar regulações locais. 

NOTA: Para as configurações padrão das chaves de bit, veja a Lista de Parâmetros 
do Sistema (Χ SP6-101-001). 

3.2.1 CHAVES DO SISTEMA 
 

Chave do Sistema 00                                                                                        SP Nº 1 -101 -001 
Nº FUNÇÃO COMENTÁRIOS 

0 Programação de 
parâmetro de transmissão 
dedicada  
0: Desativado 
1: Ligado 

Coloque este bit em 1 antes de alterar quaisquer 
parâmetros de transmissão dedicada. 
Retorne este bit para 0 após a programação de 
parâmetros de transmissão dedicada. 

1 Não utilizada Não modifique a configuração. 
Dados técnicos impressos no 
Registro 
0: Desativado 
1: Ligado 

1: Ao invés do nome pessoal, os seguintes dados 
são relacionados no registro para cada 
comunicação G3. 

2 

Por exemplo: 0000    32V34    288/264    L0100 03 04 
               (1)    (2)(3)     (4)   (5)     (6)       (7) (8)  

(1):  Valor EQM (Dados de qualidade de linha). Um número grande significa 
mais erros.  
(2): Taxa símbolo (somente V.34) 
(3): Tipo de modem final utilizado 
(4): Taxa de dados inicial (por example, 288 significam 28.8 kbps) 
(5): Taxa de dados final 
(6): Nível RX (veja a nota após essa tabela para entender sobre como ler o 
nível rx) 
(7): Número total de linhas de erros que ocorrem durante recebimento não-
ECM. 
(8): Número total de linhas de erros de burst que ocorrem durante um 
recebimento não-ECM.  
Nota: 
EQM e nível rx estão fixados em "FFFF" no modo tx. O sétimo e oitavo números 
estão fixados em "00" para registros de transmissão e registros de recebimento 
ECM. 
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BITSWITCHES 
 

Chave de Sistema 00                                                                                        SP Nº 1 -101 -001 
Nº FUNÇÃO COMENTÁRIOS 
2 Cálculo de nível Rx 

Exemplo: 0000 32 V34 288/264 L 01 00 03 04 
O valor hexadecimal de quatro dígitos (N) após "L" indica o nível rx. O byte maior é 
dado primeiro, seguido pelo byte menor. Divida o valor decimal de N por -16 para 
conseguir o nível rx. 
No exemplo acima, o valor decimal N (= 0100 [H]) é 256. Então, o nível rx atual é 256/-
16 = -16 dB 

3 Não utilizada Não modifique a configuração. 
4 Marca de erro de linha 

na página recebida 
0: Desativado 
1: Ligado 

Se este bit for 1, uma marca será impressa na 
margem esquerda da página em qualquer lugar onde 
o erro de linha ocorra nos dados. Esses erros são 
causados por uma linha com interferência, por 
exemplo. 

5 Mostrador do parâmetro de 
comunicação G3  
0: Desativado 
1: Ligado 

Este é um auxílio para encontrar falhas. O LCD 
mostra os parâmetros de chave (ver abaixo). Isto 
está normalmente desligado porque cancela o 
mostrador CSI para o usuário. Assegure-se de 
retornar este bit para 0 após testar. 

6 Saída de lista de exclusão de 
protocolo após cada 
comunicação 
O:Desligado 
1: Ligado 

Isto é somente utilizado para detecção de defeitos 
de comunicação. Ele mostra o conteúdo dos sinais 
do protocolo de fax transmitido. Sempre recoloque 
este bit em 0 após terminar o teste. Se o bit 6 da 
chave do sistema 09 estiver em "1", a lista é 
somente impressa se houver um erro durante a 
comunicação. 7 Não utilizada Não modifique a configuração. 

SM 19 Unidade de fax 

 



  

CHAVES DE BIT 

Parâmetros de Comunicação G3 
 

Taxa do Modem  336: 33600 bps      168: 16800 bps 
312: 31200 bps      144: 14400 bps 
288: 28800 bps      120: 12000 bps 
264: 26400 bps      96: 9600 bps 
240: 24000 bps      72: 7200 bps 
216: 21600 bps      48: 4800 bps 
192: 19200 bps      24: 2400 bps 

Resolução S: Padrão (8 x 3.85 dots/mm) 
D: Detalhado (8 x 7.7 dots/mm)  
F: Fino (8 x 15.4 dots/mm) 
SF: Super fino (16 x 15.4 dots/mm) 
21: Padrão (200x100 dpi) 
22: Detalhado (200 x 200 dpi) 
44: Super fino (400 x 400 dpi) 

Modo de compressão  MMR: compressão MMR  
MR: compressão MR  
MH: compressão MH 
JBO: compressão JBIG (Modo opcional) 
JBB: compressão JBIG (Modo básico) 

Modo de 
Comunicação  

ECM: Com ECM 
NML: Sem ECM 

Extensão e 
Redução 

A4: A4 (8.3"), sem redução 
B4: B4 (10.1"), sem redução 
A3: A3 (11.7"), sem redução 

Taxa I/O  0: 0 ms/linha             10: 10 ms/linha 
25: 2.5 ms/linha        20: 20 ms/linha 
5: 5 ms/linha             40: 40 ms/linha 
Nota: 
É mostrado "40" quando estiver recebendo uma mensagem de 
fax utilizando o protocolo curto AI. 

Chave de Sistema 01 – Não utilizada (Não modifique as configurações de fábrica.) 
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CHAVES DE BITS 
 

Chave de Sistema 02                                                                                       SP Nº 1 -101 -003 

Nº FUNÇÃO COMENTÁRIOS 
0-1 Não utilizada Não modifique as configurações. 
2 Interrupção de comunicação à prova de 

falhas. 
0: Desativado 
1: Ativado 

Se ativado, a máquina corta a comunicação uma 
hora após um erro de comunicação, mas a conexão 
permanece estabelecida. 

3-4 Não utilizada Não modifique as configurações. 
5 Não utilizada Não modifique a configuração. 
6 
a 
7 

Memória leitura/escrita pelo RDS 
Bit 7  6    Configuração 
0        0    Sempre desativada 
0        1    Selecionável pelo usuário 
1        0    Selecionável pelo usuário 
1        1    Sempre ativada 

(0,0): Todos os sistemas RDS estão sempre 
bloqueados. 
(0,1), (1,0): Normalmente, os sistemas RDS estão 
bloqueados, mas o usuário pode temporariamente 
ligar o RDS para permitir que ocorram alterações RDS. 
O RDS será automaticamente bloqueado novamente 
após um determinado período, que está armazenado 
na Chave de Sistema 03. Note que se uma operação 
RDS ocorre, o RDS não desligará até que esse limite 
de tempo tenha vencido. 
(1,1): Em qualquer ocasião, um sistema RDS pode 
acessar a máquina. 

 
Chave de Sistema 03 

 
SP Nº 1-101-004 

 

Nº FUNÇÃO COMENTÁRIOS 
 

0 
a 
7 

Duração do tempo em que o 
RDS está temporariamente 
ligado quando os bits 6 e 7 da 
Chave de Sistema 02 estão 
configurados para 
"Selecionável pelo usuário" 

00 - 99 horas (BCD). 

Esta configuração somente é válida se os bits 6 
e 7 da Chave de Sistema 02 estiverem 
configurados para "Selecionável pelo Usuário". A 
configuração padrão é 24 horas. 

 

Chave de Sistema 04                                                                                        SP Nº 1 -101 -005 
Nº FUNÇÃO COMENTÁRIOS 
0-2 Não utilizada Não modifique as configurações. 



  

3 Imprimindo parâmetros tx 
dedicados nas Listas de 
Chamada Rápida 
0: Desativado 
1: Ativado 

1: Cada número de Chamada Rápida na lista é 
impresso com os parâmetros tx dedicados (10 bytes 
cada). Os primeiros 10 bytes de dados são os 
parâmetros tx dedicados programados; 34 bytes de 
dados são impressos (os outros 24 bytes não são 
úteis para os técnicos do serviço). 

4-7 Não utilizada Não modifique as configurações. 

 Chave de Sistema 05 - Não utilizada (Não modifique as configurações de fábrica.) 
 Chave de Sistema 06 - Não utilizada (Não modifique as configurações de fábrica.) 
 Chave de Sistema 07 - Não utilizada (Não modifique as configurações de fábrica.) 
 Chave de Sistema 08 - Não utilizada (Não modifique as configurações de fábrica.) 
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CHAVES DE BIT 
 

Chave de Sistema 09                                                                                        SP Nº 1-101-010 

Nº Função Comentários 
0 Não utilizada Não modifique a configuração. 
1 Inclusão de comunicações no Relatório 

quando nenhum dado de imagem for 
alterado. 
0: Desativado 
1: Ativado 

0: As comunicações que alcancem a fase C (mensagem tx/rx) do 
protocolo T.30 são listadas no Relatório. 
1: As comunicações que alcançam a fase A (início da chamada) 
do protocolo T.30 são listadas no Relatório. Isto incluirá as 
chamadas telefônicas. 

2 Impressão automática de relatório de 
erro 
0: Desativado 1: Ativado 

0: Não serão impressos os relatórios de erros. 
1: Serão impressos os relatórios de erros automaticamente 
após cada falha de comunicação. 

3 Impressão do código de erro no relatório 
de erro 
 0: Não 1: Sim 

1: Códigos de erro são impressos nos relatórios de erro. 

4 Não utilizada Não modifique a configuração. 
5 Relatório de falha de energia 

0: Desativado 1: Ativado 
1: O relatório de falha de energia será automaticamente impresso 
após a energia ser ligada se uma mensagem de fax tiver 
desaparecido da memória quando a energia tiver sido desligada 
pela última vez.  

6 Condições para impressão da lista de 
descarregamento de protocolo 
0: Imprimir para todas as 
comunicações 
1: Imprimir somente quando houver 
um erro de comunicação.  

Esta chave se torna efetiva somente quando a chave de sistema 
00 bit 6 estiver configurada para 1.  
1: Configurar este bit para 1 quando você desejar imprimir uma 
lista de exclusão de protocolo somente para comunicações com 
erros. 

7 È dada prioridade a vários tipos de ID 
de terminais remotos quando os 
relatórios estiverem sendo impressos. 
0: RTI > CSI >  Etiqueta de Chamada > 
Número de telefone  
1: Etiqueta de Chamada > Número de 
telefone > RTI > CSI 

Este bit determina qual configuração de prioridades a máquina 
utiliza ao relacionar os nomes dos terminais remotos nos 
relatórios.  
Etiqueta de Chamada: O nome armazenado pelo usuário para o 
número de Chamada Rápida. 

 

Chave de Sistema 0A                                                                                       SP Nº 1-101-011 

Nº FUNÇÃO COMENTÁRIOS 

0-3 Não utilizada Não modifique as configurações. 

4 Digitar no teclado de dez botões quando o 
telefone externo estiver fora da base 
0: Desativado 1: Ativado 

0: Impede de discar a partir do teclado de dez botões enquanto o telefone 
externo estiver fora da base. Utilize esta configuração quando o telefone 
externo não estiver junto à máquina, ou se um telefone sem fio estiver 
conectado como um telefone externo  
1: O usuário pode discar no teclado de dez botões da máquina quando o 
fone estiver fora da base. 

5 Chamada com fone na base 
0: Desativado 1: Ativado 

0: A chamada com o fone na base está desativada. 

6-7 Não utilizada Não modifique as configurações. 
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CHAVES DE BIT 
 

Chaves de Sistema 0B – Não utilizada (Não alterar as configurações de fábrica.) 

Chaves de Sistema 0C – Não utilizada (Não alterar as configurações de fábrica.) 
Chaves de Sistema 0D – Não utilizada (Não alterar as configurações de fábrica.) 

 

Chave de Sistema 0E                                                                                       SP Nº 1-101-015 
Nº FUNÇÃO COMENTÁRIOS 
0-2 Não utilizada Não modifique as configurações. 
3 Ação quando o fone externo 

estiver fora da base  
0: Operação rx e tx manuais 
1: Operação rx e tx de memória 
(o mostrador permanece o 
mesmo) 

0: Tx e rx manuais são possíveis quando o fone 
externo estiver fora da base. Entretanto, o tx de 
memória não é possível. 
1: O mostrador permanece em modo de espera 
mesmo quando o fone externo é utilizado de forma 
que outras pessoas podem utilizar a máquina para 
uma operação tx de memória. 
Observe que o tx e o rx manuais não são possíveis 
com esta configuração. 

4-7 Não utilizada Não modifique as configurações. 
 

Chave de Sistema 0F SP Nº 1-101-016 

Nº FUNÇÃO COMENTÁRIOS 
0 Código do país / de área para 

configuração e funcionais (HEX) 

a  
7     

 00: França 11: EUA 
 01: Alemanha 12: Ásia 
 02: Reino 

Unido 
13: Japão 

 03: Itália 14: Hong Kong 
 04: Áustria 15: África do Sul 
 05: Bélgica 16: Austrália 
 06: Dinamarca 17: Nova Zelândia 
 07: Finlândia 18: Cingapura 
 08: Irlanda 19: Malásia 
 09: Noruega 1A: China 
 0A: Suécia 1B: Taiwan 
 0B: Suíça 1C Coréia 
 0C: Portugal 20: Turquia 
 0D: Holanda 21: Grécia 
 0E: Espanha 22: Hungria 
 0F: Israel 23: República 

Checa 

Determina as configurações de fábrica das chaves 
de bit e endereços RAM. Entretanto, ele não tem 
efeito sobre as configurações do parâmetro NCU e 
os endereços RAM dos parâmetros de 
comunicação. 
 
Referência cruzada 
 
Código do país NCU: C.C. parâmetro SP2-103 
 

 10: Canadá 24: Polônia  
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CHAVES BIT 
 

Chave de Sistema 10 
Nº FUNÇÃO COMENTÁRIOS 
0 a 
7 

Nível de memória limite para 
transmissão de memória 
paralela. 

Limite = é N x 128 kbytes + 256 kbytes 
N pode ser entre 00 - FF(H) 
Configuração padrão: 02(H) = 512 kbytes 

 

Chave de Sistema 11                                                                                        SP Nº 1-101-018 
Nº FUNÇÃO COMENTÁRIOS 

0 Posição de impressão TTI: 
0: Sobreposta sobre os dados 
da página 
1: Impresso antes da borda 
inicial dos dados 

Altere este bit para 1 se o TTI imprimir sobre 
informações que o cliente considere como 
importantes (Transmissões G3). 

1-7 Não utilizadas Não modifique as configurações de fábrica. 

 
Chave de Sistema 12 

 
SP Nº 1-101-019 

 

Nº FUNÇÃO COMENTÁRIOS 
 

0  
a 
7 

TTI na direção de scan 
principal 

TTI: 08 a 92 (BCD) mm 
Incluir somente números pares. 
Esta configuração determina a posição de início da 
impressão para o TTI e os CIL a partir da margem 
esquerda do papel. Se o TTI é movido muito para a 
direita, ele pode escrever sobre o número do 
arquivo que está no alto, à direita da página. 

Chave de Sistema 13 - Não utilizada (Não modifique as configurações.) 
Chave de Sistema 14 - Não utilizada (Não modifique as configurações.) 
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CHAVES BIT 
 

Chave de Sistema 15                                                                                        SP Nº 1 -101 -022 
Nº FUNÇÃO COMENTÁRIOS 
0 Não utilizada Não modifique a configuração. 
1 Entrando no modo de 

Economia de Energia 
automaticamente. 
0: Ativado 
1: Desativado 

1: A máquina reiniciará a partir do modo de 
Economia de Energia rapidamente, porque o 
transformador de +5V está ativo mesmo no modo 
de Economia de Energia. 

2-3 Não utilizada Não modifique as configurações. 
4-5 Espere um tempo para 

postar mensagem 
00: 1 minuto  
01: 30 minutos 
10: 1 hora 
11: 24 horas 

A máquina permanece no modo de espera pelo 
tempo especificado se ela reservar uma 
mensagem postada na memória. 

6 Mostra os códigos de usuários 
nos relatórios e listas.  
0: Desativado 
1: Ativado 

Os códigos de usuários são impressos nos relatórios 
e nas listas. A configuração padrão é "Desativada" 
uma vez que os códigos dos usuários utilizados para 
a autentificação não devem ser vistos. 

7 Não utilizada Não modifique as configurações. 
 

Chaves de Sistema 16 – Não utilizada (Não alterar as configurações.) 
Chaves de Sistema 17 – Não utilizada (Não alterar as configurações.) 
Chaves de Sistema 18 – Não utilizada (Não alterar as configurações.) 

 

Chave de Sistema 19                                                                                        SP Nº 1 -101 -026 
Nº FUNÇÃO COMENTÁRIOS 

0-2 Não utilizada Não modifique as configurações. 
3 Escolha um endereço 

temporário para o número PC-
FAX #. 

0: Quando prefixado por #, tratado somente 
como um endereço armazenado. 
1: Quando prefixado por #, quando existir um 
dígito que impeça o tratamento da transação 
como Rápida, Acelerada ou chamada de Grupo,  
trata temporariamente. 

4 Número de trabalhos 
controlados para PC-FAX TX 
0: 64 Trabalhos 
1: Sem limites (mas conforme 
as limitações do dispositivo) 

Configure o número de trabalhos controlados para 
transações PC-FAX. Se for escolhido "1" (sem 
limites), o controle é entregue ao dispositivo (padrão 
400, expansível até 800). 

5-6 Não utilizada Não modifique as configurações. 
7 Modo original especial 

0: Desativado 
1: Ativado 

Permite que o usuário selecione o modo original 
especial a partir do painel de operação. Quando o 
usuário escolhe este modo, a LED do modo texto e a 
LED do modo foto acendem ao mesmo tempo. 
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CHAVES DE BIT 

Chave de Sistema 1A - Não utilizada (Não modifique as configurações.) 
 

Chave de Sistema 1B                                                                                       SP Nº 1 -101 -030 
Nº FUNÇÃO COMENTÁRIOS 
0-1 Modo de imagem quando o 

for escolhido Texto  
00: Texto 1 
01: Texto 2 

00: Texto 1 é o modo regular. 
01: Texto 2 é o modo nítido. 

2-3 Modo de imagem quando for 
escolhido Foto 
00: Foto 1 
01: Foto 2 

00: Foto 1 é o modo de difusão de erro. 
01: Foto 2  é o modo pontilhado. 

4-6 Modo de imagem quando 
for escolhido o original 
Especial 000: Texto 1 
001: Texto 2 
010: Foto 1 
011: Foto 2 
100: Especial 

000: Texto 1 é o modo regular. 
001: Texto 2 é o modo nítido. 
010: Foto 1 é o modo de difusão de erro. 
011: Foto 2  é o modo vibrante. 
100: Especial é o modo de cor dropout 
color. 

7 Não utilizada Não modifique a configuração. 
 
Chave de Sistema 1C  Não utilizada (Não modifique as configurações.) 
 

 

Chave de Sistema 1D                                                                                       SP Nº 1 -101 -030 
Nº FUNÇÃO COMENTÁRIOS 
0 Mostrador 

RTI/CSI  
0: Desativado 
1: Ativado 

1: RTI/CSI é mostrado na linha superior do painel 
LCD durante a comunicação. 

1-7 Não utilizadas Não modifique as configurações. 
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CHAVES BIT 
 

Chave de Sistema 1E                                                                                       SP Nº 1 -101 -031 
Nº FUNÇÃO COMENTÁRIOS 
0 Comunicação após a área de 

armazenamento de dados do 
Relatório ficar cheia 
0: Impossível 
1: Possível 

Esta configuração é efetiva somente quando a 
impressão do Relatório Automático está ativada, mas a 
máquina não pode imprimir o relatório. (por exemplo: 
está sem papel). 
0: Se a memória do buffer do registro das 
comunicações do Relatório ficar cheia, as 
comunicações por fax se tornarão impossíveis, para 
impedir que se escreva sobre os registros de 
comunicações antes de a máquina imprimi-los.  
1: Se a memória do buffer dos registros de 
comunicações do Relatório estiver cheia, as 
comunicações do fax ainda serão possíveis. Mas a 
máquina escreverá em cima dos registros de 
comunicação mais antigos. 
Referência Cruzada 
•  Saída do Relatório Automático – Chave de usuário 
03 bit 7. 
•  Número de registro de comunicação do Relatório: 
200 registros (padrão) 
1000 registros (com a unidade de Atualização de 
Função instalada). 

1 Ação quando a memória SAF 
ficar cheia durante o 
escaneamento 
0: A página atual é apagada. 
1: O arquivo inteiro é apagado. 

0: Se a memória SAF ficar cheia durante o 
escaneamento, as páginas escaneadas com sucesso 
serão transmitidas. 
1: Se a memória SAF ficar cheia durante o 
escaneamento, o arquivo será apagado e nenhuma 
página será transmitida. Esta chave de bits é 
ignorada para a transmissão de memória paralela. 

2 Prioridade de mostrador 
RTI/CSI 
0: RTI 1: CSI 

Este bit determina qual identificador, RTI ou CSI, é 
mostrado no LCD quando a máquina estiver se 
comunicando em modo não padrão G3. 

3 Impressão dos 
números de 
arquivos  
0: Ativado 
1: Desativado 

1: Os números dos arquivos não são impressos em 
quaisquer relatórios. 

4 Ação quando o recebimento 
autorizado estiver ativado, mas 
os RTIs/CSIs autorizados não 
estiverem ainda programados. 
0: Todos os recebimentos de 
fax estão desativados. 
1: Os faxes podem ser 
recebidos se o remetente tiver 
um RTI ou CSI 

Se o recebimento autorizado estiver ativado, mas o 
usuário não tiver armazenado RTIs ou CSIs 
remetentes aceitáveis, a máquina não poderá receber 
nenhuma mensagem de fax. Se o cliente desejar 
receber mensagens de qualquer remetente que inclua 
um RTI ou CSI, e bloquear mensagens de remetentes 
que não incluam um RTI ou CSI, modifique este bit 
para "1", ativando então Recebimento Autorizado. 
Caso contrário, mantenha este bit em "0 (configuração 
padrão)". 

5-7 Não utilizada Não modifique a configuração. 
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CHAVES BIT 
 

Chave de Sistema 1F                                                                                        SP Nº 1 -101 -032 
Nº FUNÇÃO COMENTÁRIOS 
0 Não utilizada Não modifique a configuração. 
1 Impressão do relatório após um 

congestionamento do original 
durante o armazenamento de 
SAF ou quando a memória SAF 
estiver cheia. 
0: Ativado  
1: Desativado 

0: Quando ocorre um congestionamento original, ou 
a memória SAF ficar sobrecarregada durante o 
escaneamento, será impresso um relatório. Altere 
este bit para "1" se o cliente não quiser ter um 
relatório nesses casos. 
Tx de memória – Relatório de armazenamento de 
memória 
Tx de memória paralelo – Relatório de resultados 
de transmissão. 

2 Não utilizada Não modifique a configuração. 
3 Tempo de início de impressão 

de fax recebido (recebimento 
G3) 
0: Após receber cada página 
1: Após receber todas as 
páginas 

0: A máquina imprime cada página imediatamente 
após a máquina recebê-la.  
1: A máquina imprime a mensagem completa após 
a máquina ter recebido todas as páginas na 
memória. 

4-6 Não utilizada Não modifique as configurações de fábrica. 
7 Ação quando ocorrer um 

SC de fax 
0: Reinicia 
automaticamente  
1: Pára a unidade de fax 

0: Quando a unidade de fax detectar um código SC 
de fax que não seja um SC1201, a unidade de fax 
automaticamente se reinicia. 
1: Quando a unidade de fax detectar qualquer  
código SC, a unidade de fax pára. 
 
Referência Cruzada 
Códigos SC de fax - Ver "Problemas" 
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CHAVES DE BITS 

3.2.2 CHAVES IFAX 

Ver o Manual de Serviço IFAX. 

3.2.3 CHAVES DE 
IMPRESSORA 

 

Chaves de Impressora 00                                                                                         SP Nº 1-103-
001 Nº FUNÇÃO COMENTÁRIOS 

0 Marca de separação de 
página  
0: Desativado 
1: Ativado 

0: Nenhuma marca é impressa. 
1: Se uma página recebida precisar ser impressa em 
duas folhas, um asterisco é impresso dentro de 
parênteses quadrados no canto direito inferior da 
primeira folha e um "2" dentro de uma pequena caixa 
é impresso no canto superior direito da segunda 
página. Isto auxilia o usuário a identificar páginas que 
tenham sido separadas. 

1 Repetição de dados quando a 
página recebida for maior do 
que o papel da impressora 
0: Desativado 
1: Ativado 

0: A próxima página continua a partir de onde a 
página anterior foi interrompida. 
1: Os últimos mm da página anterior são repetidos no 
alto da página seguinte. A quantidade de dados 
repetidos depende da chave de impressora 04, bits 5 
e 6. 

2 Imprime a data e o horário 
em mensagens de fax 
recebidas. 
0: Desativado 
1: Ativado 

Esta chave é somente efetiva quando o parâmetro 02 
do usuário - bit 2 (imprimindo os dados recebidos e o 
horário nas mensagens de fax recebidas) estiver 
ativada. 
1: A máquina imprime os dados recebidos e 
impressos e o horário na parte inferior de cada página 
recebida. 3-7 Não utilizada Não modifique as configurações. 

Chave de Impressora 01   - Não utilizada (Não modifique as configurações.) 

A tabela relaciona os tamanhos de papel e larguras de impressão utilizados no 
protocolo de configuração.  

 

Tamanho de Papel Disponível Larguras de impressão utilizadas no Protocolo 
(NSF/DIS) 

A4 ou 8.5"x11" 297 mm  de largura 
B5 256 mm de largura 

A5 ou 8.5"x5.5" 216 mm de largura 
Sem papel disponível (Acabou o papel) 216 mm de largura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidade de fax 

 



  

CHAVES BIT  
 
 

Chave de Impressora 02                                                                                    SP Nº 1-103-003 
Nº FUNÇÃO COMENTÁRIOS 
0 Uso da primeira estação de 

alimentação de papel  para a 
impressão de fax 
 0: Ativado 
1: Desativado 

1 Uso da segunda estação de 
alimentação de papel para 
impressão de fax  
0: Ativado 
1: Desativado 

0: A estação de alimentação de papel pode ser 
utilizada para imprimir relatórios e mensagens de fax. 
 
1: A estação de alimentação de papel especificada 
não será utilizada para impressão de relatórios e 
mensagens de fax. 
 
Nota: Não desativar o uso de uma estação de 
alimentação de papel que tenha sido especificada 
pela Chave 0F de Parâmetro de Usuário (15), ou que 
seja utilizada para o Dispositivo de Seleção de Caixa 
Especificada. 

2-7 Não utilizada Não modifique as configurações. 
 

Chave de Impressora 03                                                                                SP Nº 1-103-004 
Nº FUNÇÃO COMENTÁRIOS 
0 Redução da extensão dos 

dados recebidos 
0: Desativado 
1: Ativado 

0: Páginas recebidas são impressas sem redução de 
extensão.  
(Limite de separação de páginas: Chave de 
Impressora 03, bits 4 a 7)  
1: Extensão de página recebida é reduzida quando 
impressa. (Extensão Máxima Reduzível: Chaves de 
Impressora 04, bits 0 a 4) 

1-3 Não utilizada Não modifique as configurações 
4 
a 
7 

Limite de separação de página (com redução desativada com chave 03-0 acima) 
Se a página recebida for até x mm maior do que o cumprimento do papel da cópia, a 
parte excedente não será impressa. Se a página recebida for mais do que x mm 
maior do que o comprimento do papel da cópia, a parte excedente será impressa na 
próxima página. O valor de x é determinado por esses quatro bits. 
Valor Hex dos bits 4 a 7 x (mm) 
                                   0         0 
                                    1         1  
 
e assim por diante até 
                                   F        15 
 
Configuração padrão: 6 mm 
 
Referência cruzada 
Redução de extensão Ligado/Desligado: Chave de Impressora 03, B i t  0  
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CHAVES DE BITS 

Chave da Impressora 08 - Não utilizada (Não altere as configurações.) 
Chave da Impressora 09 - Não utilizada (Não altere as configurações.) 
Chave da Impressora 0A - Não utilizada (Não altere as configurações.) 
Chave da Impressora 0B - Não utilizada (Não altere as configurações.) 
Chave da Impressora 0C - Não utilizada (Não altere as configurações.) 
Chave da Impressora 0D - Não utilizada (Não altere as configurações.) 

 

Chave da Impressora 0E                                                                                  SP Nº. 1 -103-015 
Nº FUNÇÃO COMENTÁRIOS 
0 Prioridade de seleção do 

tamanho do papel 
0: Largura 
1: Comprimento 

0: Um tamanho de papel que tenha a mesma largura 
que os dados recebidos é selecionado primeiro. 
1: Um tamanho de papel que seja extenso o 
bastante para imprimir todas as linhas recebidas sem 
redução é selecionado primeiro. 

1 Tamanho de papel selecionado 
para imprimir dados de fax com 
largura A4  
0: tamanho 8,5" x 11" 
1: tamanho A4 

Esta chave determina qual tamanho de papel é 
selecionado para imprimir dados de fax com largura 
A4, quando a máquina tiver papéis com tamanhos A4 
e 8,5" x 11". 

2 Separação de páginas 
0: Ativada 
1: Desativada 

1: Se todos os tamanhos de papel na máquina 
exigirem separação de páginas para imprimir uma 
mensagem de fax recebida, a máquina não imprimirá a 
mensagem (Usa-se o Recebimento Substituto). 
Após um tamanho maior de papel ser colocado em 
um cassete, a máquina automaticamente imprimirá 
a mensagem de fax. 

3 a 
4 

Impressão da imagem de 
amostra nos relatórios 
Bit 4 Bit 3     Configuração 
0     0        Apenas a parte 

superior 
0      1         Redução de 50% 

apenas no 
escaneamento 
secundário 

1      0        Mesmo tamanho 
1      1         Não utilizada 

"Same size" significa que a imagem de amostra é 
impressa em 100%, ainda que ocorra uma separação 
de páginas. 
Chave de Parâmetro de Usuário 19 (13H) o bit 4 
deverá ser configurado em "0" para ativar esta chave. 
Consulte as Descrições de Seções Detalhadas para 
saber mais sobre este recurso. 

5-6 Não utilizada Não altere as configurações. 
7 Equaliza o coeficiente de 

redução entre as páginas 
separadas (Separação de 
Páginas) 
0: Ativada 
1: Desativada 

0: Quando se der uma separação de páginas, todas as 
páginas serão reduzidas com o mesmo coeficiente de 
redução. 
1: Somente a última página será reduzida, para se 
adequar ao tamanho de papel selecionado quando se 
der a separação de páginas. 
As demais páginas serão impressas sem redução. 
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CHAVES DE BITS 
 

Chave da Impressora 0F                                                                                    SP Nº. 1-103-016 
Nº FUNÇÃO COMENTÁRIOS 
0 a 
1 

Recurso de suavização 
Bit 1 Bit 0     Configuração 
0     0        Desativada 
0      1         Desativada 
1      0        Ativada 
1      1         Não 
utilizada 

(0, 0) (0,1): Desativa a suavização se a máquina 
receber com freqüência imagens de retículas de 
máquinas de fax de outros fabricantes. 

2-3 Não utilizada Não altere as configurações. 
4 Imprime mensagens de fax no 

modo de código de usuário 
0: Ativada 
1: Desativada 

1: A máquina retém as mensagens de fax 
recebidas até que a máquina saia do modo de 
acesso restrito (código de usuário ou contador 
principal). 
Se a máquina entrar no modo de acesso restrito de 
novo ao imprimir as mensagens de fax, a máquina 
parará a impressão e a máquina sairá do modo 
novamente. 

5-7 Não utilizada Não altere as configurações. 
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CHAVES DE BIT 
 

3.2.4 CHAVES DE COMUNICAÇÃO 
 

Chave de Comunicação 02                                                                         SP No. 1-104-003 
No FUNÇÃO COMENTÁRIOS 
0 Limite máximo de erro 

de burst 
0: Baixo 1: Alto 

Se houver mais linhas de erros consecutivos na 
página recebida do que o limite máximo, a máquina 
enviará uma resposta negativa. Os valores de limite 
máximo Baixo e Alto dependem da resolução sub-
scan e são os seguintes: 
Resolução   100 dpi       200 dpi       400 dpi 3.85 
l/mm   7.7 l/mm     15.4 l/mm  
Configurações baixas     6                12                 
24 Configurações altas       12               24                 
48 1 Taxa aceitável total de linha de 

erro 
0:5%1:  10% 

Se a taxa de linha de erro por uma página exceder a 
taxa aceitável, o RTN será enviado para o outro 
final. 2 Tratamento das páginas recebidas 

com erros durante a recepção G3 
0: Apagado da memória sem 
impressão 
1: Impresso 

0: Páginas recebidas com erros não são impressas. 

3 Decisão de desligar quando um 
código negativo (RTN ou PIN) é 
recebido durante transmissão 
G3 imediata 
0: Sem desligar, 1: Desligar 

0: A próxima página será enviada mesmo que o RTN 
ou PIN seja recebido. 
1: A máquina enviará o DCN e desligará se receber 
o RTN ouPIN. 
Este bit é ignorado para transmissões de memória 
ou se o ECM estiver sendo usado. 

4-7 Não é usado Não mude as configurações. 
 

Chave de Comunicação 03 SP No. 1-104-004 
No FUNÇÃO COMENTÁRIOS 
0 
ao 
7 

Número máximo de 
retransmissões de página numa 
transmissão G3 de memória 

00 - FF (Hex) vezes. Esta configuração não é 
usada se o ECM estiver ligado.  
Configuração default - 03(H) 

Chave de Comunicação 04 - Não é usado (Não mude as configurações.) 
Chave de Comunicação 05 - Não é usado (Não mude as configurações.) 
Chave de Comunicação 06 - Não é usado (Não mude as configurações.) 
Chave de Comunicação 07 - Não é usado (Não mude as configurações.) 
Chave de Comunicação 08 - Não é usado (Não mude as configurações.) 
Chave de Comunicação 09 - Não é usado (Não mude as configurações.) 

 

Chave de Comunicação 0A                                                                         SP No. 1-104-011 
No FUNÇÃO COMENTÁRIOS 
0 Ponto de retomada da 

transmissão de memória 
durante rediscagem 
0: Da página do erro 
1: Da página 1 

0: A transmissão começa da página onde a 
transmissão falhou na vez anterior. 
1: A transmissão começa da primeira página, usando a 
transmissão de memória normal. 

1-7 Não é usado Não mude as configurações. 
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Chave de Comunicação 0B - Não é usado (Não mude as configurações.) 
Chave de Comunicação 0C - Não é usado (Não mude as configurações.) 

 

Chave de Comunicação 0D SP No. 1-104-014 
No FUNÇÃO COMENTÁRIOS 
0 O limite máximo de memória disponível, 

abaixo do qual a detecção da discagem 
(e portanto a recepção na memória) é 
desativada 

00 to FF (Hex), unidade = 4 kbytes 

ao  (e.g., 06(H) = 24 kbytes) 
7  Uma página é aproximadamente 24 kbytes. 

  A máquina se refere a esta configuração antes de 
cada recebimento de fax. 

  Se a quantidade restante de memória estiver abaixo 
do limite máximo, a máquina não consegue receber 
nenhuma mensagem de fax. 

  Se esta configuração for mantida em 0, a máquina 
detectará sinais de discagem e entrará no modo de 
recepção mesmo que não haja memória disponível. 

  Isso resultará em falha de comunicação 
 

Chave de Comunicação 0E SP No. 1-104-015 
No FUNÇÃO COMENTÁRIOS 
0 
ao 
7 

Intervalo mínimo entre 
tentativas automáticas de 
discagem 

06 a FF (Hex), unidade = 2 s (ex. 06(H) = 12 s) 
Este valor é o tempo mínimo que a máquina 
espera antes de ligar para o próximo destino. 

Chave de Comunicação 0F - Não é usado (Não mude as configurações.) 
 

Chave de Comunicação 10 SP No. 1-104-017 
No FUNÇÃO COMENTÁRIOS 
0 
ao 
7 

Transmissão de memória: 
Número máximo de 
tentativas de discagem para 
o mesmo destino 

01 – FE (Hex) vezes 

Chave de Comunicação 11 - Não é usado (Não mude as configurações.) 
 

Chave de Comunicação 12 SP No. 1-104-019 
No FUNÇÃO COMENTÁRIOS 
0 
ao 
7 

Transmissão de memória: 
Intervalo entre as tentativas de 
discagem para o mesmo destino 

01 – FF (Hex) minutos 

Chave de Comunicação 13 - Não é usado (Não mude as configurações.) 
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Chave de Comunicação 14                                                               SP No. 1-104-021 
No FUNÇÃO COMENTÁRIOS 
0 Conversão pol. para mm  

durante a transmissão  
0: Desativada 1: Ativada 

0: Em transmissão imediata, os dados 
escaneados no formato  
polegada são transmitidos sem conversão. Na 
transmissão de  
memória, os dados armazenados na memória 
SAF no formato  
mm são transmitidos sem conversão. 
Nota: Ao armazenar os dados escaneados na 
memória SAF, a  
unidade de fax sempre converte os dados em 
formato mm. 
1: A máquina converte os dados escaneados 
ou dados  
armazenados na memória SAF para o formato 
que foi  
especificado no protocolo de configuração 
(DIS/NSF) antes da  
transmissão. 

1-5 Não é usado Não mude as configurações de fábrica. 
6 ao 7 Unidade de resolução 

disponível na qual as 
mensagens de fax são 
recebidas 
Bit 7     Bit 6       Unit 

0             0       mm  
0             1       inch 
1             0       mm e pol. (default) 
1              1        Não é usado 

Para um melhor desempenho, não mude as 
configurações de  
fábrica. 
A configuração determinada por esses bits é 
informada ao  
terminal de transmissão na troca do protocolo 
pré-mensagem  
(nos quadros DIS/NSF). 

 

Chave de Comunicação 15 - Não é usado (Não mude as configurações.) 
Chave de Comunicação 16 - Não é usado (Não mude as configurações.) 
Chave de Comunicação 17 - Não é usado (Não mude as configurações.) 
Chave de Comunicação 18 - Não é usado (Não mude as configurações.) 
Chave de Comunicação 19 - Não é usado (Não mude as configurações.) 
Chave de Comunicação 1A - Não é usado (Não mude as configurações.) 

 

 
 
 
 

Chave de Comunicação                                                                          SP Nº 1-104-028 
No FUNÇÃO COMENTÁRIOS 
0 
ao 
1 

Código de acesso de extensão 
(0 ao 7) para ligar e desligar o 
protocolo V.8 
0:Liga 1:Desliga 

Se o PABX não suportar o procedimento de 
protocolo V.8/V.34, configure este bit para “1” para 
desativar o V.8 
Exemplo: Se "0" for o código de acesso PSTN, 
configure o bit 0 para 1. Quando a máquina detectar 
“0" como o primeiro número discado, ela 
automaticamente desativa o protocolo V.8. 
(Alternativamente, se “3” for o código de acesso PSTN, 
configure o bit 3 para 1.) 
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Chave de Comunicação 1C                                                                   SP No. 1-104029 
No FUNÇÃO COMENTÁRIOS 
0    a       
ao 1       1 

Código de acesso de 
extensão (8 e 9) para ligar 
e desligar o protocolo V.8 
0:Liga 1:Desliga 

Consulte a Chave de Comunicação 1E.  
Exemplo: Se "8" for o código de acesso PSTN, 
configure o bit 0 para 1. Quando a máquina detectar “8" 
como o primeiro número discado, ela automaticamente 
desativa o protocolo V.8. (Se "9" for o código de acesso 
PSTN, use bit 1.) 

2-7 Não é usado Não mude as configurações. 
 

Chave de Comunicação 1D - Não é usado (Não mude as configurações.) 
Chave de Comunicação 1E - Não é usado (Não mude as configurações.) 
Chave de Comunicação 1F - Não é usado (Não mude as configurações.) 
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3.2.5 CHAVES G3-1 
 

G3-1 Switch 00                                                                                             SP No. 1-105-001 

No FUNÇÃO COMENTÁRIOS 
0 
ao 
1 

Autofalante do monitor speaker 
durante comunicação (tx e rx) 
Bit 1     Bit 0    Configuração 
0            0       Desativado 
0            1        Até a Fase B 
1            0       O tempo todo 
1            1        Não é usado 

(0, 0): O autofalante do monitor está desativado 
durante toda a comunicação.  
(0,1): O autofalante do monitor está ligado até a 
fase B no protocolo T.30 protocol.  
(1, 0): Usado para teste. O autofalante do monitor 
está ligado através durante toda a comunicação. 
Certifique-se de reconfigurar esses bits após o 
teste. 2 O autofalante do monitor 

durante a transmissão 
da memória 
0: Desativado 1: Ativado 

1: O autofalante do monitor é ativado durante a 
transmissão da memória. 

3-7 Não é usado Não mude as configurações. 
 

Chave G3-1 01                                                                                             SP No. 1-105-002 
No FUNÇÃO COMENTÁRIOS 
0-3 Não é usado Não mude as configurações. 
4 Comprimento do 

quadro DIS 
0: 10 bytes 1: 4 bytes 

1: Os bytes no quadro DIS após o 4º não serão 
transmitidos (configure para 1 se houver problemas 
de comunicação com os faxes baseados em PC que 
não podem receber os quadros DIS estendidos). 

5 Não é usado Não mude a configuração 
6 Transmissão CED/ANSam 

0: Desativado 1: Ativado 
Não mude esta configuração a menos que 
o problema de comunicação seja causado 
pela transmissão CED/ANSam. 

7 Não é usado Não mude esta configuração 
 

Chave G3-1 02                                                                                             SP No. 1-105-003 
No FUNÇÃO COMENTÁRIOS 
0 Modo de protocolo G3 usado 

0: Padrão e não padrão 
1: Padrão somente 

Mude este bit para 1 somente quando a outra  
extremidade puder somente se comunicar com  
máquinas que enviem quadros T.30-padrão somente.  
1: Desativa os sinais NSF/NSS (estes são usados 
em comunicação modo não padrão) 

1-4 Não é usado Não mude as configurações. 
5 Uso do histórico de velocidade 

do modem para transmissão 
usando Quick/Speed Dials 
0: Desativado 1: Ativado 

0: Comunicações usando Quick/Speed Dials sempre 
começam na velocidade mais alta do modem. 
1: A máquina consulta o histórico de velocidade do 
modem para comunicações com a mesma máquina 
ao determinar uma velocidade mais apropriada para 
a comunicação atual. 

6 Todos os protocolos curtos 
(transmissão e recepção) 
0: Desativado 1: Ativado 

Consulte o Apêndice B no Manual de Fax Grupo 3 
para detalhes sobre todo o Protocolo Curto. 

7 Preâmbulo curto  
0: Desativado 1: Ativado 

Consulte o Apêndice B no Manual de Fax Grupo 3 
para detalhes sobre o Preâmbulo Curto. 
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Chave G3-1 03                                                                                    SP No. 1-105-004 
No FUNÇÃO COMENTÁRIOS 
0 Número de detecção 

DIS (Cada medida do 
contador) 0: 1 1:2 

0: A máquina desligará se receber o mesmo quadro 
DIS duas vezes.  
1: Antes de enviar DCS, a máquina esperará o 
segundo DIS que é causado pelo eco da linha. 

1 Não é usado Não mude a configuração. 
2 Protocolo V.8   

0: 
Desativado 
1: Ativado 

0: As comunicações V.8/V.34 não serão possíveis.  
Nota: Não configure para 0 a menos que a condição da 
linha esteja sempre ruim o suficiente para reduzir a 
velocidade dos dados para 14.4 kbps ou mais lento. 

3 Tamanho do quadro ECM 
0: 256 bytes 
1: 64 bytes 

Mantenha este bit em "0" na maioria dos casos. 

4 Condições de transmissão 
CTC 0: Após um sinal PPR 
recebido 
1: Após quatro sinais PPR 
recebidos  (padrão ITU-T) 

0: Ao usar o ECM no modo não padrão (NSF/NSS), a 
máquina envia um CTC para reduzir a velocidade do 
modem após receber um PPR se as seguintes condições 
forem atendidas nas comunicações a 14.4, 12.0, 9.6 e 7.2 
kbps. 

 
 

 
 

/̂N Transmit < N Re send 
NTransmit- Número de quadros transmitidos 
NResend- Número de quadros a serem retransmitidos 
1: Ao usar o ECM, a máquina envia um CTC para 
reduzir a velocidade do modem após receber quatro 
PPRs. 

PPR, CTC: Estes são sinais de protocolo ECM. Este 

bit não é efetivo nas comunicações V.34. 

5 Velocidade do modem usada 
para a página seguinte após 
receber um código negativo 
(RTN ou PIN)  
0: Sem mudança 1: Fallback 

1: A velocidade do modem tx da máquina cairá antes 
de enviar a página seguinte se um código negativo for 
recebido. Este bit é ignorado se o ECM estiver sendo 
usado. 

6 Não é usado Não mude a configuração. 
7 Chave de detecção de 

polaridade 
1: Liga (Default para modelo Japão) 
0: Desligado (Default para outros 
modelos) 

O fax poderá incorretamente detectar a polaridade em 
alguns ambientes. Nesses ambientes, o fax 
erroneamente fecha uma comunicação  estabelecida. 
Para evitar esse problema, você pode desligar a chave 
de detecção de polaridade. Quando esta chave estiver 
desligada, o Communicating LED ou um programa de 
administração de contabilidade leva tempo para ligar. 
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Chave G3-1 04                                                                                             SP No. 1-105-005 
No FUNÇÃO COMENTÁRIOS 
0 

ao 
3 

Limite máximo de detecção de 
erro de treinamento 

O-F(Hex); 0 - 1 5 bits Se o número de bits 
de erro no TCF recebido estiver abaixo do 
limite máximo, a máquina informa o 
remetente que o treinamento foi bem 
sucedido. 4-7 Não é usado Não mude as configurações. 

 

Chave G3-1 05   SP No. 1-105-
006 No  FUNÇÃO COMENTÁRIOS 

0  Velocidade de modem inicial Estes bits estabelecem a velocidade inicial do 
modem para a  transmissão. ao Bit 3 2   1 0 Configuração (bps)  

3 0 0   0 1 2.4 k  
 

0 0   1 0 4.8 k 
Use os parâmetros de transmissão dedicados se 
você precisar mudar isto para receptores 
específicos.  0 0   1 1 7.2 k  

 0 1   0 0 9.6 k  
 0 1   0 1 12.0 k Se uma velocidade de modem de 14.4 kbps ou 

mais lenta for selecionada, o protocolo V.8 
deveria ser manualmente desativado. 

 0 1  1 0 14.4 k  
 0 1  1 1 16.8 k  
 1 0   0 0 19.2 k Referência cruzada 
 1 0   0 1 21.6 k Protocolo V.8 ligado/desligado – Chave G3 03, 

bit2  1 0   1 0 24.0 k  
 1 0   1 1 26.4 k  
 1 1   0 0 28.8 k  
 1 1   0 1 31.2 k  
 1 1  1 0 33.6 k  
 Outras 

configurações  
- Não é usado  

4 Tipo inicial do modem para 9.6 k ou 
7.2 kbps. 

Estes bits estabelecem o tipo inicial de modem 
para 9.6 e 7.2 kbps, se a taxa inicial de modem 
for estabelecida nessas velocidades. 

ao     
5 Bit 5 Bit 4  Configuração  

 0 0  V.29  
 0 1  V.17  
 1 0  V.34  
 1 1  Não é usado  

6-7 Não é usado   Não mude as configurações. 
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Chave G3-1 06 SP No. 1-105-007 
No   FUNÇÃO  COMENTÁRIOS 

  Velocidade de m odem  Rx 
inicial 

Estes bits estabelecem a velocidade inicial do 
modem para receção. 

Bit 3 2 1  Configuração 
(bps) 

 

0 0 0 1 2.4 k   

0 
ao 
3 

0 0 1 0 4.8 k  U se um a configuração m ais lenta se veloc idades 
a ltas causarem  problem as durante a recepção  

 0 0 1 1 7.2 k   
 0 1 0 0 9.6 k   

 0 1 0 1 12.0 k Se uma velocidade do modem de 14.4 kbps ou mais 
lenta for selecionada, o protocolo V.8 deveria ser 
manualmente desativado. 

 0 1 1 0 14.4 k  
 0 1 1 1 16.8 k  
 1 0 0 0 19.2 k Referência cruzada 
 1 0 0 1 21.6 k  Protocolo V.8 ligado/desligado – Chave G3 03, bit2 
 1 0 1 0 24.0 k   
 1 0 1 1 26.4 k   
 1 1 0 0 28.8 k   
 1 1 0 1 31.2 k   
 1 1 1 0 33.6 k   
 O utra

s 
configuraçõe
s- 

Não é usado  
Tipos de m odem  disponíveis para 
recepção  

A configuração destes b its  é usada para info rm ar o 
term inal de transm issão do tipo d isponível de 
m odem  para a m áquina no m od1o de recebim ento. 

Bit 7 6 5 4 Configuração  
0 0 0 1 V .27ter  

4 
ao 
7 

0 0 1 0 V.27ter, V .29  Se V.34 não estiver selecionado, o protocolo V.8 
deve ser manualmente desativado. 

 0 0 1 1 V.27ter, V .29   
     V.33  
 0 1 0 0 V.27ter, V .29, Referência cruzada 
     V.17/V.33 Protocolo V.8 ligado/desligado – Chave G3 03, bit2 
 0 1 0 1 V.27ter, V .29,  
     V.17/V33,  
     V.34  
 O utra

s 
C onfiguraçõe
s 

Não é usado  
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Chave G3-1 07                                                                                             SP No. 1-105-008 
No FUNÇÃO COMENTÁRIOS 
0 

ao 
1 

Equalizador de cabo  PSTN 
(modo tx: Interno) 
Bit 1  Bit O   Configuração 
0        0        Nenhum 
0        1        Baixo 
1        0        Medio 
1        1        Alto 

Use uma configuração mais alta se houver perda de 
sinal em freqüências mais altas por causa do 
comprimento do fio entre o modem e a troca de 
telefone. Use os parâmetros dedicados de 
transmissão para receptores específicos. 
Também tente usar o equalizador de cabo se ocorrer 
um ou mais dos seguintes sintomas. 
• Erro de comunicação 
• Fallback de velocidade de modem ocorre 
frequentemente. 
Nota: Esta configuração não é efetiva nas 
comunicações V.34. 

2 
ao 
3 

Equalizador de cabo PSTN 
(modo rx: Interno) 
Bit 3  Bit 2   Configuração 
0        0        Nenhum 
0        1        Baixo  
1        0        Medio 
1        1        Alto  

Use uma configuração mais alta se houver perda de 
sinal em freqüências mais altas por causa do 
comprimento do fio entre o modem e a troca de 
telefone. Use os parâmetros dedicados de 
transmissão para receptores específicos. 
Também tente usar o equalizador de cabo se ocorrer 
um ou mais dos seguintes sintomas. 
• Erro de comunicação com códigos de erro como 
0-20, 0-23, etc.  
•  Fallback de velocidade de modem ocorre 
frequentemente. 
Nota: Esta configuração não é efetiva nas 
comunicações V.34. 

4-7 Não é usado Não mude as configurações. 

Chave G3-1 08 - Não é usado (Não mude as configurações.) 
Chave G3-1 09 - Não é usado (Não mude as configurações.) 
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CHAVES DE BIT 

Chave G3-1 0A                                                                                  SP No. 1 -105-011 
No FUNÇÃO COMENTÁRIOS 
0 
ao 
1 

Queda de portadora máxima 
permitida durante o recebimento 
de dados de imagem  
Bit 1 Bit O Valor (ms) 
0        0        200  
0        1        400  
1        0        800  
1        1        Não é usado 

Estes bits estabelecem o tempo aceitável de queda de 
portadora de modem. Tente usar uma  configuração 
mais longa se o código de erro 0-22 for freqüente. 

2 Queda de Portadora Não-ECM  
0: Mantém conexão 
1: Disconecta 

Determina como a máquina responderá quando 
detectar uma queda no sinal da portadora durante 
uma comunicação não-ECM. 

3 Não é usado Não mude as configurações. 
4 Intervalo máximo de quadro 

permitido durante o 
recebimento de dados de 
imagem. 
0:5s1:  13s 

Este bit estabelece o intervalo máximo entre os sinais 
EOL (fim da linha) e o intervalo máximo entre os 
quadros ECM da outra extremidade. Tente usar uma 
configuração mais longa se o código de erro 0-21 for 
freqüente. 

5 Não é usado Não mude a configuração 
6 Tempo de reconstrução para a 

primeira linha no modo de 
recebimento  
0:6s1:  12 s 

Quando o terminal de envio for controlado por um 
computador pode haver um atraso no recebimento 
dos dados da página após a máquina local aceitar 
dados configurados e enviar a CFR. Isso está fora da 
recomendação T.30. Mas, se esse atraso ocorrer, 
configure este bit para para dar à máquina que envia 
mais tempo para enviar os dados. Consulte o código 
de erro 0-20.  
Recomendação ITU-T T.30: A primeira linha deveria 
vir dentro de 5s da CFR. 

7 Não é usado Não mude a configuração. 
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G3-1 Switch 0B                                                                                            SP No. 1-105-012 

No FUNÇÃO COMENTÁRIOS 
0 Requisitos de Protocolo: Europa 

0: Desativado 1: Ativado 
1 Requisitos de Protocolo:  

Espanha  
0: Desativado 1: Ativado 

A máquina não reconfigura automaticamente esses 
bits para cada país após um código de país (System 
Switch 0F) ser programado. Mude os bits requeridos 
manualmente na instalação. 

2 Não é usado Não mude as configurações. 
3 Requisitos de Protocolo: França 

0: Desativado 1: Ativado 
4 Requisitos PTT : Alemanha  

0: Desativado 1: Ativado 

A máquina não reconfigura automaticamente esses 
bits para cada país após um código de país (System 
Switch 0F) ser programado. Mude os bits requeridos 
manualmente na instalação. 

5-7 Não é usado Não mude as configurações. 
 

Chave G3-1 0C                                                                                            SP No. 1-105-013 

No FUNÇÃO COMENTÁRIOS 
0 
ao 
1 

Método de discagem de pulso 
Bit 1   Bit O   Configuração 
0        0        Normal (P=N) 
0       1      Oslo (P=10-N) 
1        0        Suécia (N +1) 
1        1        Não é usado 

P = Número de pulsos enviados, N = Número discado. 

2-7 Não é usado Não mude as configurações. 

Chave G3-1 0D - Não é usado (Não mude as configurações.) 

 
Chave G3-1 0E                                                                                            SP No. 1-105-015 

No FUNÇÃO COMENTÁRIOS 
0 
ao 
7 

Intervalo OFF de transmissão 
CNG 
Para inserir um valor maior que 
3s, use bits 3 ao 0 e mantenha 
os bits 4 ao 7 em 0. 
    3000 + 50 x N ms 
Para inserir um valor menor 
que 3s, use bits 4 ao 7 e 
mantenha os bits 0 ao 3 em 1. 
    3000 + 50 x N ms 
 

Exemplos: 
3100ms: 50 x 2 = 100 
Bits 4 ao 7 devem ser 0 
Bits 0 ao 3 devem ser 2 (H) 
Então, entre 02H 
2800ms: 50 x 4 = 200 
Bits 0 ao 3 devem ser F(H) 
Bits 4 ao 7 devem ser 4(H) 
Então, entre 4H 
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CHAVES DE BIT 

 

Chave G3-1 0F                                                                                    SP No. 1 -105-016 
No FUNÇÃO COMENTÁRIOS 
0 Alarme quando um erro 

ocorreu na Fase C ou 
posteriormente 
0: Desativado 1: Ativado 

Se o cliente quer ouvir um alarme após cada 
comunicação de erro, mude este bit para “1". 

1 Alarme quando o handset está 
fora do gancho no final da 
comunicação  
0: Desativado 1: Ativado 

Se o cliente quer ouvir um alarme caso o handset 
esteja fora do gancho, mude este bit para "1". 

2-7 Não é usado Não mude as configurações. 
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3.2.6   CHAVES DE FAX 
 

Chave de Fax 00 - Não é usado (Não mude as configurações.) 
Chave de Fax 0A - Não é usado (Não mude as configurações.) 
 

 
 

Chave de Fax 0B                                                                                  SP No. 3-201-012 

No FUNÇÃO COMENTÁRIOS 

0 ao 3 A configuração da margem do escaneamento (margem direita e esquerda no modo ADF de escaneamento de livro) 
A configuração pode ser entre 0 e F(H) (unidade 0.5 mm). 
Configuração default: 2mm 

4 ao 7 A configuração da margem do escaneamento (margem superior e inferior no modo ADF de escaneamento de 
livro) 
A configuração pode ser entre 0 e 7 (H) (unidade 0.5 mm). 
Configuração default: 3mm 

 
 

Chave de FAX 0C                                                                                SP No. 3-201 -013 

No FUNÇÃO COMENTÁRIOS 

0 Ação quando um congestionamento de 
originais ocorre durante o escaneamento do 
original para a memória desde a memória tx 
0: Continue escaneando após a recuperação 
1: Pare de escanear e apague todas as 
páginas escaneadas para aquele trabalho 

Este bit só é efetivo quando uma memória paralela tx está 
desativada (parâmetro de usuário 07 - bit 2).  
Se a memória paralela tx estiver ativada, a máquina sempre 
apaga as páginas escaneadas quando um congestionamento 
de originais ocorre. Então, a máquina pede para o usuário 
tentar novamente a partir da primeira página, mesmo que a 
memória paralela tx de fato não seja usada.  
0: A máquina exibe uma mensagem pedindo ao usuário para 
colocar a página congestionada de volta na pilha de originais e 
continuar escaneando. A mensagem é exibida durante o 
período especificado pela chave de scanner 0E, bit 2.  
1: A máquina ajpaga todas as páginas escaneadas e pede ao 
usuário para tentar novamente a partir da primeira página. 

1-7 Não é usado Não mude as configurações. 

Chave de FAX 0D - Não é usado (Não mude as configurações.) 
 

Chave de FAX 0E                                                                               SP No. 3-201 -015 

No FUNÇÃO COMENTÁRIOS 

0 Não é usado Não mude as configurações. 
1 Unidade de resolução de 

scan 
0: mm 1: polegadas 

Este bit determina qual unidade de resolução será usada 
para escanear uma mensagem de fax. 
Configuração default: mm 

2-7 Não é usado Não mude as configurações. 

Chave deFP FAX 0F - Não é usado (Não mude as configurações.) 
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PARÂMETROS NCU 

3.3   PARÂMETROS NCU 

A seguinte tabel detalha os endereços RAM e as unidades de cálculo de parâmetro 
usadas para detecção do sinal de discagem e discagem automática. As 
configurações de fábrica para cada país também estão detalhadas. Você pode mudar 
a maioria delas através do RAM Read/Write (SP2-101); você pode mudar algumas 
delas através dos Parâmetros G3-1 NCU (SP2-103) conforme indicado em "Remarks." 
O RAM está programado em números hexadecimais salvo se a unidade estiver 
marcada com "BCD." 

 

Endereço FUNÇÃO Unidade Comentários 

680500 Código de País/Área para os parâmetros 
NCU  

Use o valor Hex para programar o código de 
país/área diretamente neste endereço 

  ou use o valor decimal para programá-lo 
usando SP2-103-001 

   
   

  País/Área Decimal   Hex 

  França 00              00 
  Alemanha 01              01 
  Reino Unido 02              02 
  Itália 03              03 
  Áustria 04              04 
  Bélgica 05              05 
  Dinamarca 06              06 
  Finlândia 07              07 
  Irlanda 08              08 
  Noruega 09              09 
  Suécia 10              0A 
  Suíça 11              0B 
  Portugal 12              0C 
  Holanda 13              0D 
  Espanha 14              0E 
  Israel 15              0F 
  EUA 17              11 
  Ásia 18              12 
  Japão 19              13 
  Hong Kong 20              14 
  África do Sul 21              15 
  Austrália 22              16 
  NovaZelândia 23              17 
  Singapure 24              18 
  Malásia 25              19 
  China 26              1A 
  Taiwan 27              1B 
  Coréia 28              1C 
  Turquia 32              20 
  Grécia 33              21 
  Hungria 34             22 
  República Checa 35             23 
  Polônia 36             24 

680501 Tempo de detecção corrente da linha A detecção corrente da linha 
está desativa 

680502 Tempo de espera corrente da linha 

20 ms 
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PARÂMETROS NCU 
 

Endereço Função Unidade Observações 
680503 Tempo de detecção da queda da 

corrente de linha 
 A corrente de linha não 

será detectada se 
680501 contiver FF. 

680504 Limite sup. da freq. de tom de disc. PSTN (byte alto) 

680505 Limite sup. da freq. de tom de disc. PSTN (byte baixo) 

Hz (BCD) Se ambos os endereços 
contiverem FF(H), a 
detecção do tom será 
desativada. 
 680506 Limite inf. da freq. de tom de disc. PSTN (byte alto) 

680507 Limite inferior da freqüência de tom de 
discagem PSTN (byte baixo) 

Hz (BCD) Se ambos os endereços 
contiverem FF(H), a 
detecção do tom será 
desativada. 
Vide Nota 7 680508 Tempo de detecção do tom de discagem PSTN 

680509 Tempo de reinicialização do tom de 
discagem PSTN (BAIXO) 

68050A Tempo de rein. do tom de discagem PSTN (ALTO) 

68050B Tempo de tom contínuo do tom de discagem PSTN 

68050C Tempo de queda permiss. do tom de disc. PSTN 

Se 680508 contiver FF(H), 
a máquina pausa pelo 
tempo de pausa 
(endereço 
68050D/68050E). 
Itália: Vide Nota 2 

68050D Intervalo de espera PSTN (BAIXO) 
68050E Intervalo de espera PSTN (ALTO) 

20 ms 

 
 

68050F Tempo de detecção do tom de volta 
de toque PSTN 

20 ms A detecção será desativada 
se isto contiver FF. 

680510 Tempo de detecção desligada do tom 
de volta de toque PSTN 

20 ms  
 

680511 Tempo de detecção do PSTN para período silencioso 
após a detecção do tom de volta do toque (BAIXO) 

20 ms  

680512 Tempo de detecção do PSTN para período silencioso 
após a detecção do tom de volta do toque (ALTO) 

20 ms  

680513 Limite superior da freqüência do toque 
de ocupado PSTN (byte alto) 

680514 Limite superior da freqüência do toque 
de ocupado PSTN (byte baixo) 

Hz (BCD) Se ambos os endereços 
contiverem FF(H), a 
detecção do tom será 
desativada. 

680515 Limite inferior da freqüência do 
toque de ocupado PSTN (byte alto) 

680516 Limite inferior da freqüência do toque 
de ocupado PSTN (byte baixo) 

Hz (BCD) Se ambos os endereços 
contiverem FF(H), a 
detecção do tom será 
desativada. 

680517 Limite sup. da freq. de tom de disc. PABX (byte alto) 

680518 Limite superior da freqüência de tom 
de discagem PABX (byte baixo) 

Hz (BCD) Se ambos os endereços 
contiverem FF(H), a 
detecção do tom será 
desativada. 

680519 Limite inferior da freqüência de tom de 
discagem PABX (byte alto) 

68051A Limite inferior da freqüência de tom de 
discagem PABX (byte baixo) 

Hz (BCD) Se ambos os endereços 
contiverem FF(H), a 
detecção do tom será 
desativada. 

68051B Tempo de detecção do tom de discagem PABX 
68051C Tempo de reinicialização do tom de 

discagem PABX (BAIXO) 
68051D Tempo de reinicialização do tom de 

discagem PABX (ALTO) 
68051E Tempo de tom contínuo do tom de discagem PABX 

68051F Tempo de queda permissível do tom 
de discagem PABX 

Se 68051B contiver FF(H), 
a máquina pausa pelo 
tempo de pausa (680520 
/ 680521). 

680520 Intervalo de espera PABX (BAIXO) 
680521 Intervalo de espera PABX (ALTO) 

20 ms 

 

680522 Tempo de detecção do tom de volta 
de toque PABX 

20 ms Se ambos os endereços 
contiverem 
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Endereço Função Unidade Observações 
680523 Tempo de detecção desligada do tom 

de volta de toque PABX 
20 ms FF(H), a detecção do 

tom será desativada. 
680524 Tempo de detecção do PABX para 

período silencioso após a detecção do 
tom de volta do toque (BAIXO) 

20 ms 

680525 Tempo de detecção do PABX para 
período silencioso após a detecção do 
tom de volta do toque (ALTO) 

20 ms 

Se ambos os endereços 
contiverem FF(H), a 
detecção do tom será 
desativada. 

680526 Limite superior da freqüência do toque 
de ocupado PABX (byte alto) 

680527 Limite superior da freqüência do toque 
de ocupado PABX (byte baixo) 

Hz (BCD) Se ambos os endereços 
contiverem FF(H), a 
detecção do tom será 
desativada. 

680528 Limite inferior da freqüência do 
toque de ocupado PABX (byte 
alto) 680529 Limite inferior da freqüência do toque 
de ocupado PABX (byte baixo) 

Hz (BCD) Se ambos os endereços 
contiverem FF(H), a 
detecção do tom será 
desativada. 

68052A Tempo LIGADO de tom ocupado: faixa 1 
68052B Tempo DESLIG. de tom ocupado: faixa 1 
68052C Tempo LIGADO de tom ocupado: faixa 2 
68052D Tempo DESLIG. de tom ocupado: faixa 2 
68052E Tempo LIGADO de tom ocupado: faixa 3 
68052F Tempo DESLIG. de tom ocupado: faixa 3 
680530 Tempo LIGADO de tom ocupado: faixa 4 
680531 Tempo DESLIG. de tom ocupado: faixa 4 
680532 Tempo de detecção do tom contínuo 

do tom de ocupado 

20 ms  

680533 Tolerância do tempo do estado de sinal de tom ocupado para todas as faixas, e 
número de ciclos exigidos para detecção (uma configuração de 4 ciclos significa 
que LIGA-DESLIGA-LIGA ou DESLIGA-LIGA-DESLIGA deverão ser detectados 
duas vezes). 
Tolerância (±) 
Bit         1      0 

0      0      75%                 Os bits 2 e 3 deverão ser sempre 
0      1      50%                 mantidos em 0. 
1       0     25% 
1       1      12,5% 

 
Bits 7, 6, 5, 4: número de ciclos necessários para detecção de cadência 

680534 Limite superior da freqüência de tom 
de discagem internacional (byte alto) 

680535 Limite superior da freqüência de tom 
de discagem internacional (byte baixo) 

Hz (BCD) Se ambos os endereços 
contiverem FF(H), a 
detecção do tom será 
desativada. 

680536 Limite inferior da freqüência de tom de 
discagem internacional (byte alto) 

680537 Limite inferior da freqüência de tom de 
discagem internacional (byte baixo) 

Hz (BCD) Se ambos os endereços 
contiverem FF(H), a 
detecção do tom será 
desativada. 

680538 Tempo de detecção do tom de 
discagem internacional 

680539 Tempo de reinicialização do tom de 
discagem internacional (BAIXO) 

68053A Tempo de reinicialização do tom de 
discagem internacional (ALTO) 

20 ms Se 680538 contiver FF(H), 
a máquina pausa pelo 
tempo de pausa (68053D 
/ 68053E). 
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Endereço Função Unidade Observações 
68053B Tempo de tom contínuo do tom de 

discagem internacional 
 

68053C Tempo de queda permissível do tom 
de discagem internacional 

Bélgica m- Nota 2 

68053D Intervalo de espera de discagem 
internacional (BAIXO) 

68053E Intervalo de espera de discagem 
internacional (ALTO) 

20 ms 

 

68053F Limite de freqüência superior de tom 
de discagem doméstica (ALTO) 

680540 Limite de freqüência superior de tom 
de discagem doméstica (BAIXO) 

Se ambos os endereços 
contiverem FF(H), a 
detecção do tom será 
desativada. 

680541 Limite de freqüência inferior de tom de 
discagem doméstica (ALTO) 

680542 Limite de freqüência inferior de tom de 
discagem doméstica (BAIXO) 

Hz (BCD) 

Se ambos os endereços 
contiverem FF(H), a 
detecção do tom será 
desativada. 

680543 Tempo de detecção do tom de 
discagem doméstica 

680544 Tempo de reinicialização do tom de 
discagem doméstica (BAIXO) 

680545 Tempo de reinicialização do tom de 
discagem doméstica (ALTO) 

Se 680543 contiver FF(H), 
a máquina pausa pelo 
tempo de pausa (680548 
/ 680549). 

680546 Tempo de tom contínuo do tom de 
discagem doméstica 

680547 Tempo de queda permissível do tom 
de discagem doméstica 

680548 Intervalo espera disc. doméstica (BAIXO) 
680549 Intervalo espera disc. doméstica (ALTO) 

20 ms 

 

68054A Tempo entre abertura ou fechamento 
do relé DO e abertura do relé OHDI 

1 ms •* Notas 3, 6 e 8 
SP2-103-11 

68054B Tempo de interrupção da discagem de 
pulsos 

1 ms <m- Nota 3 
SP2-103-12 

68054C Tempo de execução da discagem de 
pulsos 

1 ms • * Nota 3 
SP2-103-13 

68054D Tempo entre o fechamento do 
relé do OHDI final e a abertura ou 
fechamento do relé DO 

1 ms •* Notas 3, 6 e 8 
SP2-103-14 Este 
parâmetro é válido 
somente na Europa. 

68054E Pausa mínima entre os 
algarismos discados (modo de 
discagem de pulsos) 

•* Nota 3 e 8 
SP2-103-15 

68054F Tempo de espera ao informar-se 
uma pausa no painel de operações 

20 ms 

SP2-103-16 
•* Nota 3 

680550 Tempo de tom DTMF ligado SP2-103-17 
680551 Tempo de tom DTMF desligado 

1 ms 
SP2-103-18 

680552 Nível de atenuação de tons de 
sinais DTMF na discagem 

-NxO.5 -3,5 
dBm 

SP2-103-19 
m- Nota 5 

680553 Diferença do valor de atenuação de 
tons entre tom de alta freqüência e 
tom de baixa freqüência em sinais 
DTMF 

-dBmxO.5 SP2-103-20 
A configuração deve 
estar abaixo de -5dBm, e 
não deverá exceder a 
configuração em 
680552h acima. m- Nota 5 
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Endereço Função Unidade Observações 
680554 -NxO,5 -3,5 SP2-103-21 

 
PSTN: nível de atenuação de tons 
DTMF após a discagem dBm m- Nota 5 

680555 -dBmxO.5 •* Nota 5 
 

ISDN: nível de atenuação de tons 
DTMF após a discagem   

680556  
 

Não utilizada 
 

Não altere as configurações 

680557 1 ms 
  
 

Tempo entre 68054Dh (Parâmetro 
NCU 14) e 68054Eh (Parâmetro 
NCU 15)  

Este parâmetro funciona 
quando o código do país 
for configurado para 
França. 

680558  
 

Não utilizada 
 

Não altere a configuração 

680559 20 ms 
 

Tempo de aterramento (modo de início 
de aterramento)  

O relé Gs fica fechado 
neste intervalo. 

68055A 1 ms 
 

Tempo de interrupção (modo de início 
flash)  

O relé OHDI fica aberto 
neste intervalo. 

68055B Código de acesso de discagem 
internacional (Alto) 

BCD 

68055C  
 

Código de acesso de discagem 
internacional (Baixo)  

Para um código de 100: 
68055B-F1 
68055C – 00 

68055D 20 ms 
  
  
  
  
  
  
  
 

Tempo de pausa de acesso PSTN 

 

Este tempo é esperado 
para cada introdução de 
pausa após o código de 
acesso PSTN. Se este 
código contiver FF[H], será 
utilizado o tempo de pausa 
guardado no endereço 
68054F. Não configure um 
número maior do que 7 no 
Reino Unido. 

68055E 
 
 
 
 
 

 

Nível de detecção de tom de 
progresso, e indicadores de ativação 
da detecção de cadência 

Bit 7 Bit 6 Bit 5   dBm 
0     0     0      -25,0 
0     0     1       -35,0 
0     1      0       -30,0 
1      0     0        -40,0 
1      1      0        -49,0 
 

Bits 2, 0 – Vide Nota 2. 
68055F  

a  
680564 

Não utilizada 

 

Não altere as configurações 

680565 Prefixo de cham ada de longa d is tância 
(ALTO ) 

BCD Para um código de 0: 

680566 Prefixo de cham ada de longa d is tância 
(BA IXO ) 

BCD 680565 - FF 
680566 - F0 

680567 Não utilizada  
a   

680571   

Não altere as configurações 

680572 1000/N SP2-103-2 
 

Freqüência de s inal de toque 
aceitável: fa ixa 1, lim ite superio r (Hz).  

680573  SP2-103-3 
 

Freqüência de s inal de toque 
aceitável: fa ixa 1, lim ite in fe rio r   

680574  SP2-103-4 
 

Freqüência de s inal de toque 
aceitável: fa ixa 2, lim ite superio r   

680575  SP2-103-5 
 

Freqüência de s inal de toque 
aceitável: fa ixa 2, lim ite in fe rio r   
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Endereço Função Unidade Observações 
680576 N úm ero de toques até a 

detecção de um a cham ada  
1 SP2-103-6 A 

configuração não deverá 
ser zero 
. 680577 D uração m ínim a exig ida do prim eiro 

toque  
20 ms Vide Nota 4. 

SP2-103-7 
680578 D uração m ínim a exig ida do segundo 

toque e dos seguintes  
20 ms SP2-103-8 

680579 Tem po de re in ic ia lização da 
detecção do sinal de toque (BAIXO) 

SP2-103-9 

68057A Tem po de re in ic ia lização da 
detecção do sinal de toque (ALTO ) 

20 ms 

SP2-103-10 

68057B a 
680580 

Não utilizada  Não altere as configurações 

680581 In te rvalo entre a d iscagem  do ú ltim o 
algarism o e a m udança do  re lé O h 
para  o  te lefone ex terno  ao  d iscar do  
pa ine l de  operações no  m odo 
handset. 

20 ms Configuração de fábrica: 
500 ms 

680582 Bits 0 e 1 – Tempo de detecção do handset fora do 
gancho 
Bit 1       0     Configuração 
0        0     200 ms 
0        1      800 ms 
Outro  Não utilizada 
 
Bits 2 e 3 - Tempo de detecção do handset no gancho 
Bit 3      2     Configuração 
0        0     200 ms 
0        1      800 ms 
Outro  Não utilizada 
 
Bits 4 a 7 - Não utilizada 

 

680583 a 
6805A0 

Não utilizada  Não altere as configurações 

6805A1 Limite superior de freqüência de 
detecção aceitável CED (byte alto) 

6805A2 Limite superior de freqüência de 
detecção aceitável CED (byte baixo) 

BCD (Hz) Se ambos os endereços 
contiverem FF(H), a 
detecção do tom será 
desativada. 

6805A3 Limite inferior de freqüência de 
detecção aceitável CED (byte alto) 

6805A4 Limite inferior de freqüência de 
detecção aceitável CED (byte baixo) 

BCD (Hz) Se ambos os endereços 
contiverem FF(H), a 
detecção do tom será 
desativada. 

6805A5 Tempo de detecção do CED 20 ms 
±20 ms 

Configuração de fábrica: 
200 ms 

6805A6 Limite superior de freqüência de 
detecção aceitável CNG (byte alto) 

6805A7 Limite superior de freqüência de 
detecção aceitável CNG (byte baixo) 

BCD (Hz) Se ambos os endereços 
contiverem FF(H), a 
detecção do tom será 
desativada. 

6805A8 Limite inferior de freqüência de 
detecção aceitável CNG (byte alto) 

BCD (Hz) Se ambos os endereços 
contiverem FF(H), a  
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Endereço Função Unidade Observações 
6805A9 Limite inferior de freqüência de 

detecção aceitável CNG (byte baixo) 
 detecção do tom será 

desativada. 
6805AA Não utilizada  Não altere a configuração 

6805AB Tempo de CNG ligado 20 m s Configuração de fábrica: 
500 m s 

6805AC Tempo de CNG desligado 20 m s Configuração de fábrica: 
200 m s 

6805AD Número de ciclos de CNG 
necessários para detecção 

 O s dados são codificados 
da m esm a form a em  que 
no E ndereço 680533. 

6805AE Não utilizada  Não altere as configurações 

6805AF Limite superior aceitável da 
freqüência de detecção (800Hz) do 
tom do protocolo curto AI (byte alto) 

6805B0 Limite superior aceitável da freqüência 
de detecção (800Hz) do tom do 
protocolo curto AI (byte baixo) 

Hz (BCD) Se ambos os endereços 
contiverem FF(H), a 
detecção do tom será 
desativada. 

6805B1 Limite inferior aceitável da 
freqüência de detecção (800Hz) do 
tom do protocolo curto AI (byte alto) 

6805B2 Limite inferior aceitável da freqüência 
de detecção (800Hz) do tom do 
protocolo curto AI (byte baixo) 

Hz(BCD) Se ambos os endereços 
contiverem FF(H), a 
detecção do tom será 
desativada. 

6805B3 Tempo de detecção para o tom de 
protocolo curto AI de 800 Hz 

20 m s Configuração de fábrica: 
360 m s 

6805B4 PSTN: nível Tx do modem - N - 3 d B m  SP2-103-1 
6805B5 PSTN: nível de transm issão de tom  

de 1100 H z 
- N  6805B 4 – 0,5N  6805B 5 -3,5 (dB ) 
• *  N o ta  7  

6805B6 PSTN: nível de transm issão de tom  
de 2100 H z 

- N6805B4 – 0,5N  6805B6 -3 (dB ) 
• *  N o ta  7  

6805B7 PABX: nível Tx do modem - d B m   
6805B8 PABX: nível de transm issão de tom  

de 1100 Hz 
- N  6805B7 – 0,5N 6805B8 (dB) 

6805B9 PABX: nível de transm issão de tom  
de 2100 Hz 

- N  6805B7 – 0,5N 6805B9 (dB) 

6805BA ISD N: nível Tx do modem - d B m  A  configuração deve 
ficar entre -12dBm  e -
15dBm. 

6805BB ISD N: nível de transm issão de tom  
de 1100 H z 

- N  6805BA – 0,5N 6805BB (dB) 

6805BC ISD N: nível de transm issão de tom  
de 2100 H z 

- N  6805BA – 0,5N 6805BC (dB) 

6805BD N ível de ligação do m odem  (nível de 
detecção do s inal de entrada) 

-37-0,5N 
(dBm ) 

 

6805BE a 
6805C6 

Não utilizada  Não altere as configurações 

6805C7 Bits 0 a 3 - Não utilizada. 
Bit 4 – exclusão de protocolos V.34   0: Simples, 1: Detalhada (default) 
Bits 5 a 7 - Não utilizada. 
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PARÂMETROS NCU 
 

Endereço Função Unidade Observações 

6805C8 a 
6805D9 

Não utilizada  Não altere as configurações 

6805DA Temporizador T.30 T1 1 s  
6805E0 

bit 3 
Tempo de espera máximo 
para postagem de 
mensagens 

0: 12 s 
1: 30 s 

1: Tempo de espera 
máximo para postagem de 
mensagens. 
(EOP/EOM/MPS) podem 
ser alterados para 30 s. 
Altere este bit para "1" 
caso ocorram 
freqüentes erros de 
comunicação durante a 
recepção de V.17. 

NOTA: 

1. Se não for necessária nenhuma configuração, guarde FF no endereço. 

2. Somente Itália e Bélgica 

 
Endereço RAM 68055E: os quatro bits inferiores têm o seguinte significado. 
Bit 2 - 1: Detecção de cadência de tom de discagem internacional ativada 
(Bélgica) 
Bit 1 - Não utilizada 
Bit 0 - 1: Detecção de cadência de tom de discagem PSTN ativada (Itália) 
 
Se o bit 0 ou o bit 2 for configurado em 1, serão alteradas as funções dos seguintes 
endereços RAM. 
680508 (se o bit 0 = 1) ou 680538 (se o bit 2 = 1): tolerância para a duração do estado 
ligado e desligado (%), e número de ciclos necessários para detecção, codificado 
como endereço 680533. 
68050B (se o bit 0 = 1) ou 68053B (se o bit 2 = 1): tempo ligado, código hex (unidade 
= 20 ms) 
68050C (se o bit 0 = 1) ou 68053C (se o bit 2 = 1): tempo desligado, código hex 
(unidade = 20 ms) 

3. Os parâmetros de discagem de pulso (endereços 68054A a 68054F) são os 
valores para 10 pps. Se forem utilizados 20 pps, a máquina compensa 
automaticamente. 

4 O primeiro toque pode não ser detectado até 1 a 2,5 comprimentos de onda após o 
tempo especificado por este parâmetro. 

O nível calculado deverá ficar entre 0 e 10. 
Os níveis de atenuação calculados a partir dos dados RAM são: 

 tom de alta freqüência: - 0,5 x N680552/6805454 dBm 

     -0,5x N680555 dBm 

 tom de baixa freqüência:    - 0,5 x (N680552/680554 + N680553) -3,5 dBm 
- 0,5 x (N680555 + N680553) dBm 

NOTA: N680552, por exemplo, significa o valor armazenado no endereço 680552(H) 
6. 68054A: Europa – Entre a abertura Ds e a abertura Di, França- Entre o fechamento  Ds 

e a abertura Di 
68054D: Europa - Entre o fechamento Ds e o fechamento Di, França – Entre a abertura 
Ds e o fechamento Di 
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7. Sinais de tom cuja freqüência é menor que 1500 Hz (p.ex., 800 Hz de tom 
para protocolo curto AI) referem-se à configuração em 6805B5h. Tons cuja 
freqüência é maior que 1500 Hz referem-se à configuração em 6805B6h. 

8. 68054A, 68054D, 68054E: A pausa real entre dígitos (modo de discagem por 
tom) é a soma do período especificado pelos endereços RAM 68054A, 
68054D, e 68054E. 

Unidade de Fax 56 SM 



  

PARÂMETROS DEDICADOS DE TRANSMISSÃO 

3.4   PARÂMETROS DEDICADOS DE TRANSMISSÃO 

A transmissão para um destino específico com freqüencia falha. Neste caso, 
registre o destino na Discagem Rápida e tente alterar os parâmetros. Isto poderá 
resolver o problema. 

3.4.1  PROCEDIMENTO DE PROGRAMAÇÃO 

Para detalhe sobre os parâmetros, consulte a próxima seção. 

1. Acesse a Chave 00 do Sistema (SP1-101 -001). 

2. Mude o Bit 0 de "0" para "1." 

3. Saia do modo SP. 

4. Pressione a tecla (símbolo) 

5. Selecione os menus a seguir: System Settings ◊  Key Operator Tools ◊  
Address Book Management ◊  Program/Change. 

6. Selecione o número de Discagem Rápida. 

7. Pressione a tecla OK duas vezes. 

8. Pressione a tecla "Dest.". 

9. Selecione "Fax Settings". 

10. Quando for exibido o número de discagem programado, pressione a tecla Start. 
Certifique-se de que o LED da tecla Start esteja aceso na cor verde. 

11. Os números do parâmetro são exibidos (00 ~ 09). Selecione o número do 

parâmetro. 

12. Pressione a tecla OK. 

13. São exibidas as configurações. Altere as configurações, conforme necessário. 

14. Pressione a tecla OK. 

15. Pressione a tecla O diversas vezes até sair das Ferramentas de Usuário. 

16. Acesse a Chave 00 do Sistema (SP1-101-001). 

17. Mude o Bit 0 de "1" para "0." 

18. Saia do modo SP. 
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3.4.2 PARÂMETROS 

As configurações iniciais destes parâmetros são todas FF(H) (todos os parâmetros 
estão desativados). 

Chave 00 
FUNÇÃO E COMENTÁRIOS 
ITU-T tempo T1 (para modo G3 PSTN) 
Se um tempo de conexão para um determinado terminal for maior que a configuração de 
parâmetro da NCU, ajuste este byte. O tempo T1 é o valor armazenado neste byte (em código 
hex), multiplicado por 1 segundo. 
Faixa: 
0 a 120 s(00h a 78h) 
FFh – É utilizada a configuração de fábrica do parâmetro local da NCU. 
Não programa um valor entre 79h e FEh. 

 

Chave 01 
No FUNÇÃO COMENTÁRIOS 
0 a 
4 

Nível de transmissão 
Bit   4   3   2   1   0 Configuração 
         0   0   0   0   0    0 
        0   0   0   0   1  - 1  
         0   0   0   1  0 - 2  
         0   0   0   1    1  - 3  
       0  0  1   0   0  - 4  
         0   1   1    1    1   -15             
         1 1 1 1 1    Desativado 

Se a comunicação com um determinado terminal 
remoto normalmente contiver erros, o nível de sinal 
poderá estar inadequado. Ajuste o nível de 
transmissão para comunicações com aquele 
terminal até que os resultados melhorem. 
 
Se a configuração estiver “Desativada”, será 
utilizada a configuração 01 do parâmetro da NCU. 
Nota: Não utilize configurações que não as 
indicadas à esquerda. 

5 a 
7 

Equalizador de cabo 
Bit   7   6   5 Configuração 
       0   0   0   Nenhum 
       0   0   1   Baixo  
       0    1   0  Médio 
       0   1   1   Alto 
       1   1   1   Desativado 

Utilize uma configuração maior se houver perda de 
sinal em freqüências mais altas devido à extensão 
do fio entre o modem e a central telefônica ao 
chamar o número armazenado nesta Discagem 
Rápida. 
Além disso, tente utilizar o equalizador de cabo, se 
ocorrer um ou mais dos seguintes sintomas: 
•     Erro de comunicação com códigos de erro como 
0-20, 0-23, etc. 
•     Ocorrência freqüente de fallback de velocidade 
de modem. 
Nota: Somente utilize as configurações indicadas à 
esquerda. 
 
Se a configuração estiver “Desativada”, será utilizada 
a configuração de chave de bit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unidade de Fax 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

58 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SM 



  

PARÂMETROS DEDICADOS DE TRANSMISSÃO 
 

Chave 02 
No FUNÇÃO COMENTÁRIOS 
0 a 
3 

Taxa inicial de modem de 
transmissão 
Bit 3      2   1   0   Configuração (bps) 
     0   0   0   0   Não utilizado 
     0   0   0   1   2,400 
     0   0   1  0  4,800 
    0   0   1  1  7,200 
    0   1   0   0  9,600 
    0   1    0   1   12,000 
     0    1  1 0 14,400 
     0   1  1 1    16,800 
    1   0   0     0    19,200 
   1   0   0   1    21,600 
   1   0  1   0   24,000 
   1   0  1  1   26,400 
   1 1 0   0     28,800 
   1  1 0 1   31,200 
   1 1 1 0   33,600    
1 1 1 1    Desativado 
Outras configurações: Não utilizadas 

Se o treinamento com um determinado terminal 
remoto sempre demorar muito, a taxa inicial de 
modem também poderá ser alta. Reduza a taxa 
inicial de modem de transmissão utilizando estes bits. 
 
Para as configurações 14.4 ou kbps mais lentas, o bit 
4 da chave 04 deverá ser alterado para 0. 
 
Nota: Somente utilize as configurações indicadas 
à esquerda. 
 
Se a configuração estiver “Desativada”, será 
utilizada a configuração de chave de bit. 

4-5 Não utilizada Não altere as configurações. 
6 Protocolo curto AI 

0: Off 
1: Desativado 

Consulte o Apêndice B no Manual de Fac-símile 
Grupo 3 para detalhes sobre o Protocolo Curto AI. 
Se a configuração estiver “Desativada”, será 
utilizada a configuração de chave de bit.  

7 Não utilizada Não altere as configurações. 
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Chave 03 
No FUNÇÃO COMENTÁRIOS 
0 a 
1 

Conversão de polegada para 
mm antes da transmissão 
Bit 1     Bit 0    Configuração 
     0        0       Conversão 
pol-mm disponível 
     0        1        Somente pol. 
     1        0       Não utilizado 
     1         1        Desativado 

A máquina utiliza resoluções baseadas em 
polegadas para o escaneamento. Se for 
selecionado “somente polegadas”, a cópia impressa 
poderá estar ligeiramente distorcida na outra 
extremidade, caso essa máquina utilize resoluções 
baseadas em mm. 
Se a configuração estiver “Desativada”, será utilizada 
a configuração de chave de bit. 

2 a 
3 

Método de detecção DIS/NSF 
Bit 3     Bit 2    Configuração 
     0        0        1º DIS ou NSF 
     0        1        2º DIS ou NSF 
     1         0        Não utilizado 
     1         1        Desativado 

(0,1): Utilize esta configuração se ecos na linha 
estiverem interferindo com o protocolo de 
configuração no início da transmissão. A máquina 
aguardará pelo 2º DIS ou NSF antes de enviar 
DCS ou NSS. 
Se a configuração estiver “Desativada”, será 
utilizada a configuração de chave de bit. 

4 Protocolo V.8 
0:  0ff 
1: Desativado 

Se as transmissões para um destino específico forem 
sempre concluídas a uma velocidade de modem mais 
baixa (14.400 bps ou menor), desative o protocolo 
V.8 para que não seja utilizado o protocolo V.34. 
Se a configuração estiver “Desativada”, será utilizada 
a configuração de chave de bit. 

5 Modos de transmissão disponíveis 
no modo de transmissão 
0: Somente MH 
1: Desativado 

Este bit determina as funções que são informadas 
para o outro terminal durante a transmissão.  
Se a configuração estiver “Desativada”, será utilizada 
a configuração de chave de bit. 

6 a 
7 

Transmissão durante ECM 
Bit 7     Bit 6  Configuração 
     0         0        Off 
     0        1        On 
    1         0        Não utilizado 
    1         1        Desativado 

Por exemplo, se for ligado o ECM, mas não for 
desejado ao enviar para um determinado terminal, 
utilize a configuração (0,0). 
Note que o protocolo V.8/V.34 e a compressão JBIG 
serão automaticamente desativados se o ECM for 
desativado. Se a configuração estiver “Desativada”, 
será utilizada a configuração de chave de bit. 

Chave 04 - Não utilizada (não altere as configurações.) 
Chave 05 - Não utilizada (não altere as configurações.) 
Chave 06 - Não utilizada (não altere as configurações.) 
Chave 07 - Não utilizada (não altere as configurações.) 
Chave 08 - Não utilizada (não altere as configurações.) 
Chave 09 - Não utilizada (não altere as configurações.) 
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3.5   ENDEREÇOS DE RAM DE SERVIÇO 

! ATENÇÃO 
N ão  altere  as  con figurações m arcad as co m  a tec la  “N ão  u tilizado” ou “S om en te  le itu ra” . 

680001 a 680004(H) – Versão ROM (Somente leitura) 
680001 (H) – Número de revisão (BCD) 
680002(H) – Ano (BCD) 
680003(H) – Mês (BCD) 
680004(H) – Dia (BCD) 

680006 a 680015(H) – Número de série da máquina (16 dígitos - ASCII) 

680018(H) – Soma de verificação total do 
programa (baixo) 
680019(H) – Soma de verificação total do 
programa (alto) 

680020 a 68003F(H) – Chaves de bit do sistema 
680050 a 68005F(H) – Chaves de bit da impressora 
680060 a 68007F(H) – Chaves de bit de comunicação 
680080 a 68008F(H) – Chaves de bit G3 
6 8 0 0 D 0 ( H )  -  C h a v e  0 0  d e  p a r â m e t r o  d e  u s u á r i o  ( S W U E R _ 0 0 ) :  N ã o  u t i l i z a d a  
6 8 0 0 D 1 ( H )  -  C h a v e  0 1  d e  p a r â m e t r o  d e  u s u á r i o  ( S W U S R _ 0 1 ) :  N ã o  u t i l i z a d a  

6 8 0 0 D 2 ( H )  -  C h a v e  0 2  d e  p a r â m e t r o  d e  u s u á r i o  ( S W U S R _ 0 2 )  

Bit 0: Impressão de marca de encaminhamento em mensagens encaminhadas 
0: D esativado  

1: A tivado 
B it 1: Impressão de marca central em cópias recebidas. (E sta  chave não  é  im p ressa na  lis ta  de  

pa râm e tros  do  usuá rio .) 
0: D esativado  

1: A tivado 
B it 2: Im pressão de  tem po  de  receb im en to . (E sta  chave  não é  im p ressa na  lis ta  de  
pa râm e tros  do  usuá rio .) 

0: D esativado  
1: A tivado 

B it 3: Impressão de TSI em mensagens recebidas 
0: D esativado  

1: A tivado  
Bit 4: Im pressão de  m arca  quad ricu lada . (E sta  chave  não e  im p ressa na  lis ta  de  
pa râm e tros  do  usuá rio .) 

0: D esativado  
1: A tivado B it 5  a  7 :       N ão  

u t iliza do . 
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6800D3(H) - Chave 03 de parâmetro de usuário (SWUSR_03: Impressão 
automática de relatório) 
Bit 0: Relatório de resultado da transmissão (transmissões de memória) 0: Off, 1: On 
Bit 1: Não utilizado 
Bit 2: Relatório de armazenamento de memória 0: Off, 1: On 
Bit 3: Não utilizado 
Bit 4: Não utilizado 
Bit 5: Relatório de resultado da transmissão (transmissões imediatas) 0: Off, 1: On 
Bit 6: Não utilizado 
Bit 7: Diário    0: Off, 1: On 

6800D4(H) - Chave 04 de parâmetros de usuário (SWUSR_04: Impressão 
automática de relatório) 
Bits 0 a 6: Não utilizados 
Bit 7: Inclusão de imagem modelo nos relatórios 0: Off, 1: On 

6800D5(H) - Chave 05 de parâmetros de usuário (SWUSR_05) 
Bit 0: Recebimento substituto quando a copiadora básica estiver em condição 
SC 
0: Ativado, 1: Desativado 

Bits 1 e 2: Condição para recebimento substituto quando a máquina não puder imprimir 
mensagens (fim de papel, fim de toner, congestionamento, e durante o modo noturno) 
Bit 2   1     Configuração 

0    0    A máquina recebe todas as mensagens de fax. 
0 1     A máquina recebe as mensagens de fax com RTI ou CSI. 
1 0    A máquina recebe as mensagens de fax com o mesmo código de ID. 
1     1     A máquina não recebe nada. 

Bit 3 e 4: Não utilizados 
Bit 5: Somente impressão de tamanho      0: Off, 1: On 
Bit 6: Não utilizado 
Bit 7: Acrescente exibição de papel quando o cassete estiver vazio 0: Off, 1: On 

6800D6(H) - Chave 06 de parâmetros de usuário (SWUSR_06): Não 
utilizada 

6800D7(H) - Chave 07 de parâmetros de usuário (SWUSR_07) 
Bits 0 e 1: Não utilizados 
Bit 2: Transmissão de memória paralela 0: Off, 1: On 
Bits 3 a 7: Não utilizados 
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6800D8(H) - Chave 08 de parâmetros de usuário (SWUSR_08) 
Bits 0 e 1: Não utilizado. 
Bit 2: Recebimento autorizado 

0: Somente são aceitos faxes de remetentes cujos RTIs/CSIs são especificados para esta função. 
1: Somente são aceitos faxes de remetentes cujos RTIs/CSIs não são especificados para esta função. 
 Bits 3 a 7: Não utilizados. 

6800D9(H) - Chave 09 de parâmetros de usuário (SWUSR_09): Não utilizada 

6800DA(H) - Chave 10 de parâmetros de usuário (SWUSR_0A) 
Bit 0: Não utilizado 

Bit 1: 2 em 1   0: Off, 1: On 

Bit 2: Não utilizado 

Bit 3: Redução de página 0: Off, 1: On 

Bits 4 a 7: Não utilizados 

6800DB(H) - Chave 11 de parâmetros de usuário (SWUSR_0B) 
Bit 0: Não utilizado 
Bit 1: Não utilizado 
Bit 2: Detecção de página em branco 

0: On (Páginas em branco não são detectadas.) 
1: Off (A indicação no LCD avisa o usuário quando for detectada uma página em branco.) 
Bit 3 a 5: Não utilizados 
Bit 6: Impressão de mensagens recebidas enquanto age como estação de 

encaminhamento. 
0: Off, 1: On 
Bit 7: Não utilizado 

6800DC(H) - Chave 12 de parâmetros de usuário (SWUSR_0C): Não utilizada 

6800DD(H) - Chave 13 de parâmetros de usuário (SWUSR_0D): Não utilizada 

6800DE(H) - Chave 14 de parâmetros de usuário (SWUSR_0E) 
Bit 0: Impressão de mensagem enquanto a maquina está no modo de Impressão Noturna 0: On, 1: Off 
Bit 1: Detecção de extensão máxima de documento 

0: Letra dupla, 1: Maior que letra dupla (well log) – até 1.200 mm 
Bit 2: Transmissão de lote 0: Off, 1: On 

Bit 3: Configurações de modo de fax, tal como resolução, antes que seja pressionada uma chave de 
modo (Cópia/Fax/Impressora/ Scanner). 

0: Não liberado, 1: Liberado 
Bits 4 a 6: Não utilizados 
Bit 7: Chamada manual de serviço (envia a lista de parâmetros do sistema para a estação de serviço). 

0: Off, 1: On 
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6800DF(H) – Chave de parâmetros de usuário 15 (SWUSR_0F) 
Bits 0, 1 e 2: Cassete para impressão de fax 

Configuração 

1ª estação de alimentação de papel 
2ª estação de alimentação de papel 
3ª estação de alimentação de papel   
4ª estação de alimentação de papel 
5ª estação de alimentação de papel 

Outras configurações não 
utilizadas 
Bits 3 e 4: Não utilizados 

Bit 5: Utilização do cassete especificado somente pelos bits 0, 1 e 2 acima 0: On, 1: Off 
Bits 6 e 7: Não utilizados 

6800E0(H) – Chave 16 de parâmetros de usuário (SWUSFMO) 
(Esta chave não é impressa na lista de parâmetro de usuário.) 
Bits 0 e 1: Não utilizados 

Bit 2: Prioridade de seleção de tamanho de papel para uma mensagem de fax tamanho A4 
quando o papel tamanho A4/LT não estiver disponível. 

0: A3 tem prioridade, 1: B4 tem prioridade 
Bits 3 a 7: Não utilizados 

6800E1(H) – Chave 17 de parâmetros de usuário (SWUSFM1) 
Bit 0: Especifica o modo para selecionar o endereço de grupo para a função IFAX. 

0: Modo de Seleção de Prioridade 

1: Modo de Seleção de Todos 
 Bit 1: Não utilizado 
Bit 2: Inclusão do botão “Add” quando for selecionada uma seqüência de discagens 

rápidas para transmissão 

0: Não necessário, 1: Necessário 
Bits 3 a 6: Não utilizados 

Bit 7: Pressione a tecla "Start" sem um original ao utilizar a discagem no gancho ou o telefone 
externo. 

0: exibe "Não pode detectar tamanho de original". 
1: Recebe mensagens de fax. 

6800E2(H) – Chave 18 de parâmetros de usuário (SWUSFM2) 
 

B
it 

0: TT
I 

data   0: Off, 1
: 

O
n B

it 
1: TT

I 
Remetente   0: Off, 1

: 
O
n B

it 
2: TT

I 
No de arquivo  0: Off, 1

: 
O
n B

it 
3: TT

I 
No de página 0: Off, 1

: 
O
n Bits 4 e 5: Seleção TTI 

 Bit 5 4       
  0 0 TTI 1     
  0 1 TTI 2     
  1 0 TTI off     
  1 1 Não utilizado    

Bit 6 a 7: Não utilizado 
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6800E3(H) - Chave 19 de parâmetros de usuário (SWUSFM3) 

Bits 0 - 2: Não utilizado 

Bit 3: rotação 90° de imagem durante transmissão vertical 

(Esta chave não é impressa na lista de parâmetro de usuário.) 

0: Off, 1: On 

Bit 4: Redução de imagens modelo em relatórios para 50% nas direções de escaneamento principal e 
escaneamento secundário. (Esta chave não é impressa na lista de parâmetro de usuário.) 

0: Ajuste pelo técnico (chave de impressora 0E bits 3 e 4), 1: redução de 50% Bit 5: Utilização de papel 
tamanho A5 para relatórios (Esta chave não é impressa na lista de parâmetro de usuário.) 

0: Off, 1: On 
Bits 6 e 7: Não utilizado 

6800E4(H) - Chave 20 de parâmetros de usuário (SWUSFM4) 

Bit 0: Impressão automática do relatório de erro FAX do PC. 
0: Off, 1: On 
Bit 1: Reimprime os documentos que não foram impressos do driver de Fax 

do PC. 

0: Off, 1: On 

Bits 2 a 5: Armazena documentos na memória que não puderam ser impressos do driver de Fax do PC. 
Bit 5   4   3    2     Configuração 

0 min. 
1 M
i
n
.

↓ 
 

14 min. 
15 min. 

Bits 6: Não utilizado. 
Bit 7: Correspondência de notificação de resultado de fax do PC, 0: Off,  1: On 

6800E5(H) - Chave 21 de parâmetros de usuário (SWUSFM5) 
Bit 0: Imprime a notificação de recebimento de e-mail, 0: Off, 1: On 
Bit 1: Responde à solicitação de confirmação de recebimento, 0: Off, 1: On 
Bit 2 e 3: Não utilizados. 
Bit 4: Transmite o diário por e-mail, 0: Off, 1: On 
Bit 5: Não utilizado. 
Bit 6: Exibição de erro de rede, 0: On (Exibido), 1: Off (Não exibido) 
Bit 7: Transmissão de notificação de aviso de erro, 0: Off, 1: On 
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6800E6(H) - Chave 22 de parâmetros de usuário (SWUSFM6): 
Não utilizada 

6800E7(H) - Chave 23 de parâmetros de usuário (SWUSFM7): Não utilizada 

6800E8(H) - Chave 24 de parâmetros de usuário (SWUSFM8) 
Bits 0 e 1: Tempo de retenção de arquivo (Referência cruzada: Chave 02, bit 4 do 

sistema) 
Bit 1    0   Configuração 

0   0   Retenção de arquivo impossível 
0 1    24 horas 
1 0   Retenção de arquivo 
impossível 
1    1    72 horas 

Bits 2 a 7: Não utilizados 

6800E9(H) - Chave 25 de parâmetros de usuário (SWUSFM9) 

Bits 0 a 3: Não utilizados 
Bit 4: Operação RDS 

0: Não aceitável 
1: Aceitável para o limite especificado pela chave 03 do sistema. 
Nota: Este bit tem efeito somente quando a operação RDS pode ser selecionada pelo 

usuário (ver chave 02 do sistema). 
Bits 5 a 7: Não utilizados 

6800EA to 6800EF(H) – Chaves 26 a 31  de parâmetros de usuário (SWUSFMA to 1F), Não 
utilizadas 

6800F0 - Chave 32 de parâmetros de usuário (SWUSR_20) 
Bit 0: Destino de prioridade para transferência, 0: Número de fax, 1: Endereço de e-mail 
Bits 2 a 7: Não utilizados 

680180 a 68019F(H) – Número de fax da estação de serviço (SP3-101) 

Consulte 68036C(H) para o tipo de rede utilizada para este número. 

6801 A0 a 6801A3(H) – Número próprio de ramal PABX de fax 

6801AA a 6801 B3(H) – Número próprio de fax (PSTN) 
6801F8 a 68020B(H) - PSTN-1 RTI (Máx. 20 caracteres - ASCII) – Consulte a nota a seguir. 
680237 a 680276(H) - TTI 1 (Máx. 64 caracteres - ASCII) – Consulte a nota a seguir. 
680277 a 6802B6(H) - TTI 2 (Máx. 64 caracteres - ASCII) – Consulte a nota a seguir. 
6802F7 a 68030A(H) - PSTN-1 CSI (Máx. 20 caracteres - ASCII) 680333(H) – 
Número de caracteres CSI PSTN-1 (Hex) 
Se o número de caracteres for menor que o máximo (20 para RTI, 64 para TTI), acrescente um 
código de parada (FF[H[] após o último caractere. 
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680340 a 680342(H) – Configurações de linha PSTN-1 

680340 

Bits 0 e 1: Método de acesso PSTN atrás de um PABX. 
 

Bit 1 0 Configuração 
 0 0 Início de loop 
 0 1 Início em terra 
 1 0 Início de flash 
 1 1 Não utilizado 

Bit 2: Tipo de linha telefônica. 
0: PSTN, 1 : PABX 

Bits 3 e 4: Tipo de discagem. 
Bit 4 3 Configuração 

 0 0 Discagem de pulso 
 0 1 Não utilizado 
 1 0 Discagem de tom 

 1 1 Não utilizado 

Bits 4 a 7: Não utilizados. 

680341: Número de acesso PSTN para início de loop. 

Número de Acesso  Valor hex para programa (BCD) 

0   F0 

↓↓   ↓↓ 

9   F9 

00   00 

↓↓   ↓↓ 

99   99 

680342 

Bit 0: Transmissão desativada 

0: Tx e Rx, 1: Somente Rx 
Bit 1: Recepção de 

travamento de memória 

0: Ativado, 1: Desativado 
Bits 2 a 7: Não utilizados 

680360(H) – Código de ID de Polling (Baixo - Hex) 

680361(H) – Código de ID de Polling (Alto - Hex) 

680362(H) – ID Confidencial (baixo - BCD) 680363(H) 
– ID Confidencial ID (alto - BCD) 

680364(H) – ID de travamento de memória (baixo - BCD) 

680365(H) – OD de travamento de memória (alto - BCD) 
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680370 a 680377(H) – Última hora com energia desligada (Somente leitura) 
680370(1-1) – 01 (H) – relógio de 24 horas, 00(H) – relógio de 12 horas (antes 
do meio dia), 02(H) – relógio de 12 horas (depois do meio dia) 
680371 (H) – Ano (BCD) 
680372(H) – Mês (BCD) 
680373(H) – Dia (BCD) 
680374(H) – Hora 
680375(H) – Minuto 
680376(H) – Segundo 
680377(H) - 00: 2ª feira, 01: 3ª feira, 02: 4ª feira, ......., 06: domingo 

680384(H) – Equipamento opcional (Somente leitura – Não altere as 
configurações) 

Bit 0 a 3: Não utilizados 
Bit 4: Unidade de função de upgrade   0: Não instalado, 1: 
Instalado 
Bit 5 a 7: Não utilizados 

680385(H) – Equipamento opcional (Somente leitura – Não altere as 
configurações) 
Bit 0: Unidade de função de upgrade 0: Não instalado, 1: Instalado 
Bit 1 a 3: Não utilizados 
Bit 4: G3-2 0: Não instalado, 1: Instalado 

680406 a 68040B(H) – Versão de modem ROM (Somente 
leitura) 

680406(H) – Número de peça (baixo) 
680407(H) – Número de peça (alto) 
680408(H) - Controle (baixo) 
680409(H) - Controle (alto) 
68040A(H) - DSP (baixo) 
68040B(H) - DSP (alto) 

680466(H) – Tempo para transmissão econômica (hora no formato de relógio 
de 24 horas - BCD) 
680467(H) – Tempo para transmissão econômica (minuto - BCD) 
680482(H) – Volume do monitor de transmissão 00 - 07(H) 
680483(H) – Volume do monitor de recepção 00 - 07(H) 680484(H) – Volume do 
monitor no gancho 00 - 07(H) 680485(H) – Volume do monitor de discagem 00 - 
07(H) 680486(H) – Volume de zumbido   00 - 07(H) 
69B000 - 6BA1FF(H) – Últimos 64 códigos de erro (Somente leitura) 
69EEFC - 69FEA3(H) – Últimos 20 registros de comunicação de erro 

Unidade de Fax 68 SM 



  

BACKUP DE INFORMAÇÕES DO DIRETÓRIO 

3.6   BACKUP DE INFORMAÇÕES DO DIRETÓRIO 

ATENÇÃO: 1) Não mostre ao usuário como copiar as informações do diretório. As 
operações normais da máquina não estarão garantidas se o usuário 
tiver acesso ao modo SP. 

2) Utilize uma placa SD fornecida por fornecedor apropriado. As 
operações normais da máquina não estarão garantidas se for 
utilizada uma placa SD fornecida por um terceiro. 

3) Desligue a chave geral antes de inserir uma placa SD no slot de 
placa SD ou remover uma placa SD de um slot de placa SD. Os 
dados na placa SD e/ou na memória da máquina poderão se 
corromper se a chave geral estiver ligada. 

4) Tenha muito cuidado ao lidar com informações do diretório. As 
informações do diretório podem incluir dados confidenciais. 

3.6.1  VISÃO GERAL 

Modo SP 

A máquina pode armazenar informações do diretório. Você poderá copiar as 
informações do diretório da memória da máquina para uma placa SD; e você 
poderá copiar as informações da placa SD para a memória da máquina. Para esta 
tarefa de manutenção, utilize SP5-846-050 a 052. A tabela ilustra uma visão geral 
das funções destes SPs. 
 

SP Função Observações 

SP5-846-050 (Limpeza 
de Informações do 
Diretório) 

Inicializa as informações do 
diretório na memória da 
máquina. 

Utilize este SP copiando as 
informações da placa SD para a 
memória da máquina. 

SP5-846-051 (Upload 
de Informações do 
Diretório) 

Copia as informações do 
diretório da memória da 
máquina para a placa SD. 

Consul te 3.6.3. 

SP5-846-052 (Download 
de Informações do 
Diretório) 

Copia as informações do 
diretório da placa SD para a 
memória da máquina. 

Consul te 3.6.3. 

SP5-846-053 (Limpeza de 
Informações de Upload) 

Inicializa as informações do 
diretório na placa SD. 

Utilize este SP para excluir as 
informações de sua placa SD. 

NOTA: O nome do SP exibido no painel de operação poderá estar abreviado. 

Pasta e Formato de Arquivo 

O SP5-846-051 cria a pasta "usrdb" na placa SD. O SP salva as informações do 
diretório nesta pasta. Esta pasta contém outra pasta que salva as informações do 
diretório. As informações do diretório são convertidas para o formato CSV. Esta 
máquina necessita de 150-KB de espaço livre em uma placa SD. 
NOTA: Para inicialização de placas SD, consulte 3.6.2. 
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3.6.2 REQUISITOS 

1. Placa SD: É necessária uma placa SD fornecida por fornecedor apropriado. 

2. Drive de placa SD: É necessário um computador com um drive de placa SD. 

3. Windows: É necessário um computador que execute Windows para ver o 
espaço livre de sua placa SD, ou para copiar os dados de sua placa SD para o 
disco rígido de um computador. 

4. Programa de aplicativo que admite o formato CSV: É necessário um programa 
de aplicativo que admita o formato CSV para visualizar as informações do 
diretório em um computador. 

5. Formatador de SD: É necessário o seguinte programa de aplicativo para 
inicializar uma placa SD: 

Formatador de SD Ver. 1.1 

Este programa de aplicativo poderá ser baixado do seguinte Web site: 
http://panasonic.jp/support/audio/sd/download/sd_formatter.html. 

NOTA: Não é necessário inicializar sua placa SD contanto que o formato da 
placa SD não esteja corrompido (consulte 3.6.7). Sua placa SD já 
está formatada quando você a obtém de um fornecedor apropriado. 
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3.6.3 LIMITAÇÃO 

Visão Geral 

SP5-846-051 e 052 poderão não ser capazes de copiar algumas ou todas as 
informações do diretório. Esta limitação deve-se às seguintes configurações: 
• SP5-846-003 (Entradas Máximas): Trata-se de um dos SPs relativos ao 

gerenciamento de informações do diretório. Este SP aumenta o número máximo 
de entradas de informações. 

• Grupo: Trata-se de informações complementares sobre destinatários. O usuário 
poderá registrar esta informações para simplificar o manual de operação 
(consulte Instruções Operacionais). 

SP5-846-003 (Entradas Máximas) 

A tabela abaixo ilustra de que maneira o SP5-846-003 afeta SP5-846-051 e 052. 
 

SP5-846-003 
(Entradas Máximas) 

Menor que default Default (150) Maior que default 

SP5-846-051 (Upload 
Informações do 

Diretório) 

Pode copiar todos Pode copiar todos Não pode copiar 
nenhum* 

SP5-846-052 
(Download Informações 

do Diretório) 

Pode copiar todos Pode copiar todos Pode copiar todos 

* É exibida uma mensagem de erro quando se tenta copiar as informações do 
diretório da memória da máquina para uma placa SD. 

Grupo 

A tabela abaixo ilustra de que maneira o Grupo afeta SP5-846-051 e 052. 
Note que SP5-846-051 não pode copiar nenhum dado quando SP5-846-003 
tiver aumentado o número de entradas (consulte a tabela acima). 

 

 Grupo não registrado Grupo registrado 

SP5-846-051 (Upload de 
Informações do Diretório) 

Pode copiar 150 entradas Pode copiar 149 entradas 

SP5-846-052 (Download de 
Informações do Diretório) 

Pode copiar 150 entradas Pode copiar 149 entradas 
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3.6.4 UPLOAD DE INFORMAÇÕES Do DIRETÓRIO 

1. Verifique se a placa SD possui espaço livre suficiente. A placa SD precisa ter 
150-KB de espaço livre para armazenar as informações do diretório desta 
máquina. 

2. Informe o usuário que: 
Você irá copiar as informações do diretório para a placa SD. Esses 
dados serão excluídos da placa SD após o trabalho de 
manutenção. 

3. Inicie o modo SP. 

4. Selecione SP5-846-003 (Entradas Máximas). 

5. Verifique se as entradas máximas não aumentaram (consulte 3.6.3). Caso a 
quantidade de entradas máximas tiver aumentado, retorne-a ao default. 

6. Saia do modo SP. 

7. Pressione a tecla de energia no painel de operação. 

8. Espere até que o LED de energia se apague. 

9. Desligue a chave geral de energia. 

10. Insira a placa SD no slot de serviço. 

11. Ligue a chave geral de energia. 

12. Inicie o modo SP. 

13. Selecione SP5-846-051 (Upload de Informações do Diretório). 

14. Siga as instruções no painel de operação. 

15. Saia do modo SP. 

16. Pressione a tecla de energia no painel de operação. 

17. Espere até que o LED de energia se apague. 

18. Desligue a chave geral de energia. 

19. Remova a placa SD. 
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3.6.5 CÓPIA DAS INFORMAÇÕES DO DIRETÓRIO PARA O 
COMPUTADOR 

ATENÇÃO: Tenha muito cuidado ao manusear as informações do diretório. As 
Informações do Diretório podem incluir dados confidenciais. 

6. Você poderá copiar as informações do diretório da placa SD para o disco rígido de um 
computador. É necessário um computador que execute Windows para copiar as 
informações. É necessário um programa de aplicativo que admita o formato CSV 
para visualizar as informações em um computador. 

1. Carregue a placa SD no drive da placa SD. 

2. Inicie o Explorer no Windows. 

3. Navegue para a placa SD. 

4. Encontre o arquivo de informações do diretório. O arquivo de informações do diretório 
está na pasta "usrdb" (consulte 3.6.1). 

5. Arraste o arquivo de informações do diretório para uma pasta. Ou, utilize o comando 
Copiar e Colar no menu Editar do Explorer. 

6. Abra o arquivo copiado por um programa de aplicativo que admita o formato CSV. 

7. Verifique se os dados não se corromperam. 

8. Remova a placa SD do drive da placa SD. 

9. Delete as informações do diretório da placa SD (consulte 3.6.6). 
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3.6.6 BAIXANDO AS INFORMAÇÕES DO DIRETÓRIO 
Quando o usuário for manter o cartão SD, você não precisa apagar as informações do mesmo 
(SP5-846-053). Quando você for copiar as informações do  diretório no disco rígido do 
computador do usuário, ver o item see 3.6.5. 

1. Inicie o modo SP. 

2. Selecione SP5-846-050 (Clear Directory Information). 
NOTA: O SP5-846-050 inicializa as informações do diretório para a memória  da máquina. As 

operações normais não são garantidas se você copiar as informações do diretório a 
partir do cartão SD para a memória da máquina sem inicializar as informações do 
diretório na memória da máquina. 

3. Siga as instruções do painel de operações. 

4. Saia do modo SP. 

5. Cheque o livro de endereços para certificar-se que as informações do 
diretório sejam inicializadas normalmente  
NOTA: Você pode acessar o livro de endereços através do seguinte menu 
– System Settings, Key Operator Tools, Address Book, Print List. Para 
detalhes ver Instruções de Operação. 

6. Espere que o LED se apague. 

7. Desligue a chave principal. 

8. Insira o cartão SD no slot de serviço. 

9. Inicie o modo SP. 

10. Selecione SP5-846-052 (Download Directory Information). 

11. Siga as instruções do painel de operações. 

12. Saia do modo SP. 

13. Cheque no livro de endereços se as informações de diretório foram copiadas com 
exatidão. 

14. Inicie o modo SP. 

15. Selecione SP5-846-053 (Clear Upload Information). 

16. Siga as instruções do painel. 

17. Saia do modo SP. 

18. Aperte a tecla de energia no painel de operações. 

19. Desligue a chave principal. 
Remova o cartão SD 
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3.6.7 ERRO POSSÍVEL 

Alguns exemplos 

Uma mensagem de erro é exibida sempre que ocorrer as seguintes condições: 
• O SP5-846-003 ultrapassou o número máximo de entradas do diretório (ver 

3.6.3). 
• O cartão SD não tem espaço livre suficiente (ver 3.6.4). 
• As informações do diretório contêm dados extraordinariamente longos, como 

endereços ou números de fax muito longos 
• O cartão está protegido contra escrita. 
• Os dados corretos não são encontrados no cartão SD. 
 
Download incompleto 

Uma mensagem de erro será exibida quando o SP5-846-052 (Download Directory  
Information) deixar de copiar alguma das entradas do cartão SD para a copiadora. 
Nesse caso, as demais entradas poderão ser copiadas com sucesso na memória 
da máquina. Os  dados dessas entradas poderão tornar as operações da máquina 
instáveis. Use o SP5-846-050 (Clear Directory Information) para inicializar a 
memória da máquina e copie as informações do diretório novamente do cartão 
para a memória da máquina. 
 
Código SC  
A tabela relaciona os códigos SC constantes do trabalho de manutenção. 

 

 Causas Possíveis Notas 
SC866 O formato do cartão SD está 

corrompido. 
Use o Formatador SD (ver 3.6.2) para 
inicializar o cartão. 

aSC867 O cartão SD está ausente do slot do 
cartão ou não foi inserido  
corretamente 

Antes de inserir o cartão SD, (1) pressione a 
chave de força, (2)  espere até que o LED da 
força apague e (3) desligue a chave de 
energia principal 

SC868 O formato do cartão SD está 
corrompido. 

Use o Formatador SD (ver 3.6.2) para 
inicializar o cartão. 

SC870 O SP5-846-052 copiou entradas 
demais na memória da máquina. 

Este código SC é exibido quando o 
usuário tenta registrar um novo destino. 

SC991 O SP5-846-052 copiou entradas 
demais na memória da máquina. 

Este código SC é exibido quando o 
usuário tenta registrar um novo destino. 
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4.    DESCRIÇÃO DETALHADA DO ITEM 
4.1   VISÃO GERAL 

 

 
 

   

 MBU  

FCU 

   

Controlador 

A unidade de fax é composta de 2 PCBs: o FCU e o MBU. O FCU controla todas as 
comunicações e características de fax em cooperação com o controlador. O MBU contém o 
ROM e o SRAM. 

Unidade de Fax 76 SM 



  

PLACAS 

4.2   PLACAS  

4.2.1  FCU 
 
DRAM (16MB) FCU 
 
Controlador DMA BUS 

CPU BUS FACE3 

MBU 

LINE 
LSD FAME 

SRAM 
(128 KB) 

FROM 
(3 MB) 

Auto-falante 
de monitor 

O FCU (Unidade de Controle de Fax) controla as comunicações de fax, o video 
interface (com a copiadora BICU) e a opção de fax. 

FACE3 (Motor de controle da aplicação Fax): 
• CPU 
• Compressão e reconstrução de dados (DCR) 
• Controle de DMA 
• Geração do relógio 
• Controle DRAM de backup 
• Detecção de toque de sinal e tom 

FAME (Ricoh Modem): 
• V.34, V.33, V.17, V.29, V.27ter, V.21, e V.8 

LSD (Dispositivo de linha lateral): 
• Transferência de dados 
• Controle de linha 
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DRAM: 
• As 8 MB de DRAM são partilhadas como abaixo.  

Memória SAF 2MB 
Memória de trabalho 3MB 
Página de memória 3MB 

 
Backup de Memória: 
• Uma bateria recarregável suporta uma 
memória SAF (DRAM) por uma hora. 

 
4.2.2 MBU 
O flash ROM armazena o firmware, o SRAM armazena o sistema de dados e parâmetros de uso. 
Uma vez que  
os dados do sistema e parâmetros do usuário 
estão armazenados no MBU, não serão  
mudados se o FCU for trocado.  

 
ROM: 
• 3MB flash ROMs para sistema de 
armazenagem de software  
2MB (16bit x 1MB) + 1MB (16bit x 512K) 

SRAM: 
• O 128 KB SRAM para armazenagem dos parâmetros do usuário e do distema é  
apoiado por uma bateria de lítio. 

Backup da memória: 
• Uma bateria de lítio apóia os parâmetros 
do sistema e os itens programados no SRAM 
caso a chave principal da copiadora básica  
seja desligada. 

 
Chaves 

 
Item Descrição   

 
CN1 Liga e desliga a bateria de backup no SRAM 
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ESPECIFICAÇÕES 

1.  ESPECIFICAÇÕES GERAIS 
 

Tipo: Transceptor tipo Desktop 
Circuito: PSTN  

PBX 

Conexão: Acoplamento direto 

Tamanho original: Livro (Rosto para baixo) 
   Comprimento máximo: 297 mm [11.7 pol] 
   Largura máxima: 216 mm [8.5 pol] 

ADF (Rosto para cima) 
Comprimento: 128 -1200 mm [5.0 - 47.2 pol] 
Largura: 105 – 297 mm [4.1 -11.7 pol] 

Método de escaneamento: Flat bed, com CCD 

Resolução:  G3 
 
 
 
 
 
 
 
Tempo de transmissão: 
 
 
Compressão de dados: 
 
Protocolo: 
Modulação: 
 
Taxa de dados: 
 
 
Taxa I/O: 
 
Capacidade de memória: 

8 x 3.85 linhas/mm (Padrão) 
8 x 7.7 linhas/mm (Detalhe) 
8 x 15.4 linha/mm (Fino) 
200 x 100 dpi (Padrão) 
200 x 200 dpi (Detalhe) 
200 x 400 dpi (Fino) 

 
G3: 3s em 28.800 bps; Medido com G3 ECM usando 
memória para um documento de teste #1 ITU-T (carta 
Slerexe) na resolução padrão 
MH, MR, MMR,  JBIG 
 
Grupo 3 com ECM 
V.34, V.33, V.17 (TCM), V.29 (QAM), 
V.27ter(PHM), V.8, V.21 (FM) 
G3: 33600/31200/28800/26400/24000/21600/ 
19200/16800/14400/12000/9600/7200/4800/2400 bps 
Fallback automático 
Com ECM: 0 ms/linha 
Semt ECM: 2.5, 5, 10, 20, ou 40 ms/linha 
ECM: 128 KB 
SAF: 2 MB 
Memória da página: 3 MB (Imprime: 2 MB +  Scanner: 1 MB) 
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2.  CAPACIDADES DOS ITENS PROGRAMÁVEIS 

A tabela seguinte mostra como as capacidades de cada item programável mudará 
após a Unidade de Atualização da Função de Fax opcional ser instalada. 
 

Item  
Discagem Rápida 16 
Grupos 10 
Destino por Grupo 150 
Destino discados a partir do suporte de 10 teclas geral 100 
Registros de comunicação para Jornal armazenado na 
memória 

200 

 
3.  CONFIGURAÇÃO DA MÁQUINA 

 

Item•  Código da 
máquina 

Comentários 

Fax —   
Handset B433 EUA somente 
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REQUISITOS

 1.    INSTALAÇÃO 

1.1    REQUISITOS 

O IFAX requer as duas unidades seguintes: 
• Unidade de Fax 
• Unidade de Impressora/Scanner 
Você não pode usar o IFAX no modelo básico (B129). Quando você usar o IFAX no 
modelo copiadora/fax (B168), instale a unidade opcional de impressora/scanner (B683). 
Para o procedimento de instalação, ver o manual de serviço B129/B130/B168/B169. 

1.2   CONFIGURAÇÕES INICIAIS 

Especificação das Informações 

Para as configurações iniciais, ver as Instruções Operacionais. Certifique-se que 
as seguintes informações estejam registradas no servidor de correio: 
• Endereço IP 
• Nome do anfitrião 
• Conta de correio e senha 
As configurações iniciais incluem informações confidenciais tais como senhas de 
login e endereços IP. Você deve pedir ao usuário que insira essas informações 
confidenciais. Caso o usuário queira que você insira essas informações, 
mantenha-as em segredo. 

Ativação do IFAX 

Para ativar o IFAX, selecione "On" no menu do Internet Fax: Hi§ > Fax Features > 
E-Mail Settings > Internet Fax Settings > Internet Fax 
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CÓDIGOS DE ERRO PARA COMUNICAÇÃO LAN 

2. IDENTIFICAÇÃO/SOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

2.1 CÓDIGOS DE ERRO PARA COMUNICAÇÃO LAN 

Quando acontecer um erro de comunicação, tente novamente estabelecer a 
comunicação. Se o erro acontecer novamente, olhe a tabela abaixo e resolva o 
problema. 
 

Código Significado Causa Ação 
14-00 Erro no envio SMTP Erro ocorrido durante o envio para o 

servidor SMTP. Ocorre com qualquer erro 
diferente do 14-01 ao 16. Por exemplo, o 
endereço de correio do administrador do 
sistema não está registrado 

• Registre o endereço do sistema 
do administrador do sistema. • 
Configure a Chave 21 do Parâmetro 
do Usuário (15[H])Bit 4 para "Off". 

14-01 A Conexão SMTP 
falhou 

Não conseguiu conectar com o servidor 
SMTP (tempo esgotado) porque o 
servidor nao pôde ser encontrado. • O 
endereço IP para o servidor SMTP não 
está armazenado na máquina. • O 
endereço DNS IP não está registrado. •  
A rede não está operando corretamente. 

•  Cheque o endereço IP do 
servidor SMTP/DNS server. • 
Cheque o trânsito na LAN. • Cheque 
as configurações da máquina tais 
como as configurações da porta 
SMTP, configuração do servidor 
DNS etc. 

14-02 Sem Serviço pelo 
Servidor SMTP (421) 

O servidor SMTP está operando 
incorretamente. 

Contate o administrador da 
rede. Confirme as configurações 
corretas do servidor SMTP e a 
operação. 

14-03 Acesso ao Servidor 
SMTP Negado (450) 

O servidor SMTP está operando 
incorretamente. 

Contate o administrador da 
rede. Confirme as configurações 
corretas do servidor SMTP e a 
operação. 

14-04 Acesso ao Servidor 
SMTP Negado (550) 

O servidor SMTP está operando 
incorretamente. 

Contate o administrador da 
rede. Confirme as configurações 
corretas do servidor SMTP e a 
operação. 

14-05 O HDD do Servidor 
SMTP está cheio (452) 

O disco rígido do Servidor SMTP está 
cheio. 

Contate o administrador da rede. 
Libere espaço no HDD do servidor 
SMTP. 

14-06 O Usuário nao foi 
encontrado no 
Servidor SMTP 
(551) 

O usuário não existe no local. • Cheque se o endereço de correio 
está correto.  
• Contate o administrador da rede. 
Cheque se o e-mail que o usuário 
pretendia enviar existe no servidor 
SMTP. 

14-07 O Envio dos Dados 
para o Servidor 
SMTP Falhou (4XX) 

O servidor SMTP está operando 
incorretamente. 

Contate o administrador da 
rede. Confirme as configurações 
corretas do servidor SMTP e a 
operação. 

14-08 O Envio dos Dados 
para o Servidor 
SMTP Falhou (5XX) 

O servidor SMTP está operando 
incorretamente. 

Contate o administrador da 
rede. Confirme as configurações 
corretas do servidor SMTP e a 
operação. 
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CÓDIGOS DE ERRO PARA COMUNICAÇÃO LAN 
 

Código Significado Causa Ação 
14-09 Falha na Autorização 

para Envio ao Servidor 
de SMTP 

POP-Antes do SMTP ou 
autorização do SMTP falhou. 

POP-Antes do SMTP: 
• Cheque o nome e senha do 
usuário do IFAX.  
• Cheque se o servidor POP está 
configurado corretamente.  
• Cheque as configurações do 
servidor SMTP. 
Autorização do SMTP: 
• Cheque o nome e senha do 
usuário do servidor SMTP. 
• Cheque as configurações de 
encriptação. 
• Cheque as configurações do 
servidor SMTP. 

14-10 Endereços excedidos O número de endereços de envio 
excedeu o limite para o servidor  
SMTP. 

O número máximo de endereços 
depende do servidor SMTP. 

14-11 O buffer está cheio O buffer de envio está cheio então a 
transmissão não pôde ser 
completada. O buffer está cheio por 
causa do uso do Scan-to-Email 
enquanto o buffer está sendo usado 
para enviar correio ao mesmo tempo. 

Nenhuma ação requerida. A 
transmissão será retomada e 
enviada assim que houver 
espaço disponível no buffer. 

14-12 O tamanho dos dados é 
muito grande 

A transmissão foi cancelada por que o 
tamanho detectado do arquivo era 
muito grande. 

• Divida o original em seções e 
envie em arquivos separados. 
• Use o G3 para enviar o original. 
• Reduza o tamanho do correio TX. 

14-13 Envio Cancelado O processamento foi interronpido 
porque o usuário apertou o Stop. 

Nenhuma ação requerida. 

14-30 A Criação do Arquivo 
MCS  Falhou 

Nçao criou o arquivo MCS porque: 
• O número de arquivos criados com 
outros aplicativos no Servidor do 
Documento excedeu o limite. 
• O HDD está cheio ou não está 
operando corretamente. 
• Erro de software. 

• Apague arquivos desnecessários 
do Servidor do Documento. 
• Inicialize o HDD. 
• Se a inicialização falhar para 
corrigir o problema, substitua o 
HDD. 
• Atualize o software. 

14-31 A Criação de Arquivo 
UFS Falhou 

O arquivo UFS não pôde ser criado: 
• Não há espaço suficiente na área 
UFS para lidar tanto com o Scan-to-
Email quanto com a transmissão de 
IFAX. 
• O HDD está cheio ou não está 
operando corretamente. 
• Erro de software. 

Nenhuma ação requerida. Uma 
vez que o trabalho que está 
usando a área UFS no momento 
esteja concluído um espaço 
suficiente se tornará disponível. 
Se isso não resolver o problema:  
• Inicialize o HDD. 
• Se a inicialização falhar em 
corrigir o problema, substitua o 
HDD. 
 • Atualize o software. 

14-32 Correio cancelado por 
causa de um Erro 
detectado pelo NFAX 

Erro detectado com NFAX e o envio 
foi cancelado por causa de um erro 
de software. 

Atualize o software. 

14-33 Nenhum endereço de 
correio para a 
máquina 

Não está registrado nem o endereço 
de correio da máquina nem o 
endereço de correio do 
administrador. 

Contate o administrador da rede. 
Cheque se esses endereços de e-
mail estão registrados 
corretamente. 

14-50 Erro na tarefa do 
trabalho de correio 

Devido a um erro na tarefa de 
trabalho de correio FCU, o envio foi 
cancelado: • O livro de endereço 
estava sendo editado durante a 
criação do correio de notificação. • 
Erro de software. 

Nenhuma ação requerida. Se o 
problema persistir, atualize o 
firmware. 
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Código Significado Causa Ação 
14-51 Erro de Download 

de Destino UCS 
Nem mesmo uma notificação de 
retorno pode ser baixada: 
• O livro de endereço estava sendo 
editado. 
• O número para o destino 
especificado não existe (foi apagado 
ou editado depois que o trabalho foi 
criado). 

Cheque o endereço no livro de 
endereço. 

14-60 Cancelamento do Envio 
Falhou 

A operação de cancelamento pelo 
usuário falhou em cancelar a 
operação de envio. 

Nenhuma ação requerida. 

14-61 O Envio de Correio de 
Notificação Falhou 
para Todos os 
Destinos 

Todos os endereços para o correio 
de notificação de retorno falharam. 

• Corrija o endereço de correio 
para o PC. 
• Contate o administrador da 
rede. Cheque os outros códigos 
de erro para determinar se outros 
erros ocorrem ao mesmo tempo. 

15-01 Servidor 
POP3/IMAP4 Não 
Registrado 

No início, o sistema detectou que o 
endereço IP do servidor 
POP3/IMAP4 não foi registrado na 
máquina. 

Registre o nome do 
servidor POP3/IMAP4. 

15-02 Informações da 
Conta de Correio 
POP3/IMAP4 Não 
Registradas 

A conta de correio POP3/IMAP4 não 
foi registrada. 

Registre a conta de correio 
eletrônico, o nome do usuário e a 
senha. 

15-03 Endereço de Correio 
Não Registrado 

O endereço de correio não foi 
registrado. 

Registre a conta de correio 
eletrônico e o endereço de 
correio eletrônico. 

15-10 Erro no 
Recebimento de 
Correio DCS  

Erro diferente do 15-11 até 15-18. Atualize o firmware, atualize o 
software do servidor. 

15-11 Erro de Conexão O DNS ou servidor POP3/IMAP4 
não pôde ser encontrado: 
• O endereço IP para o servidor 
DNS ou POP3/IMAP4 não está 
armazenado na máquina. • O 
endereço DNS IP não está 
registrado. • A rede não está 
operando corretamente. 

Contate o administrador de rede. 
• Cheque se o endereço DNS está 
correto. 
• Cheque se os endereços 
POP3/IMAP4 IP estão corretos. 
• Confirme a correta operação da 
rede. 

15-12 Erro de Autorização A autorização do envio do 
POP3/IMAP4 falhou: 
• Nome do usuário IFAX ou senha 
estão incorretos. 
• O acesso foi tentado por outro 
dispositivo tal como o PC. 
• As configurações de  POP3/IMAP4 
estão incorretas. 

Contate o administrador da 
rede: 
• Cheque se o nome do 
usuário do IFAX e a senha 
estão corretos. 
• Determine se outro dispositivo da 
mesma conta tentou acessar ao 
mesmo tempo. 
• Cheque se as configurações do 
POP/IMAP4 estão corretas. 

15-13 O Buffer de 
Recebimento está 
Cheio 

Ocorre somente durante a recepção 
manual. A transmissão não pode ser 
recebida devido a espaço insuficiente 
no buffer. O buffer está sendo usado 
para envio de correio ou Scan-to-
Email. 

Nenhuma ação requerida. A 
próxima transmissão pode ser 
recebida logo que o outro 
aplicativo liberar área de buffer. 

15-14 Erro no Formato do 
Cabeçalho do 
Correio 

O cabeçalho do correio não está 
no formato padrão. Por exemplo, a 
descrição da linha de Data está 
incorreta. 

Avise o remetente para enviar 
mensagens no formato padrão. 

15-15 Erro na Divisão do 
Correio 

A mensagem não está no formato 
padrão. Não há limite entre as partes 
da mensagem, incluindo o cabeçalho 

Avise o remetente para enviar 
mensagens no formato padrão. 
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Código Significado Causa Ação 

15-16 Erro no Recebimento do 
Tamanho da Mensagem 

A mensagem não pode ser recebida 
porque é muito grande  

• Aumente a configuração que 
limita o tamanho do e-mail que 
pode ser recebido (no menu User 
Tools> System Settings > File 
Transfer 
• Peça ao remetente que divida o 
e-mail em partes menores e as 
envie separadamente   

         15-17 Tempo Esgotado de 
Recebimento 

Poderá ocorrer durante o recebimento 
manual somente porque a rede não 
está operando corretamente 

Contate o administrador da rede e 
cheque se a rede está operando 
corretamente 

        15-18 Mensagem Recebida  Somente uma parte da mensagem Peça ao remetente para enviar  
 Incompleta foi recebida. como uma transmissão. 
15-31 Erro no Formato do 

Destino Final para a 
Solicitação de 
Transferência 

O formato do destino final para a 
solicitação de transferência estava 
incorreto 

Peça ao remetente para checar o 
destino final.  

    15-39 Erro de Destino de 
Envio/Entrega 

A transmissão não pôde ser entregue 
no destino final: 

•  Apague o arquivo de destino e 
para ativar o recebimento 

      •   O formato do arquivo de  destino 
está incorreto 

•  Peça ao remetente para checar 
o destino de transferência e 
destino final 

  •  Não pôde criar o destino  
  para a transmissão do arquivo.  
15-41 Erro de Recebimento 

SMTP  
Recebimento rejeitado por que a 
transação excedeu o limite para a 
configuração “Auth. E-mail RX” 

• Cheque o conteúdo da entrada 
“From” no cabeçalho da 
mensagem 

           • Cheque a configuração "Auth. E-
mail RX". 

    
. 15-42 Erro da Off Ramp 

Gateway 
O endereço de destino de entrega 
foi especificado com a Off Ramp 
Gateway DESLIGADA  

• Ative a função Off Ramp 
Gateway 

       •  Peça ao remetente para não 
especificar o endereço da Off 
Ramp Gateway 

    
    15-43 Erro no Formato do 

Endereço 
Erro no formato no endereço da Off 
Ramp Gateway  

Peça ao remetente para checar o 
destino da mensagem 

    
15-44 Excesso de Endereços O número de endereços para a Off 

Ramp Gateway excedeu o limite de 
30 

Peça ao remetente para chegar o 
destino da mensagem 

    
15-61 Erro no Formato do 

Arquivo Anexo 
O arquivo anexo não está no formato 
TIFF 

Tente checar o formato da 
mensagem enviada e depois peça 
ao usuário para usar o formato 
TIFF 
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15-62 Erro de Compatibilidade 

do Arquivo TIFF 
Não pôde receber a transmissão 
devido a: 
 

Peça ao remetente para checar o 
seguinte: 

      Erro de resolução • O arquivo foi enviado no 
formatoTIFF. 

  •  Imagem da resolução maior que  • A compatibilidade da 
configuração de resolução 

  200 dpi sem memória estendida.  
  • A resolução não está apoiada. • O tamanho da página. 
  • O tamanho da página era maior que  • O método usado para comprimir  
   o arquivo. 
  A3. Erro de compressão  
  • O arquivo foi comprido com outro   
  diferente de MH, MR, ou MMR.  
15-63 Erro de Parâmetro TIFf O arquivo TIFF enviado como anexo 

não pôde ser recebido porque o 
cabeçalho está incorreto 

• Peça ao remetente para checar 
se o anexo foi enviado no formato 
correto 

          • O anexo de arquivo TIFF é um tipo  • Se o problema persistir, atualize  
  não suportado. o software. 
  • O anexo de arquivo TIFF está 

corrompido 
 

  corrompido.  
  • Erro de software.  
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Código Significado Causa Ação 
15-64 Erro de 

Descompressão do 
TIFF 

O arquivo recebido como anexo 
causou um erro de descompressão 
no TIFF: • O formato TIFF do anexo 
está corrompido. • Erro de software. 

• Peça ao remetente para checar 
se o anexo foi enviado no 
formato TIFF correto. • Se o 
problema persistir, atualize o 
software. 

15-71 Dados de Imagem Não 
Binário 

O arquivo não pôde ser recebido 
porque o anexo não era de dados 
binários de imagem. 

Peça ao remetente para 
checar o conteúdo do anexo. 

15-73 Erro de Status MDN Não pôde encontrar a linha de 
Disposição no cabeçalho do 
Recebimento de Retorno ou houve 
um problema com o firmware. 

Peça ao remetente para 
reenviar a mensagem. Se o 
problema persistir, atualize o 
firmware. 

15-74 Erro de ID de 
Mensagem MDN 

Não pôde encontrar a linha ID de 
Mensagem Original no cabeçalho do 
Recebimento de Retorno ou houve 
um problema com o firmware. 

Peça ao remetente para 
reenviar a mensagem. Se o 
problema persistir, atualize o 
firmware. 

15-80 Erro de Leitura de 
Tarefa de Trabalho 
da Mensagem 

Não pôde receber a transmissão 
porque o buffer de destino está cheio 
e o destino não pôde ser criado (este 
erro ocorrerá quando receber uma 
solicitação de transferência ou uma 
solicitação para notificação de 
recepção). 

Nenhuma ação requerida. 
Quando os destinos forem 
usados e um espaço abrir no 
buffer, a transmissão será 
recebida. 

15-81 Erro de Registro de 
Destino Repetido 

Não pôde receber a transmissão 
porque o buffer de destino está cheio 
e o destino não pôde ser criado (este 
erro ocorrerá quando receber uma 
solicitação de transferência ou uma 
solicitação para notificação de 
recepção). 

Nenhuma ação requerida. 
Quando os destinos forem 
usados e um espaço abrir no 
buffer, a transmissão será 
recebida. 

15-91 Erro de Registro de 
Envio 

Não pôde receber o arquivo para 
transferência até o destino final: • O 
formato do destino final ou o destino 
de transferência está incorreto. • Os 
destinos estão cheios e então os 
destinos finais e de transferência não 
puderam ser criados. 

• Peça ao remetente para checar 
tanto o destino de transferência 
quanto o destino final. • Quando 
os destinos forem abertos, a 
transmissão será recebida. 

15-92 Fluxo excessivo na 
memória 

A transmissão não pôde ser recebida 
porque a memória ultrapassou o 
limite durante a transação. 

• Amplie a memória SAF. • Peça 
ao remetente para dividir o 
arquivo e enviar as partes 
separadamente. 

15-93 Erro de Acesso de 
Memória 

A transação não pôde ser 
completada devido a um mau 
funcionamento da memória SAF. 

Inicialize a memória. Se o 
problema persistir, substitua a 
MBU. 

15-94 Código ID Incorreto A máquina rejeitou uma mensagem 
que estava chegando para solicitação 
de transferência porque o código ID 
na mensagem chegando não 
combinava com o código ID registrado 
na máquina. 

• Peça ao remetente para 
corrigir o código ID. 

15-95 Função de 
Estação de 
Transferência  

A máquina rejeitou uma mensagem 
chegando para transferência porque a 
função de transferência não estava 
disponível. 

Informe ao solicitador da 
transferência que esta máquina 
não suporta a função de estação 
de transferência. 
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TROUBLESHOOTING PROCEDURES 

2.2   PROCEDIMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO/SOLUÇÃO DE 
PROBLEMAS 

A tabela lista os procedimentos para isolar a causa. 
 

Rota de 
Comunicação 

Item Ação Comentários 

LAN Geral 1. Conexão com a 
LAN 

• Cheque o cabo LAN está 
conectado com a máquina.  
•  Cheque se os LEDs no 
hub estão acesos. 

 

 
 

2. Atividade LAN •    Cheque se outros 
dispositivos conectados ao 
LAN podem se comunicar 
através do LAN. 

 

Entre o IFAX e o 
Computador 

1. As configurações 
de rede no 
Computador 

C  Cheque as 
configurações de rede 
no Computador 

O • O endereço IP registrado 
nas propriedades TCP/IP na 
rede está configurado 
corretamente? Cheque o 
endereço IP com o 
administrador da rede. 

 
 

2. Cheque se o 
computador pode 
conectar com a 
máquina 

•   Use o comando "ping" no 
Computador para contactar a 
máquina. 

•  No MS-DOS digite o ping 
e depois o endereço IP da 
máquina, depois pressione 
“Enter”. 

 
 

3. As configurações 
de LAN na máquina 

• Cheque os parâmetros do 
LAN   
• Cheque se há um endereço 
IP em conflito com outros 
computadores. 

• Use a função "Network" na 
Ferramenta do Usuário.  
• Se houver um endereço IP 
em conflito, informe o 
administrador. 

Entre a máquina e 
o servidor de 
correio eletrônico 

1. As configurações 
LAN na máquina 

• Cheque os parâmetros LAN  
•   Cheque se há um endereço 
IP em conflito com outros 
computadores. 

• Use a função "Network" na 
Ferramenta do Usuário.  
• Se houver um endereço IP 
em conflito, informe o 
administrador. 

 
 

2. Conta de correio 
eletrônico no servidor 

• Certifique-se de que a 
máquina pode entrar no 
servidor de correio.  
• Cheque se a conta e a 
senha armazenadas no 
servidor são as mesmas na 
máquina.          

Peça ao administrador 
para checar  

Entre a máquina e o 
servidor de correio 
eletrônico 

3. Servidor de correio 
eletrônico 

Verifique se os dispositivos do 
cliente que têm uma conta no 
servidor podem enviar/receber 
mensagem. 

• Peça ao administrador 
para checar.  
• Envie uma mensagem teste 
com o próprio número da 
máquina como destino. A 
máquina recebe a 
mensagem devolvida se a 
comunicação for realizada de 
forma bem sucedida. 
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PROCEDIMENTOS PARA IDENTIFICAÇÃO/SOLUÇÃO DE PROBLEMAS 
 

Rota de 
comunicação 

Item Ação Comentários 

4. A conta de correio no 
Servidor 

• Verifique se o PC 
consegue conectar com o 
servidor de correio. 
• Cheque se a conta e a 
senha armazenadas no 
servidor são as mesmas 
na máquina. 

Peça ao administrador 
para checar. 

5. Servidor de e-mail • Verifique se os dispositivos 
do cliente que podem que 
têm uma conta no servidor 
podem enviar/receber e-
mail. 

• Peça ao administrador 
para checar. 
• Envie um e-mail teste com 
o próprio número da máquina 
como destino. A máquina 
recebe o e-mail devolvido se 
a comunicação for realizada 
de modo bem sucedido. 

6. Endereço de 
destino de e-mail 

Verifique se o endereço de e-
mail está de fato usado. 
Cheque se o endereço de e-
mail não contém nenhum 
caracter incorreto tal como 
espaço. 

 

Entre o servidor de 
correio e a Internet 

7. Configurações do 
roteador 

Use o comando "ping" para 
entrar em contato com o 
roteador. Cheque se outros 
dispositivos conectados ao 
roteador podem enviar dados 
para o roteador. 

Peça ao administrador do 
servidor para checar. 

Entre o servidor de 
e-mail e a Internet 

1. Mensagem de erro 
pelo e-mail da rede de 
destino. 

• Cheque se o e-mail pode 
ser enviado a outro endereço 
na mesma rede, usando o 
software do aplicativo de e-
mail.  
• Cheque a mensagem de 
erro de e-mail. 

Informe o administrador da 
LAN. 
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ACESSO À CHAVE IFAX 
 

 3.   TABELAS DE SERVIÇO E PROCEDIMENTOS 
3.1   ACESSANDO A CHAVE IFAX 

! lMPORTANTE 
Não deixe o usuário ter acesso ao modo de programa de assistência técnica 
(modo SP). Somente os representantes da assistência técnica têm 
permissão para usar o modo SP. Caso o usuário tenha acesso ao modo 
SP, a operação normal da máquina não está mais garantida. 

1. Pressione a tecla l»    l. 

2. Pressione as seguintes teclas na seguinte ordem: ©©© 

3. Pressione a tecla © e segure-a até que o menu do modo SP seja exibido 
(durante aproximadamente 3 segundos). 

4. Pressione a tecla©. 

5. Selecione uma chave de IFAX (SP1-102-001 -16). 

3.2   CHAVE DE IFAX 

! ATENÇÃO 
Não mude as configurações marcadas com a tecla "Not used," "DFU," ou 
"Japan Only." O fato de mudar essas configurações pode causar mal 
funcionamento e/ou poderá violar regulamentações locais. 

NOTA: Para as configurações default das chaves de bit, ver a Lista de Parâmetro 
de Sistema (• -SP6-101-001). 

SP IFAX SW 00 – Não usado (Não mude as configurações.) 
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CHAVE DE IFAX 

SP 
11022 

IFAX SW  
01 
Bits 0~ 6: R eso lução de  L in ha O rig ina l do  A rqu ivo  de  A nexo  T X 
E s ta  co n figu raç ão  es ta b e le ce  a  res o luç ã o  m áx im a  do  o r ig in a l q ue  o  d es tin o  po d e  
rece b e r. 
0 : N ão se lec ionado 
1: S e lec ionado 
N ota: S e  m a is  q u e  u m  d o s  trê s  b its  fo re m  c o n f ig u ra d o s  e m  "1 " , a  re s o lu ç ã o  m a is  a lta  
te m  p r io r id a d e . 
P o r ex e m p lo , se  a m bos  B it  3  e  B it 2  fo re m  c o n fig u ra d o s  e m  "1 "  e n tão  a  res o lu çã o  é  
es ta be lec ida  p a ra  "3 00  x  

300" (B it 3 ). 
B it 4 

Reservado Reservado 400 x 400 
Super Fino 

Reservado 200x400 
Fino 

200x200 
Detalhe 

200x100 
Padrão 

Q u a nd o  o  co rre io  fo r e nv ia d o , n ão  h á  n eg oc iaç ã o  co m  a  m á qu ina  q u e  rece b e  n o  d es tino ,  
e  po rta n to  a  m á qu in a  qu e  e nv ia  n ã o  p od e  fa ze r u m a  se leçã o  p a ra  as  c ap ac ida d es  de  
rece b im en to  (con figuração  de  reso lução ) da  m áqu ina  que recebe . 
A  reso lução  se lec ionada  com  esta  chave  é  usada  com o  a  configuração  de  reso lução da  
m áq u ina  de  R X  e  a  reso lução o r ig in a l se ja  co nv e rt ida  an te s  de  e nv ia r. 
O  de fa u lt é  2 00  x  1 00  e  2 0 0  x  20 0 , e les  sã o  se le c io n ad os . 
S e  a  res o lu çã o  co n fid u ra da  co m  es ta  c ha ve  es tá  a c im a  do  qu e  o  fax  de  d es tin o  po de  
ac e ita r, a  m á q u in a  d e tec ta  is to  e  is to  caus a  u m  e rro . 
Bit 7: m m /po l 
E s ta  co n figu raç ão  se lec ion a  a  co nv e rsã o  m m /p o l p a ra  tran s m iss ão  d e  co rre io . 
0 : O ff (S em  conve rsão ) 
1 : O n (C onve rsão ) 
Q u a nd o  liga d o  (co n figu ra d o  pa ra  "1 "), a  m á q u in a  co nv e rte  m ilím e tros  e m  po le ga d a s 
P a ra  o  e nv io  d e  co rre io . 
N ã o  há  ch av e  p a ra  co nv e rte r po leg a d as  e m  m ilím e tros . 
Nota: A o  co n trá r io  d as  tra n sm iss õ es  d e  fax  G 3  q ue  p o de m  ne g oc ia r e n tre  o  re m e ten te  e  
de s tina tá r io  p a ra  d e te rm in a r a  co n figu raçã o , o  co rre io  nã o  co ns e gu e  n e goc ia r en tre  
te rm in a is ; se leç ã o  m m /p o l. é  de te rm ina d a  p e lo  fax  qu e  en v ia . 
S o m e n te  d ua s  esc o lh as  es tão  d is p o n íve is  pa ra  tra ns m issã o : fras es  e m  p o le g a da  
e  im ag e ns  e m  p o le g ad a  o u  fras es  e m  p o le g ad a  e  im a g en s  e m  m m . 
Q uand o  esta  chave  es tive r des ligada  (0 ): 
•  Im agens escanea das  em  p o legadas  são env iadas em  po legadas . 
•  Im a g ens  e sc an e ad as  e m  m m  sã o  e nv ia d as  e m  m m . 
•  Im a g ens  rec e b id as  e m  p o le ga d as  sã o  tra ns m it idas  e m  po le ga d as . 
•  Im agens receb idas em  m m  são transm itidas em  m m . 
Q uand o  esta  chave  es tive r ligada (1 ): 
•  Im agens escanea das  em  p o legadas  são env iadas em  po legadas . 
•  Im a g ens  e sc an e ad as  e m  m m  sã o  co nv e rt idas  p a ra  p o leg a d as . 
•  Im a g ens  rec e b id as  e m  p o le ga d as  sã o  tra ns m it idas  e m  po le ga d as . 
•  Im age ns receb idas e m  m m  são conve rtidas pa ra  po leg adas . ___________________  
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CHAVE DE IFAX 

SP 
11023 

IFAX SW 
02 
Bit 0: Processamento do Cabeçalho de Mensagem de Texto RX 
Esta configuração determina se as informações no cabeçalho estão impressas com 
mensagens de texto quando são recebidas. 
0: Imprime somente a mensagem de texto. 
1: Imprime as informações do cabeçalho da mensagem anexadas à mensagem de texto. 
• Quando uma mensagem de texto é recebida com esta chave Ligada (1), o endereço 

"From" e o endereço "Subject" são impressos como informações do cabeçalho. 
• Quando uma mensagem com dados binários somente é recebida (um arquivo TIFF-F, 

por exemplo), esta configuração é ignorada e nenhum cabeçalho é  impresso. ____ 
Bit 1: Saída a partir de Documento Anexo no Erro de E-mail TX 
Esta configuração determina se somente a primeira página ou todas as páginas de um 
anexo de e-mail são impressas na estação de envio quando ocorre um erro de 
transmissão. Isso permite que o cliente veja quais documentos não chegaram aos destinos 
pretendidos caso enviados a endereços errados de e-mail, por exemplo.  
0: Imprime primeira página somente. 
1: Imprime todas as páginas. 
Bits 2~3: Cordão de Testo para Recebimento de Retorno 
Esta configuração determina a saída do cordão do texto para o Recebimento de Retorno 
que confirma que a transmissão foi recebida normalmente no destino. 
00: "Dispatched" Envia do correio do PC uma solicitação para um Recebimento de Retorno. 

Recebe o Recebimento de Retorno com “dispatched” na 2ª parte: 
Disposition: Ação automática/envio-MDN automaticamente; despachado 
O cordão "dispatched" está incluído no cordão de Assunto.  

01: "Displayed"    Envia do correio do PC uma solicitação para um Recebimento de Retorno.. 
Recebe o Recebimento de Retorno com “displayed” na 2ª parte: 
Disposition: ação-automática/envio-MDN automaticamente; exibido 
O cordão "displayed" está incluído no cordão de Assunto. 

10: Reservado 
11:  Reservado 
Nota: Uma mensagem solicitando um Recebimento de Retorno enviada de um IFAX com esta 
chave configurada para "00" (para "dispatched") recebida pelo Microsoft Outlook 2000 poderá 
causar um erro. Se qualquer configuração diferente de "displayed" (01) causar um problema, 
mude a configuração para "01" para ativar o envio normal do Recebimento de Retorno. 
Bits 4: Característica de Aceite de Mídia 
A chave determina se o campo Características de Aceite de Meio está acrescentado à 
notificação de recebimento (w 4.5.4). 
0: Não acrescenta o campo 
1: Acrescenta o campo 
Não acrescenta este campo à notificação de recebimento se a máquina remota causar um 
erro quando receber o campo de Características de Aceite de Meio. 
Bits 5~6: Não usado 
Bit 7: Resolução de Imagem da Mensagem de Texto RX 
Esta configuração determina a resolução de imagem da mensagem recebida. 
0:200x200 
1:400 x 400 
Nota: A configuração "1" requer instalação do Cartão de Atualização da Função para ter 
memória SAF (Armazene e Envie) suficiente para receber imagens em resolução 400 x 400. 
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CHAVE DE IFAX

SP 
11024 

IFAX SW 
03 
Não é usado 

SP 
11025 

IFAX SW 
04 
Bit 0: Assunto para Entrega TX/Transferência de Memória 
Esta configuração determina se o RTI/CSI registrado nesta máquina o RTI/CSI 
do originador é usado nas linhas de assunto dos documentos transferidos. 
0: Coloca o RTI/CSI do originador na linha de Assunto. Se este for usado, o RTI ou o CSI é 
usado. Somente um desses pode ser recebido para uso na linha de assunto. 1: Coloca o 
I/CSI registrado nesta máquina na linha de Assunto. Quando esta chave for usada para 
transferir e entregar correio a um computador, as informações na linha de Assunto indicam 
onde a transmissão originada pode ser usada para determinar automaticamente a pasta de 
destino para cada e-mail. 
Bits 1: Assunto para correio DB Japão Somente 
0: Assunto comum 
1: Assunto para correio DB 
A máquina de IFAX anexa o assunto para correio DB à mensagem de fax sob certas 
condições. 
Bits 2-7: Não é usado 

SP 
11026 

IFAX SW 
05 
Bit 0: Endereços de Correio dos Recipientes de Envio SMTP 
Determina se os endereços de e-mail dos destinos que recebem as transmissões enviadas 
usando protocolo SMTP estão gravadas no Jornal. 
Por exemplo: 
'1º destino + número total de destinos: 9' 
no Jornal indica um envio para 9 destinos. 
0: Não é gravado 
1: Gravado 
Bits 1-7: Não é usado 

SP 
11027 

IFAX SW 
06 
Não é usado 

SP 
11028 

IFAX SW 
07 
Não é usado
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CHAVE IFAX 

SP 
11029 IFAX SW 

08 
Bits 0~7: Memória de três dígitos para Recebimento de Correio POP   
Esta configuração determina a quantidade de memória SAF (Armazene e Envie). (O 
SAF armazena mensagens de fax para enviar posteriormente para transmissão para 
mais de uma localidade e também retém mensagens que chegam caso elas não 
possam ser impressas.) Quando a quantidade de memória SAF disponível cai abaixo 
desta configuração, o correio não pode mais ser recebido; o correio recebido então é 
armazenado no servidor de correio. 00-FF (Oto 1024 KB:HEX) 
Nota: O número hexadecimal que você entra é multiplicado por 4 KB para 
determinar a quantidade de memória. 

 

SP 
110210 

IFAX SW 
09 
Bits 0~3: Não é usado 
Bits 4-7: Restringe as outras tentativas deTX 
Esta configuração determina o número de tentativas adicionais quando a conexão e 
transmissão falha por causa de erros. 
01-F(1-15Hex) 

SP 
1102 11 

IFAX SW 
0A 
Não é usado. 

SP 
1102 12 

IFAX SW 
0B 
Não é usado. 

SP 
110213 

IFAX SW 
0C 
Não é usado. 

SP 
110214 

IFAX SW 
0D 
Não é usado 

SP 
1102 15 

IFAX SW 
0E 
Não é usado
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PROCEDIMENTO DE ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE

SP 
1102 16 

IFAX SW 
0F 
Bit 0: Método de Entrega para Arquivos SMTP RX  
Esta configuração determina se arquivos recebidos com o protocolo SMTP foram 
entregues ou enviados imediatamente. 
0: Off. Arquivos recebidos através de SMTP são enviados imediatamente sem 
entrega. 
1: On. Arquivos recebidos através de SMTP são entregues imediatamente nos seus 
destinos. 
Bits 1~7: Não é usado 

3.3 PROCEDIMENTO DE ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE 

Ver manual de serviço da copiadora. 

3.4 ENDEREÇO IFAX  
 

Parâmetro Função Formato dos Dados Endereço Comentários 
Endereço de correio Endereço de correio 

da conta de fax. 
ASC: 128bytes 69FEAE Área fornecida de 

128x3, mas 
somente a primeira 
é usada 

Nome de Usuário Nome de usuário da 
conta de fax 

ASC: 64 bytes 6A002E Área fornecida de 
64 x 3, mas 
somente a primeira 
é usada 

Senha Senha da conta de 
fax 

ASC: 64 bytes 6A00EE Área fornecida de 
64 x 3, mas 
somente a primeira 
é usada 

Capacidade de correio 
RX  

—  4 Bytes 6A01AE 64-1024 Kbytes 

Endereço de 
Permissão 
SMTP RX  

Endereço ou endereço 
parcial que é usado 
para limitar acesso à 
entrega de correio (ver 
pág. 4-11, "Autor. E-
Mail Rx"). 

ASC: 128 bytes 6A01B2  

Nº da Notificação 
do Documento 
do Servidor RX 

Número dos Correios 
de Notificação RX que 
foram enviados para 
notificar o recebimento 
de uma mensagem de 
fax no servidor do 
documento. 

2 bytes 6A0232  
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IFAX 

 4.    DESCRIÇÕES DETALHADAS 

4.1   IFAX 

Visão Geral 

O fax pela Internet implementado pela Ricoh é chamado de IFAX. O IFAX permite 
enviar ou receber dados por fax pela Internet. O fac-símile no destino deverá 
admitir o fax pela Internet para receber dados IFAX. PCs também podem receber 
dados IFAX. Ao enviar dados IFAX, será especificado o endereço de e-mail do 
destino ao invés do número de telefone. O fac-símile IFAX precisa estar na Rede 
Local. O fax pela Internet não admite comunicação de voz. 

Rota de Comunicação 

O IFAX admite o TCP/IP. Os fac-símiles IFAX enviam dados baseados neste 
protocolo em uma Rede Local. A Rede Local processa os dados como mensagens 
de e-mail. O fac-símile IFAX comunica-se com o servidor de correio na Rede 
Local; ele não se comunica diretamente com o fac-símile ou o PC no destino. 

Serviço DNS 

O IFAX admite o Sistema de Nome de Domínio (DNS). O IFAX pode utilizar nomes 
de domínio para os servidores SMTP e POP3/IMAP4, ao invés de endereços IP, 
quando os seguintes servidores e máquinas estiverem na mesma Rede Local: 
• Servidor DNS 
• Servidor SMTP 
• Servidor POP3/IMAP4 
• Fac-símile IFAX 
Quando esta condição não for satisfeita, o IFAX utiliza endereços IP reconhecidos 
pelo servidor SMTP e o servidor POP3/IMAP4. 
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IFAX 

Interface de Usuário 

Além do painel de operação, o usuário poderá utilizar um navegador de Web para 
visualizar informações como configurações e condições do IFAX. O IFAX admite o 
Monitor Web Status. 

Imagens escaneadas são convertidas para imagens TIFF-F e enviadas como anexos 
de uma mensagem de e-mail. Para receber essas mensagens de e-mail, os PSs 
necessitam de um programa de software que trate e-mails compatíveis com uma 
MIME. Para visualizar as imagens, os PCs necessitam de programa de software para 
tratar imagens TIFF-F. 

Restrição 

A tabela indica as funções que o IFAX não admite no momento. 
 

Saída Entrada 
•  Transmissão Imediata • Recepção de Bloqueio de Memória 
• Transmissão JBIG •  Prevenção de mensagens inconvenientes por fax 
•  Transmissão de Lotes  
•  ECM (Modo de Correção de Erro)  
• Discagem em Cadeia  
•  Discagem no Gancho  
•  Discagem Manual  
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TRANSMISSÃO DE 
CORRESPONDÊNCIA 

4.2   TRANSMISSÃO DE 

CORRESPONDÊNCIA 

4.2.1  VISÃO GERAL 
 

Terminal de Envio          
 IFAX  Servidor 

SMTP 
   

    
 

\   E -m ail   f 
 
 

 Roteador  
Rede Local 

   

  

Internet  Servidor 
POP/IMAP 

 IFAX 

 !  \    E-m ail    f 
 

  
 

      Rotea
dor   

 
Rede Local 

Processo 

O IFAX envia imagens escaneadas como e-mails, utilizando a transmissão de 
memória. A transmissão baseia-se no Protocolo Simples de Transferência de 
Correspondência (SMTP). O IFAX requer um servidor SMTP na Rede Local. 

Formatos de Dados 

O IFAX converte imagens 
escaneadas em formato 

TIFF-F (pode ser utilizada somente a 
compressão MH). A tabela indica o conteúdo 
dos dados IFAX.  

 

Campo Conteúdo 

De Endereço de correspondência do remetente 
Responder Para Destino solicitado para resposta 
Para Endereço de correspondência do destino 
Bcc Endereço backup de correspondência 
Assunto De CSI ou RTI (No de Mensagem de Fax xxxx) 
Tipo de Conteúdo Arquivos Anexados de Várias 

Partes / Misturados: image/tiff 
Codificação de Transferência de Conteúdo Base 64, 7 bits, 8 bits, Transcrição Imprimível  
Corpo da Mensagem TIFF-F convertido para MIME (os padrões MIME especificam a maneira 

pela qual os arquivos são anexados a mensagens por e-mail) 
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TRANSMISSÃO DE CORRESPONDÊNCIA 

4.2.2 TRATAMENTO DE ERROS 

Quando ocorre um erro de comunicação durante a comunicação entre o fac-símile 
IFAX e o servidor SMTP, é enviado um relatório de erro para o fac-símile IFAX. Se 
ocorrer um erro em algum lugar entre o servidor SMTP e o destino, como na 
Internet, não poderá ser enviado nenhum relatório de erro ao fac-símile IFAX. 

Quando o IFAX reconhece um erro de comunicação, ele tenta enviar os dados 
novamente a intervalos regulares (como o fax G3). 
NOTA: Para erros durante a recepção, consulte a próxima seção (4.3). 

4.2.3 REGISTROS 

Os registros de transmissão estão indicados no diário (como as transmissões 
da memória G3). O TTI para mensagens de correspondência inclui a tecla 
“Correspondência” no início de um registro na coluna TTI. 

4.2.4 CONFIGURAÇÃO OPCIONAL 

As seguintes configurações poderão ser especificadas: 
• Resolução de escaneamento: Chave 01 IFAX > Bits 0 a 6 

NOTA: "Super Fine" (Bit 4) não poderá ser selecionado. Se for estabelecido 
"1" no Bit 4, o IFAX supõe que você selecionou "Detail" (Bit 1). Se for 
estabelecido “1” no Bit 4 (Super Fine) e no Bit 2 (Fine), o IFAX dará 
prioridade para o Bit 2 (Fine) (consulte SP1 -102-002). 

• Conversão de unidade (mm/polegada) para transmissão: Chave 01 IFAX > Bit 7 
• Tamanho original de documento, largura de escaneamento e capacidade de 

memória: O mesmo que Transmissão de memória do fax G3. 
• Largura original: Chave 00 IFAX 
• Repetição máxima de nova tentativa: Chave 09 IFAX 

4.2.5 SEGURANÇA 

A "Autenticação SMTP” e "POP antes de SMTP" tornam a transmissão mais 
segura. 
• Autenticação SMTP: O usuário precisa da devida autenticação para acessar o 

servidor. A Autenticação SMTP exige que o servidor admita CRAM-MD5, 
PLAIN, ou LOGIN. A Autenticação SMTP verifica antecipadamente o nome do 
usuário e a senha registrada. Para especificar as configurações, selecione o 
seguinte menu: 
Hi§ > System Settings > File Transfer > SMTP Authentication 

• POP antes de SMTP: O usuário deverá se registrar no servidor POP3 para 
enviar e-mail. 
Usuários não autorizados não podem acessar o servidor SMTP. Para 
especificar as configurações, selecione o seguinte menu: 
Hi§ > System Settings > File Transfer > POP before SMTP 
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4.3   RECEBIMENTO DE CORRESPONDÊNCIA 

4.3.1  VISÃO GERAL 

O IFAX admite os seguintes protocolos: 

• POP3 (Protocolo Post Office Versão 3.) 
• IMAP4 (Protocolo de Acesso a Mensagens na Internet) 
• SMTP (Protocolo Simples de Transferência de Correspondência) 
 
4.3.2 POP3/IMAP4 
Para receber dados por e-mail, o fac-símile IFAX deverá satisfazer as duas condições a seguir: 
• O servidor POP3/IMAP4 deve estar na mesma Rede Local. 
• O fac-símile deve ter uma conta de correspondência. 

O fac-símile IFAX busca dados de e-mail do servidor a intervalos regulares, especificados com o 
seguinte menu: IS > System Settings > File Transfer > E-mail Reception Interval. Você poderá 
especificar um intervalo de 2 a 1440 minutos. 

Se o servidor POP3/IMAP4 armazenar diversos dados de e-mail, o fac-símile IFAX buscará um dado 
de e-mail de cada vez, por ordem de chagada. Após a busca de dados de e-mail, o fac-símile excluirá 
os dados originais do servidor POP3. Quanto ao servidor IMAP4, o fac-símile IFAX não excluirá os 
dados originais do servidor após buscar dados de e-mail. Entretanto, note que as configurações do 
servidor podem cancelar as configurações de IFAX. 

NOTA: Os servidores POP3/IMAP4 salvam os e-mails em seus discos rígidos. Estes e-mails não se perdem 
quando o servidor for desativado inesperadamente, por exemplo, por queda de energia. Quanto aos 
servidores SMTP, os e-mails se perdem quando o servidor for desativado inesperadamente. Neste 
caso, o servidor SMTP enviará um relatório de erro ao remetente, porém não recuperará os e-mails. 
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RECEBIMENTO DE CORRESPONDÊNCIA 

4.3.3 SMTP 

Visão Geral 

Quando você registra o IFAX como um servidor SMTP no registro MX do 
servidor DNS, os dados de e-mail são transferidos automaticamente para o fac-
símile IFAX. O fac-símile IFAX não necessita buscar os dados. Além disso, o 
SMTP pode encaminhar e-mails para o destinatário especificado – esta função é 
conhecida como “entrega”. 

Para utilizar o SMTP, atenda às duas condições a seguir: 
• O fac-símile IFAX está registrado com seu endereço de e-mail como um 

servidor SMTP no registro MX do servidor DNS. 
• "SMTP" é selecionado como protocolo de recebimento: 

Hi§ > System Settings > File Transfer> Reception Protocol 

A porta SMTP trata dos e-mails de entrada, por exemplo, em qualquer um 
dos seguintes ambientes: 
• Somente um servidor UNIX está na rede. 
• Lotus Notes trata de e-mails. 

Porta Off Ramp 

A Porta Off Ramp é a função de encaminhamento de e-mails recebidos pelo 
SMTP. O e-mail é entregue a um fac-símile G3 se contiver as seguintes 
informações: fax=delivery_number@ifax_host_name.domain. Por exemplo, as 
informações efetivas deverão se parecer com: 
fax=0454778907@cl01.domlricoh.co.jp. 
 

  DNS SMTP  

  |   

  I 

 SMTP   IFAX 

 

(Endereço: 
fax =  045477459@Cl01 .dom1 g.ricoh.co.jp) 

(Configuração de 
Recebimento do SMTP: 

cl01 @d o m1g.ricoh.co.jp) 
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RECEBIMENTO DE CORRESPONDÊNCIA 

O usuário especifica o endereço de e-mail no seguinte formato: 
1) Quando a discagem utiliza um número de fax 

fax=<Delivery Destination Fax Number>@<IFAX Host Name>.<Domain Name> 
Exemplo: 
fax=0454771459@cl01.dom1g.ricoh.     -> Entrega para número de fax 0454771459 
co.jp 

2) Quando a discagem utiliza um destino de discagem rápida 

fax=<# Quick Dial Number>@<IFAX Host Name>.<Domain Name> 
Exemplo: 
fax=#001 @cl01 .dom1 g.ricoh.co.jp        H> Entrega para o número registrado para a 
tecla 001 de Discagem Rápida. 

3) Quando a discagem utiliza um destino de Grupo  

fax=<#**Group Dial Number>@<IFAX Host Name>.<Domain Name> 
Exemplo: 
fax=#**05@cl01.dom1g.ricoh.co.jp       ->  Entrega para números registrados para a 
tecla 05 de discagem de Grupo. 

 
NOTA: A configuração "fax=" não faz diferença entre letras maiúsculas e 

minúsculas. 

Os fac-símiles IFAX devem atender às seguintes condições: 
1) O fac-símile IFAX é estabelecido para a entrega de correspondência do 
SMTP: 

Hi§ > Fax Features > E-mail Settings> SMTP RX File Delivery 

2) Se o usuário desejar que o fac-símile IFAX entregue a correspondência 
somente de remetentes designados, deverá ser especificado o "Auth. E-
mail Address": 
IS > Fax Features> E-mail Settings > SMTP RX File Delivery > On. 

O IFAX devolve uma mensagem de erro nas seguintes condições: 

• O "SMTP RX File Delivery" está "Desligado". 

• Existe um e-mail indicado para entrega. 

Você pode especificar somente um destino como endereço de correspondência. Um Grupo é considerado 
um destino. Se você registrar incorretamente o destino como Quick Dial, Speed Dial ou Group Dial, o e-mail 
se perderá; o IFAX devolve uma mensagem de erro para o servidor SMTP e produz um relatório de erro. 
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Recebimento de E-mails Autorizados 

A fim de limitar a entrega de correspondência IFAX, você poderá especificar um 
endereço de local (Entrada de Limite de Acesso). Por exemplo, se for especificado 
"@IFAX.ricoh.co.jp", o IFAX entrega uma mensagem de e-mail somente quando 
tiver o mesmo endereço que foi especificado. Você poderá registrar um endereço. 
A tabela indica alguns exemplos. A tabela supõe que foi especificado 
"@IFAX.ricoh.co.jp". 

 

Endereço de Correspondência Tratamento 

gts@IFAX.ricoh.co.jp Entregue 
gts@IFAX.abcde.co.jp Não entregue 

IFAX@ricoh.co.jp Não entregue 

Ao especificar a Entrada Limite de Acesso, o endereço terá 127 caracteres ou 
menos. 

Caso uma mensagem de chegada de e-mail não tenha o mesmo endereço que a 
Entrada Limite de Acesso, o e-mail será desconsiderado e não entregue. O 
servidor SMTP devolverá uma mensagem de erro. Neste caso, porém, não será 
produzido relatório de erro. Quando não for especificada a Entrada Limite de 
Acesso, o e-mail de entrada será entregue incondicionalmente. 

4.3.4 TRATAMENTO DE ERROS 

SMTP 

Com o SMTP, quase na maioria dos casos, o servidor SMTP envia uma mensagem de 
erro ao remetente por e-mail. Quando ocorre um erro com o POP3/IMAP4, o terminal 
destinatário envia uma mensagem de erro de volta ao remetente para informar o erro. 

POP3/IMAP4 

Os erros são tratados da seguinte forma: 

1. O IFAX pára de receber dados por e-mail. 

2. A mensagem é mantida no servidor. 

3. É produzido um relatório de erro. 

4. Após um intervalo determinado, o IFAX chama o servidor e tenta receber os dados 
novamente. 

5. Os dados incompletos na memória do fac-símile IFAX são excluídos (se houver). 
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Arquivos Anormais 

Dados anormais são tratados da seguinte forma: 

1. O IFAX pára de receber os dados. 

2. O IFAX pede ao servidor para excluir os dados. 

3. O fac-símile IFAX produz um relatório de erro. 

4. O IFAX envia uma mensagem de erro por e-mail ao remetente. 

5. Os dados incompletos na memória do fac-símile IFAX são excluídos (se houver). 

O fac-símile IFAX produz um relatório de erro quando deixa de enviar a mensagem de erro após um 
certo número de tentativas. 

O IFAX encontrará dados anormais caso detecte qualquer dos itens a seguir: 

• Cabeçalhos MIME não admitidos 

A tabela indica os tipos admitidos. 
 

Cabeçalho Tipos Admitidos 
Tipo de Conteúdo Partes múltiplas/misturado, texto/simples, mensagem/rfc822 Image/tiff 
Charset US-ASCII, ISO 8859 X. Outros tipos não podem ser 

tratados, podendo aparecer algum lixo nos dados. 
Conteúdo-Transferência-Codificação Base 64, 7 bits, 8 bits, Transcrição Imprimível 

• Erros de decodificação MIME 
• Qualquer formato de arquivo que não o formato TIFF-F 
• Resolução, tamanho de documento ou tipo de compressão não admitidos 

Erro de Capacidade SAF 

O IFAX chama o servidor, mas não busca dados de e-mail se a capacidade do SAF for insuficiente 
(consulte Chave 08 de IFAX). O IFAX buscará os dados quando a capacidade SAF se tornar 
suficiente (por exemplo, depois que arquivos substitutos de recebimento forem impressos). O 
processo de tratamento de erros é o mesmo que o de Arquivos Anormais. 

Se a memória SAF estiver esgotada enquanto o IFAX estiver buscando dados de e-mail, isto 
também será tratado da mesma forma que Arquivo Anormal. 

SM 23 IFAX 

 



  

RECEBIMENTO DE CORRESPONDÊNCIA 

4.3.5 IMPRESSÃO DE CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA 

O fac-símile IFAX imprime dados de e-mail da seguinte forma: 

• O IFAX verifica se os dados estão no formato TIFF-F, e o fac-símile IFAX irá imprimi-los. 
• O IFAX verifica se existem quaisquer dados de texto do código US ASCII ou código ISO 8859 X. 

Se houver, o fac-símile IFAX irá imprimi-los. Quando uma linha de texto for maior que a largura 
do papel, os dados em excesso serão truncados e perdidos. 

4.3.6 MENSAGENS DE PARTES MÚLTIPLAS 

Quando uma mensagem de e-mail de partes múltiplas contiver diversas partes de texto e arquivos 
binários, as mensagens serão divididas e cada parte será impressa separadamente. Se o IFAX não 
puder dividi-las, o fac-símile IFAX produzirá um relatório de erro e enviará uma mensagem de erro 
por e-mail de volta para o remetente. 

4.3.7 RECEBIMENTO MANUAL DE E-MAILS 

Você poderá atribuir a função de recebimento manual de e-mails para uma Tecla Rápida de 
Operação. Ao pressionar a tecla, o IFAX chamará o servidor POP3/IMAP4. O temporizador para a 
função de recebimento automático de e-mails não será restabelecido quando o IFAX chamar o 
servidor POP3/IMAP4 por operação manual. 

Abaixo está um exemplo do processamento, baseando-se em um intervalo de recebimento 
automático de e-mails de 30 minutos: 

1. O IFAX chama o servidor POP3 (recebimento automático de e-mails). 

2. Após 10 minutos, o usuário chama o servidor POP3 (recebimento manual de e-mails). 

3. O IFAX chama o servidor POP3 automaticamente após 20 minutos (30 minutos no total). 
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4.3.8 RECEBIMENTO SEGURO PELA INTERNET 

APOP 

A senha será codificada quando for recebida uma mensagem de e-mail. O 
APOP oferece melhor segurança que a autenticação POP3 (texto limpo), que 
não é codificada. O APOP exige um servidor POP que admita APOP. 

IMAP-AUTH (Recebimento de correspondência) 

Se o servidor IMAP admitir o comando AUTHENTICATE (CRAM-MD5, PLAIN, ou confirmação de 
LOGIN), isto oferecerá um alto nível de segurança contra acesso não autorizado. Para ativar a 
codificação da senha e um maior nível de segurança, selecione "On" no seguinte menu: 

IS > System Settings > File Transfer > POP3/IMAP4 Settings > Encrypt 

4.3.9 TRANSMISSÃO DE CORRESPONDÊNCIA 

Visão Geral 
Transmissões G3 
(PSTN) 

Transmissões por E-
mail (Rede 

Local/Internet) 

Rede Local 

(legenda) Transmissão por E-mail – Servidor SMTP 

O IFAX pode enviar a imagem escaneada para diversos destinos – isto é denominado transmissão. 
Os destinos poderão ser fac-símiles G3 ou endereços de e-mail, ou ambos. O IFAX enviará dados da 
seguinte forma: 

• Para fac-símiles G3: O IFAX chama fac-símiles G3 um a um. 
• Para endereços de e-mail: O IFAX envia dos dados com os endereços de destino para o servidor 

do SMTP. O servidor do SMTP encaminha os dados para cada destino. 
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Ordem de Processamento 

O IFAX envia dados da seguinte forma: 

1. O IFAX envia os dados manualmente, na ordem especificada pelo usuário. 

2. Ao enviar os dados ao servidor SMTP, o IFAX envia os dados com todos os 
endereços de e-mail. 

Em outras palavras, o IFAX processa todos os endereços de e-mail ao mesmo 
tempo quando ele encontra primeiro um endereço de e-mail nos destinos 
especificados. Veja o exemplo a seguir. Este exemplo supõe que o usuário 
especifique os seguintes destinos, na seguinte ordem: 

1) Fac-símile A de G3, 2) Endereço X de e-mail, 3) Fac-símile B de 
G3, 4) Endereço Y de e-mail, 5) endereço Z de e-mail, 6) Fac-símile 
C de G3 

O IFAX processa estes destinos da seguinte forma: 

1. Chama o fac-símile A de G3. 

2. Envia os dados com os endereços de e-mail X, Y e Z para o servidor SMTP. 

3. Chama o fac-símile B de G3. 

4. Chama o fac-símile C de G3. 

Restrição 

Os servidores do SMTP não podem transmitir dados se eles contiverem algumas 
informações específicas de destino, como uma inserção de etiqueta. Quando 
essas informações forem incluídas, o IFAX enviará dados para o servidor do SMTP 
um por um. 

O IFAX pode transmitir dados a 500 destinos 500 ou menos (incluindo tanto e-mail 
quando fax G3). Contudo, se o servidor do SMTP tiver suas próprias limitações, o 
IFAX não poderá cancelar a limitação no servidor. 
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4.4   MODO DE SUBTRANSMISSÃO 

4.4.1 ASSUNTO E NÍVEL DE IMPORTÂNCIA 

Visão Geral 

Você poderá especificar um assunto e o nível de importância (consulte 4.4.2). O destinatário 
poderá visualizar o assunto precedido pelo nível de importância. O diagrama a seguir ilustra um 
exemplo em que o nível de importância é “Urgente” e o assunto é “Memo 2041". 

Remetente *   Data Tamanho Assunto 
 

1 Subestação 
2 1 
Subestação 2 

25/04/2002 
26/04/2002 

1,513 
1,147 

Lista de 
peças 
Especificaçõe
s 

 

1 Estação Principal  
09/05/2002 

33.551   fej [Urgente] Memo 
2041 

21.624.280 

De que Maneira o Assunto Difere de Acordo com o Tipo de Correspondência 
 

Tipo de 
Correspondência 

(1) (2) (3) 
Entrada de Assunto —  Condição de Entrada 

1. "CSI" ("RTI") 
2. "RTI" CSI não registrado 
3. "CSI" RTI não registrado 

Nenhuma 
Entrada de 
Assunto 

 

4. Nenhum CSI, RTI não registrado 

Mensagem de Fax 
No + 
Arquivo No 

1. "CSI" ("RTI") 
2. "RTI" CSI não registrado 

Normal: 
Recebimento de Retorno 
(enviado). 
Você poderá selecionar 
“exibido” com os Bits 2 e 3 
SW02 do IFAX 

3. "CSI" RTI não registrado 

Confirmação 
de 
Recebimento 

De 

4. Nenhum CSI, RTI não registrado 
Erro: 

Recebimento de Retorno 

(processado/erro) 

RTI ou CSI da 
estação 
designada para 
entrega 

Entrega de 
correspondência 

RTI ou CSI do 
remetente 

Envio de correspondência da 
memória G3 

Endereço de correspondência 

do remetente 

Envio de memória 

Entrega de 
correspondência, 
transferência 
de memória, 
recebimento e 
entrega do 
SMTP 

De 

Endereço de 
correspondência 
do remetente 

Recebimento e 
entrega do SMTP 
(Porta Off Ramp) 

Mensagem de Fax No + 
Arquivo No 

Notificação de 

erro de 

correspondência 

—  Mensagem de Erro No xxxx De CSI (RTI) 

Os itens 1, 2 e 3 da tabela acima estão no Assunto. 
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4.4.2 ESPECIFICAÇÃO DO ASSUNTO E DO NÍVEL DE IMPORTÂNCIA 

Programa/Alteração 

Você poderá registrar assuntos e níveis de importância. Você poderá selecionar 
um deles ao enviar dados escaneados por e-mail (consulte Anexar Assunto). 

1. Selecione o seguinte menu: Hi§ > System Settings > File Transfer > 
Prog./Change/Del. Subject > Program/Change. 

2. Selecione o nível de importância ou um 
assunto com as teclas de flecha para cima e 
flecha para baixo. O asterisco (*) [A] 
indica que o assunto não está 

registrado. [A] 

3. Pressione a tecla OK. 

4. Digite um nível de importância ou assunto. 
 

• Use o teclado numérico para digitar números. 
• Use o painel de multifunções para digitar outros caracteres. 
• Use a tecla © para excluir um caractere. 
• Use as teclas de flecha para a esquerda e flecha para a direita para mover o 
cursor. 

 

5. Pressione a tecla OK. Aparecerá a mensagem "Programmed". 

6. Pressione a tecla O diversas vezes até sair das Ferramentas de Usuário. 

Anexar Assunto 

Você poderá especificar um assunto ao enviar dados escaneados por e-mail. 

1. Pressione a tecla de fax se o programa de aplicativo de fax não estiver 

ativado. 

2. Pressione a tecla do Modo de TX. 

3. Selecione Opções de E-mail. *• ^  

4. Selecione Anexar Assunto. 

5. Selecione um dos seguintes menus: 
 

• Entrada Manual: Digite manualmente 
um assunto na caixa de texto [A]. 

• Selecione o Assunto Programado: Selecione um assunto ou nível de importância 
registrado (consulte Programa/Alteração). 

 

6. Pressione a tecla OK. Aparecerá a mensagem "Programmed". 

7. Pressione a tecla O diversas vezes até retornar ao mostrador em que começou. 

IFAX 28 SM 

=\ Assunto do Programa 1/2 
1:[Urgente] 
2: [Alto] 
-------- 1— 3T-# Programado 

 

Anexar Assunto: |OK J 
-Entrar Assunto.  
|abc~~~- I 
  

©   © 



  

MODO DE SUBTRANSMISSÃO 

4.4.3 CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO (MDN) 

Envio de Solicitação 

Ao enviar dados escaneados por e-mail, o usuário poderá solicitar uma notificação 
de recebimento. 

1. O usuário seleciona "On" no seguinte menu: TX Mode > E-mail Options > 
Return Receipt. 

2. O IFAX anexa a solicitação aos dados e os envia. 

3. A máquina no destino recebe os dados com a solicitação. 

4. A máquina no destino envia uma notificação de recebimento. 

5. O IFAX recebe a notificação de recebimento. 
A máquina no destino deverá atender às seguintes condições: 
• A máquina admite a MDN (Notificação de Disposição de Mensagem). 
• A máquina está configurada para enviar notificações de recebimento. 

Resposta à Solicitação 

O IFAX responde à solicitação de notificação de recebimento caso as 
seguintes condições sejam atendidas: 

1. O cabeçalho dos dados de e-mail inclui o campo "Disposition-Notification-To" 
(consulte Cabeçalho). 

2. Você especificou "1" no Bit 1 da Chave 21 de Parâmetro de Usuário 
(SWUSR_15) 
(consulte a Seção 2.5 no Manual de Serviço de Fax B129/B130/B168/B169). 

Quando o IFAX envia uma notificação de recebimento, o assunto da mensagem 
de e-mail é especificado de acordo com o Bit 2 e o Bit 3 da Chave 02 do IFAX 
(consulte SP1-102-003). A tabela ilustra os assuntos possíveis. 

 

Recebimento 
 

Chave 02 do IFAX 
 Bit 2 e Bit 3 

Assunto 

00 Confirmação de Recebimento (enviada) Normal 
01 Confirmação de Recebimento (exibida) 
00 Não normal 
01 

Confirmação de Recebimento 
(processada/erro) 
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Cabeçalho 
O exemplo a seguir ilustra as informações no cabeçalho quando o usuário 
especificar “On” na Confirmação de Recebimento. Note que é acrescentado o 
campo “Disposition-Notification-To”. 
 
 
X - M o z i l l a   S t a tu s  

0001 
X -M o z i l la   S t a tu s 2  00000000 
M essa ge -ID  <3A 23 37 9A .81B E0A B D @ dom 1g.ricoh.co.jp> 
D i s p o s i t i o n - N o t i f i c a t i o n - T o  T .S u z u k i    < s    t a d a s h i@ d o m 1 g .r ic o h .c o .jp >  
D a te  Tue,   28   N ov  2000   1 3 :4 2 0 3    +0900 
From  T .S u z u k i    < s    t a d a s h i@ d o m 1 g .r ic o h .c o .jp >  
X -M a ile r  M ozilla   4 . 7 3     [ja]C -C C K -M C D   B D P   jm -Sony  3 
 (W in95:   U) 
X -A c c e p t-L a n g u a g e  Já 
M IM E -V ersion  1.0 
To fu s e r    0 1 @ d o m 1 g .r ic o h .c o .jp  
S u b j e c t  M a il    R e q u e s t    fo r   R e c e p tio n   C o n f i r m a tio n  
C o n te n t -T y p e  t e x t / p l a i n :    c h a r s e t = i s o - 2 0 2 2 - j p  
C o n t e n t - T r a n s f e r - E n c o d i n g  7 b i t  

O exemplo a seguir ilustra as informações no cabeçalho quando a máquina no 
destino enviar uma notificação de recebimento. 

 

R e t u r n   P a t h :    o  

R e c e iv e d  
D a te  X - M a i le r  M IM E -

V ersion C o n te n t -T y p e  
To M e ssa g e -ID  From  

S u b j e c t  X - M o z i l l a -

s t a t u s  X - M o z i l l a - S t a t u s 2  

X-UIDL 
T h is    is    a   R e tu rn   R e c e ip  

F in a l    R e c e ip t :    r f c 8 2 2 : i  

O rig in a l  M e ssa ge    ID :   < 3  

D i s p o s i t i o n :    a u t o m a t i c  

F r o m   fu se r   0 1    ( [ 1 3 3 . 1 3 9 . 1 5 7 . 2 0 ] )    b y   d o m 1 g .r ic o h .c o .jp    (p o s t office  
M T A  V 1.9 . 3    ID #   0100110-37392)   w ith    S M T P   id   A A A 163  f o r < S    
t a d a s i@ d o m 1 g . r i c o h .c o . j p >  
28   N ov  2000   13:4236   +0900 IC F A X   V ersion    1 .0  1 .0  
m u l t i p a r t / r e p o r t :    r e p o r t - t y p e = d i s p o s i t i o n - n o t i f i c a t i o n :  b ou n d ary= "-
IC F A X _ 0 0 0 0 0 0 E F 4 8 -" 
T .S u z u k i    < s    ta d a s h i@ d o m 1 g .r ic o h .c o . jp >  <20001128133423664.IC FA X -

X FC 9B E -X 26 986@ 133.13 9 .1 5 7 .2 0 ] > f u s e r   _ 0 1 @ d o m 1 g .r ic o h .c o .jp  F r o m  

@ 8 1 4 5 4 7 7 1 4 5 9 " (" R IC O H   G T S )( R e tu r n   R e c e ip t) (d isp a tc h e d )  8001 00000000 

20001128044713447 .A A A 163 @ fuser_01 
p t    f o r   th e  m a i l    th a t   y o u    s e n t    to    " f u s e r   _ 0 1 @ d o m 1 g . r ic o h .c o . jp "  

f u s e r _   0 1 # d o m 1 g . r ic o h .c o . j p  3A 2337 9A .81B E 0A B D @ dom 1g.ricoh.co.jp 

a c tio n /M D N -se n d -a u to m a tic a l ly :   d is p a tc h e d                   R e s p o n d   M a il  T e x t 
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Histórico 

O histórico de notificação de recebimento está indicado nos registros. O 
diagrama ilustra um exemplo do processamento e dos registros. Os históricos 
(Diários) (1) e (3) são os registros do remetente. O histórico (Diário) (2) é o 
registro do destinatário. 

IFAX IFAX 
 

SF2@dom1g.ricoh.co.jp s_tadasi@abcde.ne.jp 
 

^ * * *  Diário*** 

Data       Hora        Destino Modo   TX hora Pág. Resultado   Nome do 

Usuário 

Jan. 16 10:17   s_tadasi@abcde.ne.jp MailSMQ OTO" P. 2    -- 0101 

IFAX R ecep tN o tix a tb n  IFAX 
 

Data Hora 
* Destino **  Diár io***  Modo TX Hora 

Pág. Resultado Arquivo No 
Nome do Usuário 

Jan. 16 10:18 SF2@dom1g. •icoh        MailSMA 
OTO" 

P. 2 -- 0179 

       

Data Hora 
* Remetente **  Diár io***  Modo RX Hora Pág. Resultado Arquivo No 

Nome do Usuário 

Jan. 16 10:17 s_tadasi@abcde.ne.jp MailSMQ OTO" P. 2 OK 0189 

       

1. O remetente envia os dados escaneados por e-mail junto com a solicitação de notificação de recebimento. 
Neste ponto, será escrito um “Q” no “Modo” e dois hífens (- -) serão escritos em “Resultado”. 

2. O destinatário recebe os dados com a solicitação. Neste ponto, será escrito “A” no “Modo” e dois hífens (- -) 
serão escritos em “Resultado”. 

3. O destinatário envia a notificação de recebimento; o remetente a recebe. Neste ponto, será escrito “OK” em 
“Resultado” caso a notificação de recebimento informar um recebimento normal; será escrito “E” em 
“Resultado” caso a notificação de recebimento informar um recebimento anormal. 

NOTA: Tecnicamente, a notificação de recebimento é uma outra comunicação entre os dois correspondentes. 
Contudo, o remetente não considera esta comunicação como uma nova comunicação no histórico 
(DIÁRIO). Esta comunicação é representada somente pela tecla “OK” ou “E”. 
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Quando o remetente enviar dados a vários destinatários como Grupo, o histórico do remetente será 
atualizado da seguinte forma: 

1. Dois hífens (- -) serão escritos em "Resultado" quando o remetente enviar dados por e-mail. 

2. Quando o remetente receber uma notificação de recebimento do destinatário,  
 

• Será escrito um "OK" em "Resultado" se a notificação de recebimento informar um 
recebimento normal. 

• Será escrito um "E" em "Resultado" se a notificação de recebimento informar um recebimento 
anormal. Depois disso, o remetente não mais atualizará o histórico (DIÁRIO). (As notificações 
de recebimento subseqüentes serão todas ignoradas.) 

3. Quando o remetente receber uma segunda notificação de recebimento de outro destinatário, 
• O "OK" em "Resultado" ficará inalterado se a notificação de recebimento informar um 

recebimento normal. 
• Será escrito um "E" em "Resultado" se a notificação de recebimento informar um 

recebimento anormal (o "OK" é sobrescrito). Depois disto, o remetente não mais atualizará o 
histórico (DIÁRIO). (As notificações de recebimento subseqüentes serão todas ignoradas.) 

4. Em seguida, o remetente repetirá o mesmo processo descrito acima. 

Em conseqüência, "OK" poderá ser visto em "Resultado" somente quando todas as notificações de 
recebimento forem informadas como recebimento normal. Se for visto um "E", trata-se da 
informação sobre a primeira notificação de recebimento informando um recebimento anormal. 
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4.5   T.37 MODO COMPLETO 

4.5.1  VISÃO GERAL 

B129/B130/B168/B169 admitem o modo completo T.37. O Modo Completo T.37 
oferece as seguintes funções: 

• O IFAX local registra as funções de máquinas remotas para o livro de 
endereço (consulte 04.5.2). 

• O IFAX local, com relação às funções registradas, envia os dados 
apropriados (incluindo uma solicitação de notificação de recebimento 
[consulte 4.5.3]) para máquinas remotas. 

• A máquina local envia a notificação de recebimento que inclui o relatório de 
funções da máquina local (consulte 4.5.4). 

• O IFAX local recebe as notificações de recebimento (de máquinas remotas) 
que incluem os relatórios de funções das máquinas remotas. A máquina 
local interpreta os relatórios de funções e registra as funções no livro de 
endereços (consulte 4.5.5). 

4.5.2 REGISTRO DE FUNÇÃO DE MÁQUINA REMOTA 

O IFAX pode armazenar as seguintes informações em máquinas remotas: 
• Largura do papel: A4/B4/A3 
• Resolução: 200 x 100/200 x 200/200 x 400 
• Compressão de dados: MH/M R/MM R 

Por default, as funções de máquinas remotas são registradas da seguinte forma: 
A4, 200 x 100/200 x 200, MH. Você não pode registrar manualmente nenhuma 
função que esteja inconsistente com o default (consulte “Tratamento de Erros” na 
seção 4.5.5). 

4.5.3 ENVIO DE DADOS E SOLICITAÇÃO 

O IFAX local, antes de enviar os dados, faz referência à função registradas da 
máquina remota e converte os dados em um formato apropriado. O IFAX local 
envia a solicitação de notificação de recebimento junto com os dados. 
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4.5.4 ENVIO DE NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO E RELATÓRIO DE FUNÇÃO 

Máquinas remotas podem enviar (ao IFAX 
local) dados com a solicitação de notificação de 
recebimento. Ao receber uma solicitação, o 
IFAX local envia a notificação de recebimento. 
A notificação de recebimento inclui a Peça de 
Status que contém o campo de Funções de 
Aceitação de Mídia. O campo de Funções de 
Aceitação de Mídia descreve a função do IFAX 
local da seguinte forma: 

Notificação de 
Recebimento 

Peça de Status 

1. Cor: São admitidos dados em branco e 
preto. Não se admitem dados coloridos. 

2. Conteúdo Raster Misto (MRC): MRC não é 
admitido. 

3. Estrutura de Arquivo de Imagem: Dados mínimos TIFF 
são admitidos. Outras estruturas não são admitidas. 

4. Codificação de Imagem: Os métodos MH  
(Huffman Modificado), MR (Leitura Modificada), 
e MMR (MR Modificado) são admitidos. O 
método JBIG (Grupo Especialista em Imagem 
Conjunta de 2 Níveis) não é admitido. 

5. Resolução: 200 x 100, 200, 200 x 400, e 400 dpi são admitidos. (200 x 400 
e 400 dpi podem ser restringidos pelo meio ambiente.) 

6. Tamanho do Papel: A4, B4, A3, Carta, e Ofício são admitidos. (O tamanho do 
papel pode ser afetado pela condição das bandejas de papel.) 

7. Mídia de Agente do Usuário: É indicada disponibilidade de 

papel de corte. 

Abaixo encontra-se um exemplo do campo de Funções de 

Aceitação de Mídia. 

(&(image-file-structure=TIFF-minimal) 
(MRC-mode=0) (color=Binary) 
(image-coding=[MH,MR,MMR]) (|   (& (dpi=200)(dpi-
xyratio=[200/100,1,200/400]) ) 

(& (dpi=400) (dpi-xyratio=1) ) ) 
(size-x<=2970/254) (paper-
size=[A4,B4,A3,letter,legal]) (ua-
media=stationery) 
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4.5.5 INTERPRETAÇÃO DO RELATÓRIO DE FUNÇÕES 

Tratamento de Erros 

Ao receber um relatório de funções, o IFAX local interpreta as 7 entradas do campo de Funções de 
Aceitação de Mídia (consulte 4.5.4). Se o IFAX local tiver detectado um erro em uma entrada, 
registrará o código de erro. Os dados nesta entrada serão ignorados. Alguns exemplos de erros 
são os seguintes: 

• É detectado um erro de sintaxe. 
• É detectado um parâmetro desconhecido (incluindo erros tipográficos). 
• Não são definidos Codificação de Imagem, Resolução e Tamanho do Papel. 
• As entradas incoerentes com o default (consulte 4.5.2) são consideradas erros. 

Tratamento de Exceções 

Se um ou dois dos parâmetros Codificação de Imagem, Resolução e Tamanho do Papel não 
estiverem definidos (se somente um ou dois deles estiverem definidos), o IFAX local registrará os 
parâmetros definidos. Parâmetros indefinidos são estabelecidos pelo default (consulte 4.5.2). 

Se forem definidas múltiplas combinações para Codificação de Imagem, Resolução e Tamanho do 
Papel (por exemplo, "200/400 dpi para A4" e "200 dpi para A3"), o IFAX local as interpretará na 
seguinte ordem: 

1) Tamanho do Papel: A máquina local considera todos os tamanhos de papel como 
admitidos. 
2) Resolução: A máquina local considera os parâmetros comuns como admitidos. No caso do 

exemplo acima ("200/400 dpi para A4" e "200 
dpi para A3"), "200 dpi" é considerado como admitido. 

3) Codificação de Imagem: A máquina local considera os parâmetros comuns como 
admitidos. 
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ROSTO DE FAX 

4.6   REDE LOCAL – FERRAMENTA DE SUPORTE DE 
LIVRO DE ENDEREÇOS/PÁGINA DE ROSTO DE FAX 

4.6.1  VISÃO GERAL 

NOTA: Para detalhes sobre a Rede Local – Ferramenta de Suporte de Livro de Endereços/Página 
de Rosto de Fax, consulte as Instruções Operacionais. 

A Ferramenta de Suporte de Livro de Endereços/Página de Rosto de Fax (doravante referida como 
“a Ferramenta de Suporte”) permite ao usuário especificar em qual pasta salvar os seguintes 
arquivos: 
• Livros de endereço de fax 
• Páginas de rosto de fax 

Estes arquivos são referenciados pelo Driver de Fax da Rede Local. Ao enviar uma mensagem de 
fax, o usuário poderá escolher um livro de endereço de fax e uma página de rosto de fax na caixa 
de diálogo do Driver de Fax da Rede Local. 

O usuário poderá especificar uma pasta local ou uma pasta remota para salvar os livros de 
endereço de fax e as páginas de rosto de fax. Por exemplo, vários usuários poderão compartilhar 
as mesmas informações no livro de endereço de fax em um servidor de arquivos. 

4.6.2 FUNCIONAMENTO DA FERRAMENTA DE SUPORTE 

Para que o Driver de Fax da Rede Local faça referência a livros de endereço de fax e páginas de 
rosto de fax, o usuário editará os arquivos IfxShLnk.ini e INF. A Ferramenta de Suporte é o 
programa de aplicativo que auxilia o usuário a editar estes arquivos. 

• IfxShLnk.ini: Inclui as informações no trajeto para os livros de endereço de fax e páginas de rosto 
de fax. 

• INF: Inclui outras informações necessárias para instalar o Driver de Fax da Rede Local, como 
nomes de arquivo. 

O usuário editará estes arquivos antes de instalar o Driver de Fax de Rede Local. O instalador do 
Driver de Fax da Rede Local faz referência a estes arquivos durante a instalação e copia os livros 
de endereço e as páginas de rosto de fax em uma determinada pasta. 

Quando o usuário iniciar o Driver de Fax da Rede Local, encontrará os livros de endereço e as 
páginas de rosto na caixa de diálogo. 
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4.6.3 FLUXO DE TRABALHO 

Abaixo encontra-se um exemplo do fluxo de trabalho que utiliza a Ferramenta de Suporte. 

1. O usuário efetua o download do Driver de Fax da Rede Local. A Ferramenta de 
Suporte vem junto com o driver. 

2. O usuário utiliza o Editor de Página de Rosto de Fax da Rede Local para editar 
e salvar as páginas de rosto de fax. 

3. O usuário utiliza o Editor de Livro de Endereço para editar e salvar os livros de 
endereço de fax. 

4. O usuário utiliza a Ferramenta de Suporte para editar IfxShLnk.ini e INF. 

5. O usuário instala o Driver de Fax da Rede Local. O instalador copia os livros 
de endereço e as páginas de rosto de fax para uma pasta necessária. 

6. O usuário inicia o Driver de Fax da Rede Local. O usuário encontra os livros de 
endereço e as páginas de rosto na caixa de diálogo. 
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ESPECIFICAÇÕES 

1.  ESPECIFICAÇÕES DE IFAX 

Tipo 
Unidade de Fax e Unidade de 
Impressora/Scanner 

Conectividade 

Rede de área local 
Ethernet 100base-Tx/10base-T 

Conexão 

100base-Tx/10base-T conexão direta 

Resolução 

Escaneamento principal: 200 dpi 
Escaneamento secundário: 400 dpi, 200 
dpi, 100 dpi 

NOTA: Para usar 200 x 400 dpi, o 
Bit 2 SW01 do IFAX deverá estar 
ajustado para “1”. 

Tempo de Transmissão 

1 s (através de uma Rede Local para o 
servidor) 
Condição: ITU-T#1 documento de teste 

(Selerexe Letter) 
Correção MTF: OFF 

TTI: Nenhum 

Resolução: 200 x 100 dpi Velocidade de 
comunicação: 10 Mbps 
Dispositivo correspondente: Servidor de E-
mail 
Condições da linha: Sem acesso terminal 

Tamanho do Documento 

A máxima largura da mensagem é A4/LT. 
Nota: Para largura B4 e A3, o Bit 1 (B4) e/ou 
Bit 2 (A3) SW00 do IFAX deve ser ajustado 
para “1”. 

Formato de Arquivo de E-mail 
Simples/partes múltiplas 

Conversão MIME 

Imagem: Somente formato TIFF-F (MH) 

Protocolo 
(Admitido pelo protocolo TCP/IP) 

Transmissão: 
Procedimento IETF RFC821 SMTP 
Recebimento: 
Procedimento IETF RFC1725 POP3 
Procedimento IETF RFC2026 IMAP4 

Taxa de dados 

100 Mbps (100base-Tx) 10 
Mbps (10base-T) 
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INSTALAÇÃO 

 1.    INSTALAÇÃO 

Consulte B129/B130/B168/B169 no Manual de Serviço. 
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IDENTIFICAÇÃO/SOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

2.   IDENTIFICAÇÃO/SOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

Consulte o Modelo B129/B130/B168/B169 no Manual de Serviço. 
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MODO DE PROGRAMA DE SERVIÇO 

 3.   TABELAS DE SERVIÇO 

3.1   MODO DE PROGRAMA DE SERVIÇO 

! ATENÇÃO 
Antes de ativar o modo de programa de serviço, verifique se o LED de Entrada de 
Dados está apagado. O LED indica que a máquina está processando alguns dados. 

! ATENÇÃO  
Não desligue a chave geral enquanto o LED de Energia estiver ligado ou piscando, 
senão a memória poderá ser danificada. Antes de desligar a chave geral, 
pressione a tecla de energia no painel de operação e aguarde até que o LED de 
Energia se desligue. 

 

NOTA: O LED principal de energia fica aceso ou piscando em qualquer das 
seguintes condições: 

• A tampa do cilindro impressor está aberta. 
• A copiadora está se comunicando com um dispositivo de rede. 
• A copiadora está acessando a memória. 

3.1.1 ATIVAÇÃO E SAÍDA DO MODO SP 

! IMPORTANTE 
Não permita que o usuário tenha acesso ao modo de programa de serviço 
(modo SP). Somente representantes de serviço têm permissão para utilizar o 
modo SP. Caso o usuário tenha acesso ao modo SP, a operação normal da 
máquina NÃO mais estará garantida. 

Ativação do Modo SP de Impressora/Scanner 

1. Pressione a tecla l»    l. 

2. Pressione as seguintes teclas, nesta ordem: 1     0     7  

3. Pressione a tecla © e mantenha-a pressionada até que os menus do modo SP 
sejam exibidos (durante cerca de 3 segundos). 

4. Pressione a tecla 3 (SP de Impressora) ou a tecla 4 (SP de Scanner). 

Saída do Modo SP de Impressora/Scanner 

Pressione a tecla O (cancelar) diversas vezes até sair do modo SP de 
impressora/scanner. 
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MODO DE SERVIÇO DE IMPRESSORA 

3.2   MODO DE SERVIÇO DE IMPRESSORA 

3.2.1 TABELA DE MODO DE 

SERVIÇO 
 

SP No Descrição Função e Configuração 
1001 Conjunto de BitSw#1 Ajusta as configurações de chave de bits. 

Nota: Atualmente as chaves de bits não são utilizadas. 
1003 Limpar Configuração Não utilizado 
1004 Imprimir Resumo Imprime a folha de resumo de serviço (o registro da 

impressora é impresso na página de configuração). 
1005 Exibir Versão Exibe a versão do firmware do controlador. 

3.2.2 PROGRAMAS DE SERVIÇO DA COPIADORA 

A tabela ilustra os SPs de cópia que são fechados com relação ao programa 
de aplicativo da impressora. Para detalhes, consulte B129/B130/B168/B169 
no Manual de Serviço. 

 

SP No Descrição Resumo 
5801 Limpar Memória Reinicia os dados e contadores de processo-controle. 

Todas as configurações retornam aos valores de default. 
5907 Plug & Play Especifica as configurações de “plug & play”. 
7832 Exibir Autodiagnóstico Exibe o resultado do autodiagnóstico. 
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MODO DE SERVIÇO DO SCANNER 

3.3   MODO DE SERVIÇO DO SCANNER 

3.3.1 TABELA DO MODO DE PROGRAMA DO SCANNER 

Tecla da Tabela de Serviço 
 

Anotação Significado 
[faixa / default / 
passo] 

Exemplo: [-9 ~ +9 / +3,0 / 0,1 mm passo]. A configuração pode ser ajustada na 
faixa de ±9, valor reiniciado para +3,0 após uma renicialização de NVRAM, e o 
valor pode ser alterado em passos de 0,1 mm a cada pressão de tecla. 

Itálico Comentários adicionados para sua referência. 
* Este valor é armazenado na NVRAM. Após uma reinicialização da 

RAM, o valor default (configuração de fábrica) é restabelecido. 
DFU Denota "Uso de Projeto ou Fábrica”. Não altere este valor. 

 

SP1 Número do Modo Função e [Configuração] 
1004* 1 Tipo de Compressão Seleciona o tipo de compressão para 

processamento binário de imagem. [1: MH, 2: 
MR, 3: MMR1 

1005* 1 Apagar Margem Cria uma margem de apagamento para todas 
as bordas da imagem escaneada. 
Se a máquina escaneou a borda do original, 
crie uma margem. [0 ~ 5 / 0mm /1 mm 
passo] 

Para as configurações de qualidade de imagem, consulte 
B129/B130/B168/B169 no Manual de Serviço. 
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PROCEDIMENTO DE ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE 

3.4 PROCEDIMENTO DE ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE 

Consulte B129/B130/B168/B169 no Manual de Serviço. 

3.5 AUTOTESTE COM ENERGIA LIGADA 

Ao ligar a chave geral, o controlador GW conduz o Autoteste. O controlador 
armazenará o código de erro caso detecte um erro. O controlador verificará o 
seguinte hardware e software: 
• CPU, ASIC e relógio 
• ROM flash 
• SDRAM residente e opcional (caso esteja instalada) 
• Interface IEEE1394 (caso esteja instalada) 
• NVRAM 
• Fontes PS (caso estejam instaladas) 

3.6 TESTE AUTODIAGNÓSTICO 

Além do autoteste com energia ligada, você poderá fazer com que a máquina 
conduza um teste mais detalhado. Será necessário um conector de loopback (P/N: 
G0219350). 

1. Desligue a chave geral. 

2. Ligue o conector de loopback na interface paralela. 

3. Pressione a tecla © e a tecla #, e mantenha pressionado. 

4. Ligue a chave geral. 

5. A copiadora imprime automaticamente o relatório diagnóstico. Para visualizar 
os códigos SC, selecione Copiar SP7-832-001. 
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VISÃO GERAL 

 4.    DESCRIÇÕES DETALHADAS 

4.1   VISÃO GERAL 

Placa 
SD de 
Impress
ora/Sca
nner 

Para 
Engenheiros 
de Campo 

Ver Up 
Placa SD 

Placa SD I/F 

Opção 

PS3 

DIMM I/F 
Slot 

Rede Local USB 

PCI I/F Slot1 

 

Opção  IEEE 1284 
 Rede Local Sem 

Fio  
 Bluetooth  _ 

 

IEEE 1394 -    FCU 
(Unidade de 

FAX) 

][ 
 ][ 

PCI I/F Slot2  PCI I/F Slot3 

  

ROM Flash 
do Sistema 

(16MB) 
SDRAM 
Residen

te 
DIMM 

(128MB) 

SDRAM 
Residen
te 
(64MB) 

PICCOLO 

PCI I/F 

CPU NVRAM 
(32 kB) 

BICU 

Componentes principais 

• CPU: TOSHIBA TMPR4955BFG-300 
• PICCOLO: Arquitetura GW ASIC. Controla todas as funções do controlador. 
• ROM Flash: ROM flash de 16 MB para o programa do sistema 
• SDRAM: 64 MB instalados, DIMM 128 MB (residente) 
• NVRAM: Armazena as configurações do controlador 
• Interface de Rede Local 
• Interface USB 2.0 
• Placa SD: Programa de impressora/scanner 

Componentes opcionais 

• PostScript 3 DIMM 
• Interface IEEE1394 
• Interface Bluetooth 
• Interface de Rede Local sem Fio 
• Interface IEEE1284 

SM B683 

 

 7  



  

FUNÇÕES DO CONTROLADOR 

4.2   FUNÇÕES DO CONTROLADOR 

4.2.1  SELEÇÃO DE FONTE DE PAPEL 

Seleção Automática de Bandeja 

Ao instalar a unidade opcional de alimentador de papel (B421), a copiadora possui 3 bandejas – 
bandeja 1, bandeja 2 e bandeja de passagem. Quando o usuário seleciona Seleção Automática 
de Bandeja na caixa de diálogo do driver da impressora, a impressora buscará a bandeja 1 e a 
bandeja 2 para o tamanho correto de papel e tipo de papel. A bandeja de passagem não será 
procurada. O menu a seguir especifica qual bandeja será procurada em primeiro lugar: 

Hi§ > System Settings > Tray Paper Settings > Ppr Tray Priority: Printer 

Quando a impressora não encontra o papel adequado na bandeja especificada, a impressora 
buscará a outra bandeja. Caso a impressora também não encontre o papel adequado na outra 
bandeja, ela interromperá o processamento até que o usuário carregue o papel adequado. 

Seleção Manual de Bandeja 

O usuário poderá especificar um tamanho de papel, tipo de papel e bandeja de papel na caixa de 
diálogo do driver da impressora. Caso a impressora não encontre o papel adequado na outra 
bandeja, ela interromperá o processamento até que o usuário carregue o papel adequado. 

4.2.2 CONTINUAÇÃO AUTOMÁTICA 

Quando a impressora não encontra o papel adequado (consulte 4.2.1), a impressora aguardará que 
o usuário carregue o papel adequado. O menu a seguir especifica o tempo de espera da 
impressora: 

Hi§ > Printer Features > System > Auto Continue 

Após o transcurso do tempo de espera, a impressora cancelará a tarefa de impressão. Se a 
Continuação Automática estiver desligada, a impressora permanecerá esperando; a tarefa de 
impressão não será cancelada. 

4.2.3 IMPRESSÃO DUPLA 

O usuário não poderá selecionar a bandeja de passagem para impressão dupla. 
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FUNÇÕES DO SCANNER 

4.3   FUNÇÕES DO SCANNER 

4.3.1  PROCESSAMENTO DE IMAGEM PARA O MODO DE SCANNER 

O programa de aplicativo de scanner executa o processamento de imagem na IPU da BICU. O programa de 
aplicativo recebe as configurações do driver do scanner (Modo TWAIN), ou do painel de operação (Modo de 
Produção), e seleciona tabelas gama apropriadas, padrões de pontilhamento e outras variáveis. 

NOTA: O tipo de compressão para processamento binário de imagem é especificado pelo Scanner SP1-004. 

Trajetória de Dados de Imagem 

1.   Modo de Armazenamento de Imagem/Produção de Imagem 

Compressão de Imagem 
Controlador 
Servidor 

O programa de aplicativo de scanner 
processa imagens e as comprime. Os dados são armazenados na RAM do 
controlador. O formato dos dados é TIFF ou PDF (processamento binário de 
imagem). O usuário seleciona um formato de dados do seguinte menu: Options > 
File Type. 

Antes de transferir os dados para o servidor, o controlador junta as informações de 
destino e página. 

2.   Modo Twain 
 

        
 Escaneamento  Processamento   Compressão  Rede 
 de Imagem  de Imagem  de Imagem  I/F 

SBU                             BICU                                       Controlador  

O programa de aplicativo de scanner processa imagens e as comprime. Os 
dados são transferidos para o driver do scanner no computador. O formato dos 
dados é TIFF ou PDF (processamento binário de imagem). 
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INTERFACE DE REDE 

4.4   INTERFACE DE REDE 

4.4.1  LED 

Dois LEDs indicam o estado da rede e a 
taxa dos dados. 

 

LED Ligado Desligado 
[A] Verde (Estado da rede) Conectado Não conectado 
[B] Amarelo (Taxa de transferência) 100 Mbps 10 Mbps 
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INTERFACE IEEE1394 

4.5   INTERFACE IEEE1394 

4.5.1 ESPECIFICAÇÕES 

Especificações de Hardware 

Interface:    IEEE1394 (6 pinos) 
(sem fornecimento de energia, potência de cabo repetida, compatível 

com IEEE1394a-2000) 
Portas:         2 portas 
Taxas de dados: 400Mbps/200Mbps/100Mbps 

Requisitos do Sistema 

PC: PC Windows com porta IEEE1394 
SO: Microsoft Windows 2000 Service Pack 1 
Extensão do cabo: 4,5 m (15 pés) 

4.5.2 IEEE 1394 

A IEEE 1394 (FireWire [registrada pela Apple Computer, Inc.]) é uma tecnologia de rede não 
hierarquizada. A taxa máxima de transferência é 400 Mbps. No momento, a IEEE 1394 possui as 
seguintes características: 

• Troca ativa (Você pode conectar o cabo a um dispositivo ativo enquanto o dispositivo estiver 
energizado.) 

• Interconexão em rede não hierarquizada (Não é necessário um servidor dedicado.) 
• Sem necessidade de terminador ou IDs de dispositivo 
• Configuração automática de dispositivo (A configuração é feita automaticamente quando um 

dispositivo é energizado, ou um dispositivo “Plug & Play” é instalado.) 
• Taxa de transferência de 100, 200 e 400 Mbps 
• Conectores comuns para dispositivos diferentes 

 

IEEE1394I/F 
 Placa IEEE1394 

IEEE1394I/F 

 

Os cabos têm 4.5 m (15 pés) ou menos. Até 16 cabos poderão ser utilizados para 
conectar até 63 dispositivos a uma rede IEEE 1394. Existem dois tipos de cabos 
IEEE1394: 4 pinos (somente dados) e 6 pinos (dados e energia). 
B129/B130/B168/B169 admitem somente cabos de 6 pinos. B129/B130/B168/B169 
possuem duas portas de 6 pinos. 
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INTERFACE IEEE1394 

4.5.3 DIAGRAMA DE BLOCOS 

Placa IEEE1394

 Oscilador 
de 
Relógio 

  EEPROM  

 i 
k t   i t 

  

PHY  Link  

TSB41AB2  TSB12LV23A  

          

C o n tro la d o r 

• PHY: Dispositivo físico de controle de camada 
• Link: Dispositivo de controle de camada de link 
• EEPROM: ROM de 256 bytes 

4.5.4 ATRIBUIÇÃO DE PINOS 
 

Atribuição de pinos 
Pino 1 Pino 4 
Pino 2 Pino 3 
Pino 5 Pino 6 

 

Pino No Descrição do Sinal 
1 Potência do cabo 
2 GND 
 
 
 
 

 
3 Receber estrobo 
4 Transmitir dados 
5 Receber dados 
6 Transmitir estrobo 
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INTERFACE IEEE1394 

4.5.5 OBSERVAÇÕES SOBRE A IEEE 1394 

• Para verificar a instalação bem-sucedida da placa de interface, consulte 
Página de Configuração. 

• As tarefas de impressão não são armazenadas. Ao tentar imprimir um 
arquivo, o usuário poderá receber uma notificação da interface ocupada. 

• Ao solicitar que a impressora imprima um arquivo, não desligue a chave de 
energia da impressora até que ela termine a tarefa. A impressora poderá 
estar se comunicando com o computador. 

• O usuário não pode visualizar a condição da impressora com um programa 
de utilitários como o Gerenciador de Impressora para o Cliente. 

4.5.6 IDENTIFICAÇÃO/SOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

Identificação de Computador com Problema 

Quando o problema é causado por algo desconhecido na rede, identifique o 
computador com problema primeiro. Verifique os computadores na rede. Veja se 
pode ver a condição da impressora de cada computador. Você deverá ver a 
condição “Impressora Pronta” quando o cabo de interface estiver conectado; você 
deverá ver a condição “Offline” quando ele estiver desconectado. 

Plataforma 

Verifique se o computador está executando o Service Pack 1 do Windows 2000, 
ou mais recente. 

Placa de Interface 

Após a substituição da placa da interface, configure a impressora mais uma vez. 
Cada placa de interface possui um endereço exclusivo, como o endereço MAC 
para uma placa de Ethernet. Caso tenha alterado a placa de interface, o driver da 
impressora não reconhecerá a nova placa de interface. 

Interconexão em Rede 

A IEEE 1394 não admite configurações em loop (a rede cuja linha 
de comunicação perfaz um loop fechado). 
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IEEE 802.11B (REDE LOCAL SEM FIO) 

4.6   IEEE 802.11B (REDE LOCAL SEM FIO) 

4.6.1 ESPECIFICAÇÕES 

A Rede Local sem fio é uma rede local de área que envia e recebe dados via 
rádio, sem utilizar nenhuma conexão física entre nós individuais e o 
concentrador. Normalmente, a Rede Local sem fio pode ser integrada com uma 
rede existente cabeada. 

Padrão: IEEE 802.11b 
Taxa de transferência 11 Mbps (140 m [153yd.]) 
(Distância 5,5 Mbps (200 m [219 yd.]) 
máxima): 2 Mbps (270 m [295 yd.]) 

1 Mbps (400 m [437 yd.]) 
Protocolo: TCP/IP, Apple Talk, NetBEUI, IPX/SPX 
Largura de banda: 2,4 GHz (divididos 1m 14 canais, 2400 a 2497 MHz para cada canal) 

Indicadores de LEDs 
 

LED Ligado Desligado 
Verde (Condição da rede) 
status) 

Conectado Não conectado 
Laranja (Fornecimento de energia) Ligado Desligado 
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IEEE 802.11B (REDE LOCAL SEM FIO) 

4.6.2 MODOS DE TRANSMISSÃO 

A comunicação sem fio possui dois modos: 1) o modo ad hoc, e 2) o 
modo de infra-estrutura. 

Modo Ad Hoc 

O modo ad hoc destina-se a comunicação 
em uma rede simples não hierarquizada. 
Neste modo, os dois dispositivos utilizam 
o mesmo canal para comunicação. De 
acordo com o default, 
B129/B130/B168/B169 estão no modo ad 
hoc e o canal é 11. Para utilizar o modo de 
infra-estrutura, especifique as 
configurações necessárias. 

 

   
       

  D  

  

Modo de Infra-Estrutura 

O modo de infra-estrutura destina-se a 
comunicação entre cada computador e a 
impressora, através de um ponto de 
acesso. O ponto de acesso possui uma 
antena, e este ponto de acesso é ligado à 
rede. Esta disposição é adequada para 
topologias complexas. Cada cliente de 
Rede Local sem fio utiliza a mesma SSID 
(Identificação de Conjunto de Serviço) 
como ponto de acesso. 

 

  
II  

 

 D  

Ponto de 
Acesso 
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IEEE 802.11B (REDE LOCAL SEM FIO) 

4.6.3 CARACTERÍSTICAS DE SEGURANÇA 

SSID (Identificação de Conjunto de Serviço) 

Os clientes compartilham a mesma SSID com o ponto de acesso. O ponto de acesso conecta estes 
clientes à rede. O ponto de acesso recusa quaisquer outros dispositivos. Quando um cliente não 
possui uma SSID, ele tenta encontrar o ponto de acesso mais próximo.  
NOTA: O usuário poderá especificar uma SSID com o Monitor Web Status ou rede de 
telecomunicação. 

SSID no Modo Ad Hoc 

Quando não for estabelecida nenhuma SSID, o cliente poderá utilizar a ASSID 
como SSID no modo ad hoc (é necessária uma ASSID para isto). 
Alguns dispositivos mudam automaticamente do modo ad hoc para o modo de 
infra-estrutura quando a mesma SSID for estabelecida para o modo ad hoc e o 
modo de infra-estrutura. Para utilizar este dispositivo também no modo ad hoc, 
especifique uma ASSID. 
NOTA: As SSIDs no modo ad hoc também são conhecidas como Nome de Rede. 

WEP (Privacidade Equivalente Cabeada) 

WEP é um sistema de codificação destinado a proteger a transmissão de dados sem fio. Para 
decodificar dados codificados, o dispositivo receptor necessita da tecla de WEP adequada. Existem 
dois tipos de teclas WEP – de 64 bits e de 128 bits. B129/B130/B168/B169 admitem somente a 
tecla de 64 bits. 
NOTA: O usuário poderá especificar uma tecla WEP com o Monitor Web Status ou rede de 
telecomunicação. 

Endereço MAC 

Alguns pontos de acesso exigem um endereço MAC no modo de infra-estrutura; outros pontos de 
acesso não o exigem. 
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IEEE 802.11 B (REDE LOCAL SEM FIO) 

4.6.4 IDENTIFICAÇÃO/SOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

Condição de Comunicação 

Você poderá visualizar a condição de comunicação com o Monitor Web Status ou 
rede de telecomunicação. A condição encontra-se descrita em uma escala numérica 
simples. Note que o dispositivo precisa estar no modo de infra-estrutura para verificar 
a condição de comunicação. 
 
Exibição da Condição Condição de Comunicação 

Boa 7 6  ~  1 0 0  
Regular 41 ~ 75 
Fraca 21 ~ 40 

Indisponível 0  ~  2 0  

Configurações de Canal 

Quando algum ruído interferir com a comunicação sem fio, poderá ser 
necessário alterar as configurações de canal. Para evitar esta interferência, 
tente utilizar o canal mais alto ou mais baixo até 3. Por exemplo, se houver um 
problema ao utilizar o canal 11 (default), tente utilizar o canal 8. 

Canal   1         2 

 MHz     2.412 

6 

2.437 

10 

11  

2.462 

12       13 
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IEEE 802.11B (REDE LOCAL SEM FIO) 

Ponto de Partida 

Se houver algum problema, verifique o seguinte: 
• LED de Rede Local sem fio-placa: O LED indica que a placa de interface está 

operando normalmente. Isto não significa necessariamente que todas as 
configurações de Rede Local sem fio estão corretas. 

• Configurações de rede: Verifique se a IEEE 802.11 b foi estabelecida como tipo 
de Rede Local. 
• Configurações de canal: Verifique se foi selecionado o canal correto. 
• Configurações de segurança: Verifique se foram selecionadas a SSID e a tecla 
WEP corretas. 

Se houver algum problema com o modo de infra-estrutura, verifique o seguinte: 
• Endereço MAC: Verifique se o endereço MAC está correto. 
• Condição de comunicação: Caso a condição de comunicação esteja fraca, tente 

mudar a máquina de lugar. Remova qualquer obstáculo que possa interferir com 
a radiocomunicação. Tente alterar o canal de comunicação. 
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BLUETOOTH 

4.7   BLUETOOTH 

4.7.1 ESPECIFICAÇÕES 

Visão Geral 

O Bluetooth ativa a radiocomunicação entre alguns nós portáteis, como os 
computadores laptop e telefones celulares. Algumas das vantagens são as 
seguintes: 
• Não são necessários equipamentos de alto custo. 
• O Bluetooth admite diversos protocolos para a transmissão de infravermelho (IrDA). 
• Os nós Bluetooth se comunicam com outros nós Bluetooth sem qualquer 

configuração especial. 

Padrão:        Bluetooth 1.1 (Grupo Especial de Interesse Bluetooth) 
Taxa de transferência: 1 Mbps 
Largura de banda:      2,4 GHz (Espectro de Transmissão de Salto de Freqüência 
[FHSS]) 

Piconet 

A rede de nós Bluetooth é denominada Piconet. Os nós se comunicam no modo 
ad hoc. A Piconet inclui 8 nós ou menos. Um dos nós é o mestre; os demais são 
escravos. O mestre controla as freqüências de salto e as temporizações. O mestre 
também possui os códigos registrados de identificação dos escravos. O mestre 
pode ser alterado para escravo, e um escravo pode ser alterado para mestre. 
Quando o mestre sai da Piconet, um dos escravos torna-se mestre. Normalmente, 
uma impressora é um escravo do mestre. 

FHSS (Espectro de Transmissão de Salto de 
Freqüência) 

O Bluetooth possui 79 canais na 
largura de banda de 2.402 MHz a 
2.480 MHz. A diferença em 
radiofrequência entre dois canais 
adjacentes é de 1 MHz. A Piconet 
altera o canal de comunicação 1600 
vezes em um segundo. Ao fazer 
isso, as redes Piconet na mesma 
Rede Local podem evitar 
cruzamento de radiofrequências. 

J Piconet 1 

i Piconet 2 

i Piconet 3 

Time 
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BLUETOOTH 

4.7.2 PERFIL 

Perfis são os protocolos utilizados por nós Bluetooth. Existem 14 perfis: 

• Perfil de Acesso Genérico • Perfil de Descoberta de Serviço 
• Perfil de Telefonia sem Fio • Perfil de Intercomunicação 
• Perfil de Porta Serial • Perfil de Audiofone 
• Perfil de Interconexão de Rede de Discagem  • Perfil de Fax 
• Perfil de Acesso à Rede Local • Perfil Genérico de Troca de Objetos 
• Perfil de Comando de Objeto • Perfil de Transferência de Arquivos 
• Perfil de Sincronização • Perfil de Substituição de Cabo de Impressão 

O Perfil de Porta Serial (SPP) e o Perfil de Substituição de Cabo de Impressão 
(HCRP) são utilizados para impressoras. O SPP pode substituir a porta serial; o 
HCRP pode substituir a porta paralela. 

4.7.3 SEGURANÇA 

Modo Público/Modo Privado 

Quando os nós Bluetooth estiverem no modo público, os computadores poderão 
navegar através da rede Bluetooth. B129/B130/B168/B169 estão no modo público, 
de acordo com o default. Quando os nós Bluetooth estiverem no modo privado, os 
computadores não poderão navegar pela rede Bluetooth. 

Código PIN (Número Pessoal de Identificação) 

Os nós Bluetooth podem enviar um código PIN. Este código identifica o nó. 
Quando um computador recebe um código PIN, o computador pode se comunicar 
com o nó. Códigos PIN são compostos de 4 dígitos. B129/B130/B168/B169 
utilizam os últimos 4 dígitos do número de série como seu código PIN. Este código 
não poderá ser alterado. 
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USB 

4.8   USB 

4.8.1 ESPECIFICAÇÕES 

Interface:         USB 2.0 
Taxas de dados:      480 Mbps (alta velocidade)/12 Mbps (velocidade total) 

4.8.2 CARACTERÍSTICAS GERAIS 

O USB (Barramento Serial Universal) oferece conectividade simples para 
computadores e seus periféricos. Não são necessários terminadores ou IDs de 
dispositivos. O USP possui as seguintes características: 
• Plug & Play: Ao conectar um dispositivo ao computador, o computador 

reconhece o dispositivo e ativa o driver correto. Se o computador não encontrar 
um driver correto, ele emitirá uma mensagem. 

• Troca ativa: Você poderá conectar o cabo a um dispositivo ativo enquanto o 
dispositivo estiver energizado. 

• Sem necessidade de terminador 
• Sem necessidade de identificação de dispositivos 
• Taxa de transferência de 480 Mbps (alta velocidade)/12 Mbps (velocidade total) 
• Transferência bidirecional de dados entre computadores e periféricos com 

headers de 4 bytes e IDs de dispositivo 
• Conectividade de até 127 periféricos (até e conexões em cascata possíveis) 
• Fornecimento de energia do computador 
• Cabo de 5 m (mo máximo) 

4.8.3 CONECTOR DO USB 

O USB possui um protocolo serial e um link físico. O cabo 
do USB contém 2 pares de fios: um par transmite dados e o 
outro par transmite eletricidade para periféricos a jusante. 
Existem 2 tipos de conectores: o Tipo A [A] destina-se à 
conexão a montante, e o Tipo B [B] destina-se à conexão a 
jusante. 
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USB 

4.8.4 ATRIBUIÇÃO DE NÚMERO PESSOAL 
DE IDENTIFICAÇÃO 

B129/B130/B168/B169 admitem conectores do Tipo B. 
 

No de 
Identificação Descrição do Sinal Atribuição de Fiação 

1 Fornecimento de Energia Vermelho 
2 Dados – Branco 
3 Dados + Verde 
4 GND de Energia Branco 

4.8.5 OBSERVAÇÕES 

• B129/B130/B168/B169 não executam registros especiais ou históricos dedicados ao 
USB. 

• Somente um computador hospedeiro será permitido. 
• Ao solicitar que a impressora imprima um arquivo, não desligue a chave de energia 

da impressora até que a impressora termine a tarefa. 
• Ao cancelar uma tarefa de impressão solicitada, certifique-se de que a impressora já 

processou o cancelamento antes de desligar a chave de energia. A impressora 
poderá estar processando alguns dados que já foram enviados antes do 
cancelamento. 

• Se substituir a placa do controlador da impressora, o computador 
hospedeiro leva para a impressora um periférico recém instalado. 

4.8.6 MODO SP 

O SP5-844-001 de Cópia especifica a taxa de transferência. Você poderá selecionar 
Velocidade Total (12 Mbps) ou Mudança Automática (480/12 Mbps). A taxa de 
transferência de 480 Mbps poderá causar problema, o que não ocorre com a taxa de 
transferência de 12 Mbps. Se houver problema, tente especificar Velocidade Total. 
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ESPECIFICAÇÕES 

 ESPECIFICAÇÕES 

1. ESPECIFICAÇÕES GERAIS 
1.1 IMPRESSORA 

Velocidade de Impressão: 
 

Máximo 15 ppm (A4/LT SEF) 

Idiomas da Impressora: PCL6/PCL5e 
PostScript 3 (opcional) 
RPCS (Curso de Comando de Impressão Refinada) – 
um original PDL da Ricoh) 

Resolução: 600 dpi (PCL 6/PCL5e/PS3/RPCS) 
300 dpi (PCL6 PCL5e/PS3) 200 dpi (RPCS) 

Fontes Residentes: PCL: 
35 fontes inteligentes 
10 fontes verdadeiras 
PS3: 
136 fontes (24 fontes tipo 2, 112 fontes tipo 14) 

Interfaces Hospedeiras: Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T) (padrão) 
USB 2.0 (padrão) 
IEEE 1284 paralela bidirecional x 1 (opcional) 
IEEE1394 (opcional) 
Rede Local sem fio (opcional) 

Protocolos de Rede: TCP/IP 
Memória: 128 MB 
Tamanho de Papel Admitido: Consulte o manual de serviço da copiadora. 

 

1.2    SCANNER 

 
Resolução Padrão do Scanner: Escaneamento principal / Escaneamento secundário 

600 dpi 
Faixa de Resolução de 
Escaneamento Disponível: 

Modo Twain: 
100 ~ 600 dpi 
Scanner de Produção de E-mail/Rede: 
100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi 

Velocidade de Processamento do 
Escaneamento: 

18 spm para TWAIN 
22 spm para modo de Produção 
(A4S, modo ADF) 

Interface: Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T for TCP/IP), IEEE 
1394, IEEE 802.11b (Rede Local sem fio) 

Método de Compressão: PDF, TIFF (MH, MR, MMR) 
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ESPECIFICAÇÕES 

 2. ACESSÓRIOS DE SOFTWARE 

2.1    IMPRESSORA 

Drivers de Impressora 
 

Idioma da 
Impressora 

Windows 
95/98/ME 

Windows 
NT4.0 

Windows 
2000 

Windows XP Servidor 
Windows  

2003 

Macintosh 

PCL6 Sim Sim Sim Sim Sim Não 
PCL5e Sim Sim Sim Sim Sim Não 

PS3 Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
RPCS Sim Sim Sim Sim Sim Não 

NOTA: 1) Os drivers de impressora para Windows NT 4.0 destinam-se somente à 
plataforma Intel x86. Não existe driver de impressora para Windows NT 4.0 para as 
plataformas PowerPC, Alpha, ou MIPS. 

2) Os drivers PS3 são todos drivers genuínos AdobePS, com exceção do 
Windows 2000, que utiliza Microsoft PS. Um arquivo PPD para cada 
sistema operacional é fornecido com o driver. 

Ferramentas 

• SmartDeviceMonitor para Administrador: Esta ferramenta serve para que o administrador do 
sistema gerencie as impressoras de rede (consulte o SmartDeviceMonitor para Ajuda Online de 
Administrador). 

• SmartDeviceMonitor para Cliente: Esta ferramenta serve para que os usuários gerenciem sua própria 
condição de impressão na rede (consulte SmartDeviceMonitor para Ajuda Online de Cliente). 

• Gerenciador de Fonte 2000: Esta ferramenta é útil na instalação de novas fontes de tela, ou na 
organização e gerenciamento de fontes já instaladas no sistema. 

• Ferramenta 1394: Esta ferramenta destina-se à placa de interface IEEE 1394 (consulte Leia-me ou o 
manual que acompanha a placa de interface IEEE 1394 opcional). 

• Suporte de Impressão USB: Esta ferramenta destina-se à interface USB 2.0. Instale-a para utilizar o 
USB em computadores que executam Windows 98 SE/Me. 

• Leitora Acrobat: Esta ferramenta permite ler os arquivos PDF (Formato Portátil de Documento). 
• Ferramenta de Impressora para Mac: Esta ferramenta permite que os usuários efetuem download e 

gerenciem uma variedade de fontes, e também gerenciem as impressoras (consulte o Suplemento 
das Instruções Operacionais do PostScript 3). 
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ESPECIFICAÇÕES 

2.2    SCANNER 

Driver 

• Driver TWAIN para Windows 95/98/Me/2000/XP/NT 4.0. 

Ferramentas 

• RouterV2: Ferramenta de Administração ScanRouter V2 Lite, ScanRouter V2 
• DeskV2: DeskTopBinder V2 Lite 
• Acroread: Leitora Acrobat 
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ESPECIFICATIONS 

 3. CONFIGURAÇÃO 

[B] 

[C]- 

[D]- 

[G]. 

[H]. 

[I] 
 

 Componente Padrão Código da Máquina Observações 
Placa GW de Controlador [A] B683*  
Placa SD [C] —  Programas de aplicativo 
Memória de 128 MB [D] —   

1 
2 
3 
4 Placa de Interface USB [E] —   

 

 Componente Opcional Código da Máquina Observações 
5 PostScript 3 [B] B681  
6 Placa de Interface IEEE 1394 [F] B581  
7 Placa de Interface IEEE 1284 [G] B679  
8 Placa de Interface de Rede Local sem Fio [H] B682  
9 Placa de Interface Bluetooth [I] G377  

* O código B683 da máquina refere-se à unidade opcional de impressora/scanner 
para o modelo básico (B129). Não é dado nenhum código de máquina para a unidade 
padrão de impressora/scanner do modelo MFP (B130) e modelo de 
impressora/scanner/copiadora (B169). 
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LAYOUT DE COMPONENTES MECÂNICOS 
 

1.   INFORMAÇÕES GERAIS 

1.1    LAYOUT DE COMPONENTES MECÂNICOS 

 

 

1. Cilindro de alimentação 
2. Sensor do conjunto de 

originais 
3. Cilindro de captura 
4. Cilindro de saída de originais 
5. Mesa de originais 

 

6. Vidro de exposição do DF 
7. Placa branca 
8. 2º cilindro de transporte 
9. Cilindro de separação 
10. 1º cilindro de transporte 
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LAYOUT DE COMPONENTES ELÉTRICOS 

1.2   LAYOUT DE COMPONENTES ELÉTRICOS 

 

 

1. Mecanismo de 
alimentação do DF 

2. Sensor de registro de 
originais 

3. Sensor de abertura da 
guia 

 

4. Motor do DF 
5. Chave de abertura 

da unidade 
6. Sensor do 

conjunto de 
originais 
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LAYOUT DE ACIONAMENTO 

1.3   LAYOUT DE ACIONAMENTO 

 

1. 1º cilindro de transporte 
2. Motor do DF 
3. 2º cilindro de transporte 
4. Cilindro de saída 

 

5. Cilindro de separação do DF 
6. Mecanismo de alimentação do DF 
7. Cilindro de alimentação do DF 
8. Cilindro de captura do DF 
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CAPTURA E SEPARAÇÃO 

2.    DESCRIÇÕES DETALHADAS 

2.1    CAPTURA E SEPARAÇÃO 

 

O ADF utiliza um sistema FRR (Cilindro de Alimentação e Reversão). 

O papel colocado abaixa o apalpador [A], fazendo com que o sensor do conjunto de 
originais [B] informe a CPU que o ADF está pronto para alimentar. 

Pressione ® -^ short time lag -^ DF feed clutch engages -^ DF motor starts. 

O motor aciona o cilindro de captura do DF, o cilindro de alimentação do DF, o 
cilindro de separação do DF e os cilindros de transporte. O cilindro de captura aciona 
as folhas superiores entre o cilindro de alimentação e de separação, onde a folha 
superior é separada e alimentada para os cilindros de transporte. 

2.2 OPERAÇÃO DO MECANISMO 

O mecanismo de alimentação do DF está equipado para interromper a alimentação 
no caso de um congestionamento. Na operação sem congestionamento, o 
mecanismo permanece ativado durante todo o ciclo de alimentação. Em caso de 
congestionamento, o mecanismo se desprende (por limitador de torque). 

2.3 TRANSPORTE E SAÍDA 

Durante a captura e alimentação da primeira folha, o scanner se move para executar o 
ajuste branco e em seguida a correção de escaneamento. 

Pouco tempo depois de a folha alcançar o sensor de registro de originais [C], o motor 
do DF pára por alguns instantes, o scanner se move para a posição de 
escaneamento do DF e o pico branco é lido. O motor do DF é então reiniciado e a 
folha é escaneada. O cilindro de saída solta a folha. 

Características do mecanismo de transporte: 
• O pico branco é lido para cada folha. Se o tempo permitir, o motor do DF 

continuará a funcionar enquanto o pico for lido entre bordas consecutivas anterior e 
posterior. Se o tempo não permitir, o motor do DF parará e em seguida funcionará 
novamente. 

• A correção de sombreamento é repetida a cada 10 folhas. O motor do DF deve 
parar e funcionar novamente para realizar esta correção. 

• Depois da alimentação da última folha, o motor do DF gira brevemente para o outro 
lado, levantando o cilindro de captura. 
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CHAVE DE ABERTURA DA UNIDADE E SENSOR DE ABERTURA DA GUIA 

2.4    CHAVE DE ABERTURA DA UNIDADE E SENSOR DE 
ABERTURA DA GUIA 

O sensor de abertura da guia estará LIGADO enquanto a guia do DF estiver 
aberta, e a chave de abertura da unidade estará LIGADA quando a própria 
unidade do DF for erguida. A máquina não executará o escaneamento quando um 
deles estiver LIGADO, mas, ao contrário, exibirá uma mensagem instruindo o 
usuário a fechar o DF. 

2.5   CIRCUITO ELÉTRICO GERAL 

FCU Placa de Conexão do 
DF 

Motor do 
DF 

 

 

Filtro “low pass” 

w—  

Sensor do 
Conjunto de 
Originais 

Sensor do 
Registro e 
Originais 

Sensor de 
Abertura da 
Guia 

Mecanismo 
de 
Alimentação 
do DF 

Chave de 
Abertura da 
Unidade do 
DF 
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Sincronismo/Assincronismo 

Chave de micropasso 
Driver do 

motor 

Chave de 
corrente do 
driver 
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TAMPAS SUPERIORES DO DF 

3. SUBSTITUIÇÃO E AJUSTE 

3.1 TAMPAS SUPERIORES DO DF 
[C] 

1. Abra a guia superior [A]. 

2. Tampa superior frontal do DF [B] 
e/ou tampa superior traseira do DF 
[C] (1 parafuso cada) 

3.2   MESA DE ORIGINAIS 

1.   Empurre a mesa de originais [A] 
para a esquerda de modo que as 3 
travas se desprendam da tampa do 
cilindro impressor [B], e suspenda-
a. 

NOTA: Ao reinstalar, ajuste primeiro a 
mesa de modo plano na tampa do 
cilindro impressor para que as 
travas entrem totalmente nas 
aberturas, e certifique-se de que a 
área de contato ao redor de cada 
trava fique embutida na tampa. Em 
seguida, empurre para que a trava 
[1] trave no lugar, depois a trava [2] 
e depois a trava [3]. 

3.3 UNIDADE DE 
ALIMENTAÇÃO 

1. Levante a guia superior 
[A]. 

2. Unidade de alimentação 
[B](®)x1). 

[A] 
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CILINDRO DE CAPTURA DO DF 

3.4   CILINDRO DE 
CAPTURA DO DF 

1. Unidade de alimentação 

(consulte 3.3) 

2. Remova o anel E [A]. 

3. Cilindro de captura do DF [B]. 

3.5   CILINDRO DE 
ALIMENTAÇÃO DO DF 

1. Unidade de alimentação (consulte 3.3) 

2. Remova o anel E [A]. 

3. Levante o trinco [B] e puxe o eixo na 
direção indicada. 

4. Cilindro de alimentação do DF [C] 

[C] 
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CILINDRO DE SEPARAÇÃO DO DF 

3.6   CILINDRO DE 
SEPARAÇÃO DO DF 

1. Unidade de alimentação (consulte 3.3) 

2. Abra a tampa central [A]. 

3. Levante o conjunto do cilindro de 

separação [B]. 

4. Cilindro de separação do DF [C] 

 
[C] 
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MOTOR DO DF 

3.7   MOTOR DO DF 

1. Tampa traseira da copiadora (consulte o 
Manual de Serviço da Copiadora, Seção 
3.3.2). 

2. Tampa superior traseira do DF (consulte 
3.1). 

3. Desparafuse e levante a tampa inferior 
traseira [A] (I3 x 2). 
NOTA: Não é necessário desconectar 

todos os conectores e remover 
a tampa completamente. Ao 
substituir, lembre-se que o 
parafuso esquerdo [B] também 
deverá passar pelo fio terra [C]. 

4. Suporte do motor [D] (2 parafusos 
em [E]). 
NOTA: Antes de remover o suporte, 
abra os 3 grampos (não indicados) 
no suporte e puxe os fios para fora 
deles. 

5. Motor [F] (2 parafusos em [G], ifii x 
1). 

NOTA: Ao reinstalar, certifique-se de que 
a correia [H] esteja disposta 
conforme indicado na figura. 

[H] 
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MECANISMO DE ALIMENTAÇÃO DO DF 

3.8 MECANISMO DE 
ALIMENTAÇÃO 
DO DF 

1. Tampa superior frontal do DF 

(consulte 3.1). 

2. Retentor de metais [A]^ x 2) 

3. Mecanismo de 

alimentação do DF [B](^x1) 

3.9   SENSORES 

 

[B] 

1. Unidade de alimentação 

(consulte 3.3). 

2. Três tampas [A] (I3 x 2) 

[B]: Sensor do conjunto de 

originais (np x 1) 

[C]: Sensor de registro de 

originais (np x 1) 

[D]: Sensor de abertura da guia 

(np x 1) 
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VIDRO DE EXPOSIÇÃO DO DF 

3.10 VIDRO DE EXPOSIÇÃO 
DO DF 

1. Pressione a trava do DF e levante o 
corpo do DF. 

2. Guia de saída de originais [A] (I3 x 3) 

3. Vidro de exposição do DF [B] 
NOTA: Ao reinstalar, coloque 
o vidro de modo que seu lado 
protegido fique para cima. 

3.11 PLACA DE CONEXÃO 
DO DF 

1. Tampa traseira da copiadora (consulte o 
Manual de Serviço da Copiadora, Seção 
3.3.2). 

2. Placa de conexão do DF [A] (I3 x 5, 
todos os conectores) 

 
 
 
 
 
 
 
SM 

 
 
 
 
 
 
 

11 

 
 
 
 
 
 
 
B444 

 

 



 



  

UNIDADE DE BANDEJA DE PAPEL 

B421 
(B129/B130/B168/B169/B044/B045/B046)



 



  

B421 

ÍNDICE 

INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A MÁQUINA.............................. 1 
1.1 LAYOUT DE COMPONENTES MECÂNICOS..............................................1 
1.2 LAYOUT DE COMPONENTES ELÉTRICOS ................................................1 
1.3 LAYOUT DE ACIONAMENTO ......................................................................2 
1.4 CIRCUITO ELÉTRICO GERAL ....................................................................2 
1.5 DESCRIÇÕES DETALHADAS .....................................................................3 

1.5.1   ALIMENTAÇÃO E SEPARAÇÃO DE PAPEL .....................................3 
1.6 MECANISMO DE LEVANTAMENTO DE PAPEL.........................................3 
1.7 DETECÇÃO DE FIM DE PAPEL..................................................................4 
1.8 GUIAS LATERAIS E TERMINAIS................................................................5 

SUBSTITUIÇÃO E AJUSTE ..............................................................6 
2.1 CILINDRO DE ALIMENTAÇÃO E AMORTECEDOR CONTRA ATRITO ......6 
2.2 EMOÇÃO DA UNIDADE DE BANDEJA DE PAPEL DA COPIADORA..........6 

Se o Aquecedor Opcional de Bandeja não estiver instalado.....................6 
Se o Aquecedor Opcional de Bandeja estiver instalado..........................6 

2.3 SENSORES.................................................................................................7 
2.4 SEÇÃO DE ACIONAMENTO .......................................................................8 

 

2.4.1 BLOCO DE ACIONAMENTO ..............................................................8 
2.4.2 MOTOR DE ALIMENTAÇÃO DE PAPEL ............................................. 8 
2.4.3 MECANISMO DE ALIMENTAÇÃO DE PAPEL....................................9 
2.4.4 PLACA PRINCIPAL DA BANDEJA (consulte 2.4.1) ...........................9 

SM i B421 



 



  

LAYOUT DE COMPONENTES MECÂNICOS 

1. INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A MÁQUINA 

1.1    LAYOUT DE COMPONENTES MECÂNICOS 

 

 

1. Cilindro de 
Alimentação 
2. Amortecedor 
contra Atrito 

 

3. Placa Inferior 
4. Aquecedor de 
Bandeja Opcional 

1.2   LAYOUT DE COMPONENTES ELÉTRICOS 
 

 

1. Placa Principal da Bandeja 
2. Motor de 
Alimentação de Papel 
3. Mecanismo de 
Alimentação de Papel 

 

4. Chave da Porta 
5. Sensor de Alimentação 

de Papel 
6. Sensor de Fim de Papel 
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LAYOUT DE ACIONAMENTO 

1.3   LAYOUT DE ACIONAMENTO 

 

 

1. Motor de Alimentação de Papel 
2. Mecanismo de Alimentação de Papel 

 

3. Cilindro de Alimentação 
4. Amortecedor contra Atrito 

1.4   CIRCUITO ELÉTRICO GERAL 
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Bandeja 

MOTOR 
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DESCRIÇÕES DETALHADAS 

1.5   DESCRIÇÕES DETALHADAS 

1.5.1  ALIMENTAÇÃO E SEPARAÇÃO DE PAPEL 

[A] 

[B] 

A bandeja de papel admite 500 folhas. É utilizado um sistema de alimentação com amortecedor 
contra atrito. 
[A]:  Cilindro de alimentação de papel 
[B]:  Amortecedor contra atrito 

1.6   MECANISMO DE LEVANTAMENTO DE PAPEL 

 

Com a bandeja total ou parcialmente fora da unidade: Ao empurrar para baixo a placa 
inferior [A], a trava [B] será encaixada, travando a placa para baixo. A trava [B] é 
mantida no lugar através de mola [C]. 

Quando o usuário empurra a bandeja para dentro: O dispositivo corrediço [D] na 
estrutura empurra para dentro o deslizador arredondado [E], retraindo a trava. As 
molas [F] empurram a placa para cima. A trava permanece retraída enquanto a gaveta 
estiver na unidade, de modo que a placa não pode ser travada. 
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DETECÇÃO DE FIM DE PAPEL 

1.7   DETECÇÃO DE FIM DE PAPEL 

 

[A]: Apalpador de Fim de Papel 
[B]: Sensor de Fim de Papel 
[C]: Recorte na Bandeja de Papel 

• Se houver papel: o apalpador [A] é empurrado para cima, desativando o sensor [B]. 
• Se não houver papel: o apalpador [A] cai no recorte [C], ativando o sensor [B]. 
• O apalpador é arredondado para que libere a passagem quando a bandeja for 

inserida ou puxada para fora. 
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GUIAS LATERAIS E TERMINAIS 

1.8   GUIAS LATERAIS E TERMINAIS 

 

[A]:  Guia Lateral 
[B]:  Guia Terminal  

• Guia lateral: juste a largura para A4, 81/4", ou 81/2". 
• Guia terminal: Ajuste de 11" a 13", com configurações padrão em 11", A4, e 13". Para 

 alimentar papel de 14", a guia terminal poderá ser removida e colocada no 
 compartimento interno. 

• Ambas as guias podem ser presas com parafusos em posições padrão. 

SM B421 

 

 

[ B ]  

[A] 

 5  



  

CILINDRO DE ALIMENTAÇÃO E AMORTECEDOR CONTRA ATRITO 

2.    SUBSTITUIÇÃO E AJUSTE 

2.1    CILINDRO DE ALIMENTAÇÃO E 
AMORTECEDOR CONTRA ATRITO         [C] 

1. Retire a bandeja da unidade de bandeja de papel. 
2. Anel de presilha [A] 
3. Conjunto de eixo [B] 

4. Cilindro de alimentação [C](^x1) 
5. Amortecedor contra atrito [D] 
 

2.2 EMOÇÃO DA UNIDADE DE 
BANDEJA DE PAPEL DA COPIADORA 

Se o Aquecedor Opcional de Bandeja não estiver instalado 

1.   Levante a copiadora da unidade de bandeja de papel. 

Se o Aquecedor Opcional de Bandeja estiver instalado 

1. Consulte a Seção 1.4.2 do Manual de Serviço B044/B045/B046, e execute os 
seguintes passos desse procedimento, nesta ordem: 
• Passo 2 (remova as duas bandejas de papel) 
• Passo 7 (remova a bandeja de cópia) 
• Passo 8 (remova a tampa traseira) 
• Passo 9 (remova a placa da tampa da FCU) 

2. Consulte a Seção 1.4.2 do Manual de Serviço B044/B045/B046, e 
proceda da seguinte forma: 
• Desparafuse o fio terra. 
• Solte as presilhas do chicote do aquecedor. 
• Desconecte o chicote do aquecedor do chicote de relés. 
• Abra e remova o núcleo. 

 

3. Puxe o chicote de relés para baixo e para fora através do orifício no suporte da 
PSU, e em seguida puxe-o completamente através do orifício na parte 
posterior da unidade (principal) de bandeja de papel. 

4. Remova os 3 parafusos que prendem a unidade de bandeja de papel na 
copiadora (consulte 1.4.2 do Manual de Serviço B044/B045/B046, Passo 6). 

5. Levante a copiadora da unidade de bandeja de papel. 
Para reinstalar, consulte o procedimento na Seção 1.4.2 do Manual de Serviço 
B044/B045/B046. Realize a maior parte deste procedimento começando do 
Passo 5 e omitindo passos desnecessários 
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SENSORES 

2.3   SENSORES 

1. Rem ova a copiadora da unidade de 
bandeja de papel (consulte  2 .2 ). 

2. Abra a porta direita da unidade de 
bandeja de papel [A ]. 

[B] 
[B ]:  Sensor de fim  de papel (np x 1) 
[C ]:  Sensor de alim entação de 
papel ( 1  a p a lp a d o r  [D ] ,  i f i l x i )  

[A] 
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SEÇÃO DE ACIONAMENTO 

2.4   SEÇÃO DE ACIONAMENTO 

2.4.1  BLOCO DE 

ACIONAMENTO 

1. Remova a copiadora da unidade de 
bandeja de papel (consulte 2.2). 

2. Abra a porta direita da unidade de 
bandeja de papel [A]. 

3. Bloco de acionamento [B] (I3 x 4) 

[B] 

2.4.2 MOTOR DE 
ALIMENTAÇÃO DE PAPEL 

1. Bloco de acionamento 
(consulte 2.4.1). 

2. Motor de alimentação de 
papel [A] (U* x 1) 

[A] 
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SEÇÃO DE ACIONAMENTO 

2.4.3 MECANISMO DE 
ALIMENTAÇÃO DE PAPEL 

1. Bloco de acionamento (consulte 
2.4.1). 

2. Retire a tampa do mecanismo [A]. 

3.  Mecanismo de alimentação de 
papel [B] (tfx1) 

Retire o conector do lado da placa, 
não do lado do mecanismo. 

[B] 

[A] 

2.4.4 PLACA PRINCIPAL DA 
BANDEJA (consulte 2.4.1) 

1.   Placa principal da 
bandeja [A] (I3 x 2, todos 
os conectores) 
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UNIDADE DE FAX 

B465 
(B044/B045/B046) 

Este manual explica a Unidade de Fax, e ainda o seguinte: 

θ  Handset (Código da Máquina: B433 – somente ND) 



  

Baterias de Lítio 

! ATENÇÃO 
Existe perigo de explosão se a bateria for substituída incorretamente na 
FCU. Substitua somente pelo mesmo tipo ou um tipo equivalente 
recomendado pelo fabricante. Não utilize baterias usadas, de conformidade 
com as instruções do fabricante. 
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REQUISITOS DE INSTALAÇÃO 
 

1.   INSTALAÇÃO 

NOTAS: 1) Nunca instale fios de telefone durante uma tempestade com raios. 
2) Nunca instale uma tomada de telefone em local úmido, a menos 

que a tomada se destine especificamente para esse local. 
3) Nunca toque em fios telefones ou terminais não isolados, a 

menos que a linha telefônica tenha sido desconectada na 
interface de rede. 

4) Tenha cuidado ao instalar e alterar linhas telefônicas. 
5) Evite o uso de telefones (exceto os sem fio) durante uma tempestade 

com raios, pois pode haver o risco remoto de choque elétrico 
proveniente do raio. 

6) Não use um telefone nas proximidades de um vazamento de gás. 
Se for necessário informar um vazamento, vá para um local 
diferente antes de telefonar. 

! ATENÇÃO 

1. Antes de instalar a unidade de fax, desligue a chave geral e desconecte 
o fio de energia. 

2. A unidade de fax inclui baterias de lítio. Existe risco de explosão de uma 
bateria deste tipo caso seja substituída incorretamente. Substitua 
somente pelo mesmo tipo ou um tipo equivalente recomendado pelo 
fabricante. Não utilize baterias usadas, de conformidade com as 
instruções do fabricante. 

1.1    REQUISITOS DE INSTALAÇÃO 

1.1.1 MEIO AMBIENTE 

Consulte o manual de serviço sobre a copiadora básica. 

1.1.2 MACHINE LEVEL 

Consulte o manual de serviço sobre a copiadora básica. 

1.1.3 MINIMUM SPACE REQUIREMENTS 

Consulte o manual de serviço sobre a copiadora básica. 

1.1.4 POWER REQUIREMENTS 

Consulte o manual de serviço sobre a copiadora básica. 
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UNIDADE DE FAX 

1.2   UNIDADE DE FAX 

1.2.1 VERIFICAÇÃO DE ACESSÓRIOS 

Confirme se existem os componentes e acessórios indicados abaixo. 
 

No Descrição Qtd. ND 

1 Painel de operação de fax 1 ϒ  
2 Alto-falante do monitor 1 ϒ  
3 NCU (Unidade de Controle de Rede) com suporte 1 ϒ  
4 Chicote para NCU – FCU 1 ϒ  
5 FCU (Unidade de Controle de Fax/Função) 1 ϒ  
6 Parte superior da tecla de Cópia 1 ϒ  
7 Parafusos 6 ϒ  
8 Superdecalque G3 1 ϒ  
9 Suporte do handset 1 ϒ  
10 Cabo telefônico 1 ϒ  
11 Etiqueta(s) 1 ϒ  
12 Decalque de tecla de função de usuário 1 ϒ  
13 Folha do Painel de Operação 1 # 
14 Instruções para o Operador – Características Básicas 1 ϒ  

15 Instruções para o Operador – 
Características Avançadas 

1 ϒ  

16 Procedimento de Instalação 1 ϒ  

O: Incluído no pacote 
#: Anexado ao painel de operação 
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UNIDADE DE FAX 

1.2.2 INSTALAÇÃO DA OPÇÃO DE FAX 

! ATENÇÃO 

1. Antes de iniciar a instalação, certifique-se de salvar os dados SRAM 
(configurações do usuário) da FCU existente para uma placa externa 
de memória. Após concluir a instalação, guarde os dados salvos na 
nova FCU. 

2. Caso haja uma opção de impressora instalada na máquina, proceda da 
seguinte forma: 

 

1) Imprima todos os dados de impressão do buffer da impressora. 
2) Remova a opção de impressora da máquina. 
3) Instale a opção de fax. 
4) Reinstale a opção de impressora. 

1.   Desligue a energia, em seguida 
insira uma placa de memória [A] no 
slot de placa [B]. 

 

 

 

 

2. Ligue a energia e execute SP5-824 para salvar (upload) os dados SRAM da 
FCU atual para a placa de memória. (Para instruções, consulte a Seção 5.1.8 do 
manual de serviço da copiadora básica.) 

3. Desligue a chave geral, remova a placa de memória e desconecte o fio de 
energia. 

4.   Remova a tampa do cilindro 
impressor [C]. Para remover: 
Levante a tampa, solte as duas 
travas [D] (pressione para baixo 
nas lingüetas [E] e empurre a 
lingüeta de volta), e desprenda a 
tampa do gancho [F]. 
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UNIDADE DE FAX 

5.   Remova a tampa posterior [A] (I3 x 5). 

 
[A] 

6.   Retire a área [B] da tampa posterior. 

7.   Conecte o chicote fornecido [C] à NCU 
[D]. 

8.   Somente nos modelos de Hong Kong: Na 
NCU, mude a posição do conector [E] do 
jumper TB1 de modo que o jumper fique 
aberto. Em todas as demais versões, 
certifique-se de que o jumper TB1 esteja 
fechado. 
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UNIDADE DE FAX 

9.   Remova a placa da tampa da FCU [A] (I3 x 7). 

10. Remova a FCU [B] que está atualmente 
instalada na máquina (todos os 
conectores, 2 cabos planos, I"x6). 

11. No lugar da FCU que você acabou de remover, instale a FCU que veio com a 
opção de fax (I3 x 6, 2 cabos planos, todos os conectores). 
NOTA: Certifique-se de que a chave da bateria na FCU esteja ligada. 
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UNIDADE DE FAX 

12. Reinstale a placa da tampa da FCU retirada no 
Passo 9. 

13. Conecte o chicote fornecido ao CN1 na NCU. 

14. Prenda a NCU e o suporte [A] à placa da 
tampa com 4 dos parafusos fornecidos. 
Conecte o cabo da NCU [B] ao CN33 na 
FCU. 

 

 

15. Prenda novamente a tampa posterior. 

14. Remova a tampa frontal esquerda [C] 
(I3 x 2). 
 

 

17. Fixe o alto-falante do monitor [D] no painel de 
operação de fax [E], com o chicote 
posicionado conforme indicado. 
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UNIDADE DE FAX 

<O,^sW  

[A] 

19. Conecte o conector [B] do alto-falante ao conector [C] que se prolonga do 
painel de operação da copiadora. 

20. Prenda o painel de operação da copiadora com 2 parafusos ([D] e [E]) 
removidos no Passo 15. Para o parafuso superior [E], certifique-se de utilizar 
o parafuso mais curto, sem cabeça. 
NOTA: Caso utilize por engano o parafuso mais longo em [E], o parafuso 

bloqueará a ação do scanner. 

21. Remova a tampa pequena [F], em seguida 
prenda a parte superior da tecla de cópia 
[G]. [G] 

[F] 

22. Prenda novamente a tampa do cilindro 
impressor. 

23. Afixe os decalques/etiquetas 
embalados na tampa frontal, conforme 
indicado. 
Exemplo: Superdecalque G3 [H] 

24. Insira o cabo telefônico na tomada com a 
etiqueta “LINHA” na parte posterior da máquina. 

25. Ligue a máquina na tomada e ligue a chave geral. 
NOTA: Certifique-se de ligar a máquina em uma tomada devidamente aterrada. 
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18. Conecte o conector [A] do painel de 
operação de fax no painel de 
operação da copiadora. 

 

 



  

UNIDADE DE FAX 

26. Proceda da seguinte forma para confirmar se a unidade de fax está instalada 
corretamente. Se os resultados forem incorretos, retorne e repita o 
procedimento de instalação. 

1) Acesse SP5-992 e selecione "2" para imprimir um relatório SMC completo. 
Confirme se o relatório indica “SIM” para SP7-801-3. 

2) Pressione a tecla On Hook no painel de operação de fax, e confirme se é 
ouvido um tom de discagem proveniente do alto-falante do monitor. 

27. Desligue a energia, em seguida insira a placa de memória utilizada no Passo 2 
para salvar os dados SRAM antigos da FCU. 

28. Ligue a energia e execute SP5-825 para baixar os dados salvos da placa para 
a nova FCU. (Para instruções, consulte a Seção 5.1.8 do manual de serviço da 
copiadora básica.) 

29. Desligue a energia, remova a placa de memória e ligue novamente a energia. 

30. Programe os itens necessários para a comunicação por fax, conforme indicado 
na Seção 1.2.3 Programação Inicial. 
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UNIDADE DE FAX 

1.2.3 PROGRAMAÇÃO INICIAL 
 

Itens a Programar (Nível de Serviço – Funções de Serviço*1) Função nº 
Código de país (Chave de sistema 0F) 01 
Requisitos de protocolo (Chave G3 0B) – somente UE 01 
Chamada PM (Chave de sistema 01 - bit 0) 01 
Código de país (Parâmetro NCU 00) 07 
Número de fax da estação de serviço 09 

 

Itens a Programar (Nível de Serviço – Modo SP *1) SP Nº 
Número de série da máquina 5-811 
Substituição do idioma (download do firmware) 5-827 
Código de acesso PSTN (endereço RAM 4000DB) 
Método de acesso PSTN (endereço RAM 4000CD) 
Chamada periódica de serviço (endereço RAM 40054F a 400553) 

7-955 

*1: Vide Item 5.1.1 para informações sobre como informar as funções 
de serviço. 

 

Itens a Programar (Nível de Administrador de Usuários) Ferramentas do 
Usuário 

Volume do Monitor 
Contraste do mostrador 
Data e Horário 
Modo de recebimento 
Cabeçalho do fax/Nome Próprio/Nº Próprio. (TTI/RTI/CSI) 

Recursos de Fax 
-> Configuração 

Liga/desliga relatórios 
Código de País (exceto NA) 

Ferramentas Oper. 
Principais 

N ível de ec onom ia de energ ia Configurações do 
Sistema 

Seleção de idiomas Idioma 
Outros itens de programação inicial *2 

*2: Consulte as Instruções Operacionais para detalhes. 
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HANDSET (OPÇÃO PARA NA) 

1.3   HANDSET (OPÇÃO PARA NA) 

1.3.1 VERIFICAÇÃO DE ACESSÓRIOS 

Verifique se você possui os componentes e acessórios indicados abaixo. 
 

Nº Descrição Qtde. 
1 Handset 1 
2 Base do handset 1 
3 Parafusos 2 
4 Manual do handset 1 

1.3.2 PROCEDIMENTO DE INSTALAÇÃO 

1.   Prenda o suporte do handset [A] 
incluído com a opção do fax, usando 2 
dos parafusos incluídos com essa 
opção.

 

2. Remova a etiqueta [B] da base do 
handset [C]. Prenda a base [C] ao 
suporte [A] usando os dois parafusos 
fornecidos. Depois recoloque a 
etiqueta. 

3. Coloque o handset [D] na base [C], e 
então conecte o cabo [E] à tomada 
TEL na parte de trás da máquina. 

[E] 

 
 
 
 
 
B465 

 
 
 
 
 

1-10 

 
 
 
 
 
SM 

 



  

MANUTENÇÃO PREVENTIVA 



 



  

FERRAMENTAS ESPECIAIS E LUBRIFICANTES 

2.    MANUTENÇÃO PREVENTIVA 

2.1    FERRAMENTAS ESPECIAIS E LUBRIFICANTES 

• Cartão de Memória Flash - 4MB (P/N: N8036701) 
• Caixa de Cartões (P/N: N8031000) 

2.2   TABELA PM 

PM não é necessário para a opção de fax. 
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SUBSTITUIÇÃO E AJUSTE 



 



  

PRECAUÇÃO 

3.    REMOÇÃO E SUBSTITUIÇÃO 

3.1    PRECAUÇÃO 

! ATENÇÃO 
Antes de iniciar a desmontagem, certifique-se de imprimir todos os 
arquivos de mensagem na memória SAF. Depois, desligue a chave geral 
e desconecte o fio da tomada e o cabo do telefone, para fins de 
segurança. 

 

Bateria de Lítio 
Há o perigo de explosão se uma bateria deste tipo for substituída 
incorretamente. Substitua somente com o mesmo tipo ou com um tipo 
equivalente recomendado pelo fabricante. Descarte as baterias usadas de 
acordo com as instruções do fabricante. 

3.2 FCU 

Consulte o manual de serviço para a copiadora base. 

3.3 NCU 

1. Tampa traseira (Consulte o manual de serviço para a copiadora base.) 

2. Suporte NCU (I3 x 4 ) [A] 

3. Desconecte o chicote de fios [B] da NCU. 

4. NCU[C](#3x4) 

 

[C] 
[A] 
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ALTO-FALANTE DO MONITOR 

3.4   ALTO-FALANTE DO MONITOR 

1. Painel de operação do fax [A] (I3 x 2, U* x 2) 

2. Alto-Falante [B] 

 

  

[B] 
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IDENTIFICAÇÃO/SOLUÇÃO DE 
PROBLEMAS 



 



  

C Ó D IG O S  D E E R R O  

4.   IDENTIFICAÇÃO/SOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

4.1    CÓDIGOS DE ERRO 

Se ocorrer um código de erro, tente novamente a comunicação. Se ocorrer o 
mesmo problema, tente reparar o problema conforme sugerido abaixo. Note que 
alguns códigos de erro aparecem somente no mostrador de códigos de erro e no 
relatório de serviço. 
 

Código Significado Causa/Ação Sugerida 
0-00 DIS/NSF não detectado 

dentro de 40 s após Start ter 
sido apertado 

•  Verifique a conexão da linha. 
•  Verifique os conectores N C U  - FC U . 
•  A  m áquina no outro  lado pode ser incom patíve l. 
•  S u b s t i tu a  a  N C U  o u  a  F C U . 
•  Verifique o D IS /N SF com  um  osciloscópio. 
•  Se o s inal rx for fraco, ta lvez seja um a linha ruim . 

0-01 DCN recebido 
inesperadam ente 

•  A  outra parte está sem  papel ou tem  um a 
im pressora congestionada. 

•  A  outra parte apertou S top durante  a 
com unicação. 

0-03 M odem  incom patível no 
outro lado 

•  O  outro term inal é incom patível. 

0-04 CFR ou FTT não recebido 
após o treinam ento do 
m odem  

•  Verifique a conexão da linha. 
•  Verifique os conectores N C U  - FC U . 
•  T ente  alterar as  configurações do n ível tx  e/ou do 

equa lizador de cabos. 
•  S u b s t i tu a  a  N C U  o u  a  F C U . 
•  O  outro term inal pode estar defeituoso; tente 

enviar para um a outra m áquina. 
•  Se o s inal rx for fraco ou defeituoso, ta lvez seja 

um a linha ruim . 
Referência cruzada 
•  N íve l T x – Parâm etro N C U  01 (PST N ) 
•  Equalizador de cabos – C have G 3 07 (PST N ) 
•  P arâm etros  T x ded icados  

0-05 Sem  sucesso após 
treinam ento de m odem  a 
2400 bps  

•  Verifique a conexão da linha. 
•  Verifique os conectores N C U  - FC U . 
•  T ente ajustar o nível tx e /ou o equa lizador de 

cabos. 
•  S u b s t i tu a  a  N C U  o u  a  F C U . 
•  V erifique problem as de linha. 
Referência cruzada 
•  V ide código de erro 0-04. 
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CÓDIGOS DE ERRO 
 

Código Significado Causa/Ação Sugerida 
0-06 O outro terminal não 

respondeu ao DCS 
• Verifique a conexão da linha. 
• Verifique os conectores N C U  - FC U . 
• T ente ajustar as  configurações do n íve l tx e /ou do 
equa lizador de cabos. 
•  S u b s t i tu a  a  N C U  o u  a  F C U . 
• O outro lado pode estar defeituoso ou ser 
incompatível; tente enviar para uma outra máquina. 
• V erifique problem as de linha. 
Referência cruzada 
• V ide código de erro  0-04. 

0-07 Sem resposta do outro lado, 
após o envio de uma página 

• Verifique a conexão da linha. 
• Verifique os conectores N C U  - FC U . 
•  S u b s t i tu a  a  N C U  o u  a  F C U . 
• O outro lado pode estar congestionado ou sem 
papel. 
• o outro lado pode ter interrompido a ligação. 
• Verifique se é uma linha ruim. 
• O outro lado pode estar defeituoso; tente enviar 
para uma outra máquina. 

0-08 O outro lado enviou um 
RTN ou um PIN após 
receber uma página, 
porque havia erros demais 

• Verifique a conexão da linha. 
• Verifique os conectores N C U  - FC U . 
•  S u b s t i tu a  a  N C U  o u  a  F C U . 
• O outro lado pode estar congestionado ou sem 
papel ou sem espaço na memória. 
• T ente ajustar as  configurações do n ível tx  e/ou do 
equa lizador de cabos. 
• O outro lado pode ter um modem/NCU/FCU com 
defeito; tente enviar para uma outra máquina. 
• Verifique problemas na linha e ruídos. 
Referência cruzada 
• Nível Tx – Parâmetro NCU 01 (PSTN) 
• Equalizador de cabos – Chave G3 07 (PSTN) 
• Parâmetros Tx dedicados 

0-14 Não se recebeu nenhum 
código de resposta pós-
mensagem padrão 

• Verifique os conectores N C U  - FC U . 
• Terminal remoto incompatível ou defeituoso; 
tente enviar para uma outra máquina. 
• Linha ruidosa: reenvie. 
• T ente ajustar as  configurações do n ível tx  e/ou do 
equa lizador de cabos. 
•  S u b s t i tu a  a  N C U  o u  a  F C U . 
Referência cruzada 
• Vide código de erro 0-08. 
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CÓDIGOS DE ERRO 
 

Código Significado Causa/Ação Sugerida 
0-15 O outro terminal não é 

capaz de funções 
específicas. 

O outro terminal não é capaz de aceitar as seguintes 
funções, ou a memória do terminal está cheia. 
•  Rx confidencial 
•  Função de transferência 
•  SEP/SUB/PWD/SID 

0-17 A comunicação foi 
interrompida ao apertar-
se a tecla Stop. 

Se a tecla Stop não foi apertada e este erro continua 
ocorrendo, substitua o painel de operações. 

0-20 Dados de fax não 
recebidos dentro de 6 s 
após o retreinamento 

•  Verifique a conexão da linha. 
•  Verifique os conectores N C U  - FC U . 
•  S u b s t i tu a  a  N C U  o u  a  F C U .  
•  Verifique problemas na linha. 
•  Tente ligar para uma outra máquina de fax. 
•  Tente ajustar o tempo de reconstrução para a 

primeira linha e/ou a configuração do equalizador do 
cabo rx. 

Referência cruzada 
•  Tempo de reconstrução – Chave G3 0A, bit 6 
•  Equalizador do cabo Rx - Chave G3 07 (PSTN) 0-21 Sinal EOL (fim de linha) 

do outro lado não 
recebido dentro de 5 s 
após o sinal EOL 
anterior 

• Verifique as conexões entre a FCU, a NCU, e a linha. 
•  Verifique ruídos na linha ou outros problemas na 

linha. 
•  S u b s t i tu a  a  N C U  o u  a  F C U .  
•  A máquina remota pode estar defeituosa ou pode 

ter sido desconectada. 
Referência cruzada 
•  Intervalo máximo entre as EOLs e entre os 

quadros ECM – Chave de Bit G3 0A, bit 4 
0-22 O sinal do outro lado foi 

interrompido por mais do 
que o tempo de queda 
aceitável da portadora 
do modem (default: 200 
ms) 

•  Verifique a conexão da linha. 
•  Verifique os conectores N C U  - FC U . 
•  S u b s t i tu a  a  N C U  o u  a  F C U .  
•  Terminal remoto defeituoso. 
•  Verifique ruídos na linha ou outros problemas na 

linha. 
•  Tente ajustar o tempo de queda aceitável da 

portadora do modem. 
Referência cruzada 
•  Tempo de queda aceitável da portadora do modem 

– Chave G3 0A, bits 0 e 1 
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CÓDIGOS DE ERRO 
 

Código Significado Causa/Ação Sugerida 
0-23 Erros demais durante 

a recepção 
• Verifique a conexão da linha. 
• Verifique os conectores N C U  - FC U . 
•  S u b s t i tu a  a  N C U  o u  a  F C U . 
• Terminal remoto defeituoso. 
• Verifique ruídos na linha ou outros problemas na 

linha. 
• Tente pedir ao outro lado para que ajuste o nível tx. 
• Tente ajustar a configuração do equalizador do 

cabo rx e/ou os critérios de erro rx. 
Referência cruzada 
• Equalizador do cabo – Chave G3 07 (PSTN) 
• Critérios de erro rx – Chave de Comunicação 02, 

bits 0 e 1 

0-24 Falha da impressora 
ocorrida enquanto a 
memória estava cheia 
durante a recepção de não-
ECM; resposta negativa 
retornada 

Não há espaço de memória disponível, ou a 
recepção substituta está desativada. 

• Tente pedir ao usuário para que acrescente 
memória extra adicional. 

0-29 Falha no formato de 
blocos de dados da 
recepção de ECM 

Verifique ruídos na linha ou outros 
problemas na linha. 
• Tente receber de uma outra máquina. 
Substitua a FCU. 

0-30 O outro terminal não 
respondeu ao NSS(A) no 
modo de protocolo curto 
AI 

• Verifique a conexão da linha. 
• Verifique os conectores N C U  - FC U . 
• T ente  ajus tar as configurações do n ível tx  e/ou 

do equalizador de cabos. 
• O outro terminal pode não ser compatível. 
Referência cruzada 
• Parâmetros Tx dedicados 

0-32 O outro terminal enviou 
um DCS, que continha 
funções com as quais a 
máquina destinatária não 
pode lidar. 

• Verifique a lista de exclusão de protocolos 
• Peça à outra parte para que entre em contato 

com o fabricante. 

0-33 O temporizados DCR s 
encerra sem receber 
determinada quantidade 
de dados. 

• Verifique as conexões entre a FCU, a NCU, e a 
linha. 

• Verifique ruídos na linha ou outros problemas na 
linha. 

•  S u b s t i tu a  a  N C U  o u  a  F C U . 
• A máquina remota pode estar defeituosa ou pode 

ter sido desconectada. 
0-52 Polaridade alterada 

durante a 
comunicação 

• Verifique a conexão da 
linha. 

Tente novamente a comunicação 

0-70 O modo de comunicação 
especificado em CM/JM 
não estava disponível 
(terminal V.8 chamador e 
chamado) 

• O outro terminal não tinha um modo de 
comunicação compatível (por ex.: o outro 
terminal era um modem de dados V.34 e não um 
modem de fax.) 

• Não estava pronto um arquivo polling tx no outro 
terminal quando o polling rx foi iniciado no 
terminal chamador. 
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CÓDIGOS DE ERRO 
 

Código Significado Causa/Ação Sugerida 
0-74 O terminal chamador teve 

um fallback para o modo 
T.30, porque não pôde 
detectar o ANSam após 
enviar o CI. 

• O terminal chamador não pôde detectar ANSam 
devido a ruído, etc. 

• ANSam era curto demais para detectar. 
• Verifique a conexão e a condição da linha. 
• Tente fazer uma ligação para um outro fax 

V.8/V.34. 
0-75 O terminal chamado teve 

um fallback para o modo 
T.30, porque não pôde 
detectar um CM na 
resposta ao ANSam (tempo 
esgotado do ANSam). 

• O terminal não pôde detectar ANSam. 
• Verifique a conexão e a condição da linha. 
• Tente receber uma ligação de um outro fax 

V.8/V.34. 

0-76 O terminal chamador teve 
um fallback para o modo 
T.30, porque não pôde 
detectar um JM na resposta 
a um CM (tempo esgotado 
do CM). 

• O terminal chamado não pôde detectar um CM 
devido a ruído, etc. 

• Verifique a conexão e a condição da linha. 
• Tente fazer uma ligação para um outro fax 

V.8/V.34. 

0-77 O terminal chamado teve 
um fallback para o modo 
T.30, porque não pôde 
detectar um CJ na resposta 
ao JM (tempo esgotado do 
JM). 

• O terminal chamador não pôde detectar um JM 
devido a ruído, etc. 

• Uma rede que tenha uma largura de banda 
estreita não consegue passar o JM para o outro 
lado. 

• Verifique a conexão e a condição da linha. 
• Tente receber uma ligação de um outro fax 

V.8/V.34. 

0-79 O terminal chamado 
detectou CI enquanto 
esperava um sinal V.21. 

Verifique ruídos na linha ou outros problemas 
na linha. Se este erro ocorrer, o terminal chamado 
terá um fallback para o modo T.30. 

0-80 A linha foi desconectada 
devido a tempo esgotado 
em V.34 fase 2 – 
sondagem de linha. 

0-81 A linha foi desconectada 
devido a tempo esgotado 
em V.34 fase 3 – 
treinamento do 
equalizador. 

0-82 A linha foi desconectada 
devido a tempo esgotado 
em V.34 fase 4 – ativação 
do canal de controle. 

0-83 A linha foi desconectada 
devido a tempo esgotado 
na seqüência de 
reinicialização do canal de 
controle V.34. 

• O temporizador de segurança expirou ao iniciar 
estas fases. Ruído intenso, largura de banda 
estreita, ou nível de sinal baixo podem causar 
estes erros. Caso estes erros aconteçam no 
terminal transmissor: 

• Tente fazer uma ligação mais tarde. 
• Tente usar o V.17 ou um modem mais lento, 

utilizando parâmetros tx dedicados. 
• Tente aumentar o nível tx. 
• Tente ajustar a configuração do equalizador do 

cabo tx. Caso estes erros aconteçam no terminal 
receptor: 

• Tente ajustar a configuração do equalizador do 
cabo tx. 

• Tente aumentar o nível tx. 
• Tente usar o V.17 ou um modem mais lento, se o 

mesmo erro for freqüente ao receber de diversos 
remetentes. 

0-84 A linha foi desconectada 
devido à sinalização 
anormal em V.34 fase 4 - 
ativação do canal de 
controle. 

• O sinal não parou dentro de 10 s. 
• Desligue a máquina, e ligue-a de novo. 
• Se o mesmo erro for freqüente, substitua a 

FCU. 

0-85 A linha foi desconectada 
devido à sinalização 
anormal na reinicialização 
do canal de controle V.34. 

• O sinal não parou dentro de 10 s. 
• Desligue a máquina, e ligue-a de novo. 
• Se o mesmo erro for freqüente, substitua a 

FCU. 
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CÓDIGOS DE ERRO 
 

Código Significado Causa/Ação Sugerida 
0-86 A linha foi desconectada 

porque o outro terminal 
solicitou uma velocidade de 
dados usando um MPh que 
não estava disponível na taxa 
de símbolo então selecionada. 

• O outro terminal era incompatível. 
• Peça à outra parte para que entre em contato com o 

fabricante. 

0-87 O canal de controle iniciou após 
um malsucedido canal primário 

• O terminal receptor reinicializou o canal de controle 
porque o recebimento de dados no canal primário 
não foi bem-sucedido. 

• Isso não resulta em uma comunicação de erro. 

0-88 A linha foi desconectada 
porque o PPR foi 
transmitido/recebido 9 vezes 
(default) dentro do mesmo 
quadro ECM. 

• Tente usar uma velocidade de dados mais baixa no 
início. 

• Tente ajustar a configuração do equalizador de 
cabos. 

1-00 Congestionamento de 
documentos 

• Documento inserido incorretamente ou tipo de 
documento inadequado. 
Verifique os componentes e sensores do drive ADF. 

1-01 O tamanho do documento 
excedeu o máximo 

• Tente alterar o tamanho máximo aceitável de 
documentos. 

• Divida o documento em pedaços menores. 
• Verifique os componentes e sensores do drive ADF. 
Referência cruzada 
Tamanho máximo do documento – Chave do scanner 

00, bits 2 e 3 
1-02 Erro de sombreamento 

(Intervalo dos documentos 
originais é curto demais) 

• Verifique os componentes e sensores do drive ADF. 

1-08 Erro de sombreamento (não 
se acende nenhuma 
lâmpada de xenônio) 

• Verifique a conexão da lâmpada de xenônio 
• Substitua a lâmpada de xenônio ou a FCU 

1-10 Papel na linha de 
escaneamento quando a força 
estava ligada. 

• Remova o papel. 
• Verifique o sensor da linha de escaneamento. 

1-17 Congestionamento de 
documentos na área de 
alimentação 

• Elimine quaisquer detritos do atuador do sensor. 
• Verifique os componentes e sensores do drive ADF.. 

1-20 O papel não alcançou a 
saída de fusão no final da 
impressão 

1-21 Papel presente na saída de 
fusão após a impressão 

• Remova o papel. 
• Verifique os componentes e sensores do drive da 

impressora. 

1-30 O papel acabou durante a 
impressão 

1-34 O papel acabou depois da 
impressão 

• Acrescente papel no cassete. 

1-35 Erro do mecanismo de 
erguimento do papel na 1a 
bandeja de papel opcional 

• Verifique os componentes do drive da impressora e 
os sensores da bandeja de papéis opcional. 

1-71 A tampa estava aberta ou o 
cassete foi puxado para fora 
durante a impressão 

• Feche a tampa ou coloque de volta o cassete. 

2-10 O modem não consegue entrar 
no modo tx • Substitua a FCU. 

2-11 Foi recebida a indicação de 
somente uma conexão V.21 • Substitua a FCU. 

 
 
B465 

 
 

4-6 

 
 
SM 



  

C Ó D IG O S  D E  E R R O  
 

Código Significado Causa/Ação Sugerida 
2-12 Irregularidade do re lógio do m odem  •  Substitua a FCU. 

2-13 Erro de in ic ia lização do m odem  •  Desligue a máquina, e ligue-a de novo. 
•  A tualize o m odem  RO M . 
•  Substitua a FCU. 

2-20 C odificação/decodificação anorm al 
(C PU não preparada) 

•  Substitua a FCU. 

2-23 E rro  de com pressão / reconstrução 
do  JB IG  

2-24 Erro JBIG  ASIC  

•  Desligue a máquina, e ligue-a de novo. 
•  Substitua a FC U se o erro  ocorrer com  

freqüência. 

2-25 Erro (BIH ) do erro de reconstrução dos 
dados JBIG  

2-26 Erro de reconstrução dos dados 
JBIG  (E rro do m arcador de 
flu tuação) 

2-27 Erro de reconstrução dos dados 
JBIG  (E rro do m arcador de final) 

2-28 Erro de reconstrução dos dados 
JBIG  (Tem po esgotado) 

•  E rro de dados dos JBIG . 
•  Verifique a função JBIG  do term inal 

rem oto. 
•  Substitua a FCU se o erro ocorrer com  

freqüência. 
 

2-50 A m áquina se re in ic ia liza  por um  erro 
fata l no s is tem a da FC U  

•  Se isto for freqüente, atualize o RO M  ou 
substitua a FCU. 

2-51 A m áquina se re in ic ia liza  por causa 
de um  erro fata l de com un icação  

•  Se isto for freqüente, atualize o RO M  ou 
substitua a FCU. 

2-52 Erro de liberação de recursos de 
m em ória após a com unicação  

Verifique a conexão entre a FCU e a 
placa da NC U. 

3-30 As especificações não com binam  
(capacidade rx) 

•  V erifique as capacidades de recebim ento 
exig idas do outro te rm inal. 

4-00 Um a página levou m ais de  8 m inutos 
para transm itir 

V erifique se é um a linha ru im . 
Tente a com unicação em  um a resolução 
m ais baixa, ou sem  retículas. 
M ude a FC U. 

4-01 A corrente da linha fo i cortada  •  V erifique  o  conector da  linha . 
•  Verifique a conexão entre a FCU e a NCU. 
•  Verifique problem as na linha. 
•  Substitua a FCU ou a NCU . 

4-02 O  outro lado cortou  a  pág ina  
receb ida , po is estava m ais longa do  
que o  lim ite m áx im o  

•  D iv ida a página em  pedaços m enores, 
ou peça ao outro lado para que a lte re 
sua configuração de tam anho m áxim o de 
recebim ento, e então reenvie. 

4-10 A com unicação fa lhou dev ido a um a 
não-com binação do C ódigo ID  
(Rede Fechada) ou  não -
com binação  do  nº te l/C S I (P roteção 
contra conexões erradas) 

•  D e ixe  os C ód igos  ID  com o os  m esm os 
e /ou  program e corretam ente os C S Is, e 
então reenvie. 

•  A  m áquina no outro lado pode estar 
defeituosa. 

5-00 C onstrução dos dados não é 
possível 

5-01 R econstrução dos dados não é 
possível 

5-10 Tem porizador DCR expirado 

•  Substitua a FCU. 
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CÓDIGOS DE ERRO 
 

Código Significado Causa/Ação Sugerida 
5-20 Armazenamento impossível 

devido à falta de memória 
5-21 Estouro de memória 

• Escassez temporária de memória. 
• Teste a memória SAF. 
• Substitua a placa FCU 

5-22 Estouro da tabela do modo 
depois da segunda página 
de um documento 
escaneado 

• Espere pelas mensagens atualmente na 
memória para serem enviadas ou apague 
alguns arquivos da memória. 

5-23 Erro de dados de 
impressão ao imprimir um 
rx substituto ou uma 
mensagem rx 
confidencial 

• Teste a memória SAF. 
• Peça ao outro lado que reenvie a mensagem. 
• Substitua a placa FCU. 

5-24 Estouro de memória depois 
da segunda página de um 
documento escaneado 

• Tente usar uma configuração de resolução 
mais baixa. 

• Espere pelas mensagens atualmente na 
memória para serem enviadas ou apague 
alguns arquivos da memória. 

5-25 Erro de acesso ao arquivo 
SAF 

• Substitua a placa FCU. 

5-30 A tabela do modo para a 
primeira página a ser 
impressa não funcionou 

• Substitua a FCU ou o cartão de memória IC. 

6-00 G3 ECM – tempo esgotado 
de T1 durante o recebimento 
de dados de fax 

6-01 G3ECM-nenhum sinal 
V.21 foi recebido 

6-02 G3 ECM - EOR foi 
recebido 

• Tente ajustar o equalizador do cabo rx. 
• Substitua a FCU ou a NCU. 

6-03 G3 ECM – código V.21 
não padrão recebido 

• O outro terminal pode estar defeituoso. 

6-04 G3 ECM - RTC não detectado • Verifique a conexão da linha. 
• Verifique as conexões da NCU para a FCU. 
• Verifique quanto a uma linha ruim ou um 

terminal remoto defeituoso. 
• Substitua a FCU ou a NCU. 

6-05 G3 ECM – Quadro de dados 
de fax não recebido dentro 
de 18 s após CFR, mas não 
houve falha de linha 

• Verifique a conexão da linha. 
• Verifique as conexões da NCU para a FCU. 
• Verifique quanto a uma linha ruim ou um 

terminal remoto defeituoso. 
• Substitua a FCU ou a NCU. 
• Tente ajustar o equalizador do cabo rx 
Referência cruzada 
• Equalizador do cabo rx – Chave G3 07 (PSTN) 

6-06 G3 ECM – erro de 
codificação/decodificação 

• FCU defeituosa. 
• O outro terminal pode estar defeituoso. 

6-08 G3 ECM - PIP/PIN recebido 
em resposta a PPS.NULL 

• O outro lado apertou Stop durante a 
comunicação. 

• O outro terminal pode estar defeituoso. 
6-09 G3 ECM - ERR recebido • Verifique quanto a uma linha ruidosa. 

• Ajuste os níveis tx das máquinas em 
comunicação. 

• Vide o código 6-05. 
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CÓDIGOS DE ERRO 
 

Código Significado Causa/Ação Sugerida 
6-10 G3 ECM – quadros de 

erros ainda recebidos no 
outro lado após todas as 
tentativas de comunicação 
em 2400 bps 

• Verifique quando a ruído na linha. 
• Ajuste o nível tx (use o parâmetro NCU 01 ou o 

parâmetro dedicado tx para esse endereço). 
• Verifique a conexão da linha. 
• Terminal remoto defeituoso. 

6-11 G3 ECM – impressão 
impossível devido a uma linha 
faltante na codificação MMR 

•  Verifique quanto a problemas no mecanismo da 
impressora. 

6-21 Indicação V.21 detectada 
durante comunicação de 
modem de alta velocidade 

• O outro terminal pode estar defeituoso ou ser 
incompatível. 

6-99 Sinal V.21 não interrompido 
dentro de 6 s 

• Substitua a FCU. 

9-00 Resposta de código PIN por 
causa de um erro SC na 
impressora 

• Repare e elimine o erro do SC 

9-02 Erro de recebimento DMA (PLU) • Substitua a FCU. 
9-03 Erro de ejeção de papel na 

última página (com dados de 
imagem) 9-04 Erro de ejeção de papel na 
última página (sem dados 
de imagem) 

9-05 Erro de ejeção de papel 

• Verifique os componentes e os sensores do 
drive da impressora 

 

9-07 Não-alimentação ou 
congestionamento de papéis 
na entrada do cassete 

9-08 Congestionamento de papéis 
dentro da área de revelação 

9-09 Congestionamento de 
papéis na área de saída da 
fusão 

• Se o problema persistir, substitua a FCU. 

9-10 Detectado fim do toner • Substitua o cartucho. 
9-12 Detectada tampa aberta 

durante a impressão 
• Feche a tampa, ou verifique os sensores da 

tampa. 
9-13 Erro de intertravamento do 

LD 
• Substitua o motor poligonal 
• Substitua a unidade LD 

9-14 Sobreaquecimento da PSU • Verifique o ambiente da máquina 
• Substitua a PSU 

9-17 Falha da unidade de coroa de 
carga 

• Se o problema persistir, substitua a FCU. 

9-20 Falha do diodo de laser 
9-22 Falha da lâmpada de fusão 
9-23 Falha do motor do espelho 

hexagonal 
9-24 Falha do motor principal 

• Se o problema persistir, substitua a FCU. 

9-29 Erro da unidade de 
alimentação 

• Verifique as conexões 
• Substitua a unidade de alimentação ou a FCU 

9-50 Não-alimentação ou 
congestionamento de 
papéis dentro da unidade de 
alimentação de papéis 

• Verifique se é utilizado o tipo de papel 
recomendado. 

• Verifique se as guias de papel estão 
corretamente alinhadas ao papel. 

• Verifique o mecanismo de alimentação de 
papéis na unidade. 
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CÓDIGOS DE ERRO 
 

Código Significado Causa/Ação Sugerida 
9-51 Congestionamento na saída 

de papéis da unidade 
superior de alimentação de 
papéis. 

• Verifique se há uma obstrução no percurso de 
alimentação de papéis. 

• Verifique os mecanismos de alimentação de 
papéis dentro da unidade. 

• Verifique se o sensor está defeituoso. 

9-60 Ocorre erro da impressora 
durante o recebimento 

Se o recebimento substituto for desligado e ocorrer 
um congestionamento de papéis ou um outro erro 
de impressão, a máquina encerrará o 
recebimento. 
• Verifique o mecanismo da impressora. 

9-61 Ocorre estouro da 
memória durante o 
recebimento 

• Verifique o SAF. 

9-80 Alimentação de passagem 
– papel não alimentado ou 
congestionado na entrada 

• Verifique o cilindro e o sensor de registro. 

9-81 Alimentação de passagem – 
o comprimento do papel 
excede o limite máximo (600 
mm) 

• Verifique o mecanismo e os sensores de 
alimentação de papéis. 

9-84 Não-alimentação ou 
congestionamento de papéis 
na entrada do cassete 

• O mesmo que 9-07 

22-00 O comprimento original 
excedeu o comprimento 
máximo de escaneamento 

• Divida o original em algumas páginas. 
• Verifique a resolução utilizada no 

escaneamento. Reduza a resolução do 
escaneamento, se possível. 

• Acrescente memória de página opcional. 

22-01 Estouro de memória no 
recebimento 

• Aguarde que os arquivos na fila sejam 
enviados. 

• Apague arquivos desnecessários da memória. 
• Transfira os arquivos de recebimento 

substitutos para uma outra máquina de fax, se 
a impressora da máquina estiver ocupada ou 
com defeitos. 

• Expanda a memória SAF. 

22-02 Trabalho tx ou rx parado 
devido à desconexão da 
linha no outro lado 

• O trabalho começou normalmente, mas não se 
encerrou normalmente; os dados podem ter 
sido completamente recebidos ou não. 

• Reinicialize a máquina. 

22-04 A máquina não pode 
guardar os dados recebidos 
no SAF 

• Atualize o ROM 
• Substitua a FCU. 

23-00 Tempo esgotado para leitura 
de dados durante a 
construção 

• Reinicialize a máquina. 
• Substitua a FCU 

25-00 O software da máquina se 
reinicializa após a 
ocorrência de um erro fatal 
de transmissão 

• Atualize o ROM 
• Substitua a FCU. 

F0-xx Erro do modem V.34 • Substitua a FCU. 
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CÓDIGOS SC DE FAX 

4.2   CÓDIGOS SC DE FAX 

Os mesmos códigos SC são utilizados para comunicação por fax e para a copiadora 

base. Consulte o item 4.1.2 no manual de serviço para a copiadora base. 
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FUNÇÕES DO NÍVEL DE SERVIÇO 
 

5.   TABELAS DE SERVIÇO 

5.1    FUNÇÕES DO NÍVEL DE SERVIÇO 

5.1.1  COMO ENTRAR E SAIR DO MODO DE SERVIÇO 

Para entrar no modo de serviço do fax: 

1. Garanta que a máquina esteja no modo de espera. 

2. Aperte (^O 1 0 7, e então mantenha 
O apertado por mais de 3 segundos. 
Aparece o menu principal do modo SP. 

3.   Aperte 2 para entrar no modo de serviço de 
fax. 

Para sair do modo de serviço de fax: 

Aperte a tecla 'CANCEL' para sair do modo de serviço. 

 

5.1.2 NÚMERO DA FUNÇÃO 

(1)01.CHAVE DE BITS  

1. Entre no modo de serviço de fax. 

2. Aperte 0 1, e então 'OK'. 
0 – Chaves do Sistema 
1 – Chaves do Scanner 
2 – Chaves da Plotadora 

3 – Chaves de Comunicação 
4 – Chaves G3 
Exemplo 

1. Aperte 0 

2. Navegue pelas chaves de bits. 
Para aumentar o número de chaves de 
bits: Aperte '->' 
Para diminuir o número de chaves de 
bits: Aperte '<-' 

3. Ajuste a chave de bits. 
Exemplo: Para alterar o valor do bit 7, 
aperte 7. 

4. Para ajustar mais chaves de bits, vá 
para o passo 2. 
Para finalizar, aperte 'OK' e depois 
'CANCEL'. 

5. Saia do modo de serviço. 

SERVICE FUNCTION 

01.BIT SW 

1.SCANNER 

3.COMMUNI. 

 

SYS DF  :0000 0000 

BITSW 00:0000 0000 

SYS DF  :0000 0000 

BITSW 00:1000 0000 
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FUNÇÕES DO NÍVEL DE SERVIÇO 

(2) 02. LISTA DE PARÂMETROS 

1. Entre no modo de serviço de fax. 

2. Aperte 0 2 

SERVICE FUNCTION 

02. PARAMETER LIST   <«•  

 

3.  Aperte 'OK'. 

4. Aperte ®. 

 
PARAMETER LIST 

START 

 

(3) 03. CÓDIGO DE ERRO 

1. Entre no modo de serviço de fax. 

2. Aperte 0  3  

SERVICE FUNCTION 

03.ERROR CODE       <•  

 

3.  Aperte 'OK'. 

4. Navegue pelos códigos de erro com 
as teclas de seta 

ERROR CODE 00-00 
JUN 04 22:07 

 

(4) 04. RELATÓRIO DE SERVIÇO 

1. Entre no modo de serviço de fax. 

2. Aperte 0 4. 
SERVICE FUNCTION 

04.SERVICE REPORT   <•  

 

3.  Aperte 'OK'. 

4. Aperte ®. 
SERVICE   REPORT 

START 
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FUNÇÕES DO NÍVEL DE SERVIÇO 

(5 ) 05 . EXC LU SÃ O  DE PR O TO C O LO S  

1. Entre no modo de serviço de fax. 

2. Aperte 0 5 .  

 
 

SERVICE FUNCTION 

05.PROTOCOL DUMP 

 

3.  Aperte 'O K '. 

4. S e lec ione  '1-C O M M U N IC A T IO N ' ou 
'A LL-C O M M U N IC A T IO N S ' com  as  
tec las  de  se ta , e  en tão  aperte 'O K '. 

PROTOCOL DUMP 

1-COMMUNICATION 

  

5. Aperte 

PROTOCOL DUMP ALL-

COMMUNICATIONS 

START 

PROTOCOL   DUMP 

(6 ) 06 . C O N TA D O R  D E 
LE ITU R A /G R A V A Ç Ã O  

1. Entre no modo de serviço de fax. 

2. Aperte 0  6 ,  e  d e p o is  'O K '. 

3. Q ualquer um a das ações: 
V erifique os contado res das  pág inas 
transm itidas, receb idas , escaneadas  e  
im pressas, e  os contadores de  
congestionam entos da  im presso ra  e  do  
scanner- Aperte 0 . 
V erif ique  o  co n ta do r P M  - aperte 1 . 
V e rifique o  contado r do  tone r - aperte 2 . 
Exem plo: Aperte 0 . 

4. P ara  verificar o  contador receb ido , aperte 1 

5. P ara  a lte rar o  conteúdo de um  contador, 
in fo rm e o  novo va lo r, e  depo is  aperte 'O K '. 

6. P a ra  fina liza r, aperte 'C A N C E L'. 

 

SERVICE FUNCTION 

06.COUNTER R/W 

 

    

0 

2 

.COUNTER 

.TONER 

1. PM 

    

0 

2 

TX      1 

SCAN    3 

.RX 

.PRINT 

 

    

:000 0584 RX COUNTER 
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FUNÇÕES DO NÍVEL DE SERVIÇO 

(07) 07. NCU 

1.   Entre no modo de serviço de fax. 

1.   Aperte 0 7. 

3. Aperte 'OK'. 

4. Selecione um item do menu, e depois 
aperte ®. 
0. NCU: 

parâmetros NCU 

1. MODEM: 
teste do MODEM 

2. DTMF: 
Teste DTMF 

3. V8: 
teste V8 

4. V34: 
teste V34 

5. DP: 
Teste de pulso de discagem 

NOTA: somente em modelos NA: 
Antes de alterar o código do país NCU com "0. NCU", você deve 
primeiro configurar a chave do sistema de 15 bits de 2 para 1 

(08) 08. PALAVRAS 

1. Entre no modo de serviço de fax. 

2. Aperte 0 8. 

 
 
 
SERVICE FUNCTION 

0 8.WORDING <•  

 

3.  Aperte 'OK'. 

4. Aperte ® para imprimir a Lista de 
Palavras. WORDING LIST 

START 
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SERVICE 

0 7.NCU 

FUNCTION 

    

0 

2 

.NCU 

. DTMF 

1 

3 

.MODEM 

.V8 

    

4 V34 5 DP 



  

FUNÇÕES DO NÍVEL DE SERVIÇO 

(09) 09. NÚMERO S.S. 

1. Entre no modo de serviço de fax. 
2. Aperte 0 9 

 
 
S E R V I C E    F U N C T I O N  

0 9 . S . S . N O .  < •  
 

3. Aperte 'OK'. 

4. Informe o número do fax da estação de 
serviço que receberá as Chamadas do 
Serviço Automático da máquina. 

5. Aperte 'OK'. 

(10) 10. AJUSTE DE BRANCO 

Isto é o equivalente a SP4-908 (Ajuste Automático SBU). 
Para detalhes, consulte o "Ajuste Padrão de Densidade de Brancos" no Item 
3.13.2 do manual de serviço da copiadora base. 
1.   Entre no modo de serviço de fax. 
1.   Aperte 1 0.    
Aperte 'OK'. 

 
WHITE ADJUST 

 

START 

 

4.   Coloque 10 folhas do novo papel A4 
no vidro de exposição, e feche a 
tampa do cilindro impressor, e 
depois aperte ®. 

 

WHITE ADJUSTING 

 

5.   A máquina ajusta automaticamente a densidade padrão do branco. Se o 
teste for bem-sucedido, o mostrador 

 WHITE ADJUSTING 
OK! ! 

Se o teste for malsucedido, o 
mostrador exibirá "NG!!". 

 

WHITE ADJUSTING 

NG! ! 
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SERVICE FUNCTION 
10.WHITE ADJUST 

exibirá "OK!!". 



  

CHAVES DE BITS 

5.2    CHAVES DE BITS 
 
! AVISO 

Não ajuste uma chave de bits nem use uma configuração descrita como 
"Não utilizada", já que isso pode fazer com que a máquina funcione mal ou 
opere de uma maneira não aceita pelos regulamentos locais. Esses bits 
destinam-se a uso somente em outros países, como o Japão. 

 
NOTA: As configurações default para chaves de bits não estão relacionadas 

neste manual. Consulte a Lista de Parâmetros do Sistema, impressa pela 
máquina. 

5.2.1  CHAVES DO SISTEMA 

Chave do Sistema 00 
Nº FUNÇÃO 

 
COMENTÁRIOS 

 

0,1  Nível de Reinicialização 3: Apaga todos os 
arquivos de dados de imagens guardados na 
memória SAF e os arquivos de comunicações (por 
ex. arquivos RX substitutos). Esta é a 
configuração recomendada quando o SAF 
precisar de liberação. 
Nível de Reinicialização 2: Este nível apaga os 
seguintes itens além dos apagados pelo Nível de 
Reinicialização 3: o próprio número de telefone, 
chaves de bits (excluindo o código do país), 
RTI/TTI/CSI, dados de relatórios, números 
programados de telefone (Quick/Speed/Grupos, 
estação de serviço, etc.), parâmetros NCU, e 
códigos pessoais. O código de país NCU também 
é configurado da mesma forma que o código de 
país da chave de bits (Chave de Bits do Sistema 
0F). 
 
Após apagar, a máquina altera 
automaticamente esses dois bits de volta 
para 0. 

Sem reinicialização: Operação normal 

 
Referência cruzada 
Nível de Reinicialização RAM 1 (reinicialização 
de fábrica): 
Altere os dados do endereço RAM de 400005(H) 
para FF(H), e então desligue e ligue a máquina. 
Além dos itens apagados pelo Nível de 
Reinicialização 2, o relógio, o código do país (o 
código de país default é Japão), as configurações 
de margens de escaneamento e as configurações 
de registro de impressão são apagadas. Para 
ajustar o código do país, você deverá configurar a 
chave do sistema de 15 bits de 2 para 1.
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Reinicializar RAM 
Bit 1 0 Nível de Reinicialização 
 0 0 Sem reinicialização 
 0 1 Nível de Reinicialização 2 
 1 0 Nível de Reinicialização 3 
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CHAVES DE BITS 
 

Chave do Sistema 00 
Nº FUNÇÃO COMENTÁRIOS 
2 Impressão de dados técnicos em 

Diário 
0: Desativada 1: Ativada 

1: Em vez de um código pessoal, o Diário 
relaciona os seguintes dados para cada 
comunicação G3 analógica. 

Por ex. 32 V34 288 M 01   00 03 02 
Primeiro número: taxa de símbolos (apenas 
V.34) Segundo número: Tipo de modem final 
utilizado 
Terceiro número: Taxa de dados finais (por 
exemplo, 288 significa 28.8 KBPS) 
Quarto número: M significa modem EQM./L 
significa nível RX. 
Quinto e sexto número: Dados da qualidade 
da linha. Isto é uma medição da taxa de erros 
ou o nível RX, dependendo da configuração de 
3 bits abaixo. (Um M no relatório indica que é 
uma taxa de erro, e um L indica o nível de RX.) 
A figura da esquerda é o byte alto e a figura da 
direita é o byte baixo (consulte a nota após esta 
tabela, sobre como ler o nível RX). Se medir 
uma taxa de erro, um número maior significa 
mais erros. 
Sétimo número (somente o modo RX): 
Número total de linhas de erro ocorridas 
durante a recepção de não-ECM. Oitavo 
número (somente o modo RX): Número total 
de linhas de erro de burst ocorridas durante a 
recepção de não-ECM. O sétimo e o oitavo 
número são fixados em 00 para registros de 
transmissão e registros de recepção de ECM. 

3 Método de saída de dados de 
qualidade de linha 
0: Medição da taxa de erro durante a 
transmissão de dados de imagem 
1: Nível Rx 

Este bit determina o tipo de dados impressos 
no Diário quando o bit 2 (acima) permite uma 
impressão dos dados técnicos. 

4 Marcas de erros de linha 
0: Desativado    
1: Ativado 

Se este bit for 1, será impressa uma marca na 
borda esquerda da página, em qualquer lugar 
onde ocorrer um erro de linha nos dados. Uma 
linha ruidosa causa esses erros, por exemplo. 

5 Mostrador do parâmetro de 
comunicações 
0: Desativado    
1: Ativado 

É um auxílio para encontrar falhas. O LCD 
exibe os parâmetros-chave (vide a próxima 
página). Normalmente é desativado porque 
cancela o mostrador CSI do usuário. 
Certifique-se de zerar este bit após os testes. 

6 Impressão da lista de 
exclusão de protocolos 
0: Desativado    
1: Ativado 

Utilizada para problemas técnicos de 
comunicação. Mostra o conteúdo dos sinais 
de protocolos de fax transmitidos. Sempre 
zere este bit após os testes. A configuração da 
chave do sistema em 9 do bit 6 determina os 
tipos de comunicação impressos na lista. 
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CHAVES DE BITS 
 

Chave do Sistema 00 
Nº FUNÇÃO COMENTÁRIOS 
7 

 
 
 
 
 

Quantidade de dados excluídos do 
protocolo em uma operação de 
impressão de lista de exclusões de 
protocolo 
0: Até o limite da área de memória para 
exclusão de protocolos 
1: Somente a última comunicação 

Altere este bit para 1 se você quiser uma lista de 
exclusão de protocolos somente da última 
comunicação. 

Como calcular o nível RX relacionado no Diário (quando o bit 2 da chave do sistema 
00 for configurado em 1) 

Exemplo: 32 V34 288 L 01 00 00 00 

Os valores hexadecimais de quatro dígitos (N) depois de L indicam o nível RX. 
O byte alto é dado primeiro, seguido pelo byte baixo. Divida o valor decimal de N por -
16, para obter o nível RX. 

No exemplo acima, o valor decimal de N (=0100[H]) é 256. Assim, o 
nível RX real é 256/-16 = -16 dB. 

Parâmetros de Comunicação 
 

Modo DCS: padrão ITU-T        NSS: Não-padrão G3 
Velocidade do modem 336: 33600 BPS 168: 16800 BPS 

312: 31200 BPS 144: 14400 BPS 
288: 28800 BPS 120: 12000 BPS 
264: 26400 BPS 96: 9600 BPS 
240: 24000 BPS 72: 7200 BPS 
216: 21600 BPS 48: 4000 BPS 
192: 19200 BPS 24: 2400 BPS 

Resolução F: Fina, transmitida a 8 x 15,4 pontos por mm 
D: Detalhe, transmitida a 8 x 7,7 pontos por mm 
S: Padrão, transmitida a 8 x 3,85 pontos por mm 
21: Padrão (200x100 dpi) 
22: Detalhe (200 x 200 dpi) 
24: Fina (200 x 400 dpi) 

Modo de compressão MMR: compressão MMR 
MR: compressão MR 
MH: compressão MH 
JBO: compressão opcional JBIG 
JBB: compressão padrão JBIG 

Modo de comunicação ECM: com ECM 
NML: sem ECM 

Largura e redução A4: A4 (8,3"), sem redução 
Taxa I/O 0:0ms/linha 10:10ms/linha 

2/: 2,5 ms/ linha 20: 20 ms/ linha 
5: 5 ms/ linha 40: 40 ms/ linha 
É exibido "40" quando do recebimento de uma mensagem de 
fax utilizando o protocolo curto AI. 
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CHAVES DE BITS 
 

Chave do Sistema 01 
Nº FUNÇÃO COMENTÁRIOS 
0 Chamada PM 

0: Desativada   1: Ativada 
Esta chave de bit determina se a máquina 
enviará uma Chamada Automática de Serviço 
à estação de serviço quando o horário for PM. 

1 Chamada automática de 
serviço 
0: Desativada   1: Ativada 

Esta chave de bit determina se a máquina enviará 
uma Chamada Automática de Serviço à estação de 
serviço quando ocorrer um erro fatal. 
 
Este bit é alterado para 0 (desativado) 
automaticamente quando a máquina ligar para uma 
máquina sem fax ou para a máquina errada de fax. 
Referência cruzada 
Chave de Comunicação 02 bits 4 e 5 – método de 
prevenção de conexão errada (estação de serviço) 

2-7 Não utilizada Não altere estas configurações. 
 

Chave do Sistema 02 
Nº FUNÇÃO COMENTÁRIOS 
0 Transferência de arquivos 

de memória 
0: Desativada   1: Ativada 

1: Todas as mensagens na memória 
(incluindo mensagens confidenciais RX) são 
enviadas para o número de fax armazenado 
na estação de serviço. Sempre zere este bit 
após a transferência. 
Referência cruzada 
Número da estação de serviço: Função 09 

1-3 Não utilizada Não altere estas configurações. 
4 Reinicialização automática 

(durante a comunicação) 
0: Desativada   1: Ativada 

1: A máquina retorna automaticamente ao 
modo de espera quando uma página levar 
mais do que um determinado tempo para ser 
enviada (a configuração default é 60 minutos). 
Este temporizador pode ser ajustado com 
endereços RAM 4004C0 e 4004C1. 
Referência cruzada 
Endereços de Serviço RAM, item 5.5. 

5 Não utilizada Não altere a configuração. 
6,7 Memória de leitura/gravação por RDS 

Bit 7 6 Configuração 
 0 0 Sempre desativada 
 0 1 Selecionável pelo usuário 
 1 0 Selecionável pelo usuário 
 1 1 Sempre ativada 

(0,0): Todos os sistemas RDS estão sempre 
bloqueados. 
(0,1), (1,0): Normalmente, os sistemas RDS estão 
bloqueados, mas o usuário pode ligar 
temporariamente o RDS, para permitir que ocorram 
operações RDS. O RDS se bloqueará 
automaticamente de novo após um determinado 
tempo, durante o qual é guardado na Chave do 
Sistema 03 (vide abaixo). Note que se ocorrer uma 
operação RDS, O RDS não se desligará até que 
esse limite de tempo tenha expirado. 
(1,1): Um sistema RDS pode acessar a máquina 
em qualquer ocasião. 
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CHAVES DE BITS 
 

Chave do Sistema 03 
Nº FUNÇÃO COMENTÁRIOS 
0-7 Duração do tempo em que o RDS está 

temporariamente ligado quando os bits 6 e 7 
da Chave do Sistema 02 são configurados 
para "Selecionável pelo Usuário" 

00 - 99 horas (BCD). Estes dados valem somente 
se os bits 6 e 7 da Chave do Sistema 02 forem 
configurados para "Selecionável pelo usuário". 
A configuração default é 24 horas. 

 

Chave do Sistema 04 
Nº FUNÇÃO COMENTÁRIOS 
0-2 Não utilizada Não altere estas configurações. 
3 Programação do parâmetro de 

transmissão dedicada 
0: Desativada 1: Ativada 

Configure este bit em 1 antes de alterar 
quaisquer parâmetros de transmissão dedicada. 

4 Não utilizada Não altere a configuração. 
5 Nível de substituição dos kits 

de manutenção 
0: Usuário         1: Serviço 

0: A máquina pede que o usuário substitua as 
peças no kit de manutenção ADF após 45.000 
escaneamentos com o ADF. 
Depois que o usuário substituir as peças, a 
máquina lhe pergunta se foram substituídas ou 
não. Depois que responder que sim, o usuário 
precisa reinicializar o contador do cilindro 
usando as principais ferramentas do operador. 
O contador de substituição é programado nos 
seguintes endereços: 
Contador do kit ADF: 4002D0 a 4002D3(H) 
Consulte o item 5.5 para mais detalhes. 
1: A máquina não pedirá que o usuário 
substitua os kits de manutenção. 

6 Nível de programação CSI 
0: Nível de usuário 1: Nível de 
serviço 

1: Apenas uma função de serviço pode 
programar o CSI. 

7 Modo de programação do tipo de 
linha telefônica 
0: Nível de usuário 1: Nível de 
serviço 

1: Apenas uma função de serviço pode 
programar a seleção do tipo de linha 
telefônica. 

 

Chave do Sistema 05 
Nº FUNÇÃO COMENTÁRIOS 

0-7 Não utilizada  Não altere estas configurações 
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CHAVES DE BITS 
 

Chave do Sistema 06 
Nº FUNÇÃO COMENTÁRIOS 
0 Uso da tecla Stop durante a 

transmissão da memória 
0: Desativada 
1: Ativada 

1: 1: A tecla Stop pode ser utilizada para 
interromper as transmissões de memória. 
Porém, os usuários podem cancelar 
acidentalmente a transmissão em progresso da 
memória de uma outra pessoa. 1-3 Não utilizada Não altere estas configurações. 

4 Uso da tecla Stop durante a 
transmissão da memória 
0: Desativada 
1: Ativada 

1: 1: A tecla Stop pode ser utilizada para interromper 
as transmissões de memória. Após apertar a tecla 
Stop, a mensagem (STOP & CLR FILE?) aparece 
no LCD. 

5-7 Não utilizada Não altere estas configurações. 
 

Chave do Sistema 07  Não utilizada (não altere nenhuma destas configurações) 
Chave do Sistema 08  Não utilizada (não altere nenhuma destas configurações) 

 

Chave do Sistema 09 
Nº FUNÇÃO COMENTÁRIOS 
0 Não utilizada Não altere a configuração. 
1 Inclusão de comunicações no Diário 

quando não houve troca de dados 
de imagem.  
0: Desativada   1: Ativada 

0: O Diário lista as comunicações que 
alcançaram a fase C (mensagem TX/RX) do 
protocolo T.30. 
1: O Diário lista as comunicações que 
alcançaram a fase A (configuração de 
chamada) do protocolo T.30. Inclui telefonemas 

2 Impressão automática de 
relatório de erros 
0: Desativada   1: Ativada 

0: Os relatórios de erros não são impressos. 
1: Os relatórios de erros serão impressos 
automaticamente após todas as falhas de comunicação, 
excluindo a recepção de polling e transmissões imediatas. 

3 Imprime o código de erros no 
relatório de erros 0: Não 1: Sim 

1: Os códigos de erros são impressos nos 
relatórios de erros. 

4 Não utilizada Não altere a configuração. 
5 Relatório de falha de 

energia 
0: Desativada 
1: Ativada 

1: Imprime automaticamente um relatório de falha 
de energia após a energia ser ligada se uma 
mensagem de fax desaparecer da memória 
quando a força foi desligada pela última vez. 

6 Condições para imprimir a lista de 
exclusão de protocolos 
0: Imprime todas as comunicações 
1: Imprime apenas quando há um 
erro de comunicação 

Esta chave funciona somente quando a chave 
do sistema 00 bit 6 for configurada em 1. 
1: Configura este bit em 1 quando desejar 
imprimir uma lista de exclusão de protocolos 
somente para comunicações com erros. 

7 Prioridade dada a vários tipos de 
terminais ID remotos ao imprimir 
relatórios 
0: RTI > CSI > Dial label > Tel. 
Number 
1: Dial label > Tel. number > RTI > 
CSI 

Este bit determina qual conjunto de 
prioridades a máquina usa ao listar os nomes 
de terminais remotos nos relatórios. 
Dial Label: O nome gravado pelo usuário com 
o número de Quick/Speed Dial. 
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CHAVES DE BITS 
 

Chave do Sistema 0A 
Nº FUNÇÃO COMENTÁRIOS 
0-2 Não utilizada Não altere estas configurações 
3 Recepção contínua de polling 

0: Desativada   1: Ativada 
Este recurso permite o polling de uma série 
de estações em um ciclo contínuo. 

4 Discagem no teclado de dez botões 
com o handset fora do gancho 
0: Desativada   1: Ativada 

1: O usuário pode discar no teclado de dez 
botões com o handset fora do gancho. 

5 Discagem no gancho 
0: Desativada  1: Ativada 

0: A discagem no gancho fica desativada. 

6,7 Não utilizada Não altere estas configurações 
 

Chave do Sistema 0B 
Nº FUNÇÃO COMENTÁRIOS 

0,1 Temporizador de reinicialização automática 
Bit 1    0    Configuração temporizador 
0    0    30 segundos 
0    1     1 minutos 
1    0    3 minutos 
1     1     5 minutos 

A máquina retorna ao modo de 
espera quando o temporizador se 
encerrar após a última operação. 

2-7 Não utilizada Não altere estas configurações. 
 

Chave do Sistema 0C 
Nº FUNÇÃO COMENTÁRIOS 
0-2 Não utilizada Não altere estas configurações. 
3 Seleção do tamanho do papel para o 

modo ADF 
0: A4   1: Carta 

Esta chave determina o tamanho original no 
modo ADF, e fixa a largura máxima de 
escaneamento. 

4-7 Não utilizada Não altere estas configurações. 
 

Chave do Sistema 0D 
Nº FUNÇÃO COMENTÁRIOS 
0-2 Não utilizada Não altere estas configurações. 
3 Seleção do tamanho do papel 

para o modo de escaneamento de 
livro 
0: A4   1: Carta 

Esta chave determina o tamanho original no 
modo de escaneamento de livro, e fixa a 
largura máxima de escaneamento. 

4-7 Não utilizada Não altere estas configurações. 
 

Chave do Sistema 0E  Não utilizada (não altere nenhuma destas configurações) 
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CHAVES DE BITS 
 

Chave do Sistema 0F 
Nº FUNÇÃO COMENTÁRIOS 
0-7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Código do país para configurações funcionais 
(Hex) 
00: França 11: EUA 
01: Alemanha 12: Ásia 
02: Reino Unido 13: Não utilizada 
03: Itália 14:Hong Kong 
04: Áustria 15: África do Sul 
05: Bélgica 16: Austrália 
06: Dinamarca 17: Nova Zelândia 
07: Finlândia 18: Cingapura 
08: Irlanda 19: Malásia 
09: Noruega 1A: China 
0A: Suécia 1B: Formosa 
0B: Suíça 1C: Coréia do Sul 
0C: Portugal 20: Turquia 
0D: Holanda 21:Grécia 
0E: Espanha 22: Hungria 
0F: Israel 23: República Tcheca 
10: Não utilizada 24: Polônia 

Este código de país determina as 
configurações de fábrica das chaves de 
bits e os endereços RAM. 
Porém, não tem efeito sobre as 
configurações de parâmetros NCU e 
endereços RAM de parâmetros de 
comunicação. 
Referência cruzada 
Código de país NCU: Função 07, 
parâmetro CC. 
A chave de bit código do país mudará 
automaticamente para o mesmo código 
do país com o código de país NCU 
quando você mudar o código de país 
NCU e sair do modo de serviço. 
Nota: Se for feito o nível de 

reinicialização RAM 1, esta 
chave de bit zera para Reino 
Unido (02) nos modelos 
UE/Ásia e para EUA (11) no 
modelo NA. 

 

Chave do Sistema 10 
Nº FUNÇÃO COMENTÁRIOS 

0-7 Nível de memória de limiar para 
transmissão de memória paralela 

Valor do limiar = N x 64 Kbytes 
N pode ficar entre 00 - (FF(H) 
Configuração Default: 04(H)  = 256 Kbytes 

 

Chave do Sistema 11 
Nº FUNÇÃO COMENTÁRIOS 
0 Posição da impressão TTI 

0: Sobreposta sobre os dados da página 
1: Impresso antes da borda anterior 
dos dados 

Altere este bit para 1 se o TTI sobrepuser 
a impressão de informações que o 
cliente julgue importantes. 

1-3 Não utilizada Não altere estas configurações. 
4 Posição do tempo da impressão 

recebida 
0: Sobreposta sobre os dados da página 
1: Impresso depois da borda posterior 
dos dados 

Altere este bit para 1 se o tempo de 
recepção sobrepuser a impressão de 
informações que o cliente julgue 
importantes. 

5 Tipo preferido de identificação de 
terminais a aparecer nos relatórios 
0: Etiqueta programada na máquina 
1: Número discado 

Altere este bit para 1 se o cliente quiser 
relatórios que sempre mostrem os números 
realmente discados em vez das etiquetas 
programadas. (Se a configuração for 0, o 
relatório exibirá a etiqueta programada se 
houve uma registrada, ou de outro modo o 
número discado). 
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CHAVES DE BITS 
 

Chave do Sistema 11 
Nº FUNÇÃO COMENTÁRIOS 
6 Recepção de memória se não 

houver RTI ou CSI recebido 
0: Recepção desativada 
1: Recepção ativada somente 

quando não houver problema 
com o mecanismo da 
impressora 

A configuração desta chave depende do 
parâmetro do usuário chave 05 bit 1. 
Esta chave      U.P.05 bit 1 
-- 0 : Recepção sempre ativada 
0 1 : Recepção desativada 
1 1 : Recepção ativada somente 

quando não houver problema 
com o mecanismo da 
impressora 

7 Não utilizada Não altere a configuração. 
 

Chave do Sistema 12 
Nº FUNÇÃO COMENTÁRIOS 

0-7 Posição de impressão TTI 
na direção do 
escaneamento principal 

08 a 92 (BCD) mm. Introdução somente de números 
pares. Esta configuração determina a posição de 
início da impressão TTI a partir da borda esquerda 
da página. Se o TTI estiver muito à direita, o 
número do arquivo, que fica no canto superior 
direito da página, pode escondê-lo. 

 
Chave do Sistema 14 - Não utilizada (não altere nenhuma destas configurações) 
Chave do Sistema 13 - Não utilizada (não altere nenhuma destas configurações) 

 
Chave do Sistema 15 
Nº FUNÇÃO COMENTÁRIOS 
0 Não utilizada Não altere esta configuração. 
1 Programação com 

caracteres europeus 
0: Desativada   1: Ativada 

1: O usuário pode programar com 
caracteres europeus (como "ä", "å") para o 
TTI,as etiquetas de Quick Dial, etc. 

2 Altera código de país NCU 
0: Desativada   1: Ativada 

0: A máquina não exibe "c.c." no modo de 
serviço 07: NCU, 0: menu NCU PARA. 

3 Não utilizada Não altere a configuração. 
4 Ajuste automático para o 

horário de verão (apenas NA) 
0: Ajuste manual 
1: Ajuste automático 

1: O relógio é ajustado automaticamente no 
início e no final do horário de verão (em abril 
e em outubro). 

5-7 Não utilizada Não altere estas configurações. 
 
Chave do Sistema 16  Não utilizada (não altere nenhuma destas configurações) 
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CHAVES DE BITS 
 

Chave do Sistema 17 
Nº FUNÇÃO COMENTÁRIOS 
0-2 Não utilizada Não altere estas configurações. 
3 Sinais de tom quando a máquina 

estiver configurada para discagem 
por pulso. 
0: Desativada   1: Ativada 

1: A máquina pode discar sinais de tom. 

4,5 Não utilizada Não altere estas configurações. 
6 Avisa o usuário quando a 

comunicação estiver concluída 
0: Não avisar  1: Avisar 

1: A máquina avisa o usuário com um sinal de 
bip quando a comunicação estiver concluída. 

7 Não utilizada Não altere a configuração. 
 

 
Chave do Sistema 18   Não utilizada (não altere nenhuma destas configurações) 
Chave do Sistema 19   Não utilizada (não altere nenhuma destas configurações) 
Chave do Sistema 1A   Não utilizada (não altere nenhuma destas configurações) 
Chave do Sistema 1B   Não utilizada (não altere nenhuma destas configurações) 
Chave do Sistema 1C   Não utilizada (não altere nenhuma destas configurações) 
Chave do Sistema 1D   Não utilizada (não altere nenhuma destas configurações) 
Chave do Sistema 1E   Não utilizada (não altere nenhuma destas configurações) 
Chave do Sistema 1F   Não utilizada (não altere nenhuma destas configurações) 
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CHAVES DE BITS 

5.2.2 CHAVES DE SCANNER 
 

Chave do Scanner 00 
Nº FUNÇÃO COMENTÁRIOS 
0 MTF 

0: Desativada   1: Ativada 
 

1 Separação texto/foto no 
modo de retícula 
0: Desativada   1: Ativada 

Normalmente mantém este bit em 1 para obter uma 
boa qualidade de retícula. 

2,3 Tamanho máximo 
transmissível de documento 
Bit 3 2 Configuração 
 0 0 600 mm 
 0 1 1200 mm 
 1 0 Não utilizada 
 1 1 Não utilizada 

Funciona somente no modo FAX. 

4 Processamento OR em TX 
imediato e em cópias 
(resolução padrão) 
0: Desativada   1: Ativada 

0: A máquina escaneia o documento em passos de 3,85 
linhas/mm, e depois transmite ou faz cópias. 
1: A máquina escaneia o documento em passos de 7,7 
linhas/mm. Cada par de linhas vai através de 
processamento OR antes da transmissão ou da 
realização de cópias. O toner pode ser utilizado até 
anteriormente, se o processamento OR estiver ativado. 

5-7 Não utilizada Não altere estas configurações. 
 
Chave do Scanner 01   Não utilizada (não altere nenhuma destas configurações) 
Chave do Scanner 02   Não utilizada (não altere nenhuma destas configurações) 
Chave do Scanner 03   Não utilizada (não altere nenhuma destas configurações) 
Chave do Scanner 04   Não utilizada (não altere nenhuma destas configurações) 
Chave do Scanner 05   Não utilizada (não altere nenhuma destas configurações) 
Chave do Scanner 06   Não utilizada (não altere nenhuma destas configurações) 
Chave do Scanner 07   Não utilizada (não altere nenhuma destas configurações) 
Chave do Scanner 08   Não utilizada (não altere nenhuma destas configurações) 
Chave do Scanner 09   Não utilizada (não altere nenhuma destas configurações) 
Chave do Scanner 0A   Não utilizada (não altere nenhuma destas configurações) 
Chave do Scanner 0B   Não utilizada (não altere nenhuma destas configurações) 
Chave do Scanner 0C   Não utilizada (não altere nenhuma destas configurações) 
Chave do Scanner 0D   Não utilizada (não altere nenhuma destas configurações) 
Chave do Scanner 0E   Não utilizada (não altere nenhuma destas configurações) 
Chave do Scanner 0F   Não utilizada (não altere nenhuma destas configurações) 
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CHAVES DE BITS 

5.3.1 CHAVES DA PLOTADORA 
 

Chave da Plotadora 00 
Nº FUNÇÃO COMENTÁRIOS 
0 Marca de separação de 

páginas 
0: Desativada   1: Ativada 

0: Nenhuma marca é impressa. 
1: Se uma página recebida tiver de ser impressa em 
duas folhas, é impresso um asterisco dentro de 
colchetes no canto inferior direito da primeira folha, e 
um "2" dentro de um pequeno quadrado é impresso no 
canto superior direito da segunda folha. Isso ajuda o 
usuário a identificar as páginas que foram divididas. 

1 Repetição de dados quando a 
página recebida for maior do 
que o papel da impressora 
0: Desativada   1: Ativada 

0: A página seguinte continua de onde a página 
anterior parou. 
1: Os últimos 10 mm da página anterior são repetidos 
no alto da página seguinte. 

2-7 Não utilizada Não altere estas configurações. 
 

Chave da Plotadora 01 
Nº FUNÇÃO COMENTÁRIOS 
0 Reinicializa a falha da 

unidade de fusão 
0: Desligada 
1: Ligada (Liberada) 

Quando ocorrer um erro de fusão, configure este bit 
em 1 após reparar o problema. A máquina então 
reinicializa o erro de fusão. Desligue e ligue a 
máquina e este bit ficará zerado. 

1-7 Não utilizada Não altere estas configurações. 
 
Chave da Plotadora 02   Não utilizada (não altere nenhuma destas configurações) 

 

Chave da Plotadora 03 
Nº FUNÇÃO COMENTÁRIOS 
0 Redução do tamanho dos 

dados recebidos 
0: Desativada   1: Ativada 

0: As páginas recebidas são impressas sem redução 
do tamanho. (Limiar de separação de páginas: Chave 
da Plotadora 03, bits 4 a 7) 
1: O tamanho da página recebida é reduzido na 
impressão. (Tamanho máximo reduzível: Chave da 
Plotadora 04, bits 0 a 4) 

1-3 Não utilizada Não altere estas configurações. 
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CHAVES DE BITS 

Chave da Plotadora 03 
Nº FUNÇÃO COMENTÁRIOS 

 

4-7 Limiar de separação de páginas (redução ativada com a chave 03-0 acima) 

Se a página recebida for até x mm mais longa do que o comprimento do papel de 
cópia, a porção excedente não será impressa. Se a página recebida for x mm mais 
longa do que o comprimento do papel de cópia, a porção excedente será impressa 
na página seguinte. O valor de x é determinado por estes quatro bits. 

Valor hex de bits 4 a 7 x (mm) 
0 0 
1 1 

e assim por diante até 
F 15 

Configuração default: 6 mm 

Referência cruzada 
Redução de comprimento Ligado/Desligado: Chave da Plotadora 03, Bit 0 

Chave da Plotadora 04 e 05 
Nº FUNÇÃO COMENTÁRIOS 

 

0-7 Proporções de redução utilizadas para diferentes tamanhos de papel (com a 
redução permitida na chave 03- bit 0 acima) 
Se for permitida redução, os dados serão reduzidos na direção do comprimento 
antes da impressão. 
Estas chaves determinam a proporção de redução máxima para cada tamanho de 
papel. 

Referência cruzada 
Papel utilizado 
A5 de lado/HLT de lado 
Não utilizada 
LT/B5 
A4 
F 
LG 
Não utilizada 
Não utilizada 

Proporção de redução 
0 Desativado 
0 4/3 
1 8/70 
0 12/11 

Chave 04/05 
Bit0 
Bit1 
Bit2 
Bit3 
Bit4 
Bit5 
Bit6 
Bit7 

SW04     SW05  
 0 
 1
 0
 1 
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Chave da Plotadora 06   Não utilizada (não altere nenhuma destas configurações) 
Chave da Plotadora 07   Não utilizada (não altere nenhuma destas configurações) 
Chave da Plotadora 08   Não utilizada (não altere nenhuma destas configurações) 
Chave da Plotadora 09   Não utilizada (não altere nenhuma destas configurações) 
Chave da Plotadora 0A   Não utilizada (não altere nenhuma destas configurações) 
Chave da Plotadora 0B   Não utilizada (não altere nenhuma destas configurações) 
Chave da Plotadora 0C   Não utilizada (não altere nenhuma destas configurações) 
Chave da Plotadora 0D Não utilizada (não altere nenhuma destas configurações) 
Chave da Plotadora 0E Não utilizada (não altere nenhuma destas configurações) 
Chave da Plotadora 0F Não utilizada (não altere nenhuma destas configurações) 
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CHAVES DE BITS 

5.3.2 CHAVES DE COMUNICAÇÃO 
 

Chave de Comunicação 00 
Nº FUNÇÃO COMENTÁRIOS 
0,1 Modos de compressão disponíveis no 

modo de recebimento 
Bit 1 0 Modos 
 0 0 MH somente 
 0 1 MH/MR 
 1 0 MH/MR/MMR 
 1 1 Não utilizada 

Estes bits determinam as capacidades de 
compressão a serem declaradas na fase B 
(handshaking) do protocolo T.30. 

2,3 Modos de compressão disponíveis 
no modo de transmissão 
Bit 3 2 Modos 
 0 0 MH somente 
 0 1 MH/MR 
 1 0 MH/MR/MMR 
 1 1 Não utilizada 

Estes bits determinam as capacidades de 
compressão a serem usadas na transmissão e 
a serem declaradas na fase B (handshaking) do 
protocolo T.30. 

4-7 Não utilizada Não altere estas configurações. 
 

Chave de Comunicação 01 
Nº FUNÇÃO COMENTÁRIOS 
0 ECM 

0: Desligada     1: Ligada 
Se este bit for configurado em 0, o ECM se 
desligará para todas as comunicações. 

1 Não utilizada Não altere a configuração. 
2,3 Método de prevenção de 

conexão errada 
 Bit 3 Bit 2  Configuração 
 0 0 Nenhuma 
 0 1 CSI de 8 dígitos 
 1 0 CSI de 4 dígitos 
 1 1 CSI/RTI 

(0,1) – A máquina desconectará a linha sem enviar 
a mensagem de fax se os últimos 8 dígitos do CSI 
recebido não combinarem com os últimos 8 dígitos 
do número de telefone discado. Isso não funciona 
quando discado manualmente. 
(1,0) – O mesmo que acima, exceto que se 
comparam apenas os últimos 4 dígitos. 
(1,1) - A máquina desconectará a linha sem enviar a 
mensagem de fax, se o outro lado não se identificar 
com um RTI ou um CSI. 
(0,0) – Nada é verificado; a transmissão sempre 
seguirá adiante. 
 
Nota: Esta função não funciona quando a discagem 
é feita de um telefone externo. 

4 Chamada do operador se não 
houver nenhuma resposta a 
NSF/DIS 
0: Desativada   1: Ativada 

Configure este bit em 1 se o usuário estiver 
esperando telefonemas no mesmo número ao qual 
está conectada a máquina. A máquina então alertará 
o usuário caso haja alguma ligação a caminho. 

5 Não utilizada Não altere a configuração. 
6,7 Máximo comprimento disponível 

de página imprimível 
Bit 7 6 Configuração 
 0 0 Sem limites 
 0 1 B4 (364 mm) 
 1 0 A4(297mm) 
 1 1 Não utilizada 

A configuração determinada por estes bits é 
informada ao terminal transmissor na troca de 
protocolos de pré-mensagens (nos quadros 
DIS/NSF). 
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Chave de Comunicação 02 
Nº FUNÇÃO COMENTÁRIOS 
0 Limiar de erro de burst 

0: Baixo      1: Alto 
Caso haja mais linhas de erros consecutivas na 
página recebida do que no limiar, a máquina 
enviará uma resposta negativa. 
Os valores Baixo e Alto do limiar dependem da 
resolução do escaneamento secundário, e são: 
Resolução      100 dpi     200 dpi          400 dpi 
                          3,85 l/mm   7,7 l/mm     15,4 l/mm 
Config. baixas         6           12                 24 
Config. altas            12           24                  48 
Este bit é ignorado se o ECM estiver em uso. 
Este método é ativado somente quando a chave 
02-bit 7 abaixo estiver configurada em 1. 

1 Taxa total aceitável de linhas de 
erros 
0: 5%        1: 10% 

Se a taxa de linhas de erros para uma página exceder o 
coeficiente aceitável, o RTN será enviado para o outro 
lado. Este bit é ignorado se o ECM estiver em uso. 

2 Tratamento de páginas 
recebidas com erros durante a 
recepção de G3 
0: Apagadas da memória sem 
impressão 
1: Impressas 

0: As páginas recebidas com erros não são 
impressas. 

3 Decisão de encerrar a ligação 
quando um código negativo (RTN 
ou PIN) for recebido durante a 
transmissão imediata 
0: Não encerrar 1: Encerrar 

0: A página seguinte será enviada mesmo se RTN 
ou PIN for recebido. 
1: A máquina enviará o DCN e encerrará a ligação 
se encerrar o RTN ou o PIN. 
 
Este bit é ignorado para transmissões de memória 
ou se o ECM estiver em uso. 

4,5 Método de prevenção de 
conexão errada (Chamada 
Automática de Serviço) 
 Bit 3 Bit 2 Configuração 
 0 0 Nenhuma 
 0 1 CSI de 8 dígitos 
 1 0 CSI de 4 dígitos 
 1 1 CSI/RTI 

(0,1) – A máquina desconectará a linha sem enviar 
a mensagem de fax se os últimos 8 dígitos do CSI 
recebido não combinarem com os últimos 8 dígitos 
do número de telefone discado. Isso não funciona 
quando discado manualmente. 
(1,0) – O mesmo que acima, exceto que se 
comparam apenas os últimos 4 dígitos. 
(1,1) - A máquina desconectará a linha sem enviar a 
mensagem de fax, se o outro lado não se identificar 
com um RTI ou um CSI. 
(0,0) – Nada é verificado; a transmissão sempre 
seguirá adiante. 

6 Não utilizada Não altere a configuração. 
7 Erro de burst 

0: Desativada   1: Ativada 
Se esta chave for configurada em 0, o método de 
contagem de erros de burst na chave 02-bit 0 acima 
será desativado, e será utilizado apenas o método 
acima de contagem de linha de erros na chave 02-
bit 1. 
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Chave de Comunicação 03 
Nº FUNÇÃO COMENTÁRIOS 
0-7 Número máximo de 

retransmissões de páginas em 
uma transmissão de memória 

00 - FF (Hex) vezes. 
Esta configuração não é utilizada se o ECM 
estiver ligado. Configuração default - 03(H) 

 
Chave de Comunicação 04   Não utilizada (não altere nenhuma destas configurações) 
Chave de Comunicação 05   Não utilizada (não altere nenhuma destas configurações) 

 

Chave de Comunicação 06 
Nº FUNÇÃO COMENTÁRIOS 
0-5 Não utilizada Não altere estas configurações. 
6 Requisitos de discagem: EUA 

0: Desativada   1: Ativada 
7 Requisitos DTS: Alemanha 

0: Desativada   1: Ativada 

Esta função configura automaticamente estas chaves 
nas configurações exigidas para cada país após 
selecionar um código de país (chave do sistema 0F). 
 

 
Chave de Comunicação 07   Não utilizada (não altere nenhuma destas configurações) 
Chave de Comunicação 08   Não utilizada (não altere nenhuma destas configurações) 
Chave de Comunicação 09   Não utilizada (não altere nenhuma destas configurações) 

 

 
Chave de Comunicação 0A 
Nº FUNÇÃO COMENTÁRIOS 
0 Ponto de retomada da 

transmissão de memória na 
rediscagem 
0: A partir da página de erro 
1: A partir da página 1 

0: A transmissão começa a partir da página em que 
a transmissão falhou na vez anterior. 
1: A transmissão começa a partir da primeira 
página, usando transmissão de memória normal. 

1-6 Não utilizada Não altere estas configurações. 
7 Ligações de emergência 

com 999 
0: Desativada   1: Ativada 

Somente Hong Kong. 
Se este bit estiver em 1, a máquina não permitirá 
que você disque 999 no discador automático. 

 
Chave de Comunicação 0B Não utilizada (não altere nenhuma destas configurações) 
Chave de Comunicação 0C Não utilizada (não altere nenhuma destas configurações) 
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Chave de Comunicaç• ão 0D 
Nº FUNÇÃO COMENTÁRIOS 

0-7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O limiar de memória disponível, 
abaixo do qual a detecção do 
toque (e portanto a recepção 
na memória) está desativada 

00 a FF (Hex), unidade = 2 KB 
(por ex.: 0C(H) = 24 KB) 
Uma página tem cerca de 24 KB. 
A máquina recorre a esta configuração antes de cada 
recepção de fax. Se a memória remanescente ficar 
abaixo deste limiar, a máquina não poderá receber 
mensagens de fax. 
Se esta configuração permanecer em 0, a máquina 
detectará os sinais de toque e entrará no modo de 
recebimento ainda que não haja memória disponível. 
Isso resultará em falha na comunicação. 

 

Chave de Comunicação 0E 
Nº FUNÇÃO COMENTÁRIOS 

0-7 Intervalo mínimo entre as 
tentativas de discagem 
automática 

06 a FF (Hex), unidade = 2 s 
(por ex.: 06(H) = 12s) 
Este valor é o prazo mínimo pelo qual a máquina 
espera antes de discar para o destino seguinte. 

 
Chave de Comunicação 0F Não utilizada (não altere nenhuma destas configurações) 

 

Chave de Comunicação 10 
Nº FUNÇÃO COMENTÁRIOS 

0-7 Transmissão de memória: 
número máximo de tentativas 
de discagem para o mesmo 
destino 

01 - FE (Hex) = 1-254 vezes 

 
Chave de Comunicação 11 Não utilizada (não altere nenhuma destas configurações) 

 

Chave de Comunicação 12 
Nº FUNÇÃO COMENTÁRIOS 
0-7 Transmissão de memória: 

Intervalo entre as tentativas de 
discagem para o mesmo destino 

00 - FF (Hex) = 0 - 255 minutos 

Chave de Comunicação 13 - Não utilizada (não altere nenhuma destas configurações) 
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Chave de Comunicação 14 
Nº FUNÇÃO COMENTÁRIOS 
0 Conversão de polegadas para 

mm durante a transmissão 
0: Desativada (default) 
1: Ativada 

0: A transmissão é feita sempre no formato de polegadas. 
1: Se o outro lado tiver somente resolução baseada em mm, 
a máquina converte os dados escaneados em formato de mm 
antes da transmissão. 

1 Formato polegada/mm 
informado ao outro terminal 
durante a transmissão 
0: Sempre no formato de 
polegadas 
1: Depende do outro 
terminal (default) 

0: A máquina sempre informa ao outro terminal que a 
resolução está no formato de polegadas e transmite 
com o formato de polegadas. 
1: A máquina sempre informa ao outro terminal que a 
resolução está no formato de mm e transmite como 
formato de polegadas se o outro lado tiver somente 
resolução baseada em mm. 
 
Esta configuração é informada ao terminal recebedor 
na troca de protocolos de pré-mensagem (nos 
quadros DCS/NSS). 

2 Não utilizada Não altere a configuração. 
3 Taxa I/O para recepção de 

detalhes 
0: Desligado (Normal) 
1: Ligado (Duplo) 

1: Encurta o tempo de recebimento para comunicação que não 
seja de ECM 
Nota: Na maioria dos casos, esta configuração deverá ser deixada 
em 0. A comunicação falhará se o tempo de aquecimento da fusão 
for maior do que o tempo que leva para receber a imagem 

4 Tempo de resposta positiva 
quando a recepção 
substituída for desativada 
0: Quando o sensor de saída 
da fusão se ligar 
1: Quando todos os dados de 
imagem forem guardados na 
memória 

Esta configuração de chave funciona quando a chave 
de parâmetros do usuário 05 bit 0 estiver configurada 
em 0 (a recepção substituta está desligada). 
0: Os dados não estão guardados na memória SAF. A 
máquina envia a resposta positiva ao outro lado quando 
a borda anterior do papel liga o sensor de saída do 
papel. Isso informa ao outro lado sobre a recepção bem-
sucedida após os dados da imagem recebida já terem 
sido impressos. 
1: Os dados recebidos são guardados na memória SAF. 
A máquina envia a resposta positiva ao outro lado 
quando todos os dados da imagem recebida forem 
guardados na memória SAF. Ela envia a resposta 
positiva com mais antecedência quando esta chave de 
bit está configurada em 0, mas a página não foi 
impressa ainda. 
 
Os dados vão para SAF, como para recepção 
substituta. Contudo, é diferente da recepção substituta, 
como segue: 
• A máquina rejeita todos os sinais de tom recebidos 
quando a impressora estiver com defeito. 
• Os dados de imagens recebidas são guardados na 
memória mesmo que não se receba nenhum 
RTI/CSI. 
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Chave de Comunicação 14 
Nº FUNÇÃO COMENTÁRIOS 
5 Não utilizada Não altere a configuração. 

6,7 Unidade disponível de resolução na qual se 
recebem as mensagens de fax 
Bit 7     Bit 6       Unidade 
   0          0         mm 
   0           1          polegada 
   1           0         mm e polegada (default) 
   1           1         Não utilizada 

Para um melhor desempenho não altere 
as configurações de fábrica. 
 
A configuração determinada por estes 
bits é informada ao terminal transmissor 
na troca de protocolos de pré-
mensagens (nos quadros DIS/NSF). 

 

Chave de Comunicação 15 

Nº FUNÇÃO COMENTÁRIOS 
0,1 Resolução disponível para 

receber mensagens de fax 
Bit 0 1:200x100/8x3,85 
Bit 1  1: 200 x 200/8 x 7,7 
Outros bits: Não utilizada 

Para um melhor desempenho não altere as 
configurações de fábrica. 
A configuração determinada por estes bits é informada 
ao terminal transmissor na troca de protocolos de pré-
mensagens (nos quadros DIS/NSF). 

2-7 Não utilizada Não altere estas configurações. 
 
Chave de Comunicação 16 Não utilizada (não altere nenhuma destas configurações) 
Chave de Comunicação 17 Não utilizada (não altere nenhuma destas configurações) 
Chave de Comunicação 18 Não utilizada (não altere nenhuma destas configurações) 
Chave de Comunicação 19 Não utilizada (não altere nenhuma destas configurações) 
Chave de Comunicação 1ª Não utilizada (não altere nenhuma destas configurações) 

 

Chave de Comunicação 1B 
Nº FUNÇÃO COMENTÁRIOS 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Código de acesso da 
extensão (0 a 7) para 
ligar/desligar o protocolo V.8 
0: Ligado 1: Desligado 

Se o PABX não suportar o procedimento do protocolo 
V.8/V.34, configure um destes bits em "1" para 
desativar V.8. 
Exemplo: Se "0" for o código de acesso PSTN, 
configure o bit 0 em 1. Quando a máquina detectar "0" 
como o primeiro número discado, automaticamente 
desativa o protocolo V.8. (De modo alternativo, se "3" 
for o código de acesso PSTN, configure o bit 3 em 1.) 
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Chave de Comunicação 1C 

Nº FUNÇÃO COMENTÁRIOS 
0 
1 

Código de acesso da 
extensão (8 e 0) para 
ligar/desligar o protocolo V.8 
0: Ligado 
1: Desligado 

Consulte a chave de comunicação 1B. 
Exemplo: Se "8" for o código de acesso PSTN, configure o bit 
0 em 1. Quando a máquina detectar "8" como o primeiro 
número discado, automaticamente desativa o protocolo V.8. 
(Se "9" for o código de acesso PSTN, use o bit 1.) 

2-7 Não utilizada Não altere estas configurações. 
 
Chave de Comunicação 1D Não utilizada (não altere nenhuma destas configurações) 
Chave de Comunicação 1E Não utilizada (não altere nenhuma destas configurações) 
Chave de Comunicação 1F Não utilizada (não altere nenhuma destas configurações) 
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5.3.3 CHAVES G3 
 

Chave G3 00 
Nº FUNÇÃO COMENTÁRIOS 
0,1 Alto-falante do monitor durante a 

comunicação (tx e rx) 
Bit 1      Bit 0   Configuração 
   0          0      Desativada 
   0           1       Até a Fase B 
   1           0      Todo o tempo 
   1           1      Não utilizada 

(0, 0): O alto-falante do monitor fica desativado 
durante toda a comunicação. 
(0,1): O alto-falante do monitor fica ligado até a fase 
B no protocolo T.30. 
(1, 0): Utilizado para testes. O alto-falante do 
monitor fica ligado durante toda a comunicação. 
Certifique-se de reinicializar os bits após os testes. 

2 Alto-falante do monitor 
durante a transmissão de 
memória 
0: Desativado    1: Ativado 

1: O alto-falante do monitor fica ativado durante a 
transmissão de memória. 

3-7 Não utilizada Não altere a configuração. 
 

Chave G3 01 
Nº FUNÇÃO COMENTÁRIOS 
0-3 Não utilizada Não altere estas configurações. 
4 Tamanho do quadro 

DIS 
0: 10 bytes 1: 4 bytes 

1: Os bytes no quadro DIS após o 4º byte não serão 
transmitidos (configure em 1 em caso de problemas 
de comunicação com fax baseados em PC que não 
possam receber os quadros DIS ampliados). 

5 Não utilizada Não altere a configuração. 
6 Transmissão CED/ANSam 

0: Desativada 1: Ativada 
Não altere esta configuração, a menos que o 
problema de comunicação seja causado pela 
transmissão CED/ANSam. 

7 Não utilizada Não altere a configuração. 
 

Chave G3 02 
Nº FUNÇÃO COMENTÁRIOS 
0 Modo de protocolo G30 

utilizado 
0: Padrão e não-padrão 
1: Somente o padrão 

Altere este bit para 1 somente quando o outro lado 
puder se comunicar apenas com máquinas que 
enviam somente quadros T.30 padrão. 
1: Desativa os sinais NSF/NSS (são utilizados na 
comunicação do modo não padrão) 

1-4 Não utilizada Não altere estas configurações. 
5 Uso do histórico de velocidade 

de modem para transmissão 
utilizando Quick/Speed Dials 
0: Desativada 1: Ativada 

0: As comunicações utilizando Quick/Speed Dials sempre 
começam a partir da velocidade mais alta do modem. 
1: A máquina consulta o histórico de velocidade do modem 
para comunicações com a mesma máquina ao determinar 
a velocidade mais adequada para a comunicação atual 

6 Protocolo curto AI 
(transmissão e recepção) 
0: Desativado    1: Ativado 

Consulte o Manual de Tecnologia Básica para 
detalhes sobre o Protocolo Curto AI. 

7 Não utilizada Não altere as configurações. 
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Chave G3 03 
Nº FUNÇÃO COMENTÁRIOS 
0 Número de detecção DIS 

(Contramedida de eco) 
0: 1 
1: 2 

0: A máquina se desligará se receber o mesmo 
quadro DIS duas vezes. 
1: Antes de enviar o DCS, a máquina esperará o 
segundo DIS, causado pelo eco na linha. 

1 Não utilizada Não altere a configuração. 
2 Protocolo V.8 

0: Desativada 
1: Ativada 

0: As comunicações V.8/V.34 não serão possíveis. 
Nota: 
Não configure em 0 a menos que a condição da 
linha esteja sempre ruim o bastante para reduzir a 
velocidade de dados para 14.4 kbps ou menos. 

3 Tamanho do quadro ECM 
0: 256 bytes 
1: 64 bytes 

Mantenha este bit em "0" na maior parte dos 
casos. 

4 Condições de transmissão CTC 
0: modo Ricoh (PPR x 1) 
1: modo ITU-T (PPR x 4) 

Ao usar o ECM, a máquina escolherá uma 
velocidade de modem mais lenta após receber o 
PPR uma vez (modo Ricoh) ou quatro vezes 
(modo ITU-T). Este bit não funciona em V.34 
communications. 5 Velocidade do modem para a 

página seguinte após receber um 
código negativo (RTN ou PIN) 
0: Sem mudança 1: Fallback 

1: A velocidade do modem TX da máquina fará 
o fallback antes de enviar a página seguinte 
caso receba um código negativo. Este bit é 
ignorado se o ECM estiver em uso. 

6 Não utilizada Não altere a configuração. 
7 Detecção de mudança de 

polaridade após o DIS/NSF 
0: Desativada 1: Ativada 

Este bit deverá ser configurado em "1" apenas 
para lidar com problemas de comunicação 
causados por certos tipos de centrais. 

 

Chave G3 04 
Nº FUNÇÃO COMENTÁRIOS 

0-3 Limiar de detecção de 
erros de treinamento 

0 -F (H ex ) : 0 -1 5 b i t s  
Se o número de bits de erros no TCF recebido 
estiver abaixo deste limiar, a máquina informa o 
remetente de que treinamento foi bem-sucedido. 

4-7 Não utilizada Não altere estas configurações. 
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Chave G3 05 
Nº FUNÇÃO COMENTÁRIOS 

0-3 Tx inicial Velocidade de modem 
 Bit 3 2 1 0 Config. (bps) 
 0 0 0 1 2.4 k 
 0 0 1 0 4.8 k 
 0 0 1 1 7.2 k 
 0 1 0 0 9.6 k 
 0 1 0 1 12.0 k 
 0 1 1 0 14.4k 
 0 1 1 1 16.8k 
 1 0 0 0 19.2 k 
 1 0 0 1 21.6k 
 1 0 1 0 24.0 k 
 1 0 1 1 26.4 k 
 1 1 0 0 28.8 k 
 1 1 0 1 31.2 k 
 1 1 1 0 33.6 k 
 Outras configur. 

- 
Não utilizada 

Estes bits configuram a velocidade inicial de arranque 
do modem para transmissão. 
 
Use os parâmetros de transmissão dedicados se você 
precisar mudar isto para destinatários específicos. 
 
Se for selecionada uma velocidade de modem 14.4 
kbps ou inferior, o protocolo V.8 deverá ser desativado 
manualmente. 
 
Referência cruzada 
Protocolo V.8 ligado/desligado – Chave G3 03, bit 2 

4,5 
 

Tipo de modem inicial para 9.6 k 
ou 7.2 kbps. 

 Bit 5 Bit 4 Configuração 
 0  0  V.29 
 0  1  V.17 
 1  0  V.34 
 1  1  Não utilizada 

Estes bits configuram o tipo inicial de modem para 9.6 
e 7.2 kbps, se a velocidade inicial do modem for 
configurada nestas velocidades. 

6,7 Não utilizada Não altere estas configurações. 
 

Chave G3 06 
Nº FUNÇÃO COMENTÁRIOS 

0-3 Rx Inicial  Velocidade do modem 
 Bit 3 2 1 0 Config. (bps) 
 0 0 0 1 2.4 k 
 0 0 1 0 4.8 k 
 0 0 1 1 7.2 k 
 0 1 0 0 9.6 k 
 0 1 0 1 12.0 k 
 0 1 1 0 14.4k 
 0 1 1 1 16.8k 
 1 0 0 0 19.2 k 
 1 0 0 1 21.6k 
 1 0 1 0 24.0 k 
 1 0 1 1 26.4 k 
 1 1 0 0 28.8 k 
 1 1 0 1 31.2 k 
 1 1 1 0 33.6 k 
 Outras configur. 

- 
Não utilizada 

Estes bits configuram a velocidade inicial de arranque 
do modem para recepção. 
 
Use uma configuração mais baixa se altas velocidades 
causarem problemas durante a recepção. 
 
Se for selecionada uma velocidade de modem 14.4 
kbps ou inferior, o protocolo V.8 deverá ser desativado 
manualmente. 
 
Referência cruzada 
Protocolo V.8 ligado/desligado – Chave G3 03, bit 2 

SM 5-29 B465 



  

CHAVES DE BITS 
 

Chave G3 06 
Nº FUNÇÃO COMENTÁRIOS 

4-7 
 

Tipos de modem disponíveis para 
recepção 

 Bit 7 6 5 4 Configuração 
 0 0 0 1 V.27ter  
 0 0 1 0 V.27ter, V .29 
 0 0 1 1 Não 

utilizada 
 

 0 1 0 0 V.27ter, V .29, 
     V.17  
 0 1 0 1 V.27ter, V .29, 
     V.17,V.34  
 Outras configur. - Não utilizada 

A configuração destes bits é utilizada para informar o 
terminal transmissor do tipo de modem disponível para 
a máquina no modo de recepção. 
 
Se V.34 não for selecionada, o protocolo V.8 deverá 
ser desativado manualmente. 
 
Referência cruzada 
Protocolo V.8 ligado/desligado – Chave G3 03, bit 2 

 

Chave G3 07 
Nº FUNÇÃO COMENTÁRIOS 
0,1 Equalizador do cabo PSTN 

(modo tx: Interno) 
Bit 1      Bit 0      Configuração 
   0          0         Nenhuma 
   0           1          Baixa 
   1           0         Média 
   1           1          Alta 

Use uma configuração maior caso haja perda de 
sinal em freqüências mais altas devido ao 
comprimento do fio entre o modem e a central 
telefônica. 
Use os parâmetros de transmissão dedicados para 
destinatários específicos. 
Além disso, tente usar o equalizador de cabos em 
caso de um ou mais dos seguintes sintomas. 
• Erro de comunicação 
• O fallback da velocidade do modem ocorre com 
freqüência. 
Nota: Esta configuração não funciona em 
comunicações V.34. 

2,3 Equalizador do cabo PSTN 
(modo tx: Interno) 
Bit 3      Bit 2      Configuração 
   0          0         Nenhuma 
   0           1          Baixa 
   1           0         Média 
   1           1          Alta 

Use uma configuração maior caso haja perda de 
sinal em freqüências mais altas devido ao 
comprimento do fio entre o modem e a central 
telefônica. 
Além disso, tente usar o equalizador de cabos em 
caso de um ou mais dos seguintes sintomas. 
• Erro de comunicação com códigos de erro como 
0-20, 0-23, etc. 
• O fallback da velocidade do modem ocorre com 
freqüência. 
Nota: Esta configuração não funciona em 
comunicações V.34 

4 Equalizador do cabo PSTN 
(V.27ter, V.29, V.33/V.17, V.8 
modo rx: Externo) 
0: Desativado 1: Ativado 

Mantenha este bit em "1" na maior parte dos casos. 

5-7 Não utilizada Não altere estas configurações. 
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Chave G3 08 
Nº FUNÇÃO COMENTÁRIOS 
0,1 Equalizador do cabo PABX 

(modo tx: Interno) 
Bit 1      Bit 0      Configuração 
   0          0         Nenhuma 
   0           1          Baixa 
   1           0         Média 
   1           1          Alta 

Use uma configuração maior caso haja perda de 
sinal em freqüências mais altas devido ao 
comprimento do fio entre o modem e a central 
telefônica. 
Use os parâmetros de transmissão dedicados para 
destinatários específicos. 
Além disso, tente usar o equalizador de cabos em 
caso de um ou mais dos seguintes sintomas. 
• Erro de comunicação 
• O fallback da velocidade do modem ocorre com 
freqüência. 
Nota: Esta configuração não funciona em 
comunicações V.34. 

2,3 Equalizador do cabo PABX 
(modo tx: Interno) 
Bit 3      Bit 2      Configuração 
   0          0         Nenhuma 
   0           1          Baixa 
   1           0         Média 
   1           1          Alta 

Use uma configuração maior caso haja perda de 
sinal em freqüências mais altas devido ao 
comprimento do fio entre o modem e a central 
telefônica. 
Além disso, tente usar o equalizador de cabos em 
caso de um ou mais dos seguintes sintomas. 
• Erro de comunicação com códigos de erro como 
0-20, 0-23, etc. 
• O fallback da velocidade do modem ocorre com 
freqüência. 
Nota: Esta configuração não funciona em 
comunicações V.34 

4 Equalizador do cabo PSTN 
(V.27ter, V.29, V.33/V.17, V.8 
modo rx: Externo) 
0: Desativado 1: Ativado 

Configure este bit em 0 quando a qualidade 
da linha estiver boa. (por ex.: um PABX 
digital) 

5-7 Não utilizada Não altere estas configurações. 
 
Chave G3 09 Não utilizada (não altere nenhuma destas configurações) 

 

Chave G3 0A 
Nº FUNÇÃO COMENTÁRIOS 
0,1 Queda máxima permissível do 

portador durante a recepção 
de dados de imagem 
Bit 1      Bit 0      Valor (ms) 
   0           0          200 
   0            1           400 
   1            0          800 
   1           1          Não utilizada 

Estes bits configuram o tempo de queda aceitável 
do portador do modem. 
Tente usar uma configuração mais longa se 
ocorrer com freqüência o código de erro 0-22. 

2 Operação de queda da 
portadora da recepção. 
0: Continuar a recepção 
1: Desconectar a linha 

Este bit decide o que a máquina faz em caso de uma 
queda de portadora nos dados de imagem. 

3 Não utilizada Não altere a configuração. 
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Chave G3 0A 
Nº Função Comentários 
4 Intervalo máximo permissível do 

quadro durante a recepção de 
dados de imagem 
0 :  5 s  1: 13s 

Este bit configura o intervalo máximo entre os 
sinais EOL (fim de linha) do outro lado. 
Tente usar uma configuração mais longa se 
ocorrer com freqüência o código de erro 0-21. 

5 Não utilizada Não altere a configuração. 
6 Tempo de reconstrução para a 

primeira linha no modo de 
recepção 
0: 6s 1: 12s  

Quando o terminal remetente for controlado por um 
computador, pode haver um atraso para receber 
dados de páginas após a máquina local aceitar os 
dados de configuração e enviar o CFR. Isso não 
inclui a recomendação T.30. Mas se ocorrer este 
atraso, configure este bit em 1 para dar mais tempo à 
máquina remetente para enviar os dados. 
Vide código de erro 0-20. 
Recomendação ITU-T T.30: a primeira linha deverá 
vir dentro de 5 s do CFR. 

7 Não utilizada Não altere a configuração. 
 

Chave G3 00 (somente a Europa) 
Nº FUNÇÃO COMENTÁRIOS 
0 Requisitos de protocolo: Europa 

0: Desativado 1: Ativado 
Programe estas chaves de bit manualmente 
para cumprir os requisitos locais. 

1 Requisitos de protocolo: Espanha 
0: Desativado 1: Ativado 

 
 

2 Requisitos de protocolo: Alemanha 
0: Desativado 1: Ativado 

 
 

3 Requisitos de protocolo: França 
0: Desativado 1: Ativado 

 
 

4 Requisitos de PTT: Alemanha 
0: Desativado 1: Ativado 

 
 

5-7 Não utilizada Não altere estas configurações. 

 
Chave G3 0C Não utilizada (não altere nenhuma destas configurações) 
Chave G3 0D Não utilizada (não altere nenhuma destas configurações) 
Chave G3 0E Não utilizada (não altere nenhuma destas configurações) 
Chave G3 0F Não utilizada (não altere nenhuma destas configurações) 
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5.3   PARÂMETROS NCU 

As tabelas abaixo fornecem os endereços RAM e as unidades de cálculo de 
parâmetros que a máquina utiliza para detecção do sinal de toque e a discagem 
automática. São também fornecidas as configurações de fábrica para cada país. A 
maioria delas deverá ser alterada por leitura/gravação do RAM (Função 06-0), mas 
algumas podem ser alteradas utilizando a programação dos Parâmetros NCU 
(Função 07-0). Se puder ser utilizada a Função 07-0, isto será indicado na coluna 
Observações. O RAM é programado no código hex, a menos que (BCD) esteja 
incluído na coluna Unidade. 

 

Endereço Função Unidade Observações 
401400 Código do país para Parâmetros NCU 

  
  
  
  
  
  
  

Use o Hex para programar o código do 
país diretamente no endereço, ou use o 
valor decimal para programá-lo usando a 
Função 07-0 (parâmetro C.C.). 
N o t a :  A p e n a s  o  m o d e l o  N A . V o c ê  t e r á  d e  
c o n f i g u r a r  a  c h a v e  d o  s i s t e m a  1 5  b i t  2  e m  
1  a n t e s  d e  t e n t a r  a l t e r a r  o  c ó d i g o  d o  p a í s  
N C U . 

  País Decimal          Hex 
  França 00                  00 
  Alemanha 01                  01 
  Reino Unido 02                  02 
  Itália 03                  03 
  Áustria 04                  04 
  Bélgica 05                  05 
  Dinamarca 06                  06 
  Finlândia 07                  07 
  Irlanda 08                  08 
  Noruega 09                  09 
  Suécia 10                  0A 
  Suíça 11                  0B 
  Portugal 12                  0C 
  Holanda 13                  0D 
  Espanha 14                  0E 
  Israel 15                  0F 
  EUA 17                  11 
  Ásia 18                  12 
  Hong Kong 20                  14 
  África do Sul 21                  15 
  Austrália 22                   16 
  Nova Zelândia 23                   17 
  Cingapura 24                   18 
  Malásia 25                   19 
  China 26                  1A 
  Formosa 27                   1B 
  Coréia do Sul 28                  1C 
  Turquia 32                  20 
  Grécia 33                  21 
  Hungria 34                  22 
  Rep. Tcheca 35                 23 
  Polônia 36                  24 
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Endereço Função Unidade Observações 
401401 Tempo de detecção da corrente de 

linha 
401402 Tempo de espera da corrente de linha 
401403 Tempo de detecção da queda da 

corrente de linha 

20 ms A detecção da corrente 
de linha está desativada. 
A corrente de linha não 
será detectada se 
401401 contiver FF. 

401404 Limite superior da freqüência de tom 
de discagem PSTN (byte alto) 

401405 Limite superior da freqüência de tom 
de discagem PSTN (byte baixo) 

401406 Limite inferior da freqüência de tom de 
discagem PSTN (byte alto) 

401407 Limite inferior da freqüência de tom de 
discagem PSTN (byte baixo) 

Hz(BCD) Se ambos os endereços 
contiverem FF(H), a 
detecção do tom será 
desativada. 
Vide Nota 7 

401408 Tempo de detecção do tom de 
discagem PSTN 

401409 Tempo de reinicialização do tom de 
discagem PSTN (BAIXO) 

40140A Tempo de reinicialização do tom de 
discagem PSTN (ALTO) 

40140B Tempo de tom contínuo do tom de 
discagem PSTN 

40140C Tempo de queda permissível do tom 
de discagem PSTN 

20 ms Se 401408 contiver FF(H), 
a máquina pausa pelo 
tempo de pausa 
(endereço 
40140D/40140E). 
 
Itália: Vide Nota 2 e 7 

40140D Intervalo de espera PSTN (BAIXO) 
40140E Intervalo de espera PSTN (ALTO) 

20 ms Vide Nota 7 

40140F Tempo de detecção do tom de volta 
de toque PSTN 

20 ms A detecção será desativada 
se isto contiver FF. 

401410 Tempo de detecção desligada do tom 
de volta de toque PSTN 

 

401411 Tempo de detecção do PSTN para 
período silencioso após a detecção do 
tom de volta do toque (BAIXO) 

 

401412 Tempo de detecção do PSTN para 
período silencioso após a detecção do 
tom de volta do toque (ALTO) 

20 ms 

 

401413 Limite superior da freqüência do toque 
de ocupado PSTN (byte alto) 

401414 Limite superior da freqüência do toque 
de ocupado PSTN (byte baixo) 

Hz (BCD) Se ambos os endereços 
contiverem FF(H), a 
detecção do tom será 
desativada. 

401415 Limite inferior da freqüência do 
toque de ocupado PSTN (byte alto) 

401416 Limite inferior da freqüência do toque 
de ocupado PSTN (byte baixo) 

Hz(BCD) Se ambos os endereços 
contiverem FF(H), a 
detecção do tom será 
desativada. 

401417 Limite superior da freqüência de tom 
de discagem PABX (byte alto) 

401418 Limite superior da freqüência de tom 
de discagem PABX (byte baixo) 

Hz (BCD) Se ambos os endereços 
contiverem FF(H), a 
detecção do tom será 
desativada. 

401419 Limite inferior da freqüência de tom de 
discagem PABX (byte alto) 

40141A Limite inferior da freqüência de tom de 
discagem PABX (byte baixo) 

Hz (BCD) Se ambos os endereços 
contiverem FF(H), a 
detecção do tom será 
desativada. 
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Endereço Função Unidade Observações 
40141B Tempo de detecção do tom de 

discagem PABX 

40141C Tempo de reinicialização do tom de 
discagem PABX (BAIXO) 

40141D Tempo de reinicialização do tom de 
discagem PABX (ALTO) 

40141E Tempo de tom contínuo do tom de 
discagem PABX 

40141F Tempo de queda permissível do tom 
de discagem PABX 

Se 40140B contiver FF(H), 
a máquina pausa pelo 
tempo de pausa (401420 
/ 401421). 

401420 Intervalo de espera PABX (BAIXO) 
401421 Intervalo de espera PABX (ALTO) 

20 ms 

 

401422 Tempo de detecção do tom de volta 
de toque PABX 

401423 Tempo de detecção desligada do tom 
de volta de toque PABX 

20 ms Se ambos os endereços 
contiverem FF(H), a 
detecção do tom será 
desativada. 

401424 Tempo de detecção do PABX para 
período silencioso após a detecção do 
tom de volta do toque (BAIXO) 

20 ms Se ambos os endereços 
tiverem FF(H), a detecção do 
tom será desativada. 

401425 Tempo de detecção do PABX para 
período silencioso após a detecção do 
tom de volta do toque (ALTO) 

20 ms Se ambos os endereços 
tiverem FF(H), a detecção do 
tom será desativada. 

401426 Limite superior da freqüência do toque 
de ocupado PABX (byte alto) 

401427 Limite superior da freqüência do toque 
de ocupado PABX (byte baixo) 

Hz (BCD) Se ambos os endereços 
contiverem FF(H), a 
detecção do tom será 
desativada. 

401428 Limite inferior da freqüência do 
toque de ocupado PABX (byte 
alto) 401429 Limite inferior da freqüência do toque 
de ocupado PABX (byte baixo) 

Hz(BCD) Se ambos os endereços 
contiverem FF(H), a 
detecção do tom será 
desativada. 

40142A Tempo LIGADO de toque ocupado: faixa 1 
40142B Tempo DESLIG. de toque ocupado: faixa 1 
40142C Tempo LIGADO de toque ocupado: faixa 2 
40142D Tempo DESLIG. de toque ocupado: faixa 2 
40142E Tempo LIGADO de toque ocupado: faixa 3 
40142F Tempo DESLIG. de toque ocupado: faixa 3 
401430 Tempo LIGADO de toque ocupado: faixa 4 
401431 Tempo DESLIG. de toque ocupado: faixa 4 
401432 Tempo de detecção do tom contínuo 

do tom de ocupado 

20 ms  

401433 Tolerância do tempo do estado de sinal de tom ocupado para todas as faixas, e 
número de ciclos exigidos para detecção (uma configuração de 4 ciclos significa 
que LIGA-DESLIGA-LIGA ou DESLIGA-LIGA-DESLIGA deverão ser detectados 
duas vezes). 
Tolerância (±) 
Bit 1 0 
 0 0 75% Os bits 2 e 3 deverão ser sempre 
 0 1 50% mantidos em 0. 
 1 0 25% 
 1 1 12.5% 
 
Bits 7, 6, 5, 4: número de ciclos necessários para detecção de cadência 
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Endereço Função Unidade Observações 
401434 Limite superior da freqüência de tom 

de discagem internacional (byte alto) 
401435 Limite superior da freqüência de tom 

de discagem internacional (byte baixo) 

Hz(BCD) Se ambos os endereços 
contiverem FF(H), a 
detecção do tom será 
desativada. 

401436 Limite inferior da freqüência de tom de 
discagem internacional (byte alto) 

401437 Limite inferior da freqüência de tom de 
discagem internacional (byte baixo) 

Hz (BCD) Se ambos os endereços 
contiverem FF(H), a 
detecção do tom será 
desativada. 

401438 Tempo de detecção do tom de 
discagem internacional 

401439 Tempo de reinicialização do tom de 
discagem internacional (BAIXO) 

40143A Tempo de reinicialização do tom de 
discagem internacional (ALTO) 

40143B Tempo de tom contínuo do tom de 
discagem internacional 

40143C Tempo de queda permissível do tom 
de discagem internacional 

Se 401438 contiver FF(H), 
a máquina pausa pelo 
tempo de pausa (40143D 
/ 40143E). 
 
Bélgica: Vide Nota 2. 

40143D Intervalo de espera de discagem 
internacional (BAIXO) 

40143E Intervalo de espera de discagem 
internacional (ALTO) 

20 ms 

 

40143F Limite de freqüência superior de tom 
de discagem doméstica (ALTO) 

401440 Limite de freqüência superior de tom 
de discagem doméstica (BAIXO) 

Hz (BCD) Se ambos os endereços 
contiverem FF(H), a 
detecção do tom será 
desativada. 

401441 Limite de freqüência inferior de tom de 
discagem doméstica (ALTO) 

401442 Limite de freqüência inferior de tom de 
discagem doméstica (BAIXO) 

Hz (BCD) Se ambos os endereços 
contiverem FF(H), a 
detecção do tom será 
desativada. 

401443 Tempo de detecção do tom de 
discagem doméstica 

401444 Tempo de reinicialização do tom de 
discagem doméstica (BAIXO) 

401445 Tempo de reinicialização do tom de 
discagem doméstica (ALTO) 

Se 401443 contiver FF, a 
máquina pausa pelo 
tempo de pausa (401448 
/ 401449). 

401446 Tempo de tom contínuo do tom de 
discagem doméstica 

401447 Tempo de queda permissível do tom 
de discagem doméstica 

401448 Intervalo espera disc. doméstica (BAIXO) 

401449 Intervalo espera disc. doméstica (ALTO) 

20 ms 

 

40144A Tempo entre abertura ou fechamento 
do relé DO e abertura do relé OHDI 

1 ms Vide Notas 3, 6 e 7. 
Função 07-0 
(parâmetro 11). 

40144B Tempo de interrupção da discagem de 
pulsos 

1 ms Vide Notas 3 e 7. 
Função 07-0 
(parâmetro 12). 

40144C Tempo de execução da discagem de 
pulsos 

1 ms Vide Notas 3 e 7. 
Função 07-0 
(parâmetro 13). 

40144D Não utilizada Não altere a configuração. 
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Endereço Função Unidade Observações 
40144E Pausa mínima entre os 

algarismos discados (modo de 
discagem de pulsos) 

Vide Notas 3 e 7. 
Função 07-0 
(parâmetro 15). 

40144F Tempo de espera ao informar-se 
uma pausa no painel de operações 

20 ms 

Função 07-0 (parâmetro 
16). Vide nota 7 

401450 Tempo de tom DTMF ligado Função 07-0 (parâmetro 
17). Vide nota 7 

401451 Tempo de tom DTMF desligado 

1 ms 

Função 07-0 (parâmetro 
18). Vide nota 7 

401452 Nível de atenuação de tons de 
sinais DTMF na discagem 

-dBmx0.5 Função 07-0 (parâmetro 
19). Vide notas 5 e 7 

401453 Diferença do valor de atenuação de 
tons entre tom de alta freqüência e 
tom de baixa freqüência em sinais 
DTMF 

-dBmx0.5 Função 07-0 (parâmetro 
20). A configuração deve 
estar abaixo de -5dBm, e 
não deverá exceder a 
configuração em 401452h 
acima. 
Vide Notas 5 e 7. 

401454 PSTN: nível de atenuação de tons 
DTMF após a discagem 

-dBmx0.5 Função 07-0 (parâmetro 
21). Vide nota 5 

401455 ISDN: nível de atenuação de tons 
DTMF após a discagem 

-dBmx0.5 Vide Nota 5 

401456 Não utilizada Não altere a configuração. 
401457 Tempo entre 40144Dh (Parâmetro 

NCU 14) e 40144Eh (Parâmetro 
NCU 15) 

1 ms  

401458 Não utilizada Não altere a configuração. 
401459 Tempo de aterramento (modo de início 

de aterramento) 
20 ms O relé Gs fica fechado 

neste intervalo. 
40145A Tempo de interrupção (modo de início 

flash) 
1 ms O relé Gs fica aberto 

neste intervalo. 
40145B Código de acesso de discagem 

internacional (Alto) 
40145C Código de acesso de discagem 

internacional (Baixo) 

BCD Para um código de 100: 
40145B-F1 40145C-00 

40145D Tempo de pausa de acesso PSTN 20 ms Este tempo é esperado 
para cada introdução de 
pausa após o código de 
acesso PSTN. Se este 
código contiver FF[H], será 
utilizado o tempo de pausa 
guardado no endereço 
40144F. No Reino Unido: 
Não configure um número 
maior do que 7. 

40145E Nível de detecção de tom de 
progresso, e indicadores de ativação 
da detecção de cadência 

Bits 7-3: Não utilizada 
Bits 2-0: Vide Nota 2. 

40145F 
a 401464 

Não utilizada Não altere estas configurações. 
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Endereço Função Unidade Observações 
401465 Prefixo de cham ada de longa d is tância 

(ALTO ) 
BCD Para um  código de 0: 

4 0 1 4 6 5 - F F  4 0 1 4 6 6 - F 0  

401466 Prefixo de cham ada de longa d is tância 
(BA IXO ) 

BCD  

401467 a 
401468 

Não utilizada N ão altere estas configurações. 

401469 Toque distintivo Hex 0 0 (H ): D E S L IG A , 0 1 (H ): L IG A  
40146ª Tem po m ínim o desligado do toque 

d istintivo 
1 ms  

40146B  Tem po m áxim o de um  ciclo do toque 
d istintivo 

20 m s 
± 20 
m s 

 

40146C 
a 401471 

Não utilizada N ão altere estas configurações. 

401472 Freqüência de s inal de toque 
aceitável: fa ixa 1, lim ite superio r 

Função 07-0 
(parâm etro 02). 
V ide N ota 7. 

401473 Freqüência de s inal de toque 
aceitável: fa ixa 1, lim ite in fe rio r 

1 0 0 0 /N (H z )  

Função 07-0 
(parâm etro 03). 
V ide N ota 7. 

401474 Freqüência de s inal de toque 
aceitável: fa ixa 2, lim ite superio r 

Função 07-0 
(parâm etro 04). 
V ide N ota 7. 

401475 Freqüência de s inal de toque 
aceitável: fa ixa 2, lim ite in fe rio r 

1 0 0 0 /N (H z )  

Função 07-0 
(parâm etro 05). 
V ide N ota 7. 

401476 N úm ero de toques até a 
detecção de um a cham ada  

1 Função 07-0 
(parâm etro 06). 
A  configuração não 

deverá ser zero 
V ide N ota 7. 

401477 D uração m ínim a exig ida do prim eiro 
toque  

20 m s V ide N otas 4 e 7. 
Função 07-0 (parâm etro 
07). 

401478 D uração m ínim a exig ida do segundo 
toque e dos seguintes  

20 m s Função 07-0 
(parâm etro 08). 
V ide N ota 7. 

401479 Tem po de re in ic ia lização da 
detecção do sinal de toque (BAIXO) 

20 m s Função 07-0 
(parâm etro 09). 
V ide N ota 7. 

40147ª Tem po de re in ic ia lização da 
detecção do sinal de toque (ALTO ) 

20 m s Função 07-0 
(parâm etro 10). 
V ide N ota 7. 

40147B a 
401480  

Não utilizada N ão altere as configurações. 

401481 In te rvalo entre a d iscagem  do ú ltim o 
algarism o e a m udança do  re lé O h 
para  o  te lefone ex terno  ao  d iscar do  
pa ine l de  operações no  m odo 
handset. 

20 m s C onfiguração de fábrica: 
500 m s 
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Endereço Função Unidade Observações 
401482 Bits 0 e 1 – Tempo de detecção do handset fora do 

gancho 
Bit 1 0 Configuração 
 0 0 200 ms 
 0 1 800 ms 
Outro  Não utilizada 
 
Bits 2 e 3 - Tempo de detecção do handset no gancho 
Bit 3 2 Configuração 
 0 0 200 ms 
 0 1 800 ms 
Outro  Não utilizada 
 
Bits 4 a 7 - Não utilizada 

 

401483 a 
4014A4 

Não utilizada Não altere estas configurações. 

4014A5 Tempo de detecção do CED 20 ms 
±20ms 

C onfiguração de fábrica: 
200 ms 

4014A6 
to 4014 

AA 

Não utilizada Não altere estas configurações. 

4014AB Tempo de CNG ligado C onfiguração de fábrica: 
500 ms 

4014AC Tempo de CNG desligado 

20 ms 

C onfiguração de fábrica: 
200 ms 

4014AD Número de ciclos de CNG 
necessários para detecção 

 Os dados são codificados 
da mesma forma que o 
endereço 401433. 

4014AE Não utilizada Não altere as configurações. 
4014AF Limite superior aceitável da 

freqüência de detecção (800Hz) do 
tom do protocolo curto AI (byte alto) 

4014B0 Limite superior aceitável da freqüência 
de detecção (800Hz) do tom do 
protocolo curto AI (byte baixo) 

Hz(BCD) Se ambos os endereços 
contiverem FF(H), a 
detecção do tom será 
desativada. 

4014B1 Limite inferior aceitável da 
freqüência de detecção (800Hz) do 
tom do protocolo curto AI (byte alto) 

4014B2 Limite inferior aceitável da freqüência 
de detecção (800Hz) do tom do 
protocolo curto AI (byte baixo) 

Hz(BCD) Se ambos os endereços 
contiverem FF(H), a 
detecção do tom será 
desativada. 

4014B3 Tempo de detecção para o tom de 
protocolo curto AI de 800 Hz 

20 ms C onfiguração de fábrica: 
360 ms 

4014B4 PSTN: nível Tx do modem -dBm Função 07-0 
(parâm etro 01). 
V ide N ota 7. 

4014B5 
a 

4014B6 

Não utilizada Não altere estas configurações. 

4014B7 PABX: nível Tx do modem -dBm  
4014B8 a 
4014BC 

Não utilizada Não altere estas configurações. 
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Endereço Função Unidade Observações 
4014BD Nível de ligação do modem (Nível de 

detecção de sinais de entrada) 
-37-0.5N 
(dBm) 

 

4014BE 
a 4014C6 

Não utilizada Não altere estas configurações. 

4014C7 Bits 0 a 3 - Não utilizada. 
Bit 4 – exclusão de protocolos V.34   0: Simples, 1: Detalhada (default) 
Bits 5 a 7 - Não utilizada. 

4014C8 
a 4014D9 

Não utilizada Não altere as configurações. 

4014DA Temporizador T.30 T1 1 s Vide a Nota 7. 
4014DB a 
4014DF 

Não utilizada Não altere estas configurações. 

4014E0 
bit 3 

Tempo de espera máximo 
para postagem de 
mensagens 

0: 12 s 
1:  30s  

1: Tempo de espera 
máximo para postagem de 
mensagens. 
(EOP/EOM/MPS) podem 
ser alterados para 30 s. 
Altere este bit para "1" 
caso ocorram 
freqüentes erros de 
comunicação durante a 
recepção de V.17. 

NOTAS 

1. Se não for necessária nenhuma configuração, guarde FF no endereço. 

2. Somente Itália e Bélgica 

 
Endereço RAM 40145E: os quatro bits inferiores têm o seguinte 
significado. 
Bit 2 - 1: Detecção de cadência de tom de discagem internacional 
ativada (Bélgica) 
Bit 1 - Não utilizada 
Bit 0 - 1: Detecção de cadência de tom de discagem PSTN ativada 
(Itália) 
 
Se o bit 0 ou o bit 2 for configurado em 1, serão alteradas as funções dos 
seguintes endereços RAM. 
401408 (se o bit 0 = 1) ou 401438 (se o bit 2 = 1): tolerância para a duração do 
estado ligado e desligado (%), e número de ciclos necessários para detecção, 
codificado como endereço 401433. 
40140B (se o bit 0 = 1) ou 40143B (se o bit 2 = 1): tempo ligado, código hex 
(unidade = 20 ms) 
40140C (se o bit 0 = 1) ou 40143C (se o bit 2 = 1): tempo desligado, código hex 
(unidade = 20 ms) 

3. Os parâmetros de discagem de pulso (endereços 40144A a 40144F) são os 
valores para 10 pps. Se forem utilizados 20 pps, a máquina compensa 
automaticamente. 

4. O primeiro toque pode não ser detectado até 1 a 2,5 comprimentos de onda 
após o tempo especificado por este parâmetro. 
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5.   Os níveis de atenuação calculados a partir dos dados 
RAM são: tom de alta freqüência: - 0,5 x N401452/401454 
dBm 

6. 

 

40144E 40144A  

 
 

 
 

 

Pausa entre 
algarismos 

 

   

interrupção 

Tom de baixa freqüência: - 0,5 x (N401452/401454 + N401453) dBm 
NOTA: N401452, por exemplo, significa o valor armazenado no endereço 
401452(H) 

A pausa real entre algarismos (modo de discagem de pulsos) é a soma dos 
períodos especificados pelos endereços RAM 40144A e 40144E. 

7.   Para os modelos europeus, estes parâmetros não deverão ser alterados no 
campo. Os valores default destes parâmetros foram aprovados por CTR21 e/ou 
EG201121. Portanto, uma alteração em quaisquer desses valores constituiria 
uma violação destes requisitos. 
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5.4   PARÂMETROS DE TRANSMISSÃO DEDICADA 
Cada Tecla Quick Dial e Código Speed Dial possuem oito bytes de parâmetros 
programáveis alocados a ele. Se as transmissões a uma máquina em especial 
freqüentemente passam por problemas, grave o número de fax do terminal como 
Quick Dial ou Speed Dial, e ajuste os parâmetros alocados a esse número. 
Será explicado primeiro o procedimento de programação. Depois, serão descritos 
os oito bytes. 

5.4.1  PROCEDIMENTO DE PROGRAMAÇÃO 

1. Certifique-se de que a máquina esteja no modo de espera. Aperte a tecla 
'User Tools' e então selecione '4. Fax Features'. 

2. Selecione "1. Program/Delete", e então aperte a tecla "OK". 
Selecione "1. Prog. Quick dial" ou "3. Prog. Speed Dial" e então aperte a 
tecla "OK". 
Exemplo: Altere os parâmetros em Quick Dial 01. 

3. Aperte a tecla Quick Dial 01 e a tecla "OK". 
NOTA: A Quick ou Speed Dial selecionada deverá ser programada 
antecipadamente. 

4. Quando for exibido o número de discagem programada, aperte S - V - C 
usando as teclas Quick Dial, e então aperte 'Start’. 

5. As configurações para o byte 0 são agora exibidas. Aperte um número de 
0 a 7 correspondente ao bit que você deseja alterar. 
Exemplo: Alterar o bit 7 para 1: Aperte 7 

6. Para navegar pelos bytes de parâmetros: 
Selecione o byte seguinte: aperte '• '  Switch' 

ou 
Selecione o byte anterior: aperte ‘ • ’ S witch' até que seja exibido o byte 
correto. Volte então para o passo 6. 

7. Após haver alterado a configuração, aperte "OK" até que apareça 
"Programmed". 

8. Para finalizar, aperte 'User Tools'. 
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5.4.2 PARÂMETROS 

As configurações iniciais dos parâmetros abaixo são todas FF(H)— todos os 
parâmetros estão desativados. 

Chave 00 
FUNÇÃO E COMENTÁRIOS 

 

Tempo ITU-T T1 (para o modo PSTN G3) 
Se o tempo de conexão a um terminal em particular for mais longo do que a configuração do 
parâmetro NCU, ajuste este byte. O tempo T1 é o valor armazenado neste byte (em código 
hex), multiplicado por 1 segundo. 
Faixa: 
0 a 120s(00h a 78h) 
FFh – Usa-se a configuração de fábrica da configuração NCU local. 
Não programe um valor entre 79h e FEh. 

 

Chave 01 
Nº FUNÇÃO COMENTÁRIOS 
0-4 Nível Tx 

Bit  4 3 2 1 0 Configur. 
  0 0 0 0 0 0 
  0 0 0 0 1 -1 
  0 0 0 1 0 -2 
  0 0 0 1 1 -3 
  0 0 1 0 0 -4 

;  
;  

  0 1 1 1 1 -15 
  1 1 1 1 1 Desativada 

Se a comunicação com um terminal remoto em 
particular freqüentemente contém erros, talvez o 
nível de sinal seja inapropriado. Ajuste o nível Tx 
para comunicações com o terminal até que os 
resultados sejam melhores. 
 
Se a configuração estiver 'Disabled’, será utilizada 
a configuração do parâmetro NCU. 
 
Nota: Não use configurações que não sejam as 
listadas à esquerda. 

5-7 Equalizador de cabos 
Bit 7 6 5 Configuração 
  0 0 0 Nenhuma 
  0 0 1 Baixa 
  0 1 0 Média 
  0 1 1 Alta 
  1 1 1 Desativada 

Use uma configuração maior caso haja perda de 
sinal em freqüências mais altas devido ao 
comprimento do fio entre o modem e a central 
telefônica ao ligar para o número guardado nesta 
Quick/Speed Dial. 
 
Além disso, tente usar o equalizador de cabos em 
caso de um ou mais dos seguintes sintomas. 
• Erro de comunicação com códigos de erro 

como 0-20, 0-23, etc. 
• O fallback da velocidade do modem ocorre com 

freqüência. 
 
Se a configuração estiver 'Disabled', será utilizada 
a configuração da chave de bit. 
Nota: Não use configurações que não sejam as 
listadas à esquerda. 
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Chave 02 
Nº FUNÇÃO COMENTÁRIOS 
0-3 Velocidade inicial de modem Tx 

Bit 3 2 1 0 Config. (bps) 
  0 0 0 0 Não utilizada 
  0 0 0 1 2.400 
  0 0 1 0 4.800 
  0 0 1 1 7.200 
  0 1 0 0 9.600 
  0 1 0 1 12.000 
  0 1 1 0 14.400 
  0 1 1 1 16.800 
  1 0 0 0 19.200 
  1 0 0 1 21.600 
  1 0 1 0 24.000 
  1 0 1 1 26.400 
  1 1 0 0 28.800 
  1 1 0 1 31.200 
  1 1 1 0 33.600 
  1 1 1 1 Desativada 
 
Outras config.:        Não utilizada 

Se o treino com um terminal remoto em particular 
sempre demora demais, a velocidade inicial do 
modem pode estar alta demais. Reduza a 
velocidade inicial do modem Tx usando estes bits. 
 
Para as configurações 14.4 ou kbps mais lento, o 
Switch 04 bit 4 deverá ser alterado para 0. 
 
Se a configuração estiver 'Disabled', será 
utilizada a configuração da chave de bit. 
 
Nota: Não use configurações que não sejam as 
listadas à esquerda. 

4,5 Não utilizada Não altere as configurações. 
6 Protocolo curto AI 

0: Desligado 
1: Desativado 

Consulte o Manual de Tecnologia Básica para 
detalhes sobre o Protocolo Curto AI. 
Se a configuração estiver 'Disabled', será 
utilizada a configuração da chave de bit. 

7 Não utilizada Não altere a configuração. 
 

Chave 03 
Nº FUNÇÃO COMENTÁRIOS 
0,1 Conversão polegadas-mm 

antes da transmissão 
Bit 1     Bit 0    Configuração 
   0          0    Conversão 

polegadas-mm 
disponível 

   0          1    apenas 
 polegadas 
   1          0    Não utilizada 
1          1       Desativada 

A máquina usa resoluções baseadas em polegadas 
para escaneamento. Se estiver selecionado "inch 
only", a cópia impressa poderá sair levemente 
distorcida no outro lado, se a máquina utilizar 
resoluções baseadas em mm. 
 
Se a configuração estiver 'Disabled', será utilizada a 
configuração da chave de bit. 

2,3 Método de detecção DIS/NSF 
Bit 3    Bit 2    Configuração 
   0          0      Primeiro DIS ou   

NSF 
   0          1      Segundo DIS ou 

NSF 
   1          0      Não utilizada 
   1          1       Desativada 

(0,1): Use esta configuração se ecos na linha 
estiverem interferindo com o protocolo de 
configuração no início da transmissão. A 
máquina então esperará pelo segundo DIS ou 
NSF antes de enviar o DCS ou NSS. 
 
Se a configuração estiver 'Disabled', será utilizada 
a configuração da chave de bit. 
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Chave 03 
Nº FUNÇÃO COMENTÁRIOS 

4 Protocolo V.8 
0: Desligado 
1: Desativado 

Se as transmissões para um destino específico 
sempre terminam a uma velocidade de modem 
menor (14.400 bps ou menos), desative o 
protocolo V.8 para que não use o protocolo V.34. 
0: A comunicação V.34 não será possível. 
Se a configuração estiver 'Disabled', será utilizada 
a configuração da chave de bit. 

5 Modos de compressão disponíveis 
no modo de transmissão 
0: Apenas MH 1: Desativado 

Este bit determina as capacidades informadas ao 
outro terminal durante a transmissão. 
Se a configuração estiver 'Disabled', será utilizada 
a configuração da chave de bit. 

6 
7 

ECM durante a transmissão 
Bit 7    Bit 6    Configuração 
    0          0       Desligada 
    0          1        Ligada 
    1          0       Não utilizada 
    1          1       Desativada 

Por exemplo, se ECM estiver ligado, mas não é 
desejado ao enviar para um determinado 
terminal, use a configuração (0, 0). 
Note que o protocolo V.8/V.34 e a compressão 
JBIG são automaticamente desativados se o 
ECM for desativado. 
Se a configuração estiver 'Disabled', será 
utilizada a configuração da chave de bit. 

 

Chave 04: Não utilizada (não altere nenhuma destas configurações) 
Chave 05: Não utilizada (não altere nenhuma destas configurações) 
Chave 06: Não utilizada (não altere nenhuma destas configurações) 
Chave 07: Não utilizada (não altere nenhuma destas configurações) 
Chave 08: Não utilizada (não altere nenhuma destas configurações) 
Chave 09: Não utilizada (não altere nenhuma destas configurações) 
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5.5   ENDEREÇOS DE SERVIÇOS RAM 

! ATENÇÃO 
Não altere as configurações marcadas como "Não utilizada" ou 
"Somente leitura." 

400001 a 400004(H) – versão ROM (Somente leitura) 
400001 (H) – Número de revisão (BCD) 
400002(H) - Ano (BCD) 
400003(H) – Mês (BCD) 
400004(H) - Dia (BCD) 

400005(H) – Nível de Reinicialização RAM 1 
Altere os dados neste endereço para FF(H), e então desligue e ligue a máquina 
para reinicializar todas as configurações do sistema (com exceção das 
configurações SP/UP da copiadora, que são preservadas). 
Atenção: Antes de usar esta RAM, imprima as configurações de todos os 
parâmetros do sistema (Lista de Parâmetros do Sistema – Função 02). 

O código do país será reinicializado como UK para os modelos UE/Ásia e como 
USA para o modelo NA quando o nível de reinicialização RAM 1 for executado. 
400006(H) – Código de Idioma (Hex) 

02(H) – Inglês 
04(H) – Francês 
05(H) – Espanhol 
06(H) – Alemão 
07(H) – Italiano 
08(H) – Sueco 
09H) – Norueguês 
0A(H) – Português 
0B(H) – Holandês 
0C(H) – Polonês 
0D(H) – Húngaro 
0E(H) – Tcheco 
0F(H) – Dinamarquês 
10(H)-Finlandês 
 

400008(H) – Total de verificação do programa: Total (baixo) 
400009(H) - Total de verificação do programa: Total (alto) 
40000A(H) - Total de verificação do programa: Boot (baixo) 
40000B(H) - Total de verificação do programa: Boot (alto) 
40000C(H) - Total de verificação do programa: Principal (baixo) 
40000D(H) - Total de verificação do programa: Principal (alto) 
40000E(H) – Contador de atualização do programa RDS (Hex) 
400010 a 40002F(H) – Chaves de bits do sistema 
400030 a 40003F(H) - Chaves de bits do scanner 
400040 a 40004F(H) - Chaves de bits da plotadora 
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400050 a 40006F(H) – C ha ves  de  b its  de  co m un icação  
400070 a 40007F(H) -  C ha ves  de  b its  G 3  

4000C0(H) - C have de parâm etro de usuário 00 (SW usr_00) 
B it 0 : N ão  u tiliza da  
B its  1  a  3 : P os ição  o rig ina l de  con tras te  de  escaneam en to  
B it   3  2   1  C on fig u raçã o  

0 0 0     N o rm a l 
0 0 1     C laro m áxim o  
0 1 0     E scu ro  m á x im o  
1 0 1     M ais c laro  
1 1 0     M a is  es cu ro  

B its  4  e  5 : P osição  o rig ina l de  con tras te  de  escaneam en to  
B it    5  4 C onfiguração  

0 0 P adrão  
0 1 D eta lhe  
1 0 Fino  
1 1 N ão u tilizada  

B it 6 : P os ição  o rig ina l do  m odo  de  transm issão  0 : M e m ó ria  tx , 1 : Im e d ia to  tx  
B it 7 : P os ição  o rig ina l da  re tícu la  0 : D esa tivada , 1 : A tivada  

4000C1(H) – Chave de parâm etro de usuário 01 (SW usr_01) 
B its  0  a  6 : N ã o  
B it 7 : A s  con figurações  re to rnam  à  pos ição  o rig ina l após  o  escaneam en to   
0 : D esa tivad a  
1 : A tivada  

4000C2(H) - Chave de parâm etro de usuário 02 (SW usr_02) 
B it 0 : Im p r. m a rcas  e ncam inha m en to  e m  m ens . enca m inha das  0 : D esa tivada , 1 : A tivada  
B it 1 : Im pressão  de  m a rcas  cen tra is  nas  cóp ias  receb idas 0 : D esa tivada , 1 : A tivada  
B it 2 : Im pressão  do  tem po  de  receb im en to  0 : D esa tivada , 1 : A tivada  
B it 3 : Im pressão  T S I nas m ensagens  receb idas 0 : D esa tivada , 1 : A tivada  
B it 4 : Im pressão  de  m a rcas  quad ricu ladas 0 : D esa tivada , 1 : A tivada  
B its  5  e  7 : N ã o  u tiliz a d a  

4000C3(H) - Chave de parâm etro de usuário 03 (SW usr_03: Im pressão autom ática de relatórios) 
B it 0 : R e la tó rio  de  resu ltado  de  com un icação  (transm issões  de  m e m ória )0 : D es ligada , 1 : L igada  
B it 1 : N ão  u tiliza da  
B it 2 : R e la tó rio  de  rese rva  de  a rqu ivo  (transm issão  de  m em ória )0 : D es ligada , 1 : L igada  
B it 3 : R e la tó rio  de  reserva  de  a rqu ivo  (receb im en to  de  po lling )0 : D es ligada , 1 : L igada  
B it 4 : R e la tó rio  de  resu ltado  de  com un icação  (receb im en to  de  p o lling )0 : D es ligada , 1 : L igada  
B it 5 : R e la tó rio  de  resu ltado  de  transm issão  (transm issões  im ed ia tas)0 : D es ligada , 1 : L igada  
B it 6 : N ão  u tiliza da  
B it 7 : D iá rio  0 : D es ligada , 1 : L igada  

4000C4(H) - Chave de parâm etro de usuário 04 (SW usr_04: Im pressão autom ática de relatórios) 
B its  0  a  6 : N ã o  u tiliza d a  
B it 7 : Inc lusão  de  am os tra  de  im agem  nos  re la tó rios  0 : D es ligada , 1 : L igada  

4000C5(H) - Chave de parâm etro de usuário 05 (SW usr_05) 
B it 0 : R ecepção  subs titu ta  0 : A tivad a , 1 : D e sa tiva da  
B it 1 : R eceb im en to  de  m em ória  se  R T I ou  C S I não  fo rem  receb idos 0 : P oss íve l, 1 : Im poss íve l 
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Bits 2 e 3: Não utilizada 
Bit 4: Acesso Restrito usando códigos pessoais 0: Desligada, 1: Ligada 
Bits 5 a 7: Não utilizada 

4000C6(H) – Chave de parâmetro de usuário 06 (SWusr_06) 
Bit0: Impressão TT 0: Desligada, 1: Ligada 
Bits 1 a 3: Não utilizada 
Bit 4: Transmissão de lotes 0: Desligada, 1: Ligada 
Bits 5 a 7: Não utilizada 

4000C7(H) - Chave de parâmetro de usuário 07 (SWusr_07) 
Bits 0 e 1: Não utilizada 
Bit 2: Transmissão de memória paralela 0: Desligada, 1: Ligada 
Bit 3: Não utilizada 
Bit 4: Uso da tecla © para sinais de tom 0: Desligada, 1: Ligada 
Bits 5 a 7: Não utilizada 

4000C8(H) - Chave de parâmetro de usuário 08 (SWusr_08) 
Bits 0 a 5: Não utilizada. 
Bits 6 e 7: Encaminhamento 
Bit 7      6    Configuração 
X      0  Desativada 
0 1 Fax de remetentes cujos RTIs/CSIs são especificados por este 

recurso são encaminhados. 
1 1 Fax de remetentes cujos RTIs/CSIs não são especificados por este 

recurso são encaminhados. 

4000C9(H) - Chave de parâmetro de usuário 09 (SWusr_09) 
Bits 0 e 1: Trava de memória 
Bit 0      1     Configuração 
X      0    Desativada 
0 1     Fax de remetentes cujos RTIs/CSIs são especificados por este recurso 

 são guardados na memória até que se informe uma trava de memória ID. 
1 1     Fax de remetentes cujos RTIs/CSIs não são especificados por este recurso 
 são guardados na memória até que se informe uma trava de memória ID. 
Bits 2 a 5: Não utilizada 
Bit 6: Inclusão da tecla Yes quando as Quick Dials são continuamente selecionadas 
para destinos 0: Desnecessária, 1: Necessária 

1: O usuário deverá apertar a tecla Yes depois de cada tecla de Discagem 
Rápida. Isso evita que o usuário selecione destinos incorretos. 

Bit 7: Não utilizada 

4000CA(H) - Chave de parâmetro de usuário 10 (SWusr_0A) 
Bits 0 a 6: Não utilizada 
Bit 7: Tipo de retícula 0: Difusão de erros, 1: Pontilhamento 

4000CB(H) - Chave de parâmetro de usuário 11 (SWusr_0B) 
Bits 0 a 5: Não utilizada 
Bit 6: Impressão de mensagens recebidas ao atuar como estação de 
encaminhamento       0: Desligada, 1: Ligada 
Bit 7: Não utilizada 
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4000CC(H) - Chave de parâmetro de usuário 12 (SWusr_0C) 
Bit 0: Não utilizada 
Bit 1: Detecção de Toque Distintivo (NA apenas) 0: Desligada, 1: Ligada 
Bit 2: Modo de economia de toner 0: Desativada, 1: Ativada 
Bits 3 a 7: Não utilizada 

4000CD(H) - Chave de parâmetro de usuário 13 (SWusr_0D) 
Bits 0 e 1: Método de acesso PSTN por trás de um PABX 
Bit    1     0    Configuração 
0    0    PSTN 
0 1     Início de loop (prefixo) 
1 0    Início de aterramento 
1     1     Início de flash 
Bits 2 a 7: Não utilizada 

4000CE(H) a 4000D8 - Chave de parâmetro de usuário 14 a 24 (SWusr 0E a 18) 
Bits 0 a 7: Não utilizada 

4000D9(H) - Chave de parâmetro de usuário 25 (SWusr_19) 
Bits 0 a 3: Não utilizada 
Bit 4: operação RDS      0: Não aceitável 

1: Aceitável para o limite especificado pela chave do 
sistema 03 
Nota: Este bit só funciona quando a operação RDS pode 
ser selecionada pelo usuário (chave do sistema 02 bits 6 e 
7). 

Bits 5 e 6: Não utilizada 
Bit 7: Horário de verão (Ferramentas do usuário) 0: Desativada, 1: Ativada 

4000DA(H) - Chave de parâmetro de usuário 26 (SWusr_1A) 
Bit 0 e 1: Tipo de discagem 
(Esta chave não é impressa na lista de parâmetros de usuário.) 
Bit    1     0    Configuração 

0    0    Discagem de pulso (10 pps) 
 0    1     Discagem de pulso (20 pps) 
 1    0    Discagem de tom (DTMF) 
Bits 2 a 7: Não utilizada 

4000DB(H) - Chave de parâmetro de usuário 27 (SWusr_1 B) 
Código de acesso PSTN a partir de um PABX (ferramentas do operador principal) 
(Esta chave não é impressa na lista de parâmetros de usuário.) 
Número de acesso         Valor Hex para o programa (BCD) 

0   F0 
∫  ∅  ∫  
9   F9 
 

00   00 
∫  ∅  ∫  
99   99 
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4000DC(H) - Chave de parâmetro de usuário 28 (SWusr_1C) 
Número de toques no modo TEL (Ferramentas do usuário) 
(Esta chave não é impressa na lista de parâmetros de usuário.) 
Número de toques Valor Hex para o programa (BCD) 

00   00 
∫  ∅  ∫  
99   99 

4000DD(H) a 4000EF - Chave de parâmetro de usuário 29 a 47 (SWusr_1 D a 2F) 
Bits 0 a 7: Não utilizada 

400130 a 400143(H) - RTI (Máx. 20 caracteres - ASCII) – Vide a nota abaixo. 
400159 a 400178(H) - TTI 1 (Máx. 32 caracteres - ASCII) - Vide a nota abaixo 
400179 a 40018C(H) - CSI (Máx. 20 algarismos - ASCII) 
4001 D5(H) – Número de algarismos CSI (Hex) 
Se o número de caracteres for menor do que o máximo (20 para RTI, 32 para TTI), 
acrescente um código de interrupção (FF[H]) depois do último caractere. 

4001D8 a 4001 E6(H) – Número de fax da estação de serviço (Máx. 15 algarismos 
- ASCII) 
[Função de Serviço 09] 

4001F6 a 400204(H) – Próprio número do fax: PSTN (Máx. 15 algarismos - ASCII) 

400250(H) – Código ID (baixo - BCD) 
400251 (H) - Código ID (alto - BCD) 

400252(H) - ID Confidencial (baixo - BCD) 
400253(H) - ID Confidencial (alto - BCD) 

400254(H) – Trava de Memória ID (baixo - BCD) 
400255(H) - Trava de Memória ID (alto - BCD) 

400273 a 40027D(H) – Horário de Verão 

Quantidade de mudança de horário 
400273(H) - Quantidade de mudança de horário 

1-0xFF(H) minutos,     00(H)= 60 minutos 
data/horário de início: 

400274(H) – Mês (BCD) 
400275(H) – Semana (Hex) 
400276(H) - 00: Segunda, 01: Terça, 02: Quarta, .... , 06: Domingo 
400277(H) - Hora (BCD) 
400278(H) - Dia (BCD) 
Data/horário de término: 
400279(H) - Mês (BCD) 
40027A(H) - Semana (Hex) 
40027B(H) - 00: Segunda, 01: Terça, 02: Quarta, .... , 06: Domingo 
40027C(H) - 24-Horas (BCD) 
40027D(H) - Dia (BCD) 
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40027E a 400285(H) – H o rá rio  d o  ú ltim o  d e s lig a m e n to  (S o m e n te  le itu ra ) 
4 0 0 2 7 E (H ) -  R e ló g io  

0 0 (H ) –  R e ló g io  d e  1 2  h o ra s  (A M )  
0 1  (H ) -  R e ló g io  d e  2 4  h o ra s  
0 2 (H )-  R e ló g io  d e  1 2  h o ra s  (P M ) 

4 0 0 2 7 F (H ) -  A n o  (B C D ) 
4 0 0 2 8 0 (H )  –  M ê s  (B C D ) 
4 0 0 2 8 1  (H ) -D ia  (B C D )  
4 0 0 2 8 2 (H )  -  H o ra  
4 0 0 2 8 3 (H )  -  M in u to  
4 0 0 2 8 4 (H )  -  S e g u n d o  
4 0 0 2 8 5 (H )  -  0 0 : S e g u n d a , 0 1 : T e rç a , 0 2 : Q u a r ta , .................. , 0 6 : D o m in g o  

400286 a 40028D(H) – H o rá rio  a tu a l (S o m e n te  le itu ra ) 
4 0 0 2 8 6 (H )  –  R e ló g io  

0 0 (H ) –  R e ló g io  d e  1 2  h o ra s  (A M )  
0 1  (H ) -  R e ló g io  d e  2 4  h o ra s  
0 2 (H )-  R e ló g io  d e  1 2  h o ra s  (P M ) 

4 0 0 2 8 7 (H )  -  A n o  (B C D ) 
4 0 0 2 8 8 (H )  -  M ê s  (B C D ) 
4 0 0 2 8 9 (H ) -  D ia  (B C D ) 
4 0 0 2 8 A (H ) -  H o ra  
4 0 0 2 8 B (H ) -  M in u to  
4 0 0 2 8 C (H ) -  S e g u n d o  
4 0 0 2 8 D (H ) -  0 0 : S e g u n d a , 0 1 : T e rç a , 0 2 : Q u a r ta , ................... , 0 6 : D o m in g o  

40028E a 400291 (H) - T o ta l d e  s e g u n d o s  (v a lo r h e x ) d e s d e  0 0 :0 0 :0 0  d e  0 1 /0 1 /1 9 9 0  
(S o m e n te  le itu ra ) 

400292 a 400295(H) – E q u ip a m e n to  o p c io n a l (S o m e n te  le itu ra ) 
4 0 0 2 9 2 (H ) 

B it 1 : F u tu ra  e x p a n s ã o  4 0 M  
B it 3 : A D F  
B it 4 : !0 0  fo lh a s  p o r u n id a d e  d e  b a n d e ja  d e  p a ss a g e m  
B it 7 : U n id a d e  d e  b a n d e ja  d e  p a p é is  
O u tro s  b its : N ã o  u tiliza d a  

4 0 0 2 9 3 (H ) 
B it 4 : U n id a d e  d e  im p re sso ra  
O u tro s  b its : N ã o  u tiliza d a  

4 0 0 2 9 4 (H ) 
B it 2 : JB IG  
O u tro s  b its : N ã o  u tiliza d a  

4 0 0 2 9 5 (H ) 
B it 3 : 1  fo lh a  p o r u n id a d e  d e  b a n d e ja  d e  p a s s a g e m  
B it 4 : M o d e m  
B it 5 : D IM M  
O u tro s  b its : N ã o  u ti liz a d a  
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Para os contadores abaixo, as palavras entre parênteses indicam como esses 
contadores aparecem na lista de parâmetros do sistema. 

4002AC a 4002AF(H) – Contador TX (TRANSMISSÃO) 
Endereço Alto Baixo 
4002AC(H) Dezenas de algarismos Unidades de algarismos 
4002AD(H) Milhares de algarismos Centenas de algarismos 
4002AE(H) Centenas de milhares de algarismos Dezenas de milhares de algarismos 

4002AF(H) Dezenas de milhões de algarismos Milhões de algarismos 

Nota: Os seguintes contadores têm o mesmo formato como acima. 
4002B0 a 4002B3(H) – Contador RX (RECEBIMENTO) 
4002B4 a 4002B7(H) – Contador de escaneamento (ESCANEAMENTO) 
4002B8 a 4002BB(H) – Contador de impressão (IMPRESSÃO) 
4002C0 a 4002C3(H) - Contador ADF (ADF) 
4002C4 a 4002C7(H) - Contador ADF PM 
4002C8 a 4002CB(H) - Intervalo ADF PM (Default: 45.000) 
4002CC a 4002CF(H) – Contador do cilindro ADF 
4002D0 a 4002D3(H) – Intervalo do cilindro ADF (Default: 45.000) 
4002D8 a 4002DB(H) – Contador do alimentador de papéis: cassete padrão 

(CASSETE PRINCIPAL) 
4002DC a 4002DF(H) - Contador do alimentador de papéis: cassete opcional 
(CASSETE 2) 
4002EC a 4002EF(H) - Contador do alimentador de papéis: alimentador de 
passagem (PASSAGEM) 
4002F4 a 4002F7(H) – Contador do congestionamento total no scanner 
(CONGEST. DOCUMENTOS) 
4002F8 a 4002FB(H) - Contador do congestionamento total na impressora 
(CONGEST. DE CÓPIAS) 
4002FC a 4002FF(H) – Contador do congestionamento de papéis: cassete 
padrão (CONG. CST PRINCIPAL) 
400300 a 400303(H) - Contador do congestionamento de papéis: cassete 
opcional (CONGEST. CST 2) 
400310 a 400313(H) - Contador do congestionamento de papéis: alimentador de 
passagem (CONGEST. PASSAGEM) 
400318 a 40031 B(H) – Contador do congestionamento de saída de fusão 
(CONGEST. DE EJEÇÃO) 
40031C a 40031 F(H) - Contador do congestionamento de registro (CONGEST. 
DE PAPÉIS) 
400320 a 400323(H) – Contador PM da impressora (PM) 
400324 a 400327(H) – Intervalo PM da impressora (DEFAULT PM: Default: 
90.000) 
400328 a 40032B(H) – Contador de cópias (CÓPIA) 
40032C a 40032F(H) – Contador OPC (PCU) 
400330 a 400333(H) - Intervalo PM OPC (Default: 45.000) 
400334 a 400337(H) – Contador AIO (TONER) 
400338 a 40033B(H) - Contador AIO anterior, antes da substituição (TONER 
(PRE)) 
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400340 a 40034F(H) – Parâmetros de chamadas de congestionamentos excessivos 
 

Endereço (H) 
Parâmetros 

ADF Impressora 

Config. 
Inicial 

Lista de 
Par. Sist. 

DEC(1 - 255; 0 = Desativado) 400340 400344 10 (H) X 
CALL(3-15;0 = Desativado) 400341 400345 06(H) Y 

400342 400346 30(H) CLR                                    (Baixo) 
(Alto) 400343 400347 00(H) - 

 

Endereço (H) Contadores 
ADF Impressora 

Lista de 
Par. Sist. 

JAM: Contador de congestionamentos 
usado para fazer uma chamada de 
serviço 

400348 40034C Z 

NO-JAM1: Contador usado para 
decremento do contador JAM 

400349 40034D - 

40034A (Baixo) 40034E (Baixo) NO-JAM2: Contador usado para 
apagamento do contador JAM 40034B (Alto) 40034F (Alto) 

- 

 
400350 a 400353(H) – Contador PC tx (PC TX) 
400354 a 400357(H) - Contador PC rx (PC RX) 
400358 a 40035B(H) - Contador scanner PC (PC SCN) 
40035C a 40035F(H) - Contador impressora PC (PC PRT) 

4004B7(H) – Sufixo ROM (BCD) 

4004B8(H) – Versão ROM (BCD) 

4004B9 a 4004BB(H) – Informações ROM  
4004B9(H) - Ano (BCD) 
4004BA(H) – Mês (BCD) 
4004BB(H) – Dia (BCD) 

4004BC a 4004BD(H) - Modem versão ROM (BCD) 

4004C0 a 4004C1(H) 
Ajuste do temporizador para reinicialização automática da FCU (Chave do 
sistema 02 bit 4) 
0000 a 04FF(H): 1 hora 
0500 a FFFF(H): Nx500ms (10,7 minutos a 9,1 horas) 
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4004D8 a 400501 (H) – Período do temporizador noturno 
4004D8 a 4004DA(H) - Configuração 1 para Segunda-Feira 
4004DB a 4004DD(H) - Configuração 2 para Segunda-Feira 
4004DE a 4004E0(H) - Configuração 1 para Terça-Feira 
4004E1 a 4004E3(H) - Configuração 2 para Terça-Feira 
4004E4 a 4004E6(H) - Configuração 1 para Quarta-Feira 
4004E7 a 4004E9(H) - Configuração 2 para Quarta-Feira 
4004EA a 4004EC(H) - Configuração 1 para Quinta-Feira 
4004ED a 4004EF(H) - Configuração 2 para Quinta-Feira 
4004F0 a 4004F2(H) - Configuração 1 para Sexta-Feira 
4004F3 a 4004F5(H) - Configuração 2 para Sexta-Feira 
4004F6 a 4004F8(H) - Configuração 1 para Sábado 
4004F9 a 4004FB(H) - Configuração 2 para Sábado 
4004FC a 4004FE(H) - Configuração 1 para Domingo 
4004FF a 400501 (H) - Configuração 2 para Domingo 

Formato do programa 
Primeiro byte - Hora (BCD) 
Segundo byte - Minuto (BCD) 
Terceiro byte - 00(H): Horário de início do temporizador, 01 (H): Horário de final 
do temporizador 

40052E a 400531 (H) –Horário da última execução RDS (Somente leitura) 
Estes 4 bytes guardam o horário no qual o RDS foi executado pela última vez. (O 
horário é dado em total de segundos contados a partir de 00:00:00 de 01/01/1990.) 

400548(H) – Volume do monitor de transmissão       00 - 07(H) 
400549(H) - Volume do monitor de recepção   00 - 07(H) 
40054A(H) - Volume do monitor no gancho    00 - 07(H) 
40054B(H) - Volume do monitor de discagem       00 - 07(H) 
40054C(H) – Volume do vibrador 00 - 07(H) 

40054D(H) – Volume do tom de reconhecimento principal       00 - 07(H) 

40054E(H) – Código do país (mesmos dados da chave de bit do sistema 0F) 

40054F a 400553(H) – Parâmetros de chamadas periódicas de serviço 
 

Parâmetros Endereço (H) 
Intervalo de chamada 01: até 15 meses (BCD) 

00: Chamada periódica serviço desativada 
40054F 

Ano (Somente leitura) 400550 
Mês (Somente leitura) 400551 
Dia: 01 até 31 (BCD) 400552 

Chamada seguinte 

Hora: 01 até 24 (BCD) 400553 

400559 a 40055B(H) – Prazo de vigência de chamadas automáticas de serviço 
 

Parâmetros Endereço (H) 
Ano: últimos dois algarismos do ano (BCD) 400559 
Mês: 01 até 12 (BCD) 40055A 
Dia: 01 até 31 (BCD) 40055B 
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401400 a 4014E0(H) -  P A R Â M E T R O S  N C U  (C o n s u lte  o  ite m  5 .3  p a ra  d e ta lh e s )  

401 D48(H) – S e le çã o  de  m o d o  T e x to  p a ra  m od o  F a x    07 (H ): T e x to  N ítid o  
0 A (H ): F ra co  

40F1C8 a  40F3B1(H) – P a râ m e tro s  tx  d e d ic a d o s  a  Q u ic k  D ia l 0 1 - 1 6 .  
H á 3 2  b yte s  p a ra  c ad a  Q u ic k  D ia l. U sa m -s e  s o m e n te  do  23 º a o  3 2º b yte . 
40F 1 C 8  a  4 0F 1 D 1  (H ) - P a râ m e tro s  tx  d e d ic a d o s  a  Q u ick  01  
40 F 1 E 8  a  4 0 F 1 F 1  (H ) -  P a râ m e tro s  tx  d e d ic a d o s  a  Q u ic k  0 2  
40 F 2 08  a  4 0 F 21 1  (H ) -  P a râ m e tro s  tx  d e d ic a d o s  a  Q u ic k  0 3  
 ∫  
4 0 F 3 A 8  a  4 0 F 3 B 1 (H ) -  P a râ m e tro s  tx  d e d ic a d o s  a  Q u ic k  1 6  

40F3C8 a  40F9F1(H) -  P a râ m e tro s  tx  d e d ic a d o s  a  S p e e d  D ia l # 0 0  -  # 4 9 . 
H á 3 2  b yte s  p a ra  c ad a  S p e ed  D ia l. U sa m -s e  s o m e n te  do  23 º a o  3 2º b yte . 
40 F 3 C 8  a  4 0 F 3 D 1  (H ) - P a râ m e tro s  tx  d e d ic a d o s  a  S p ee d  #0 0  
40F 3 E 8  a  40 F 3 F 1  (H ) -  P a râ m e tro s  tx  d e d ic a d o s  a  S pee d  #0 1  
40 F 4 02  a  4 0 F 41 1  (H ) -  P a râ m e tro s  tx  d e d ic a d o s  a  S p ee d  # 0 2  
 ∫  
40 F 9 E 8  a  4 0 F 9 F 1  (H ) -  P a râ m e tro s  tx  d e d ic a d o s  a  S p ee d  # 4 9  

4121 D A a 4123D9(H) – Códigos dos últim os 64 erros (Som ente leitura) 
U m  re g is tro  d e  e rro  c o ns is te  d e  8  b yte s  d e  da do s . 
E n d e re ço  de  in íc io  do  p rim e iro  re g is tro  d e  e rro  - 4 12 1 D A (H ) 
E n d e re ço  de  in íc io  do  se gu n do  re g is tro  d e  e rro  - 4121  E 2(H ) 
E n d e re ço  de  in íc io  do  te rc e iro  reg is tro  d e  e rro  - 4121  F 0 (H ) 

E n d e re ço  de  in íc io  do  64 º re g is tro  de  e rro  -  4 12 3 D 2(H )  
O  fo rm a to  é  o  s eg u in te : 
1 º b yte-  M in u to  (B C D )  
2º b yte  - H o ra  (B C D )  
3º b yte  - D ia  (B C D )  
4º b yte  –  M ês  (B C D )  
5º b yte  –  C ó d ig o  d e  e rro : b a ixo  (B C D ) [S e  o  c ó d ig o  d e  e rro  fo r  1 -2 3 , g u a rd a -s e  2 3  
a q u i.] 
6º b yte  -  C ó d ig o  d e  e rro : a lto  (B C D ) [S e  o  c ó d ig o  d e  e rro  fo r  1 -2 3 , g u a rd a -s e  0 1  
a q u i.] 
7º b yte  –  L inh a  de  c o m un ic aç ão  (H e x)  

00 (H ): P S T N  
02 (H ): P A B X ] 

8º  b yte  - N ão  u tilizada  
413C22 a 414469(H) – Registros das últim as 20 com unicações de erro 
(Som ente leitura) 
U m  re g is tro  d e  c o m u n ic aç ã o  d e  e rro  c o n s is te  d e  9 8  b y te s . O  fo rm a to  é  o  se g u in te : 
1º byte  - C abeça lho  

B it 0 : R esu ltado  da  com un icação  0 : O K , 1 : N G  
B it 1 : C onges tionam en to  de  docum entos  1 : O co rrido  
B it 2 : E nerg ia  des ligada  1 : O co rrido  
B it 3 : T ipo  de  carac te re  0 : A S C II, 1 : C a ra c te re s  ja p o n e s e s  
B it 4 : Im pressão  de  dados  técn icos em  vez  de  cód igos  pessoa is  0 : N ão , 1 : S im  
B it 5 : T ipo  de  dados  técn icos  0 : N íve l R x, 1 : M ed ida  da  taxa  de  
e rros  
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Bit 6: Relatório de erros 0: Não impresso, 1: Impresso 
Bit 7: Validade dos dados 0: Inválido, 1: Válido 

2º byte - Não utilizada 
3º a 7º bytes – Data e início do início da comunicação 

3º byte - Ano (BCD) 
4º byte – Mês (BCD) 
5º byte - Dia (BCD) 
6º byte - Hora (BCD) 
7º byte - Minuto (BCD) 

8º e 9º bytes – Horário da comunicação 8º 
byte - Minutos (BCD) 
9º byte – Segundos (BCD) 

10º byte – Status de detecção de linhas 
01 (H): Detecção de toque 
02(H): Detecção de 1300Hz 
03(H): Detecção Remota 
04(H): Detecção de CNG 
 

11º e 12º bytes – Número de páginas transmitidas ou recebidas 
11º byte - Byte baixo (Hex) 
12º byte - Byte alto (Hex) 
 

13º e 14º bytes – Código pessoal ou número das linhas de erros totais/de burst 
Se o bit 4 do 1º byte for 0: 13º byte – Código pessoal (baixo - BCD) 

14º byte - Código pessoal (alto - BCD) 
Se o bit 4 do 1º byte for 1: 13º byte – Número total de linhas de erro (Hex) 

14º byte – Número de linhas de erro de burst (Hex) 
 
15º byte – Número do arquivo (baixo- Hex) 
16º byte - Número do arquivo (alto - Hex) 

17º e 18º bytes – Número ID do Arquivo de Destino (para a área de trabalho do 
sistema) 
19º byte – Resultado da comunicação 

00(H): OK 
80(H): NG 
FF(H): Desconhecido 

 
20º byte – Tipo do modo de imagem 
00(H): Texto 
01 (H): Escala de cinza 
02(H): Cor 
03(H): Cor/Texto 
04(H): Cor/Foto 
80(H): Foto 
 
21º e 22º bytes – Nível Rx ou medida da taxa de erros 

Se o bit 5 do 1º byte for 0: 20º byte – Nível Rx (baixo - Hex) 
21º byte - Nível Rx (alto - Hex) 

Se o bit 4 do 1º byte for 1: 20º byte – Medida da taxa de erro (baixo - Hex) 
21º byte - Medida da taxa de erro (alto - Hex) 
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23 º b yte  –  V e loc id a d e  f in a l do  m o d e m  B its  0  a  3 : 
V e loc ida d e  fin a l do  m o de m  

B it 3   2  1  0  C onfiguração  

0 0 0 1 2.4  k  
0 0 1 0 4.8k  
0 0 1 1 7.2k  
0 1 0 0 9.6k  
0 1 0 1 12.0k  
0 1 1 0 14.4k  
0 1 1 1 16.8k  
1 0 0 0 19.2k  
1 0 0 1 21 .6k  
1 0 1 0 24.0k  
1 0 1 1 26.4k  
1 1 0 0 28.8k  
1 1 0 1 31.2k  
1 1 1 0 33.6k  

O utras  con fig . - • N ão utilizadas 

B its  4  a  7 : T ipo  fina l do  m odem  
Bit 7  6 5 4 C onfiguração  

0 0 0 1 V .27 te r 
0 0 1 0 V .27 te r, V .29  
0 0 1 1 V .33  
0 1 0 0 V .27 te r, V .29 , V .17  
0 1 0 1 V .27 te r, V 29 , V .17 , V .3 4  

O u tra s  co n fig u ra çõ es  -  N ã o  u tiliza d a  
24 º a o  2 6º b yte s  -  N ão  u til iz ad a  
27 º a o  5 0º b yte  – ID s  d e  te rm ina is  re m o tos  (R T I, T S I o r  C S I)  
(A S C II)  
51º byte  – M odo de  com un icação  #1  
B its  0  -  3 : R es o luç ão  u tiliz a da  

B it 3        2         1         0        C onfiguração  
0 0 0 1 8 x 3 ,85  linhas /m m  
0 0 1 0 8 x 7 ,7  linhas/m m  
0 0 1 1 8 x 15 ,4  linhas /m m  
0 1 0 0 16 x 15 ,4  linhas/m m  
0 0 0 1 2 4 x 2 3 ,1  linhas /m m  

B its  4  a  7 : M odo  de  com un icação  u tilizado  
Bit 7  6 5 4 C onfiguração  

0 0 0 0 N orm al 
0 0 1 0 P olling  
0 1 0 0 E ncam inham ento  
0 1 0 1 C ham ada  A u tom á tica  

de  S erv iço  

O u tra s  co n fig u ra çõ es  -  N ã o  u tiliza d a  
5 2º b yte  -  M odo  de  com un icação  # 2  

B it 0 : T x  ou  R x 0 : T x , 1 : R x  
B it 1 : R edução  em  T x 0 : N ão  re du z ida , 1 : R e du z ida  
B it 2 : T ransm issão  de  Lo tes  0 : N ão  u til iz ad a , 1 : U tiliza da  
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Bit 3: Envio de transmissão posterior 0: Não utilizada, 1: Utilizada 
Bit 4: Transmissão de 0: ADF, 1: Memória 
Bit 5: Não utilizada 
Bit6:ECM 0: Desligada, 1: Ligada 
Bit 7: Não utilizada 

53º ao 56º byte - Não utilizada 

57º byte – Número de erros durante a comunicação (Hex) 

58º byte - Não utilizada 
59º ao 62º byte - 1º código de erro e número da página em que ocorreu o erro 

59º byte – Número da página em que ocorreu o erro (baixo - Hex) 
60º byte - Número da página em que ocorreu o erro (alto - Hex) 
61º byte – Código de erro (baixo - BCD) 
62º byte - Código de erro (alto - BCD) 

63º ao 66º byte - 2º código de erro e número da página em que ocorreu o erro 67º 
ao 70º byte - 3º código de erro e número da página em que ocorreu o erro 71º ao 
74º byte - 4º código de erro e número da página em que ocorreu o erro 75º ao 78º 
byte - 5º código de erro e número da página em que ocorreu o erro 79º ao 82º byte 
- 6º código de erro e número da página em que ocorreu o erro 83º ao 86º byte - 7º 
código de erro e número da página em que ocorreu o erro 87º ao 90º byte - 8º 
código de erro e número da página em que ocorreu o erro 91º ao 94º byte - 9º 
código de erro e número da página em que ocorreu o erro 95º ao 98º byte - 10º 
código de erro e número da página em que ocorreu o erro 
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PCBS 

6.    DESCRIÇÕES DETALHADAS DA SEÇÃO 

6.1   PCBS 

6.1.1  FCU 

A FCU (Unidade de Controle de Fax) para a unidade de fax contém alguns 
componentes adicionais além da FCU (Unidade de Controle de Função) para a 
copiadora básica, conforme indicado a seguir: 

• Modem V34 
• Circuito analógico para comunicação (Amplificador) 
• Driver de alto-falante 
• Circuito backup de memória SAF e uma bateria de lítio recarregável 

Para detalhes sobre a FCU, consulte a seção 6.5.1 no manual de serviço da 
copiadora básica. 

6.1.2 NCU 

Para detalhes sobre a NCU, consulte a seção 6.5.3 no manual de serviço para a 
copiadora básica. 
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ESPECIFICAÇÕES 

ESPECIFICAÇÕES 

1.  ESPECIFICAÇÕES GERAIS 

Tipo 
Transceptor tipo área de trabalho 

Circuito 
PSTN, PABX 

Conexão 
Par direto 

Tamanho Original (Livro) 
Comprimento Máximo: 297 mm [11,7 
pol] 
Largura Máxima: 216 mm [8,5 pol] 

Tamanho Original (ADF) 
Comprimento: 128-1260 mm [5,0-
47,2 pol] 
Largura: 105-216 mm [4,1 - 8.5 pol] 

Método de Escaneamento 
Mesa, com CCD 

Largura de Escaneamento 
210mm [8,3 pol] ±1% (A4) 
216mm [8,5 pol] ±1% 
(8,5"x11") 

Resoluções 
8 x 3,85 linhas/mm 
8 x 7,7 linhas/mm 
8 x 15,4 linhas/mm 
200x100 dpi 
200 x 200 dpi 
200 x 400 dpi 

Capacidade de 

Memória 

ECM: 128 KB 

SAF: 
Padrão: 1 MB (80 páginas) 
Máximo: 4 MB (320 páginas) 

Medição com o uso de documento de teste 
ITU-T no 1 (Slerexe letter) 

Compressão 
MH, MR, MMR 
Armazenamento SAF para transmissão de 
memória: MMR e/ou dados brutos 

Protocolo 
Grupo 3 com ECM 

Modulação 
V.34, V.33, V.17 (TCM), V.29 (QAM), 
V.27ter (PHM), V.8, V.21 (FM) 

Taxa de Dados 
(bps) 

G3: 
33600/31200/28800/26400/24000/21600/ 
19200/16800/14400/12000/9600/7200/4800 
/2400, fallback automático 

Taxa I/O 
Com ECM: 0 ms/linha 
Sem ECM: 2,5, 5, 10, 20, ou 40 ms/linha 

Tempo de Transmissão 
G3: 3 s a 28.800 bps; Medição com G3 
ECM utilizando memória para um 
documento de teste ITU-T no 1 (Slerexe 
letter), com resolução de 8 x 3,85 l/mm 
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2.  CARACTERÍSTICAS 
2.1   LISTA DE 
CARACTERÍSTICAS 

TECLA: 
O = Utilizado     X = Não Utilizado 

 

Características de Processamento de Vídeo 
Densidade automática de imagem ϒ  
Contraste ϒ  
Retícula (Básico e 
Difusão de Erro) 

ϒ  

Compressão JBIG (modo de cópia) ϒ  
MTF ϒ  
Redução antes da transmissão X 
Resolução de escaneamento – Padrão ϒ  
Resolução de escaneamento – Detalhe ϒ  
Resolução de escaneamento – Fina ϒ  
Resolução de escaneamento – Superfina X 
Suavização para 400 x 400 dpi na 
impressão (somente recepção) 

ϒ  

 

Características de Comunicação – Automática 

Fallback automático ϒ  
Rediscagem automática (somente 

transmissão de memória) 

ϒ  

Acesso duplo ϒ  
Redução de comprimento ϒ  
Resoluções disponíveis 
para recepção 
Detalhe 
Fina 
Superfina 

 
 
ϒ
X 
X 

Recepção substituta ϒ  
Comunicação JBIG X 
Comunicação V34 ϒ  

 

Características de Comunicação 
– Selecionável pelo Usuário 

Rotação de imagem 90º antes da transmissão X 
Ação como transmissor de transferência X 
Rediscagem Al (10 últimos nos) ϒ  
Interface com secretária eletrônica X 
Recepção autorizada X 
Documento automático X 
Discagem automática 
(pulso ou DTMF) 

o 

 

 
Características de Comunicação - 

Selecionável pelo Usuário 
Mensagem automática de voz X 
Transmissão de lote O 
Transmissão de livro original o 
Transmissão geral o 
Discagem em cadeia o 
Mostrador de registro de comunicação X 
Cancelamento de ID confidencial X 
Recepção confidencial X 
Transmissão confidencial X 
Entrada direta de número de fax o 
Transmissão com economia X 
Fax a pedido X 
Encaminhamento o 
Polling livre o 
Grupos (Padrão: 5 grupos) o 
Espera X 
Transmissão de ID X 
Rediscagem imediata o 
Transmissão imediata o 
ISDN X 
Programas de toque de tecla X 
Transmissão de memória o 
Transferência em múltiplas etapas X 
Transmissão de tamanho 
original não padrão 

o 

OMR X 
Discagem no gancho o 
Pedido de toner X 
Contagem de páginas o 
Marca de separação de página o 
Transmissão paralela de memória o 
Escaneamento de área com imagem parcial X 
Códigos pessoais o 
Códigos pessoais com ID confidencial X 
Recepção de polling o 
Transmissão de polling X 
Vida no SAF do arquivo de transmissão de polling X 
Discagem rápida (16 estações) o 
Modos de recepção (fax, tel.) o 
Funções remotas de controle X 
Transferência remota X 
Acesso restrito o 
Envio posterior o 
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Características de Comunicação - 
Selecionável pelo Usuário7•  

SEP/SUB/PWD/SID ϒ  
Detecção de toque silencioso X 
Área especificada de imagem X 
Discagem rápida 
(50 estações) 

ϒ  

Carimbo X 
Lista telefônica ϒ  
Transmissão de sinal de tom ϒ  
Solicitação de transferência X 
Prazo final de transmissão (TRD) X 
Polling de retorno X 
Dois em um X 
Solicitação de voz (somente 

transmissão immed.) 

X 

 

Características de Comunicação 
– Selecionável pelo Serviço 

 

Protocolo AI curto ϒ  
Opção de cancelamento de redução automática ϒ  
Detecção de tom ocupado ϒ  
Equalizador de cabo ϒ  
Rede fechada X 
Recepção contínua de polling ϒ  
Parâmetros dedicados de transmissão ϒ  
ECM ϒ  
EFC X 
Conversão de pol para mm antes da transmissão ϒ  
Redução de comprimento ϒ  
Tempos de retransmissão de página ϒ  
Proteção contra conexão 
errada 

ϒ  

Preâmbulo curto X 
 
 

Outras Características de Usuário 
Prefixo de código de área X 
Marca central ϒ  

Marca quadriculada ϒ  
Limpeza de arquivo de memória ϒ  
Limpeza de arquivo de polling ϒ  
Relógio ϒ  
ID confidencial X 
Contadores ϒ  
Horário de verão ϒ  
Verificação de destino X 
Economia de energia ϒ  
Tempo de retenção de arquivo X 

 

 
 

Outras Características de Usuário 

Retransmissão de arquivos X 
Programas de Função (F1 - F3) ϒ  
Sistema de arquivamento no disco rígido X 
Código de ID ϒ  
Inserção de etiqueta (“Para xxx”) ϒ  
Seleção de idioma ϒ  
Ajuste de contraste no LCD ϒ  
Impressão de arquivos na memória (todos os arquivos) ϒ  
Trava de memória ϒ  
Recepção de documentos de múltipla classificação X 
Número do próprio telefone ϒ  
Controle de densidade de 
impressão 

X 
RDS on/off ϒ  
Temporizador de comutação de modo de recepção X 
Impressão de tempo de recepção ϒ  
Indicador de memória restante ϒ  
Impressão em ordem inversa X 
RTI,TTI,CSI ϒ  
Transmissão de relatório de serviço X 
Controle de volume de alto-falante ϒ  
Seleção especificada de cassetes X 
Modo de economia de toner ϒ  
TTI on/off ϒ  
Teclas de função de usuário (3 teclas) ϒ  
Parâmetros de usuário ϒ  
Curingas ϒ  
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Relatórios – Automático 
Relatório de controle de carga X 
Relatório de falha de comunicação ϒ  
Relatório de arquivo confidencial X 
Relatório de erro ϒ  
Relatório de fax a pedido X 
Relatório de limpeza de arquivo X 
Relatório de reserva de arquivo ϒ  
Diário ϒ  
Relatório de resultado de polling ϒ  
Relatório de queda de energia ϒ  
Relatório de resultado de transferência X 
Relatório de resultado de transmissão ϒ  
 

Relatórios – Iniciados pelo Usuário 
Lista de recebimento autorizado X 
Relatório de controle de carga X 
Lista de arquivos ϒ  
Lista de encaminhamento ϒ | 
Lista de Grupo ϒ  
Lista de arquivos no disco rígido X 
Diário ϒ  
Lista de código pessoal ϒ  
Lista de programa X 
Etiqueta de discagem rápida ϒ  
Lista de discagem rápida ϒ  
Lista especificada de seleção de cassetes X 
Lista de discagem rápida ϒ  
Relatório de estado da transmissão X 
Lista de função de usuário ϒ  
Lista de parâmetros de usuário ϒ  
 

Características de Modo de Serviço 
Teste back-to-back X 
Programação de chaves de bit ϒ  
Equalizador de cabo ϒ  
Mostrador de parâmetros de comunicação ϒ  
Verificação de contador Modo SP 
Código de país ϒ  
Teste de tom DTMF ϒ  
Contramedida de eco ϒ  
Prazo efetivo de chamadas de serviço ϒ  
Mostrador de código de erro ϒ  
Alarme de congestionamento excessivo ϒ  
Transferência de arquivo (todos os arquivos) ϒ  

 

 
Características de Modo de Serviço 

Marca de erro de linha ϒ  
Download de modem de software X 
Teste de modem (incluindo V.34/V.8) ϒ  
Parâmetros de NCU ϒ  
Chamada periódica de serviço ϒ  
Chamada PM ϒ  
Impressão de todos os registros de 

comunicação mantidos na memória 
X 

Lista de exclusão de protocolos ϒ  
Mostrador/regravação de RAM ϒ  
Exclusão de RAM ϒ  
Teste de RAM X 
RDS 
-  Leitura/gravação de RAM 
- Transferência de dados de 
discagem (discagem rápida) 
- Transferência de software 

 
ϒ  
ϒ  
 

ϒ  
Teste de campainha X 
Mostrador de versão ROM (FCU) Modo SP 
Número de série Modo SP 

Relatório de monitor de serviço ϒ  
Número de estação de serviço ϒ  
Download de software Modo SP 
Backup/recuperação de dados SRAM Modo SP 
Lista de parâmetros do sistema ϒ  
Dados técnicos no diário ϒ  
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2.2  CAPACIDADE PROGRAMÁVEL 

A tabela a seguir mostra a capacidade máxima para cada item programável 
 

Item Capacidade 
Quantidade máxima de arquivos na memória 140 
Quantidade máxima de destinos por arquivo 133 
Quantidade máxima de total de páginas 500 
Quantidade de discagens rápidas 16 
Quantidade de discagens rápidas 50 
Quantidade de grupos 5 
Quantidade máxima de destinos discados 
do teclado de 10 teclas 

67 

Quantidade máxima de registros de comunicação 
para o Diário armazenado na memória 

10 

Quantidade máxima de teclas de função de usuário 3 
Quantidade máxima de códigos pessoais 10 
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 3.  CONTROLE TOTAL DA MÁQUINA 

3.1 CONTROLE DO SISTEMA 

A unidade básica de fax inclui duas PCBs: a FCU e a NCU. 

A FCU controla todas as comunicações de fax e funções de fax. A NCU comuta a 
linha analógica entre a unidade de fax e o telefone externo. 

Consulte a Seção 6 do manual de serviço da copiadora básica para detalhes. 

3.2 DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 

A PSU (Unidade de Fornecimento de Energia) gera +5V (+5VE) e +24V (+24VE) CC, 
fornecendo-os à FCU. 

A FCU inclui reguladores que geram +3V (especificamente, +3.3V) e +12V para uso 
interno, conforme indicado a seguir. 

 

Fonte Tensão Descrição 
+5VLD* Para o LDDR. 
+12V Para a SBU. 
+24VES Para o estabilizador da lâmpada e placa de relés do DF. 
+24VM* Para o motor principal, motor poligonal, PSU, exaustor, 

mecanismos, unidade de força, lâmpada de esfriamento, contador 
mecânico, bandeja opcional de papel. 

+24VE 

+24VMM* Para o motor do scanner e motor do DF. 
  Para a porta Op, os sensores e a unidade opcional de impressora. 

+3V Para a SDRAM, VPL, CIOP, e modem. 
+3VA Para processamento de comunicação analógica. 
+3VBAT Fornecido de bateria de lítio de longa duração; recupera a 

SRAM (configurações programadas) na FCU. 
+3VD Fornecido de bateria de lítio recarregável; recupera dados 

armazenados na DRAM e na placa IC opcional (ambos na FCU) 
durante 12 horas depois que a energia acabar. 

+3VE Para o SCP2, ROM flash e DIMM opcional. 
+3VV Para o termistor. 
+5V Para a unidade de força, sensores, placa de relés do DF e 

bandeja opcional de papel. 
+5VA Para processamento de comunicação analógica. 
+5VCD Para a placa de memória flash. 
+5VDS Para a NCU. 
+5VHCT Para a placa I/F. 
+5VSPD Para o alto-falante do monitor. 
+5VVA Para processamento de vídeo. 

+5VE 

+5VVD Para a SBU. 
*O fornecimento será cortado caso a chave de intertravamento estiver aberta. 
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3.3  BACKUP DE MEMÓRIA 

Uma bateria de lítio não recarregável oferece backup de longa duração para a SRAM 
na FCU, de modo que os parâmetros do sistema e as configurações programadas são 
mantidas mesmo quando a copiadora básica for desconectada ou sua chave geral for 
desligada. 

Uma bateria de lítio recarregável efetua backup na memória SAF (SDRAM) na FCU 
durante cerca de 12 horas no caso de falta de energia. 
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4. TRAJETO DE DADOS DE VÍDEO 

4.1 TRANSMISSÃO 

Transmissão de Memória e Transmissão Paralela de Memória 

O scanner da copiadora básica escaneia o original com a resolução selecionada 
em formato de polegada; em seguida, a FCU comprime os dados na MMR ou 
formato bruto e armazena-os na memória SAF. 

Por ocasião da transmissão, a FCU descomprime os dados armazenados, em 
seguida os recomprime para transmissão. A NCU transmite os dados para a linha 
através do modem. 

Transmissão Imediata 

O scanner da copiadora básica escaneia o original com a resolução combinada 
com o terminal de recebimento. Em seguida, a FCU armazena os dados na 
memória e os comprime para transmissão. A NCU transmite os dados para a 
linha através do modem. 

4.2 RECEPÇÃO 

Os dados de uma linha analógica passam para o modem através da NCU. Após o 
modem demodular os dados, eles serão descomprimidos e transferidos para a 
memória para impressão. 
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 1.   INSTALAÇÃO 

1.1    REQUISITOS DE INSTALAÇÃO 

Consulte a seção 1 do manual de serviço da unidade principal. 

1.2   INSTALAÇÃO DA IMPRESSORA 

Verificação de Acessórios 

Verifique os acessórios na caixa, comparando-os com a seguinte lista: 
 

No Descrição Qtd. 
1 CD ROM 1 
2 Parte Superior da Tecla – Impressora  1 
3 Parte Superior da Tecla – Copiar 1 
4 Tampa da Tecla da Impressora 1 
5 Chicote – Controlador/FCU 1 
6 Parafuso - M3x6 8 
7 Procedimento de Instalação 1 
8 Contrato de Licença de Software 1 
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Instalação do Controlador da Impressora 

ATENÇÃO 
• Desconecte o fio de energia principal da máquina antes de iniciar o 
procedimento a seguir. 
Caso instale a opção de fax simultaneamente, a opção de fax deverá 
ser instalada primeiro. Caso contrário, a opção de fax não poderá ser 
instalada. 

  

  

[ C ]  

1. Remova a tampa posterior [A] (5 parafusos). 

2. Remova a tampa pequena [B] da tampa posterior (retire-a pelo recorte). 
 

• Ao instalar a memória da impressora simultaneamente, conecte a memória [C] 
ao CN502 conforme indicado. 

• Ao instalar a opção de fax, remova a tampa pequena [D] conforme indicado. 
Senão, vá para o passo 3. 

3. Conecte o chicote [E] em CN507 conforme indicado. 
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INSTALAÇÃO DA IMPRESSORA 

[B] 

  

  
rD] Impressora 

  
][G] 

 

  •  Copiar 

  

4. Instale o controlador [A] (1 conector e 8 parafusos) conforme indicado. 

5. Conecte o chicote [B] no CN na placa da FCU. 

6. Coloque novamente a tampa posterior. 

7. Remova as tampas [C] e [D] do painel de operação. 

8. Instale a tampa da tecla da impressora [E], a parte superior da tecla da impressora 

[F] e a parte superior da tecla de cópia [G]. 
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PLACA DE EMULAÇÃO PS 2 (B431) 

1.3   PLACA DE EMULAÇÃO PS 2 (B431) 

! ATENÇÃO 
• Desconecte o fio de energia principal da máquina antes de iniciar o 
procedimento a seguir. 

NOTA: Para instalar a opção de Postscript, a opção de impressora (B441) 
deverá ser igualmente instalada. Consulte a seção 1.2 para o 
procedimento de instalação do controlador da impressora. 

[A] 
[B] 

  

1. Remova a tampa posterior [A] (5 parafusos). 

2. Remova a placa do controlador [B] da máquina (1 chicote e 8 parafusos, ou 6 
parafusos, se não houver opção de fax). 

3. Conecte a placa de emulação PS 2 [C] ao CN505 na placa do controlador. 

4. Recoloque o conjunto de placa do controlador na máquina. 

5. Recoloque a tampa posterior. 
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PLACA DE MEMÓRIA (G578/G579/G580) 

1.4   PLACA DE MEMÓRIA (G578/G579/G580) 

! ATENÇÃO 
• Desconecte o fio de energia principal da máquina antes de iniciar o 
procedimento a seguir. 

NOTA: Para instalar a opção de memória, a opção de impressora (B441) deverá 
ser igualmente instalada. Consulte a seção 1.2 para o procedimento de 
instalação do controlador da impressora. 

 

1. Remova os parafusos traseiros [A] (5 parafusos). 

2. Remova a placa do controlador [B] da máquina (1 chicote e 8 parafusos, ou 6 
parafusos, se não houver opção de fax). 

3. Conecte a placa de memória [C] ao CN502 na placa do controlador. 

4. Recoloque o conjunto de placa do controlador na máquina. 

5. Recoloque a tampa posterior. 
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NIB (B430) 

1.5   NIB (B430) 

! ATENÇÃO 
Desconecte o fio de energia principal da máquina antes de iniciar o 
procedimento a seguir. 

NOTA: Para instalar a opção de NIB, a opção de impressora (B441) deverá ser 
igualmente instalada. Consulte a seção 1.2 para o procedimento de 
instalação do controlador da impressora. O mostrador levará alguns 
minutos para inicializar após a instalação do NIB. 

[B] 

 

 

 

1. Remova a tampa posterior [A] (5 parafusos). 

2. Remova a placa do controlador [B] da máquina (1 chicote e 8 parafusos, ou 6 
parafusos,  se não houver opção de fax). 

3. Remova a janela pequena [C] no suporte da placa do controlador. 

4. Conecte a placa de interface de rede [D] à placa do controlador (2 parafusos) 
conforme indicado. 

5. Recoloque o conjunto de placa do controlador na máquina. 

6. Recoloque a tampa posterior. 

7. Enrole o cabo de rede ao redor do núcleo [E], feche o núcleo, em seguida conecte 
o cabo à máquina. 
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CÓDIGOS DE ERRO 

 2.   IDENTIFICAÇÃO/SOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

A tabela a seguir ilustra os códigos de erro. Se ocorrer um erro, o SC2001 e um dos 
seguintes códigos serão exibidos juntos quando o aparelho for ligado, ou após o 
autoteste com energia ligada. Consulte a seção 3.4 para detalhes sobre o Autoteste 
com Energia Ligada. 
 

Código Descrição Ação Necessária 
00xx Erro excepcional de operação •  Substitua o controlador se o erro for 

freqüente. 
0101 Erro de código de ROM • Substitua o controlador se o erro for 

freqüente. 
0201 Erro de RAM residente •  Substitua o controlador se o erro for 

freqüente. 
0301 Erro opcional de RAM • Substitua a DIMM opcional se o erro for 

freqüente. 
06xx Erro de CPU • Substitua o controlador se o erro for 

freqüente. 
0Fxx Erro de interface de motor e 

dados de vídeo 
•  Verifique a conexão entre a placa do 

motor e o controlador. 
11xx Erro de interface paralela Centronics •  Substitua o controlador se o erro for 

freqüente. 
1401 Erro de NVRAM •  Substitua a NVRAM se o erro for 

freqüente. 
1601 Erro de fonte de ROM • Substitua o controlador se o erro for 

freqüente. 
1Bxx Erro de interface NIB •  Substitua o controlador se o erro for 

freqüente. 
1Cxx Erro de interface paralela •  Substitua o controlador se o erro for 

freqüente. 
25xx Erro de PS2 •  Substitua a DIMM do PS se o erro 

for freqüente. 
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EXIBIÇÃO DE LEDs 

2.2   EXIBIÇÃO DE 

LEDs 

2.2.1  LOCALIZAÇÃO 

O controlador utiliza 2 LEDs para exibir a condição de erro mesmo se a mensagem do 
LED não estiver ativa. 

Para visualizar estes LEDs, remova a tampa traseira da máquina. 

NV 
RAM Motor I/F(CN507) DIP SW2 

Código/Fonte 
ROM 

Slot NIB I/F 
Opcional 
(CN506) 

Slot DIMM 
de 
Programa
(CN505) 

Slot DIMM 
de 

Memória 
(CN502) 

RAM 

RAM 

 

Slot I/F da Placa C 
(CN511) oo 

LED2,1 
IEEE 1284 I/F (CN501) 

Quando a máquina está operando normalmente, o LED 1 pisca (liga/desliga) e o LED 
2 permanece sempre apagado. O LED 2 se acende se houver um erro; consulte a 
próxima seção do manual. 
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EXIBIÇÃO DE LEDs 

2.2.2 ERRO FATAL 

Se o controlador detectou um erro fatal durante o Autoteste com Energia 
Ligada, utilizará 2 LEDs para notificar a causa do erro. 

Se ocorrer um dos seguintes erros fatais, a condição do LED se alterará, 
conforme indicado (leia da esquerda do diagrama para a direita). 

Erro de Código de ROM 

LED 2 
(Superior) 
LED 1 
(Inferior) 

0 : ON 
: O F F  

oooooo  

00000*0  

Desligue a máquina e ligue-a novamente. Se o controlador detectar o mesmo 
erro, substitua o controlador. 

Erro de RAM Residente 

O O O O O O »  

ooooooo  

:  O F F  

Desligue a máquina e ligue-a novamente. Se o controlador detectar o mesmo 
erro, substitua o controlador. 

Erro de CPU 

LED 2 
(Superior) 
LED 1 

(Inferior) 

ooooooooooo 

0000000000*0 

:  O F F  

Desligue a máquina e ligue-a novamente. Se o controlador detectar o mesmo erro, 
substitua o controlador. 
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EXIBIÇÃO DE LEDs 

Terminação Anormal 
LED 2 

(Superior) 
LED 1 

(Inferior) 
OOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

ooooooooooooooooooo 

O : ON :  

O F F  

Desligue a máquina, verifique a conexão com os componentes opcionais e ligue 
a máquina. Se o controlador detectar o mesmo erro, substitua o controlador ou a 
NIB. 
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VISÃO GERAL DO MODO DE PROGRAMA DE SERVIÇO 

3.   TABELAS DE SERVIÇO 

3.1    VISÃO GERAL DO MODO PROGRAMA DE SERVIÇO 

ATENÇÃO 
Antes de acessar o menu de serviço, faça o seguinte: 

Confirme se não há nenhum dado de impressão no buffer da impressora (o 
LED de dados não pode estar piscando). 
Se houver dados no buffer, espere até que todos os dados sejam impressos. 

3.1.1  COMO ENTRAR NO MODO SP 

Entrando no Modo de Serviço 

(Segure por mais de 3 segundos até que o menu do modo SP seja mostrado). 
Selecione "3" para entrar no modo SP da impressora. 

Saindo do Modo de Serviço 

Selecione "2" para sair do modo SP da impressora. 
NOTA: Para efetivar as configurações, desligue e ligue o interruptor principal após 

sair do modo de serviço. 

3.1.2 TABELA DO MENU DE SERVIÇOS 
 

 Descrição Função 

A BitSw#1 Set Ajusta as programações da chave de bits. Nota: Atualmente 
as chaves de bits não estão sendo usadas. 

B Limpa NVRAM 1 Inicializa o controlador NV RAM exceto as chaves de bits, as 
configurações NIB e os dados de registro. 

C Limpa NVRAM 2 Inicializa o controlador NV RAM exceto as configurações NIB. 
D Limpa NVRAM 3 Inicializa o NIB NV RAM (configurações NIB). 
E Limpa o contador Inicializa todos os contadores em zero. 
F Erro de 

diagnóstico 
Mostra os mais recentes códigos de erro de diagnóstico no 
LCD. 

G Imprime serviço Imprime a folha resumo do serviço. 
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MENU DE SERVIÇOS 

3.2   MENU DE SERVIÇOS 

3.2.1 CONFIGURAÇÕES DAS CHAVES DE BITS 

As chaves de bit não são usadas no momento. 

3.2.2 LIMPA NV RAM 

! ATENÇÃO 
Imprima o relatório de resumo de serviço, a página de configuração do 
controlador e a página de configuração NIB antes de reconfigurar os NV 
RAM(s). 

1. Entre no modo SP da impressora e selecione "1. Menu de Serviço". 

2. Selecione o menu apropriado e então pressione "OK". 
B: Limpa NV RAM 1 
C: Limpa NV RAM2  
D: Limpa NV RAM 3 

3. Certifique-se que você imprimiu a página de configuração apropriada e então 
pressione "OK". 
B: Folha de Resumo de Serviço 
C: Folha de Resumo de Serviço e Folha de Configuração do Controlador 
D: Folha de Configuração NIB 

4. Pressione "OK" para executar. Ou pressione "Cancel" para sair. 

3.2.3 LIMPA CONTADOR 

1. Entre no modo SP na impressora e selecione  "1. Service Menu". 

2. Selecione "E. Counter Clear", então pressione "OK". 

3. Pressione "OK" para executar. Ou pressione "Cancel" para sair. 

3.2.4 ERRO DE DIAGNÓSTICO 

Este mostra os 8 mais recentes códigos de errro que foram encontrados durante o 
autoteste de energia ligada. Consulte a seção 2.1 para detalhes dos códigos de 
erros. 

1. Entre no modo SP da impressora e selecione "1. Service Menu". 

2. Selecione "F. Diagnostic Error" então pressione "OK". 

3. Examine os códigos de erros usando as chaves de cursor direita e esquerda. 

4. Pressione "Cancel" para sair. 
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SERVICE MENU 

3.1.5 IMPRIMA SERVIÇO 

Isto imprime a folha resumo que contém os seguintes itens: 
• Sistema/Número do Modelo Número da Unidade/Versão 
• Lista de Programa 
• Chave de Bit (Estes não estão configurados no momento.) 
• Countadores 
• Informação de Exceção 
• Registro de sistema 1/2 
• Opções 

 

1. Entre no modo SP da impressora e selecione "1. Service Menu". 

2. Selecione "G. Service Print" então pressione "OK". 

3. Pressione "Cancel" para sair. 
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PROCEDIMENTO DE ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE  

3.3   PROCEDIMENTO DE ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE  

 3.3.1  ATUALIZA O FIRMWARE DO CONTROLADOR/PS2 

Este procedimento é para atualizar o firmware para o controlador e para o 
módulo PS2 DIMM. 

! ATENÇÃO 
Não desligue a máquina enquanto estiver fazendo o download do firmware. 

  

1. Prepare um cartão IC que contenha o firmware requerido. 

2. Desligue a máquina e remova a tampa [A] (1 parafuso). 

3. Insira o cartão [B] no slot do cartão IC. 

NOTA: O lado "B" do cartão deve estar virado para a parte de trás da máquina. 

4. Ligue a máquina. Pressione a chave "Printer". 

5. Comece a fazer o download do novo firmware pressionando o botão "OK". 

6. Após o término do download do firmware, desligue a máquina e remova o cartão. 
Depois, substitua o cartão. 

7. Ligue a máquina e imprima a folha de configuração da impressora para confirmar 
se a nova versão do firmware foi instalada. 
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PROCEDIMENTO DE ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE 

Mensagens de Erros 
 

Mensagem Descrição 
O apagamento falhou ARD: 
xxxxxxx 

Tente fazer o download novamente. 

A gravação falhou ARDS: 
xxxxxxxxx 

 
 

A fusão falhou O arquivo de firmware no cartão pode estar 
danificado. Consiga um novo arquivo de firmware e o 
armazene no cartão. 
NOTA: 'Fusão' significa  'extração de dados 
comprimidos.' 

O programa DIMM instalável não 
consegue encontrar  

Tipo errado de firmware no cartão. 

Erro CRC. Por favor, 
tente instalar novamente 

O arquivo de firmware no cartão pode estar danificado. 
Consiga um novo arquivo de firmware e armazene-o 
no cartão.  
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PROCEDIMENTO DE ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE 

3.3.2 RECUPERAÇÃO DO ERRO 

CONTROLADOR
 

Se o controlador não funcionar após um download fracassado do firmware, use o 
seguinte procedimento. Este procedimento forçará o controlador a dar um boot a 
partir do cartão IC. 

1. Prepare um cartão IC com a versão requerida do firmware do controlador. 

2. Desligue a máquina e remova o controlador. 

3. Mova o DIP SW 2 para a direita (quando visto a partir da traseira da máquina), 
conforme mostrado acima. 

4. Recoloque o controlador e instale o cartão no slot de cartão IC no controlador. 
NOTA: Quando você olha a máquina por trás, o lado "B" do cartão deve estar 
virado para a parte de trás da máquina. 

5. Ligue a máquina. 

6. Espere até que os LEDs entre o slot de cartão IC e o interface paralelo estejam 
ambos acesos. 

7. Desligue a máquina, remova o cartão e reconfigure DIP SW2. Depois, recoloque o 
controlador. 

8. Ligue a máquina e imprima a folha de configuração. 

PS2 DIMM 

Se uma tentativa de download fracassar, tente novamente fazer o download do novo 
firmware. 
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AUTO TESTE COM ENERGIA LIGADA 

3.4   AUTO TESTE COM ENERGIA LIGADA 

O controlador testa os seguintes dispositivos com energia ligada. Se um erro for 
detectado, um código de erro é armazenado no NV RAM. Consulte a seção 3.2.4 
para saber como checar os códigos de erros e a seção 2.1 para detalhes sobre os 
códigos de erros. 

• CPU 
• Flash ROM 
• Font ROM 
• Code ROM 
• SDRAM residente e opcional 
• Interface paralelo 
• NIB (Se esta placa estiver instalada) 
• Interface Centronics (se um conector loop-back estiver presente) 
• NVRAM 

3.5   TESTE DE AUTO DIAGNÓSTICO 

Além do auto teste com energia ligada, você pode configurar a máquina num 
modo de diagnóstico mais detalhado para testar outros componentes e 
condições. Isso requer um conector loop-back (P/N: G0219350). 

1. Desligue a máquina e prenda o conector loop-back no interface paralelo. 

2. Ligue a máquina enquanto pressiona a chave "On Line" e a "OK" juntas. 

3. A máquina imprime o relatório de diagnóstico automaticamente. 
 

• Consulte a seção 3.2.4 sobre como checar os códigos de erros. 
• Consulte a seção 2.1 para detalhes sobre os códigos de erros. 
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MODO DE PROGRAMA DO USUÁRIO 

3.6   MODO DE PROGRAMA DO USUÁRIO 
Pressione o “User Tools/Counter”, depois selecione "Printer Features" para 
mudar as configurações da impressora.0 

Tabela do Modo do Usuário 
 

Categoria Menu de função 

Prioridade da bandeja / Default: Bandeja1 

Trava da bandeja / Default: Nenhum 

Tamanho padrão 

Inserção do papel 

Tamanho do papel da 
bandeja de passagem 

Tamanho customizado 

Regularização das bordas / Default: Ligado 

PCL/Default: 600dpi Resolução 

PS / Default: 600dpi 

Qualidade da 
impressão 

Economia de Toner / Default: Desligado 

I/O Tempo esgotado/ Default: 30seg. 

I/O Buffer/ Default: 32KB 

Imprime erros PS/ Default: Desligado 

Proteção da página/ Default: Automático 

Continuação Automática/ Default: Off 

Sistema 

Tamanho do papel secundário/ Default: Off 

Orientação/ Default: Retrato 

Linhas das formas/ Default: 64(Metrosc) 60(pol) 

Origem da Fonte/ Default: Interno 

Número da Fonte/ Default: 0 

Tamanho do Ponto/ Default: 12.00 

Pitch da Fonte/ Default: 10.00 

Controle do 
trabalho 

Menu PCL 

Configuração do símbolo/ Default: Roman-8 

Endereço IP/ Default: Tudo zero 

Máscara de subrede/ Default: 255.000.000.000 

Configuração da 
rede 

Endereço de Gateway/ Default: All zero 

Reinicialize a impressora 

Reconfiguração do menu 

Manutenção 

Hex Dump / Default: Desligado 

Página de configuração 

Lista do Menu 

Lista de Ponto PCL 

Impressão da lista 

Lista de Fonte PS 
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DESCRIÇÕES DETALHADAS 



 



  

DIAGRAMA DO BLOCO 

4.    DESCRIÇÕES DETALHADAS DA SEÇÃO 
4.1. DIAGRAMA DO BLOCO 
 

            
  Placa do 

motor 
   

  
CPU  IEEE1284   IP P P 1 ORA 

    Interface do 
Motor 

 
 

(75 MHz)  Interface    

        r ---------
N    

  

 NVRAM  

  

 

Opção de 
Interface 

DIMM A -----  -----
•  

Opção de 
memória 

DIMM 

  (8 KB)    
 

   (32MB/64MB/ 
128MB) 

    --------------
N  

RAM (16 
MB) 

 

  Flash ROM A----      

 

\l-----      (4 MB) 
  1

------------------------

N 

  PS2 
Interface 

  

PS2 
DIMM (4 

MB) 

  

   
    

  A 

 
 

--------------

i/ 

---------------------

N  

  Placa de 
Interface 
de Rede   

Interface 
NIB 

\ ----  

Interface 
de cartão 

IC   

Cartão IC 
(4 MB) 

     

 

    

O CPU (DestinoD8401A, 75MHz) controla a RAM residente, o interface do motor,  
o interface ROM, o interface parlelo IEEE1284, o interface NIB e o interface de 
cartão IC para atualização do firmware. 

Há um soquete opcional de memória que pode ter uma memória DIMM de 32MB, 
64MB, ou 128MB para aumentar a capacidade RAM e capacitar a intercalação da 
RAM. Com a memória DIMM 128MB a capacidade RAM é aumentada para 
144MB. Há outro soquete de memória para o PS2 DIMM opcional. 

O interface NIB permite ao usuário instalar um Ethernet NIB. O interface de cartão 
IC permite a atualização do interface para o controlador e NIB. 
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FUNÇÕES DO CONTROLADOR 

 
4.2 FUNÇÕES DO CONTROLADOR 
4.2.1  SELEÇÃO DA FONTE DE PAPEL   
 
Prioridade da bandeja (seleção automática da bandeja) 

Início da busca da bandeja 
 

Bandeja 1  

1 
 

Bandeja 2 — 1 

O  co n tro lad o r p roc u ra  o  ta m a n h o  e sp ec ific ad o  d e  p ap e l, in ic ia nd o  n a  B a nd e ja  1  e  u sa  
a  p rim e ira  b a nd e ja  qu e  te m  o  ta m a n ho  e sp ec ific ad o  d e  p a pe l. S e  a  ba n d e ja  
se lec io n ad a  es tive r  a be rta  o u  fic a r  se m  p ap e l d u ra n te  a  im p re ssã o , o  c o n tro la d o r 
p rocu ra  ou tra  b an d e ja  c o m  o  ta m a n h o  es p e c ífic o  d e  p a pe l e  q u an do  en co n tra  m u d a  
au to m a tic a m e n te  p a ra  e la . S e  o  c o n tro la d o r n ão  co ns e gu ir  e nc o n tra r  ou tra  ba n de ja  d e  
pa p e l c o m  o  ta m a n h o  es p ec ific ad o  d e  p a pe l, a  im p re ss ão  p á ra  e  o  L C D  m o s tra  a  
m e n s a g e m  "L o ad  P a p e r" . 

A  c o n figu raç ã o  d e  P r io rid a de  de  B a n de ja  p od e  se r es p ec ifica d a  
co m  u m a  fe rra m e n ta  d e  us u á rio . 
(F e rra m e n ta s d e U s u á r io /C a ra c te r ís tic a s d e im p res s ã o /C o n tro le d o  
tra b a lh o /In s e rç ã o  d e  p a p e l/P r io r id a d e  d e  b a n d e ja )  

NO TA: A  b a n d e ja  d e  p a ss a g e m  n ã o  fa z  p a rte  d a  b u s c a  d e  b a n d e ja .  

Seleção Manual de Bandeja 

Bandeja 1 

Início da Busca de  bandeja 
(Bandeja selecionada pelo driver) 

Bandeja 2 

Q u a n d o  o  d r ive r  d a  im p res s o ra  e s p e c if ic a  u m a  b a n d e ja , a  b a n d e ja  s e le c io n a d a  to rn a -
s e  a  p r im e ira  b a n d e ja  c o n fe r id a  n o  in íc io  d a  b u s c a  p o r b a n d e ja . S e  a  b a n d e ja  
s e lec io n a d a  n ã o  tiv e r  o  ta m a n h o  d e  p a p e l e s p e c ific a d o  p e lo  d r ive r , o  c o n tro la d o r 
p roc u ra  a s  o u tra s  b a n d e ja s  a trá s  d o  m e s m o  ta m a n h o  d e  p a p e l. 
NOTA: A  P rio r id a de  d e  B a n d e ja  n o  m e nu  d e  C o n tro le  de  T ra ba lh o  n ã o  es p ec ifica  o  

in íc io  d a  b usc a  p o r ba nd e ja , m a s  es pe c ific a  o  ta m a n h o  d o  pa p e l n a  ba n d e ja  
se lec io n ad a  c o n fo rm e  o  ta m a n ho  de fau lt d e  p ap e l. 
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FUNÇÕES DO CONTROLADOR 

Trava de Bandeja 

Se uma Trava de Bandeja estiver ativada para uma bandeja, o controlador não usa 
a bandeja "travada" no processo de busca de bandeja. Se uma bandeja tiver, por 
exemplo, papel tamanho A4 colorido para impressões de fax, ative a trava de 
bandeja para essa bandeja para que o controlador não selecione a bandeja para 
impressão. 

Se o usuário selecionar uma bandeja "travada" com o driver de impressora, o 
controlador usa a bandeja para impressão somente quando o tamanho 
especificado de papel corresponde ao tamanho real do papel na bandeja. 

A configuração da Trava de Bandeja pode ser especificada com uma ferramenta 
de usuário. 
(Ferramentas de Usuário/Características da Impressora/Controle de 
trabalho/Inserção de Papel/Travamento da Bandejaray) 
NOTA: A bandeja de passagem não pode ser travada. 

Bandeja de passagem 

Para imprimir a partir da bandeja de passagem, selecione a bandeja de passagem 
com o driver. Os tamanhos de papel que só podem ser alimentados a partir da 
bandeja de passagem (tais como tamanhos customizados), podem ser 
alimentados a partir da bandeja de passagem usando "Auto Tray Select". Mas 
outros tamanhos de papel (LT, A4, etc), que também podem ser alimentados a 
partir de outras bandejas de papel, não podem ser alimentados a partir da bandeja 
de papel usando o “Auto Tray Select". 

SM 4-3 B441 

 



  

FUNÇÕES DO CONTROLADOR 

4.2.2 INTERCALAÇÃO (CLASSIFICAÇÃO) 

Esta função está disponível quando o driver a especifica. Ela não é executada pelo 
driver, mas pela placa de memória no controlador. 

4.2.3 CONTINUAÇÃO AUTOMÁTICA 

Quando esta função está ativada, a máquina continua a imprimir automaticamente 
(após 10 segundos) mesmo que um dos seguintes erros ocorra. Entretanto, a página 
onde o erro ocorreu não poderá ser impressa corretamente. 
• Perda de dados de impressão 
• Estouro de Memória 
• Memória Cheia 

Se a Continuação Automática for desativada e um dos erros acima ocorrer, a 
máquina parará a impressão e mostrará uma mensagem de erro no painel de 
operação. 
NOTA: A configuração default para a Continuação Automática é "Disabled." 

4.2.4 PROTEÇÃO DE PÁGINA 

Quando ocorre um erro de Perda de Dados de Impressão e esta função está 
configurada para "Auto", este erro pode ser evitado mudando a configuração pra 
"On". Entretanto, a impressão pode ficar lenta.  

NOTA: A configuração default para Proteção de Página é "Auto". 

 

 



  

ESPECIFICAÇÕES



 



  

ESPECIFICAÇÕES 

ESPECIFICAÇÕES 

1. ESPECIFICAÇÕES 

1.1    ESPECIFICAÇÕES GERAIS 

Velocidade de 
Impressão: 

Idiomas da Impressora: 

Resolução: 

Fontes Residentes: 

Interfaces Hospedeiras: 

 

Memória: 

B045: Máximo 12 ppm (A4/LT SEF) 
B044/B046: Máximo 13 ppm (A4/LT SEF) 
H555: Máximo 13 ppm (A4/LT SEF) 

PCL6/PCL5e 
PostScript Emulação Nível 2 (opcional) 

600 dpi (PCL6/PCL5e/PS2) 
300 dpi (PCL5e/PS2) 
PCL: 

35 Fontes inteligentes 
10 Fontes True Type 
1 PCL Bitmap 

PS2 (Opcional): 
80 PS fontes 

IEEE1284 paralela bidirecional x 1 (padrão) 
Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T) (opção) 

Protocolos de Rede: TCP/IP, IPX/SPX, Apple Talk 

Padrão 16 MB 
 

Opções 
48 MB (Padrão 16 MB + 32 MB DIMM opcional) 
80 MB (Padrão 16 MB + 64 MB DIMM opcional)  

144 MB (Padrão 16 MB + 128 MB DIMM opcional) 
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ESPECIFICATIONS 

1.2    TAMANHOS DE PAPEL ADMITIDOS 
 

Papel Tamanho 
(L x C) 

Unidade Principal 
da Bandeja de 

Papel 

B a n d e j a  
d e  

P a s s a g e m  
  USA Eu r/Ás ia  
A 4  S E F  210 x 297 mm S#/S S/S S 
A 5  S E F  148 x 210 mm N/N N/N S# 
A 5  L E F  210 x 148 mm S#/N N#/N S# 
SEF Legal 8,5 x 14" N/S# N/S# S# 
C arta SEF 8,5 x 11" S/N S#/N S# 
M eia  C arta  SEF 5,5 x 8.5" N/S# N/S# S# 
M eia  C arta  LEF 8,5 x 5.5" S/N S#N S# 
F 8 x 13" N/N N/N S# 
Foolscap 8,5 x 13" N/S# N/N S# 
Folio 8,25 x 13" N/S# N/S# S# 
Personalizado Largura: 90-

216 mm 
Comprimento: 
140-356 mm 

N N SC 

 

Observações:    

S A dm itido . O  senso r de  tam anho  de  pa pe l de tec ta  o  ta m anho  do  pa pe l. 
S# A dm itido . O  usuário  dev e  se lec iona r o  tam anho  co rre to  do  pape l para  a  bande ja . 
SC A dm itido . O  usuário  dev e  inserir  a  la rgu ra  e  o  com prim en to  do  pape l. 
N N ã o  a dm itid o .   

B441 5-2 SM 



  

ESPECIFICAÇÕES 

2. ACESSÓRIOS DE SOFTWARE 

Os drivers de impressora e o software de ferramentas são fornecidos em um CD-
ROM. Um instalador de autoexecução permite selecionar quais componentes 
instalar. 

DRIVERS DE IMPRESSORA 
 

Idioma da 
Impressora Windows 3.1x 

Windows 
95/98/Me 

Windows 
2000/NT4.0 

Macintosh 
8.x/9.x 

PCL 6 Sim Sim Sim Não 
PCL5e Sim Sim Sim Não 

PS2 Não Sim Sim Sim 
PSPPD Não Sim Sim Sim 

NOTA: 1) Os drivers de impressora para Windows NT 4.0 destinam-se 
somente à plataforma Intel x86. Não existe driver de impressora 
para Windows NT 4.0 para as plataformas PowerPC, Alpha, ou 
MIPS. 

2) Os drivers PCL drivers para Windows 3.1x não estão incluídos no 
CD. Somente versão da Web. 

3) Também existem minidrivers no web site. 
4) Macintosh OS 10 não é admitido. 

SOFTWARE DE FERRAMENTAS 
 

Software Descrição 
Gerenciador de Fonte Agfa 
(Win 95/98/Me, NT4, 2000) 

Uma ferramenta de gerenciamento de fontes com fontes de tela 
para a impressora. 

SmartNetMonitor para 
Administrador (Win 
95/98/Me, NT4, 2000) 

Uma ferramenta de gerenciamento de impressoras para administradores de 
rede. As ferramentas de configuração NIB também estão disponíveis. 

SmartNetMonitor para 
Cliente (Win 95/98/Me, NT4, 
2000) 

Uma ferramenta de gerenciamento de impressoras para usuários 
clientes. A ferramenta de impressão não hierarquizada e as funções de 
impressão paralela/recuperação estão incluídas. 

Ferramenta de Impressora 
para Mac 

Este software oferece diversas funções convenientes 
para impressão proveniente de clientes Macintosh. 

Install Shell para Unix Este software permite que a máquina seja utilizada com Unix. 
Os SO admitidos são Solaris, HP-UX e RedHat Linux. O SO 
Sun e Unix Ware não são admitidos. 

SM 5-3 B441 

 



  

E S P E C IF IC A Ç Õ E S  

3. CONFIGURAÇÃO DA MÁQUINA 

3.1    COMPONENTES DO SISTEMA 

 

PS2 
DIMM 

 

L 
Motor I/F (CN507) 

Slot I/F NIB Opcional (CN506) 

.  Slot DIMM    i 
(CN505 

Slot I/F da Placa ID (CN511) 
IEEE1284 I/F (CN501) 

 

Item Código da 
Máquina No Observações 

NIB B430 1  
PostScript 
Em ulação N ível 2 

B431 2  

Mem ória de 32 MB  G578 3 Utilizado em  com um  com  os m odelos 
G 056, A283, G 060, etc. 

Mem ória de 64 MB  G579 3 Conform e acim a 
Mem ória de 128 MB  G580 3 Conform e acim a 
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BOLETINS TÉCNICOS DE SERVIÇO 
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BOLETIM DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

  

  
  

  
    

    
  
   

 
  

    

   

  

 
   

 
    

 19/04/2002 
NÚMERO DO BOLETIM: B044/B045/B046-     B044/B045/B046 - 001 

M ODELO APLICÁVEL: 
G E S T E T N E R  -  1 3 0 2 / 1 3 0 2 F  
R I C O H  -  A F I C I O  1 0 1 3 / 1 2 0 / 1 0 1 3 F  
S A V I N  -  2 5 1 3 / 2 5 1 3 F  

Nota: Esta via deve ser considerada a original máster para a reprodução de boletins adicionais. 

A S S U N T O :        S E M  E N E R G I A  P A R A  A  M Á Q U I N A  A P Ó S  A  I N S T A L A Ç Ã O  

S I N T O M A :  

Diversos códigos SC poderão ser exibidos em seqüência, podendo ocorrer “falsos congestionamentos”. A 
máquina poderá ficar inoperante quando IC-11 se tornar permanentemente danificado na placa da FCU. 

CAUSA: 

Instalação incorreta da placa do conexão do DF. 

SOLUÇÃO: 

Contramedida de Campo: 

Substitua a placa de conexão do DF e realize as seguintes verificações antes 
de ligar a máquina. 

(legenda) Placa do DF 

1. Verifique se existem possíveis fios presos entre o corpo 

principal do DF e a placa de conexão do DF. 

2. O emblema "Ricoh" na placa de conexão do DF 

deve estar no canto inferior esquerdo. 

O CN9 (conector azul) na FCU deve estar 

conectado ao conector azul no chicote do DF, que se origina no CN102 na placa de conexão do DF. 

4. O CN10 (conector azul) na FCU deve estar conectado ao conector azul no chicote do DF, que se origina 

em CN101 na placa de conexão do DF. 

5. O CN3 (conector branco) na FCU deve ser utilizado somente ao se instalar um controlador de 

impressão. 

 
 

Contramedida de Produção: 

O formato da Placa Terra, existente no canto inferior direito da placa de conexão do DF, será alterado para 
que a placa não possa ser instalada de cabeça para baixo.

Copyright © 2002 RICOH Corporation. Todos os direitos reservados. CONTROLE No 128ABW 
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26/07/2002  
NÚMERO DO BOLETIM:     B044/B045/B046 - 002 

MODELO APLICÁVEL: 
GESTETNER - 1302/1302F 
RICOH - AFICIO 1013/120/1013F 
SAVIN - 2513/2513F 

Nota: Esta via deve ser considerada a original máster para a reprodução de boletins adicionais. 

ASSUNTO:       CONGESTIONAMENTO DE PAPEL 

SINTOMA: 

Congestionamentos de papel na Placa Guia de Alimentação de Papel. 

CAUSA: 

A Placa Guia de Alimentação de Papel (P/N B0442653) se desconecta da área de suporte. (Ver 
ilustração abaixo.) 

SOLUÇÃO: 

Foi adicionado um Batente de Placa Guia (P/N B0442656), conforme ilustrado abaixo. 

GERAL: 

A atualização de peças a seguir está sendo emitida para todos os Catálogos de Peças 
B044/B045/B046. 

 

Porta Direita 
 

 REFERÊNCIA 
PEÇA ANTIGA No PEÇA NOVA No DESCRIÇÃO QTD. INT PÁG. ITEM 

- B0442656 Batente da Placa Guia 1 - 13 28* 

* Indica número de novo item. 

UNIDADES AFETADAS: 

O Batente de Placa Guia foi aplicado à produção de estrutura principal de B044/B045/B046 a partir de junho 
de 2002. As informações inseridas de número de série não estavam disponíveis por ocasião da publicação. 

Copyright © 2002 RICOH Corporation. Todos os direitos reservados. 
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NÚMERO DO BOLETIM:     B044/B045/B046 - 003 

MODELO APLICÁVEL: 
GESTETNER - 1302/1302F 
RICOH - AFICIO 1013/120/1013F 
SAVIN -2513/2513F 

Nota: Esta cópia destina-se a original mestre para reprodução de boletins adicionais. 

ASSUNTO:    ATUALIZAÇÕES DE CATÁLOGOS DE PEÇAS 

GERAL: 
As atualizações de peças a seguir estão sendo emitidas para todos os Catálogos de Peças 
B044/B045/B046. 

Placa com Nome do Modelo – A Placa com Nome do Modelo foi omitida do 
catálogo de peças. Adicione as informações a seguir em seu Catálogo de Peças 

B044/B045/B046. 

 

20/01/2003   

 

 REFERÊNCIA 
PEÇA NOVA No DESCRIÇÃO QTD. PÁG. ITEM 

B0447508 Placa com Nome de Modelo-GES EU (B044) 1 7 32* 
B0457508 Placa com Nome de Modelo-GES EU (B045) 1 7 32* 
B0467508 Placa com Nome de Modelo-GES EU (B046) 1 7 32* 
B0447501 Placa com Nome de Modelo-RIC (B044) 1 7 32* 
B0457501 Placa com Nome de Modelo-RIC (B045) 1 7 32* 
B0467501 Placa com Nome de Modelo-RIC (B046) 1 7 32* 
B0447502 Placa com Nome de Modelo-NSA (B044) 1 7 32* 
B0457502 Placa com Nome de Modelo-NSA (B045) 1 7 32* 
B0467502 Placa com Nome de Modelo-NSA (B046) 1 7 32* 
B0447504 Placa com Nome de Modelo-LAN (B044) 1 7 32* 
B0457504 Placa com Nome de Modelo-LAN (B045) 1 7 32* 
B0467504 Placa com Nome de Modelo-LAN (B046) 1 7 32* 

* INDICA O NÚMERO DO NOVO ITEM 

Continua... 

Copyright © 2003 RICOH Corporation. Todos os direitos reservados. 
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BOLETIM DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA No 
B044/B045/B046 – 003 

Página 2 de 3 

•   ATUALIZAÇÃO 2: Decalque de Alimentação Manual – O Decalque de Alimentação 
Manual foi omitido do catálogo de peças. Adicione as informações a 
seguir em seu Catálogo de Peças B044/B045/B046. 

 
•  REFERÊNCIA 

PEÇA NOVA No DESCRIÇÃO QTD. PÁG. ITEM 
AA003011 Decalque de Alimentação Manual 1 11 18* 

* INDICA NÚMERO DE NOVO ITEM 

•   ATUALIZAÇÃO 
3: 

Escala Esquerda – A descrição para a Escala Esquerda estava 
incorreta no catálogo de peças. Favor corrigir as informações a 
seguir em seu Catálogo de Peças B044/B045/B046. 

 

 

PEÇA No DESCRIÇÃO INCORRETA DESCRIÇÃO CORRETA PÁG. ITEM 
B0441804 Conjunto de Escala Esquerda - AA Conjunto de Escala Esquerda - NA, 

ÁSIA 
7 12 

B0441831 Escala Esquerda Conjunto de Escala Esquerda - NA, 
ÁSIA 

7 31 

Continua... 

 



  

BOLETIM DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA No 
B044/B045/B046 – 003 

Página 3 de 3 

•   
ATUALIZA-
ÇÃO 4: 

ADF 1 – A ilustração para o ADF 1 estava incorreta no catálogo de 
peças. O item 5 e 9 indicavam a Tampa do Cilindro Impressor. O 
item 5 deveria indicar a Mesa de Originais e o item 9 deveria 
continuar indicando a Tampa do Cilindro Impressor. Favor corrigir a 
ilustração conforme indicado abaixo em seu Catálogo de Peças 
B044/B045/B046. 
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BOLETIM DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

 

BOLETIM NÚMERO:     B044/B045/B046 - 004 

MODELO APLICÁVEL: 
GESTETNER - 1302/1302F L A N IE R  
- 5613 /5612 /5613 F  R ICOH - 
AFIC IO  1013/120/1013F S A V IN  -
2 5 1 3 /2 51 3 F  

1 6 /0 4 /2 0 0 3  

ASSUNTO:    UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO DE ORIGINAIS 

GERAL: 
A Unidade de Alimentação de Originais foi registrada como peça de serviço. A atualização de peça a seguir 
está sendo emitida para todos os Catálogos de Peças B044/B045/B046. Favor atualizar seu catálogo de 
peças com as informações a seguir. 

 

 

 REFERÊNCIA 
PEÇA NOVA No DESCRIÇÃO QTD. PÁG. ITEM 

B0444811 Unidade de Alimentação de Originais 1 23 * 

* INDICA NÚMERO DE NOVO ITEM 

Copyright © 2003 RICOH Corporation. Todos os direitos reservados. Página 1 de 1 

 



  

Gestetner 

BOLETIM DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

 

NÚMERO DO BOLETIM:     B044/B045/B046 - 
005 

MODELO APLICÁVEL: 
GESTETNER - 1302/1302F 
LANIER - 5613/5612/5613F 
RICOH - AFICIO 1013/120/1013F 
SAVIN -2513/2513F 

25/04/2003 

ASSUNTO:    LINGUETAS DO SEPARADOR E QUADRO DE FUSÍVEIS 

GERAL: 
O suporte das Lingüetas do Separador foi alterado, conforme indicado nas ilustrações a seguir, para eliminar 
chiados provenientes das lingüetas. Além disso, foram acrescentados suportes para as lingüetas para 
conexão com as lingüetas antes da instalação no quadro de fusíveis. Também para garantir que as novas 
normas de segurança Ricoh sejam atendidas, o processo de montagem para o quadro de fusíveis foi 
alterado de modo que o parafuso do quadro de fusíveis não está inserido abaixo da superfície do quadro. As 
atualizações de peças a seguir estão sendo emitidas para todos os Catálogos de Peças B044/B045/B046. 

Suporte-Lingueta Sensora 
 

Mola Nova 

Nova Lingüeta do 
Separador 

Cilindro a 
Quente 

 

Cilindro 
de 
Pressão 

 

 REFERÊNCIA 
PEÇA ANTIGA No PEÇA NOVA No DESCRIÇÃO QTD. INT PÁG. ITEM 

AE044036 AE044045 Lingüeta do Separador 3 3/S 35 21 
AF022141  Cilindro de Mudança 3->2 - 35 6 
B0444151 B044415 Mola – Lingüeta Sensora 3 3/S 35 20 

 B0444179 Suporte – Lingüeta Sensora 3 3/S 35 48* 
B0444144 B0444143 Tampa da Placa de Eletrodos 1 3/S 35 15 
B0444101 B0444102 Quadro de Fusíveis 1 0 35 16 

* INDICA NÚMERO DE NOVO ITEM 

NOTA:     Certifique-se de instalar todas as 4 peças marcadas com 3/S como um conjunto. Também será 
necessário remover o Cilindro de Mudança. 
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BOLETIM DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA No B044/B045/B046 - 005 

UNIDADES AFETADAS: 
Todas as copiadoras B044/B045/B046 fabricadas com números de série seguintes aos indicados abaixo 
terão os novos estilos das Lingüetas do Separador e do Quadro de Fusíveis instalados durante a 
produção. 

 

NOME DO MODELO NÚMERO DE SÉRIE 
Gestetner 1302 

Lanier5613 Ricoh 
Aficio 1013  
Savin 2513 

H9029300001 

Lanier5612 
Ricoh Aficio 120 

H91294xxxxx 

Gestetner 1302f 
Lanier5613F Ricoh 

Aficio 1013F  
Savin 2513F 

H9229300001 

TABELA DE INTERCAMBIALIDADE: 
 

0 Peças NOVAS e VELHAS podem ser utilizadas em máquinas NOVAS e 
VELHAS. 

2 Peças NOVAS não podem ser utilizadas em máquinas VELHAS. Peças 
VELHAS podem ser utilizadas em máquinas NOVAS e VELHAS. 

1 Peças NOVAS podem ser utilizadas em máquinas NOVAS e VELHAS. 

Peças VELHAS não podem ser utilizadas em máquinas NOVAS. 
3 Peças VELHAS não podem ser utilizadas em máquinas NOVAS. 

Peças NOVAS não podem ser utilizadas em máquinas VELHAS. 
3/S Deve ser instalado como um conjunto nas unidades fabricadas antes da inserção do número de série. Em unidades fabricadas após a 

inserção do número de série ou modificadas anteriormente, utilize os novos números de peças individualmente. 
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Gestetner 

BOLETIM DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA  

NÚMERO DO BOLETIM:     B044/B045/B046 - 006 3 0 /0 6 /2 0 0 3  

MODELO APLICÁVEL: 
GESTETNER - 1302/1302F L A N IE R  
- 5613 /5612 /5613 F  R ICOH - 
AFIC IO  1013/120/1013F S A V IN  -
2 5 1 3 /2 51 3 F  

ASSUNTO:    SC551  

 
SINTOMA:  
Ocorreu um SC551 indicando que a temperatura permaneceu muito alta durante o modo de espera ou modo 
com energia fraca.  

CAUSA: 
Existe um vírus de firmware nas unidades que utilizam a versão 86 ou mais recente do firmware. 

SOLUÇÃO: 
A versão 87 do firmware foi liberada. A versão 87 do firmware contém uma contramedida para evitar a 
ocorrência de SC551s, tendo sido liberada com o início da produção de agosto de 2002. Ao atualizar o firmware 
da versão 86 para a versão 87 ou mais recente, ajuste o SP7-955 (Leitura/Gravação de Memória) para um valor 
de 40191D 04. (Consulte 5.1.12 no Manual de Serviço B044.) 

NOTA: O Firmware versão 86 e mais recente está incluído em máquinas produzidas até julho de 2002. 

Copyright © 2003 RICOH Corporation. Todos os direitos reservados. Página 1 de 1 



  

Gestetner 

BOLETIM DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

 

NÚMERO DO BOLETIM:     B044/B045/B046 - 
007 

MODELO APLICÁVEL: 
GESTETNER - 1302/1302F L A N IE R  
- 5613 /5612 /5613 F  R ICOH - 
AFIC IO  1013/120/1013F S A V IN  -
2 5 1 3 /2 51 3 F  

1 5 /0 9 /2 0 0 3  

ASSUNTO:    DECALQUE DE DISCAGEM INFERIOR 

GERAL: 
O Decalque de Discagem Inferior ("Shift/Space/Symbols") foi omitido do catálogo de peças. A 
atualização de peça a seguir está sendo emitida para todos os Catálogos de Peças B044/B045/B046. 

 

Shift Space Symbols 
 

 REFERÊNCIA 
PEÇA ANTIGA No PEÇA NOVA No DESCRIÇÃO QTD. INT PÁG. ITEM 

- B0461462 Decalque de Discagem Inferior – ND 1 - 43 18* 
- B0461462 Decalque de Discagem Inferior – ND  1 - 61 11 * 

* INDICA NÚMERO DE NOVO ITEM 

Copyright © 2003 RICOH Corporation. Todos os direitos reservados. Página 1 de 1 



  

Gestetner 

BOLETIM DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA  

NÚMERO DO BOLETIM:     B044/B045/B046 - 008 0 3 /1 0 / /2 0 0 3  

MODELO APLICÁVEL: 
GESTETNER - 1302/1302F L A N IE R  - 
5613 /5612 /5613 F  R IC OH - AFIC IO  
1013/120/1013F S A V IN  -2 5 1 3 /2 5 1 3 F  

ASSUNTO:    RECEBIMENTO MANUAL u 

 

GERAL:  
 

As informações a seguir estão sendo emitidas para todas as Instruções Operacionais de B044/B045/B046. 
As Instruções Operacionais contêm os erros a seguir e explicações insuficientes com relação à função de 
Recebimento Manual. Uma folha de errata será preparada para máquinas em produção, alertando os usuários 
para estes dois pontos. 

Instruções Operacionais – Referência a Fac-símile – Características 
Básicas, pág. 31. 

1. Correção: 
O indicador de Recebimento Manual está aceso quando a máquina 

estiver neste modo. 
-> Esta frase deve ser apagada, pois não existe este indicador. 

2. Adição de Conteúdo: 

Explicação atual: 
Você deverá pressionar manualmente a tecla [Start] para receber um fax. 

Explicação apropriada: 
Execute o procedimento a seguir para receber um fax neste modo. 
1) Quando a máquina tocar, pegue o handset. 
2) Se ouvir um tom de fax, remova quaisquer originais do alimentador, em seguida pressione a tecla 

[Start] ou a tecla de Função de Usuário que foi programada para a Recepção Manual ([F1] - [F3]). 
Nota: Caso tenha utilizado a tecla [Start], certifique-se de que “Receber” está selecionado no display antes de 
continuar. 

3) Pressione [OK] e em seguida substitua o handset. 
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Gestetner 

BOLETIM DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

 

NÚMERO DO BOLETIM:     B044/B045/B046 - 
009 

MODELO APLICÁVEL: 
GESTETNER - 1302/1302F L A N IE R  
- 5613 /5612 /5613 F  R ICOH - 
AFIC IO  1013/120/1013F S A V IN  -
2 5 1 3 /2 51 3 F  

2 8 /1 0 /2 0 0 3  

 

ASSUNTO:    ATUALIZAÇÃOS DE CATÁLOGOS DE PEÇAS 

GERAL: 
As atualizações de peças a seguir estão sendo emitidas para todos os Catálogos de Peças 
B044/B045/B046. 

ATUALIZAÇÃO 1: 
Lâmpada dos Fusíveis – Foram feitas as seguintes alterações para 
minimizar as imagens de compensação dos fusíveis: 
1. O filamento da lâmpada dos fusíveis mudou para uma 

temperatura de fusão ainda mais estável. 

2. Foi adicionada uma tampa ao lado frontal do cilindro a quente (ver 
ilustração abaixo). 
3. O batente frontal no cilindro a quente foi alterado para acomodar a 

tampa do cilindro a quente (ver ilustração abaixo). 
As atualizações de peças a seguir estão sendo emitidas para todos os 
Catálogos de Peças B044/B045/B046. Favor atualizar seu catálogo de 
peças com as informações abaixo. 

 

   

 

 REFERÊNCIA 
PEÇA ANTIGA No PEÇA NOVA No DESCRIÇÃO QTD. INT PÁG. ITEM 

AX440137 AX440187 Lâmpada dos Fusíveis - 120V 650W 1-1 3/S 35 41 
AX440138 AX44018 Lâmpada dos Fusíveis -230V 650W 1-1 3/S 35 41 

- B0444112 Tampa do Cilindro a Quente 0-1 3/S 35 49* 
- B0444156 Batente Frontal do Cilindro a Quente 0-1 3/S 35 50* 

B0444150 - Batente do Cilindro a Quente 2->1 3/S 35 37 

* INDICA NÚMERO DE NOVO ITEM 
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BOLETIM DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA No B044/B045/B046 - 009 

UNIDADES AFETADAS: 
Todas as copiadoras B044/B045/B046 fabricadas com números de série seguintes aos indicados abaixo 
terão os novos estilos de Lâmpada de Fusíveis instalados durante a produção. 

 

NOME DO MODELO NÚMERO DE SÉRIE 
Gestetner 1302 

Lanier5613  
Ricoh Aficio 1013 

Savin 2513 

H9029600001 

Gestetner NA 
Lanier5612 

Ricoh Aficio 120 
Savin NA 

H91296xxxxx 

Gestetner 1302F 
Lanier5613F 

 Ricoh Aficio 1013F 
Savin 2513F 

H9229600001 

•   
ATUALIZAÇÃO 
2: 

Tampa da Lente – A Tampa da Lente foi omitida do Catálogo de 
Peças B044/B045/B046. Favor atualizar seu catálogo de peças com 
as informações a seguir. 

   

 

 REFERÊNCIA 
PEÇA NOVA No DESCRIÇÃO QTD. PÁG. ITEM 

B0441777 Tampa da Lente 1 27 26* 

* INDICA NÚMERO DE NOVO ITEM 

TABELA DE INTERCAMBIALIDADE: 
 

0 Peças NOVAS e VELHAS podem ser utilizadas 
em máquinas NOVAS e VELHAS. 

2 Peças NOVAS não podem ser utilizadas em 
máquinas VELHAS. Peças VELHAS podem ser 
utilizadas em máquinas NOVAS e VELHAS. 

1 Peças NOVAS podem ser utilizadas em máquinas 
NOVAS e VELHAS. Peças VELHAS não podem 
ser utilizadas em máquinas NOVAS. 

3 Peças VELHAS não podem ser utilizadas em 
máquinas NOVAS. Peças NOVAS não podem 
ser utilizadas em máquinas VELHAS. 3/S Deve ser instalado como um conjunto nas unidades fabricadas antes da inserção do número de série. Em 

unidades fabricadas após a inserção do número de série ou modificadas anteriormente, utilize os novos 
números de peças individualmente. 
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Gestetner 

BOLETIM DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

 

NÚMERO DO BOLETIM:     B044/B045/B046 - 009 
REEDIÇÃO * 

MODELO APLICÁVEL: 
GESTETNER - 1302/1302F 
LANIER - 5613/5612/5613F 
RICOH - AFICIO 1013/120/1013F 
SAVIN -2513/2513F 

15/06/2004  

 

ASSUNTO:    ATUALIZAÇÕES DE CATÁLOGOS DE PEÇAS 

GERAL: 
As atualizações de peças a seguir estão sendo emitidas para todos os Catálogos de Peças  
B044/B045/B046. 

•    ATUALIZAÇÃO 1: 
Lâmpada dos Fusíveis – Foram feitas as seguintes alterações para 
minimizar as imagens de compensação dos fusíveis: 
1. O filamento da lâmpada dos fusíveis mudou para uma 

temperatura de fusão ainda mais estável. 

2. Foi adicionada uma tampa ao lado frontal do cilindro a quente (ver 
ilustração abaixo). 
3. O batente frontal no cilindro a quente foi alterado para acomodar a 

tampa do cilindro a quente (ver ilustração abaixo). 
As atualizações de peças a seguir estão sendo emitidas para todos os 
Catálogos de Peças B044/B045/B046. Favor atualizar seu catálogo de 
peças com as informações abaixo. 

 

   

 

 REFERÊNCIA 
PEÇA ANTIGA No PEÇA NOVA No DESCRIÇÃO QTD. INT PÁG. ITEM 

AX440137 AX440187 Lâmpada dos Fusíveis - 120V 650W 1-1 3/S 35 41 
AX440138 AX44018 Lâmpada dos Fusíveis -230V 650W 1-1 3/S 35 41 

- B0444112 Tampa do Cilindro a Quente 0-1 3/S 35 49* 
- B0444156 Batente Frontal do Cilindro a Quente 0-1 3/S 35 50* 

B0444150 - Batente do Cilindro a Quente 2->1 3/S 35 37 
- B0444111 Batente do Cilindro a Quente 1 3/S 35 48* 

* INDICA NÚMERO DE NOVO ITEM 
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BOLETIM DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA No B044/B045/B046 - 009 REEDIÇÃO * 

UNIDADES AFETADAS: 
Todas as copiadoras B044/B045/B046 fabricadas com números de série seguintes aos indicados abaixo 
terão os novos estilos de Lâmpada de Fusíveis instalados durante a produção. 

 

NOME DO MODELO NÚMERO DE SÉRIE 
Gestetner 1302 

Lanier5613  
Ricoh Aficio 1013 

Savin 2513 

H9029600001 

Gestetner NA 
Lanier5612 

Ricoh Aficio 120 
Savin NA 

H91296xxxxx 

Gestetner 1302F 
Lanier5613F  

Ricoh Aficio 1013F 
Savin 2513F 

H9229600001 

• 
ATUALIZAÇÃO 
2: 

Tampa da Lente – A Tampa da Lente foi omitida do Catálogo de 
Peças B044/B045/B046. Favor atualizar seu catálogo de peças com 
as informações a seguir.

   

 

 REFERÊNCIA 
PEÇA NOVA No DESCRIÇÃO QTD. PÁG. ITEM 

B0441777 Tampa da Lente 1 27 26* 

* INDICA NÚMERO DE NOVO ITEM 

TABELA DE INTERCAMBIALIDADE: 
 

0 Peças NOVAS e VELHAS podem ser utilizadas em máquinas NOVAS e 
VELHAS. 

2 Peças NOVAS não podem ser utilizadas em máquinas VELHAS. Peças 
VELHAS podem ser utilizadas em máquinas NOVAS e VELHAS. 

1 Peças NOVAS podem ser utilizadas em máquinas NOVAS e VELHAS. 

Peças VELHAS não podem ser utilizadas em máquinas NOVAS. 
3 Peças VELHAS não podem ser utilizadas em máquinas NOVAS. 

Peças NOVAS não podem ser utilizadas em máquinas VELHAS. 
3/S Deve ser instalado como um conjunto nas unidades fabricadas antes da inserção do número de série. Em unidades fabricadas após a 

inserção do número de série ou modificadas anteriormente, utilize os novos números de peças individualmente. 
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Gestetner 

 BOLETIM DE ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA 

NÚM ERO DO BOLETIM :     B044/B045/B046 - 010 2 8 /1 0 /2 0 0 3  

MODELO APLICÁVEL: 
GESTETNER - 1302/1302F L A N IE R  
- 5613 /5612 /5613F  R ICOH - 
AFIC IO  1013/120/1013F S A V IN  -
2 5 13 /2 5 1 3 F  

ASSUNTO:    MANUAL DE SERVIÇO – INSERÇÃO  

As páginas do Manual de Serviço abaixo deverão ser substituídas pelas páginas fornecidas. 

As áreas revisadas foram destacadas por uma flecha =>. 

 

PÁGINAS:  

•    Legenda Informações Atualizadas (página de legenda) 
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Gestetner 

BOLETIM DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

 

NÚMERO DO BOLETIM:     B044/B045/B046 - 
011 

MODELO APLICÁVEL: 
GESTETNER - 1302/1302F 
LANIER - 5613/5612/5613F 
RICOH - AFICIO 1013/120/1013F 
SAVIN -2513/2513F 

21/04/2004  

ASSUNTO:    UNIDADE DE FUSÍVEIS 

GERAL: 

A unidade de fusíveis foi registrada como peça de serviço para facilitar o atendimento em 
campo. As atualizações de peças a seguir estão sendo emitidas para todos os Catálogos 
de Peças B044/B045/B046. 

 

 

|  REFERÊNCIA 
PEÇA NOVA No DESCRIÇÃO QTD. PÁG. ITEM 

B0444017 Unidade de Fusíveis – 120V 1 35 * 
B0444027 Unidade de Fusíveis –-230V 1 35 * 

* INDICA NÚMERO DE NOVO ITEM 
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Gestetner 

BOLETIM DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

 

NÚMERO DO BOLETIM:     B044/B045/B046 - 
012 

MODELO APLICÁVEL: 
GESTETNER - 1302/1302F 
LANIER- 5613/5612 
RICOH - AFICIO 1013/120 
SAVIN -2513/2513F 

21/04/2004  

ASSUNTO:    CONFIGURAÇÃO DE CHAVE DE COMUNICAÇÃO 16 COM INSTALAÇÃO 
OPCIONAL DE FAX 

GERAL: 
Esta é uma configuração importante para a instalação opcional de FAX do modelo B044/B045. 
Ao instalar a opção de FAX (nova placa da FCU, placa da NCU) na B044/B045, certifique-se de executar 
os passos a seguir para garantir que a função de FAX está ativada adequadamente. 
1. Conforme descrito na seção 3.10 l de ajuste do FSM, primeiro faça um backup dos dados SRAM na 

placa original da FCU para instalação da nova placa opcional de FAX na FCU. 
2. Substitua a FCU pela nova placa FCU de acordo com o procedimento de instalação na seção 3.10 do 

FSM, e em seguida faça o upload dos dados SRAM de backup no Passo 1 para a nova placa 3 da 
FCU. 

3. Altere a chave de comunicação 16 para uma configuração de 1. 
NOTA: Consulte a seção 5.1.9 para o procedimento de upload/download. 

I  

 

Chave de Comunicação 16 
No FUNÇÃO COMENTÁRIOS 
0 Padrão G3 (NCU) 

0: Desativado 
1: Ativado 

0: Mude este bit para 0 caso deseje desativar a 
linha padrão G3. 
1: Mude este bit para 1 para ativar a linha padrão 
G3 ao instalar a opção de FAX. 
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Gestetner 

BOLETIM DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

 

NÚMERO DO BOLETIM:     B044/B045/B046 - 
013 

MODELO APLICÁVEL: 
GESTETNER - 1302/1302F 
LANIER - 5613/5612/5613F 
RICOH - AFICIO 1013/120/1013F 
SAVIN -2513/2513F 

10/05/2004 

ASSUNTO:    CORREÇÕES EM CATÁLOGOS DE PEÇAS 

GERAL: 
As correções de peças a seguir estão sendo emitidas para todos os Catálogos de Peças 
B044/B0045/B046. 

 

 

ATUALI-
ZAÇÃO 1: 

Porca da Placa de Fusíveis – A Porca da Placa de Fusíveis foi 
omitida da lista de peças na seção de Registro de Papel. Favor 
corrigir seu catálogo de peças com as informações a seguir. 

104 

  

 REFERÊNCIA 
PEÇA NOVA No DESCRIÇÃO QTD. PÁG. ITEM 

B0444200 Porca da Placa de Fusíveis 1 13 29* 

* INDICA NÚMERO DE NOVO ITEM 
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BOLETIM DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA No B044/B045/B046 - 013 

ATUALI-
ZAÇÃO 2: 

Porca da Placa de Fusíveis – A Porca da Placa de Fusíveis foi 
omitida da lista de peças na seção da PCU. Favor corrigir seu 
catálogo de peças com as informações a seguir.

  

 REFERÊNCIA 
PEÇA NOVA No DESCRIÇÃO QTD. PÁG. ITEM 

B0444200 Porca da Placa de Fusíveis 1 33 31 * 

* INDICA NÚMERO DE NOVO ITEM 
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BOLETIM DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA No B044/B045/B046 - 013 

ATUALI-
ZAÇÃO 3: 

Suporte da Lâmpada – O Suporte da Lâmpada foi denominado 
incorretamente Porca da Placa de Fusíveis na lista de peças na 
seção de Unidade de Fusíveis. Favor corrigir seu catálogo de peças 
com as informações a seguir. 

   

 

|  REFERÊNCIA 
PEÇA ANTIGA No PEÇA NOVA No DESCRIÇÃO QTD. INT PÁG. ITEM 

B0444200 B0444135 Suporte da Lâmpada 1->2 - 35 22 
B0444200 - Porca da Placa de Fusíveis  - 35 33 

Página 3 of 3 
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Gestetner 

BOLETIM DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
 

NÚMERO DO BOLETIM:     B044/B045/B046 - 014 15/06/2004 

MODELO APLICÁVEL: 
GESTETNER - 1302/1302F 
LANIER - 5613/5612/5613F 
RICOH - AFICIO 1013/120/1013F 
SAVIN -2513/2513F 

ASSUNTO: MANUAL DE SERVIÇO - INSERÇÃO 

As páginas do M anual de Serviço listadas abaixo devem  ser substitu ídas pe las páginas fornecidas. ( J /  

U m a seta destacou as áreas revisadas =>. 

 
PÁGINAS:  

• 5-13 Informação atualizada (SP5-501) 

• 5-15 Informação atualizada (SP5-912) 
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Rev. 06/2004 PROGRAMA DE SERVIÇO 

SP5-XXX (Modo) 
5001 

5001 1 
Todos os Indicadores Ligados 
Liga todos os LEDs. O LCD liga ou desliga a cada 3 segundos. Pressione a chave 
de reconfiguração para finalizar o programa. _______________________________  

  

5113* 

5113 1 

0: Nenhum 
11: cartão da chave MF (Aumenta) 
 12: cartão da chave MF (Diminui) 

Seleciona a chave correspondente para dispositivos instalados como 
a trava de moeda. 

 

5120* 
5120 1 

Remoção do Contador Clear-OP      | [0=Sim /1 =Em espera somente / 2=Não] 
Especifica a condição para restabelecer as configurações de trabalho de cópia 
quando o contador chave for removido. 
• 0 = Sim: As configurações são apagadas quando o contador é removido. 
• 1 = Em espera somente: As configurações são apagadas quando o contador é 
removido no final de um trabalho. 
• 2 = Não: As configurações não são apagadas em nenhuma condição. 
Para cópia dupla, as configurações de trabalho são sempre preservadas 
independente desses reconfigurações. ________________________________  

 

5121* 
5121 1 

Tempo de contagem 
Seleciona o tempo de 
contagem. 
• 0 = Entrada: Em cada entrada 
de papel 
• 1= Saída: Em cada saída de 
papel 

[0 = Entrada/1 = 
Saída] 

 

5501* Modo de Alarme PM 
5501 1 Intervalo Estabelece o intervalo PM básico. [1 ~ 255 / 90 /1K cópias/passo] 

Esta configuração só é significativa se o SP5-501-2 for 
estabelecido para "1".] Especifica quando o alarme PM ocorre. 

5501 2 Liga/Desliga Ativa/desativa o alarme PM para o número total de impressões, 
cópias e faxes.[0 = Desativa /1 = Ativa] 

5801 
5801 2 

Limpa a Memória (Modelo básico somente) 
Engine ver 5.1.5 

 

5802 
5802 1 

Giro Livre da Máquina 
Realiza um giro livre da máquina (incluindo a unidade de scanner). Pressione "ON" 
para iniciar; pressione "OFF" para parar. _________________________________  

 

5803 Checagem  de entrada 
ver 5.1.6 

 

5804 Checagem de saída 
ver 5.1.7 

 

SM 5-13 B129 Series/B044 Series 

Contador 
tipo 
Opcional 



  

Rev. 06/2004 PROGRAMA DE SERVIÇO 
 

5912* Alarme PCU 
5912 1 Mostrador de Alarme 

Liga/Desliga 
Seleciona se a máquina exibirá ou não um aviso de 
"Replace PCU' quando o contador de alarme do PCU 
atingir o intervalo estabelecido por SP912-2. [0 = 
Mostra /1 = Não mostra] 

5912 2 Intervalo Estabelece o intervalo de Alarme do PCU 
(contagem) no qual um aviso de "Replace PCU' 
ocorre. [1 ~255/45/1000 folhas/passo] 

 

5990 Impressão SMC 
5990 1 Todas 
5990 2 SP 
5990 3 Programa do Usuário 
5990 4 Dados de Registro 
5990 5 Fonte grande 

Ver 5.1.12 

 

 

SM 5-15 B129 Series/B044 Series 

 



  

Gestetner 

BOLETIM DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
 

NÚMERO DO BOLETIM:     B044/B045/B046 - 014 REEMISSÃO * 23/06/2004 

MODELO APLICÁVEL: 
GESTETNER - 1302/1302F 
LANIER - 5613/5612/5613F 
RICOH - AFICIO 1013/120/1013F 
SAVIN -2513/2513F 

ASSUNTO: MANUAL DE SERVIÇO - INSERÇÃO 

As páginas do M anual de Serviço listadas abaixo devem  ser substitu ídas pe las páginas fornecidas. ( J /  

U m a seta destacou as áreas revisadas =>. 

 
PÁGINAS:  

• 5-72 Informação atualizada (SP5-501) 

• 5-75 Informação atualizada (SP5-912) 
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PROGRAMA DE SERVIÇO Rev. 06/2004 

SP5-XXX (Modo) 
 

5 Número/Nome do modo Função/[Configuração] 

Todos os indicadores ligados 001 
 Configura todos os indicadores no painel de operação e 

faz o mostrador piscar (vazio durante cinco segundos, 
todos os pixels pretos durante cinco segundos). Após 
checagem, pressione i»    i ou Cancel para sair. 

Data/Hora 302* 
 Estabelece a data e a hora. •  Para o ano, você pode estabelecer 

somente os dois últimos dígitos. (Os dois primeiros dígitos são 
fixados em  "20".) • Você não pode estabelecer os valores de 
segundos diretamente. Em vez disso, os valores de segundos 
serão automaticamente reestabelecidos para 0 quando você 
entrar a configuração para os valores de minuto. • Use as chaves 
de cursor (ou OK) para se mover de campo para campo (o campo 
selecionado pisca), e entre os valores com as chaves numéricas. 
Suas novas configurações são salvas somente se você 
pressionar OK enquanto o campo de minutos for selecionado. 

Modo de Alarme PM 
1 Intervalo Estabelece o intervalo PM básico. [1 

~255/90/1Kcópias/passo] Esta configuração só é 
significativa se SP5-501-2 for estabelecido para "1". 

501* 

2 Ligado/Desligado Ativa/desativa o alarme PM para o número total de 
impressões, cópias e faxes. [0 = Desativa /1 = Ativa] 

Memória Completamente Limpa  801 
 Restabelece todas as configurações SP/UP e valores para 

seus defaults, com a exceção das configurações plug-
and-play (SP5-907), contadores totais de impressão 
(SP7-003) e a configuração do número de série (SP5-
811). (m- 5.1.6) [0 = Não /1 = Sim] • Antes de limpar o 
SRAM, certifique-se de fazer uma impressão SMC de todo 
o conteúdo SRAM atual. (m- SP5-992). • Este modo  SP 
normalmente não deve ser usado. 

Giro Livre 802 
 Inicia um giro livre do scanner e da impressora. [0: = Não 

/1 = Sim] • Para detalhes sobre giros livres: ver 5.1.7. •    
Após selecionar "1", pressione a tecla OK (ou a tecla  ©) 
duas vezes para iniciar o giro livre. Pressione  © para 
parar o giro livre. 

Checagem de entrada 803 
 Mostra os sinais sendo recebidos de um sensor ou 

chave selecionada. (ver 5.1.3) Pressione  i»  para 
sair do programa. 

Checagem de saída 804 
 Liga um componente elétrico selecionado para 

fins de teste. (ver 5.1.4) 

 
 
 
 
B129 Series/B044 Series 

 
 
 
 

5-72 

 
 
 
 
SM 



  

Rev. 06/2004 PROGRAMA DE SERVIÇO 
 

5 Número/Nome do modo Função/[Configuração] 

Alarme do PCU 
1 Mostrador de Alarme 

On/Off 
Seleciona se a máquina exibirá ou não um aviso de 
"Replace PCU'  quando o contador de alarme do PCU 
atingir o intervalo estabelecido pelo SP912-2. [0 = Mostra /1 
= Não mostra] 

912* 

2 Intervalo Estabelece o intervalo de Alarme do PCU (contagem) no 
qual um aviso de “Replace PCU” ocorre. [1 
~255/45/1000 folhas/passo] 

Restabelecimento de Dados do Modo UP 913 
1  Restabelece as configurações das ferramentas de usuário (com 

exceção dos códigos do usuário de cópia e contadores do código 
do usuário de cópia). [0 = Não /1 = Sim] • Esta operação equivale 
a executar um Restabelecimento do Sistema com as Ferramentas 
de Usuário. • Após selecionar "1", segure abaixada a tecla 
Original Type e pressione a tecla OK (ou a teclat ©) para 
executar o restabelecimento. Se o restabelecimento for bem 
sucedido, o mostrador mostra "Action completed." Se o 
restabelecimento falhar, o mostrador mostra  "Error!!!" 

Configuração de Pré-estabelecimento de Pequeno Tamanho 956 
1  Ativa a configuração de papel de pequeno tamanho. [0 

= Não /1 = Sim] • O fato de estabelecer este valor para 
"1" ativa a configuração dos seguintes tamanhos 
pequenos padrão tanto para a bandeja de papel quanto 
para a de passagem: B5 SEF, Executive SEF. Se você 
mudar a configuração de “1" para "0" quando um 
desses tamanhos for estabelecido, a configuração do 
tamanho muda para o default de cada bandeja. 

Depuração do modo monitor 991* 

1  [0~3/0/1/passo] DFU 
Imprimindo SMC 992 
 Imprime dados da máquina. (m* 5.1.5) [0 = Não /1 = 

configurações SP / 2 = Todos / 3 = Memória] 
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Gestetner 

BOLETIM DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

 

NÚMERO DO BOLETIM: B129/B130/B168/B169/B044/B045/B046 - 015 

MODELO APLICÁVEL: 
GESTETNER - DSm415/DSm415pF/DSm415F 
LANIER - LD015/LD015SPF/LD015F  
RICOH - AFICIO 1515/1515MF/1515F  
SAVIN - 3515/3515MF/3515F 

22/07/2004  

ASSUNTO: ATUALIZAÇÕES DO CATÁLOGO DAS PEÇAS 

GERAL: 

As seguintes atualizações de peças estão sendo emitidas para todos os Catálogos de Peças  
B129/B130/B168/B169. 

•    ATUALIZAÇÃO 1: Correção da Ilustração – Favor corrigir seus Catálogos de Peças 
conforme a seguir. O item 20 inserido na página 6 deverá ser 
rotulado B129. A Placa com Nome do Modelo está com rótulo errado 
na página 7 ver tabela. 

Página 6 
Correção da ilustração 

 

Copyright © 2004 RICOH Corporation. All rights reserved. Page 1 of 5 



  

BOLETIM DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA nº B129/B130/B168/B169/B044/B045/B046 - 015 

Página 7 
- Correção da Descrição - 

 

 REFERÊNCIA 
NÚMERO DA 
PEÇA 

DESCRIÇÃO DA INCORREÇÃO DESCRIÇÃO CORRETA QTD ITEM 

B1297508 Placa com Nome do Modelo 
(B129 RIC TWN) 

Placa com Nome do 
Modelo - GES DSM415 

1 32 

B1307508 Placa com Nome do Modelo 
(B130 RIC TWN) 

Placa com Nome do 
Modelo - GES DSM415PF 

1 32 

B1687508 Placa com Nome do Modelo (B168 
GES) 

Placa com Nome do 
Modelo - GES DSM415F 

1 32 

B1687514 Placa com Nome do Modelo (B168 
GES) 

Placa com Nome do 
Modelo - REX DSM415F 

1 32 

•   ATUALIZAÇÃO 2: Correção da Ilustração: - Páginas 18; o Item 5 da Tabela Original 
não foi rotulado e a página 28 tinha um parafuso com rótulo errado. O 
item 101 deve ser item 109. 

Página 18 
- Correção da Ilustração - 

 

Página 2 de 5 

 

12 

10 



  

BOLETIM DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA nº B129/B130/B168/B169/B044/B045/B046 - 015 

Página 28 
- Correção da Ilustração - 

 

Página 29 - 
Acréscimo - 

 

 REFERÊNCIA 
NOVO NÚMERO DE PEÇA DESCRIÇÃO PÁGINA ITEM 

04533006N Parafuso Tapping - M3 x 6 29 109* 

* DENOTA O NOVO NÚMERO DO ITEM 
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BOLETIM DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA nº B129/B130/B168/B169/B044/B045/B046 - 015 

ATUALIZAÇÃO 3: Correção da Ilustração – O item 108 e vários outros itens estão 
com rótulos errados. 

Página 38 
Correção da Ilustração 

 

Addition 
 REFERÊNCIA 

NOVO NÚMERO DE PEÇA DESCRIÇÃO PÁGINA
GE 

ITEM 
09543008B Parafuso Philips - M3 x 8 38 108* 

* DENOTA NOVO NÚMERO DE ITEM 

Page 4 of 5 

 



  

BOLETIM DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA nº B129/B130/B168/B169/B044/B045/B046 - 015 

• ATUALIZAÇÃO 4: Correção da Ilustração – vários itens estão com rótulos errados. 

Página 40 
- Correção da Ilustração - 

 

Page 5 of  5 
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Gestetner 

BOLETIM DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
 

NÚMERO DO BOLETIM: B129/B130/B168/B169/B044/B045/B046 - 
016 

MODELO APLICÁVEL: 
GESTETNER - DSm415/DSm415pF/DSm415F 
LANIER - LD015/LD015SPF/LD015F 
RICOH - AFICIO 1515/1515MF/1515F  
SAVIN - 3515/3515MF/3515F 

04/08/2004  

ASSUNTO: PCB DFB 

GERAL: 
O PCB DFB foi omitido do Catálogo de Peças B129/B130/B168/B169. Favor corrigir seu catálogo de 
peças com as seguintes informações. A seguinte atualização de peça está sendo emitida para todos 
os Catálogos de Peças B129/B130/B168/B169. 

 

  

 

B129/B130/B168/B169 somente REFERÊNCIA 
NOVO NÚMERO DE PEÇA DESCRIÇÃO QTD PÁGINA ITEM 

B1295170 PCB DFB 1 39 29* 

* DENOTA NOVO NÚMERO DE ITEM 
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Gestetner 

BOLETIM DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

 

NÚMERO DO BOLETIM: B129/B130/B168 - 017 
MODELO APLICÁVEL: 

GESTETNER -DSM415/DSM415PF/DSM415F 
LANIER -LD015/LD015SPF/LD015F 
RICOH -AFICIO 1515/1515MF/1515F 
SAVIN - 3515/3515MF/3515F 

02/09 /2004  

ASSUNTO: CORREÇÃO DO CATÁLOGO DE PEÇAS 

GERAL: 
Correção da Ilustração e novo item adicionado à página 44 
A seguinte atualização de peça está sendo emitida para todos os Catálogos de Peças B129/B130/B168. 

 

 

 REFERÊNCIA 
NOVO NÚMERO DE 

PEÇA 
DESCRIÇÃO QTD PÁGINA ITEM 

14075856 RAM-FM18L08-70-P 1 44 102* 

* DENOTA NOVO NÚMERO DE ITEM 
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Gestetner 

BOLETIM DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

 

NÚMERO DO BOLETIM: B129/B130/B168/B169/B044/B045/B046 - 
018 

MODELO APLICÁVEL: 
GESTETNER - DSm415/DSm415pF/DSm415F 
LANIER - LD015/LD015SPF/LD015F 
RICOH - AFICIO 1515/1515MF/1515F 
SAVIN - 3515/3515MF/3515F 

15/09/2004  

ASSUNTO:CHICOTE E CONECTOR DA MESA DE ALIMENTAÇÃO DE PAPEL 

GERAL: 

O Chicote da Mesa de Alimentação de Papel foi incorretamente ilustrado no Catálogo de Peças 
B129/B130/B168/B169, mostrando o conector preso. Favor corrigir seu catálogo de peças com as seguintes 
ilustrações e informações sobre peças. A seguinte correção de peças está sendo emitida para todos os 
Catálogos de Peças B129/B130/B168/B169. 

 

 

 REFERÊNCIA 
NOVO NÚMERO DE 

PEÇA 
DESCRIÇÃO QTY PAGE ITEM 

B1295223 Chicote – Mesa de Alimentação de Papel 1 39 17 
11028534 Conector- OR/P17 - 14S – B 1 39 109* 

* DENOTA NOVO NÚMERO DE ITEM 

NOTAE: O número de peça para o Chicote – Mesa de Alimentação de Papel (Item 17) não mudou. 

Copyright © 2004 RICOH Corporation. All rights reserved. Page 1 of 1 

 

 



  

Gestetner 

BOLETIM DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

 

NÚMERO DO BOLETIM: B129/B130/B168/B169/B044/B045/B046 - 
019 

MODELO APLICÁVEL: 
GESTETNER - 1302/1202/1302F 
LANIER - 5613/5612/5613F 
RICOH - AFICIO 1013/120/1013F 
SAVIN - 2513/2512/2513F 

09/15/2004  

ASSUNTO: CHICOTE E CONECTOR PARA A MESA DE ALIMENTAÇÃO DE 
PAPEL 

GERAL: 

O Chicote da Mesa de Alimentação de Papel foi incorretamente ilustrado no Catálogo de Peças 
B044/B045/B046, mostrando o conector preso. Favor corrigir seu catálogo de peças com as seguintes 
ilustrações e informações sobre peças. A seguinte correção de peças está sendo emitida para todos os 
Catálogos de Peças B044/B045/B046.

 

 

 

 REFERÊNCIA 
NOVO NÚMERO DE 

PEÇA 
DESCRIÇÃO QTD PÁGINA ITEM 

B0445223 Chicote – Tabela de alimentação de papel 1 39 15 
11028534 Conector- OR/P17 - 14S – B 1 39 105* 

* DENOTA NOVO NÚMERO DE ITEM 
 
NOTA: O número de peça para o Chicote – Tabela e  (Item 15) não mudou. 
 
Copyright © 2004 RICOH Corporation. All rights reserved. 
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Gestetner 

   BOLETIM DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
 

NÚMERO DO BOLETIM: B129/B130/B168/B169/B044/B045/B046 - 020 09/27/2004 

MODELO APLICÁVEL: 
GESTETNER - DSm415/DSm415pF/DSm415F 
LANIER - LD015/LD015SPF/LD015F 
RICOH - AFICIO 1515/1515MF/1515F 
SAVIN - 3515/3515MF/3515F 

ASSUNTO: MANUAL DE SERVIÇO - INSERÇÃO 

As páginas do M anual de Serviço listadas abaixo devem  ser substitu ídas pe las páginas fornecidas. ( J /  

U m a seta destacou as áreas revisadas =>. 

 
PÁGINAS:  

 

•  5 - 1 0 4  Informação atualizada (Seção 5.2.1 Antes de com eçar) 

•  5 - 1 0 5  Inform ação atua lizada (Seção 5.2.2 SD  Preparação do C artão SD) 

•  5 - 1 0 6  Inform ação atua lizada (Seção 5.2.3 Procedim ento de A tualização do 

  F irm ware) 

•  5 - 1 1 0  Inform ação A tualizada (T abela de E rro do F irm ware) 

Copyright © 2004 RICOH Corporation. All rights reserved. 



  

P R O C E D IM E N T O  D E  A T U A LIZ A Ç Ã O  D E  F IR M W A R E  P A R A  M Á Q U IN A S  M F P
 Rev.09/2004 

5.2   PROCEDIMENTO DE ATUALIZAÇÃO DE 
FIRMWARE PARA MÁQUINAS MFP 

Esta seção (5.2) ilustra como atualizar o firmware das máquinas com a caixa do 
controlador. Para atualizar o firmware do modelo básico (a máquina sem  a caixa 
do controlador), ver a seção 5.1.10. 

Para atualizar o firmware, faça o download da nova versão do firmware para um 
Cartão SD (Cartão Digital Seguro). Insira o Cartão SD Card no slot inferior na 
lateral da caixa do controlador. 

5.2.1  ANTES DE INICIAR 

Um cartão SD é um dispositivo de precisão. Tenha muito cuidado: 
• Sempre desligue a chave de energia principal antes de inserir um cartão SD. 

Nunca insira um cartão SD no slot com a energia ligada. 
• Após ligar a chave de energia principal, não remova o cartão SD do slot. 
• Nunca desligue a chave de energia quando os dados estiverem sendo baixados 
do cartão SD. 
• Guarde os cartões SD num local seguro e não exponha os cartões SD a 

alta temperatura, alta umidade ou luz solar direta. 
• Não dobre ou risque um cartão SD. Não derrube um cartão SD nem o exponha a 

outro choque ou vibração. 
Lembre-se sempre dos seguintes pontos quando estiver usando o software de 
atualização do firmware. 

• "Upload" significa enviar dados da máquina para o cartão SD e 
"download" significa enviar dados do cartão para a máquina. 

• Para selecionar um item no LCD, toque o botão apropriado na tela de toque 
suave do LCD ou pressione a tecla de número apropriado no suporte de teclas 
do painel de operação. Por exemplo, "Exit (0)" mostrado na tela significa que 
você pode tocar o botão Exit na tela ou pressionar o botão "0" no painel de 
operação da copiadora. 

• Antes de começar o procedimento de atualização do Firmware, sempre 
certifique-se de que a máquina está desconectada da rede para evitar que um 
trabalho de impressão chegue enquanto a atualização do firmware está 
ocorrendo. 

Importante: Este procedimento é somente para arquivos de firmware com o 
sufixo ".fwu" (para o modelo MFP), e não podem ser usados para os arquivos 
de firmware com um sufixo ".bin", que só são atualizados no modelo Básico 
através de um cartão PCMCIA (Memória Flash). 
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Rev. 09/2004 P R O C E D IM E N T O  D E  A T U A LIZ A Ç Ã O  D E  F IR M W A R E  
P A R A  M Á Q U IN A S  M F P  

5.2.2 PREPARAÇÃO DO CARTÃO SD 

Nota Importante: Formate um cartão SD puro com, por exemplo, o 
Formatador SD v1.1.. Você pode fazer o download deste 
programa de aplicação a partir do seguinte Web site: 
http://panasonic.jp/support/audio/sd/download/sd formatter.html. 

1. Você não precisa inicializar seu cartão SD se o formato do cartão SD não 
estiver corrompido. Seu cartão SD já está formatado quando você o 
recebe do Ricoh Family Group. Ver a nota importante acima para 
reformatar o cartão caso necessário. 

2. Crie uma pasta "romdata" no cartão. 

3. Crie as seguintes pastas dentro da pasta "romdata": 
B129, B130, B681, B683 

4. Faça o download do firmware do servidor e armazene os arquivos na 
pasta com o código do modelo correspondente no cartão SD. 
Exemplo: 
Arquivo B1295540B deve ser armazenado na pasta "B129", enquanto que 
os arquivos B6835902B, B6835903B e B6535905B deverão ser 
armazenados na pasta "B683". 
Nota: É muito recomendado armazenar  somente B129 (com opção 
MFP) ou os arquivos B130, B168 ou B129 (com opção MFP), B130, 
B168 e os arquivos MFP B121/B122/B123 nos cartões SD usados para 
fazer o download para o B129/B130/B168. Com o controlador usado 
neste modelo, a atualização do firmware as vezes poderá ser interrompida 
se houver firmware para modelos múltiplos exceto B121/B122/B123 
armazenado no mesmo cartão SD. 

 

   Dados Rom 

 
 

  

 

 

  

 B129 
  
 

 
 

 

   

 B1295540B.fwu 
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P R O C E D IM E N T O  D E  A T U A LIZ A Ç Ã O  D E  F IR M W A R E  
P A R A  M Á Q U IN A S  M F P  

Rev. 09/2004 

5.2.3 PROCEDIM ENTO DE ATU ALIZAÇÃO DE FIRM W ARE PAR A M ÁQUIN AS M FP  
 
A seguir temos o procedimento revisado para a atualização do firmware no modelo 
MFP usando um cartão SD. 
Antes de iniciar o seguinte procedimento, primeiro confirme qual versão 
(versões) do firmware estão atualmente instaladas na máquina com SP7-
801-255. Depois, imprima a lista do SP5-990-005 (mantenha esta impressão 
para REFERÊNCIA). 

1. Desligue a chave de energia 
principal. 
2. IMPORTANTE: Fisicamente 

desconecte a copiadora da rede e 
linhas de fax (se IEEE 1394, USB, 
IEEE 802.11b ou Bluetooth 
estiverem instalados, remova-os da 
máquina). Isso evita que trabalhos 
entrem na copiadora durante a 
atualização do firmware. 

3. Remova a cobertura do slot [A] (•x 1) 

4. Vire o rótulo no cartão SD [B] para o 
lado de trás da copiadora e insira o 
cartão SD no slot inferior [C]. 
Lentamente empurre o cartão SD 
para dentro do slot até que ele 
encaixe no local. 

5.   Certifique-se que de o cartão SD está travado no local. 

NOTA: Para remover o SD, empurre-o para dentro para destravar a trava de 
mola e depois libere-a para que o cartão saia do slot. 

6.   Ligue a chave de energia principal. 

• Após aproximadamente 5 segundos, o LCD exibirá  "Please wait..” Então, 
aproximadamente 60 segundos depois, o LCD exibirá "Program UpDate 
Menu P.01" na primeira linha e o nome do firmware na segunda linha (e.g. 
Engine). 
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Rev. 09/2004 FIRMWARE UPDATE PROCEDURE FOR MFP MACHINES 

Nota: A seguir temos os nomes exibidos  e os números das peças para cada tipo de firmware. 
Firmware Nome no Mostrador do LCD Firmware P/N 

BICU Engine B1295540 

MBU(FCU) GWFCU4-1 (WW)-1-1 B1305570 

ServiceCardCopy_PCB_CTL System/Copy B6835902 

ServiceCardNetFile_PCB_CTL Network DocBox B6835905 

ServiceCardN I B_PCB_CTL Network Support B6835903 

ServiceCardFAX_PCB_CTL Fax B6835901 

ServiceCardWebSystem_PCB_CTL Web Support B6835904 

ScannerSDCard SD#1 Scanner B6835802 

PrinterSDCard OPT SD1 Prn B6835801 

PrinterFontSDCard SD#1 PCL Font B6835803 

Os números de peças para a versão atualmente instalada ("ROM") e a versão 
no cartão SD que está para ser instalado ("NEW") podem ser exibidos ao se 
pressionar a tecla correta de rolagem (seta). 

Exemplo: ROM: B1295540A 

 NEW: B1295540B 

As versões de firmware podem ser exibidas ao se pressionar novamente a tecla 
correta de rolagem. Exemplo: ROM: 0.40:15 

 NEW: 0.51.01:1 

O mostrador retorna ao nome exibido do firmware se a chave correta de rolagem 
for pressionada uma terceira vez. 

Exemplo: Engine 

 
SM 
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PROCEDIMENTO PARA ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE 
PARA MÁQUINAS MFP 

Rev. 09/2004 

7. Use as teclas de rolagem para 
cima e para baixo para o 
firmware que você deseja 
instalar. 

• Se você deseja instalar o 
seguinte firmware 
simultaneamente, pressione a 
tecla START.  As teclas de 
rolagem podem ser usadas 
para confirmar se o firmware 
foi selecionado (destacado 
com um fundo escuro). 

• BICU, MBU(FCU), ScannerSDCard, PrinterSDCard, Printer FontSDCard. 
• Favor observar que o seguinte firmware não pode ser atualizado 
simultaneamente. O procedimento de atualização deve ser repetido para cada 
um, individualmente. 
• System/Copy, Network DocBox, Network Support, Fax, Web Support. 
8. Pressione a tecla OK. 
"Verify", "Update" e "Exit" serão exibidos na parte inferior do LCD e o firmware a 

ser atualizado será destacado (fundo escuro). 
Nota: NAO PRESSIONE a tecla  "Verify". 

Para retornar ao menu, 
pressione a tecla <. 
Para selecionar o módulo, 
pressione a tecla OK. 
Para encerrar o programa de 
atualização de firmware, 
pressione a tecla F3. Para 
selecionar todos os módulos, 
pressione a tecla ©. 
Para cancelar a seleção, pressione a tecla ©. Para rolar através do nome do 
módulo, do número de série e da versão, pressione a tecla < ou >. 
9. Pressione a tecla "UpDate" 

• A atualização começará e levará 
alguns minutos para ser 
completada. O LCD  
inicialmente exibirá "Updating... 

 

     
 Update Done   

 

 No.: 1/1  Engine  Card 

Exit    1 
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 Program UpDate Menu P.01 

1 

R O
M :  
N E
W  

B1234567
A 
B1234567
B 

®l    © 
 

  

 

 Verify Update Exit 

 

Program UpDate Menu P.02 
" U p d a t i n g . . . * * * ” "  

•  Quando a atualização 
estiver completada, o 
mostrador do LCD  mudará 
para "Update done" ou 
"Updated / Power Off On". 



  

Rev. 09/2004 PROCEDIMENTO PARA ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE 
PARA MÁQUINAS MFP 
 

10. Desligue e ligue a chave de 
energia principal. 

• O LCD exibirá "Please wait”. 
Durante aproximadamente 
60 segundos, depois então 
retornará à tela "Program 
UpDate Menu". 

11. Desligue a chave de energia principal. 
• Confirme a versão do firmware novamente acessando SP 7-801-255 para 

exibir o firmware e SP 5-990-005 para imprimir as versões do firmware. 
Compare a nova impressão com aquela obtida antes da atualização para 
verificar as mudanças do firmware. 

• Se o mostrador "Please Wait.” não mudar para "Program Update Menu 
P.01," é possível que o firmware não tenha sido corretamente salvo no cartão 
(ex.: arquivos salvos na pasta errada). Favor consultar a nota importante nesta 
seção de preparaão de cartão SD para verificar se o firmware foi salvo no 
cartão corretamente. 

— 12. Repita os Passos 6 - 1 1 acima até que todas as atualizações de 
firmware estejam completas. Reinstale as conexões de rede e fax. 
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Se um erro ocorre, o 
código de erro é exibido. 
Para informações sobre os 
códigos de erro, ver a 
tabela abaixo. 

TABELA DE CÓDIGO DE ERRO DE FIRMWARE 
 

Código Causa Ação Necessária 
E20 Erro no mapeamento do endereço 

físico 
• Insira o cartão SD corretamente. • Use outro cartão 
SD 

E22 Erro de descompressão • Armazene dados corretos no cartão SD. 
E23 Erro no programa de atualização • Programa de controlador de atualização. • Substitua 

o controlador. 
E24 Erro de acesso do cartão SD • Insira o cartão SD corretamente. • Use outro cartão 

SD. 
E31 Inconsistência nos dados de download* • Insira o cartão SD que é usado quando o procedimento 

anterior de atualização é interrompido. 
E32 Inconsistência nos dados de download* • Insira o cartão SD que armazena os dados corretos. 
E33 Erro nos dados da versão • Armazene os dados corretos no cartão SD. 
E34 Erro nos dados locais • Armazene os dados corretos no cartão SD. 
E35 Erro nos dados do modelo da máquina • Armazene os dados corretos no cartão SD. 
E36 Erro nos dados do módulo • Armazene os dados corretos no cartão SD. 
E40 Erro no programa Engine** • Armazene os dados corretos no cartão SD. 

Substitua BICU 
E42 Erro no programa do painel de 

operação* 
• Armazene os dados corretos no cartão SD. 
Substitua a placa do painel de operação 

E44 Erro no programa do controlador* • Armazene os dados corretos no cartão SD. 
Substitua a placa do controlador. 

E50 Erro de autenticação • Armazene os dados corretos no cartão SD. 

'* Você deve reinstalar o programa. 

Tente pressionar as teclas "1", "4", "3" no painel de operação quando o 
erro aparecer e depois a tecla limpa © três vezes. 

Se o programa de atualização de firmware for interrompido, por exemplo por 
causa de falha de energia, mantenha o cartão SD inserido e desligue e 
ligue a chave principal. O programa de atualização do firmware reinicia. Se 
você não fizer isso, a mensagem "Reboot after Card insert" é exibida quando 
você ligar a chave principal. 
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Gestetner 

BOLETIM DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
 

REEDIÇÃO • 

NÚMERO DO BOLETIM:     B129/B130/B168/B169/B044/B045/B046 - 020      29/09/2004 
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P R O C E D IM E N T O  D E  A T U A LIZ A Ç Ã O  D E  F IR M W A R E  P A R A  M Á Q U IN A S  M F P  

5.2   PROCEDIMENTO DE ATUALIZAÇÃO DE 
FIRMWARE PARA MÁQUINAS MPF 

Esta seção (5.2) ilustra a forma de atualização do firmware para máquinas com 
caixa de controlador. Para atualizar o firmware do modelo básico (máquina sem 
caixa de controlador), consulte a seção 5.1.10. 

Para atualizar o firmware, faça o download da nova versão do firmware para uma 
Placa SD (Placa Digital Segura). Insira a Placa SD no slot inferior ao lado da caixa 
do controlador. 

5.2.1  ETAPAS PRELIMINARES 

Uma placa SD é um dispositivo de precisão. Tome o máximo cuidado. 
• Desligue sempre a chave geral antes de inserir uma placa SD. Nunca insira uma 

placa SD no slot com a energia ligada. 
• Após ligar a chave geral, não remova a placa SD do slot. 
• Nunca desligue a chave geral enquanto os dados estiverem sendo baixados da 
placa SD. 
• Armazene as placas SD em local seguro e não as exponha a alta 

temperatura, alta umidade ou luz solar direta. 
• Não dobre nem arranhe uma placa SD. Não deixe cair uma placa SD nem a 

exponha a outro choque ou vibração. 
Tenha em mente os seguintes pontos ao utilizar o software de atualização do 
firmware. 

• "Upload" significa enviar dados da máquina para a placa SD, 
"download" significa enviar dados da placa SD para a máquina. 

• Para selecionar um item no LCD, toque no botão apropriado na tela sensível a 
toque do LCD, ou pressione a tecla numérica apropriada no teclado de 10 
teclas do painel de operação. Por exemplo, “Exit (0)” exibido na tela significa 
que você pode tocar no botão Exit na tela, ou pressionar o botão “0” no painel 
de operação da copiadora. 

• Antes de iniciar o procedimento de atualização do Firmware, certifique-se 
sempre de desligar a máquina da rede para evitar a chegada de tarefa de 
impressão enquanto a atualização do firmware estiver em andamento. 

Importante: Este procedimento destina-se somente a arquivos de firmware com 
o sufixo ".fwu" (para o modelo MFP), e não pode ser utilizado para arquivos de 
firmware com o sufixo ".bin", que são atualizados somente no modelo básico, 
através de uma placa de PCMCIA (Memória Flash). 

Série B129/Série B044 5-104 SM 



  

Rev. 09/2004 PROCEDIMENTO DE ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE 
PARA MÁQUINAS MFP 

◊◊  5.2.2 PREPARAÇÃO DA PLACA SD 

Nota Importante: Formate uma placa SD pura com, por exemplo, o 
Formatador v1.1 de SD. Você poderá efetuar o download 
deste programa de aplicativo através da seguinte página da 
Web: 
http://panasonic. jp/support/audio/sd/download/sd_ formatter e. html 

1. Você não precisará inicializar sua placa SD contanto que o formato na 
placa SD não esteja corrompido. Sua placa SD já está formatada ao ser 
obtida do Grupo da Família Ricoh. Veja a nota importante acima para 
reformatar a placa, se necessário. 

2. Crie uma pasta "romdata" na placa. 

3. Crie as seguintes pastas dentro da pasta "romdata": 
B129, B130, B681, B683 

4. Efetue o download do firmware do servidor e armazene os arquivos na 
pasta com o código do modelo correspondente na placa SD. 
Exemplo: 
O arquivo B1295540B deve ser armazenado na pasta "B129", enquanto 
os arquivos B6835902B, B6835903B e B6535905B devem ser 
armazenados na pasta "B683". 
Nota: Recomenda-se armazenar somente arquivos B129 (com opção 
MFP),B130, B168 ou B129 (com opção MFP), B130, B168 e 
arquivos B121/B122/B123 MFP nas placas SD utilizadas para fazer 
download para B129/B130/B168. Com o controlador utilizado neste 
modelo, a atualização do firmware poderá às vezes ser interrompida caso 
haja firmware para modelos múltiplos, exceto B121/B122/B123 
armazenados na mesma placa SD. 

 

   Dados ROM 

 
 

  

 

 

  

 B129 
  
 

 
 

 

   

 B1295540B.fwu 
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5.2.3 PROCEDIMENTO DE ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE PARA 
MÁQUINAS MFP 

A seguir está indicado o procedimento revisado para atualização de firmware 
no modelo MFP com o uso de uma placa SD. 

Antes de iniciar, confirme primeiro qual versão de firmware está instalada 
atualmente na máquina com SP7-801-255.Em seguida, imprima a lista a 
partir de SP5-990-005 (guarde esta impressão para referência). 

1. Desligue a chave geral. 
2. IMPORTANTE: Desconecte 

fisicamente a copiadora da rede e 
das linhas de fax (caso IEEE 1394, 
USB, IEEE 802.11b, ou Bluetooth 
estejam instalados, remova-os da 
máquina). Isto evita que tarefas 
entrem na copiadora durante a 
atualização de firmware. 

3. Remova a tampa do slot [A] (•x 1). 

4. Vire a etiqueta na placa SD [B] para 
o lado posterior da copiadora, e 
insira a placa SD no slot inferior [C]. 
Empurre vagarosamente a placa SD 
para dentro do slot, de modo que ela 
trave no lugar. 

5.   Certifique-se de que a placa SD esteja travada no lugar. 

NOTA: Para remover a placa SD, empurre-a para destravar a trava de mola e em 
seguida solte-a para que saia do slot. 

6.   Ligue a chave geral. 

•   Após cerca de 5 segundos, o LCD exibirá “Favor aguardar...”. Cerca de 60 
segundos depois, o LCD exibirá "Menu P.01 de Atualização de Programa" 
na primeira linha e o nome do firmware na segunda linha (p.ex., Motor). 
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Nota: A seguir estão indicados os nomes e números de peças exibidos para cada tipo de 
firmware. 

Firmware Nome Exibido no LCD P/N do Firmware 

BICU Motor B1295540 

MBU(FCU) GWFCU4-1 (WW)-1-1 B1305570 

ServiceCardCopy_PCB_CTL Sistema/Cópia B6835902 

ServiceCardNetFile_PCB_CTL DocBox de Rede B6835905 

ServiceCardN I B_PCB_CTL Suporte de Rede B6835903 

ServiceCardFAX_PCB_CTL Fax B6835901 

ServiceCardWebSystem_PCB_CTL Suporte de Web B6835904 

ScannerSDCard Scanner de SD no 1 B6835802 

PrinterSDCard Prn opcional de SD no 1 B6835801 

PrinterFontSDCard Fonte PCL de SD no 1 B6835803 

Os números de peças para a versão instalada atualmente ("ROM") e a versão 
na placa SD que deve ser instalada ("NOVA") poderão ser exibidos 
pressionando-se a tecla de rolagem direita (flecha). 

Exemplo:  ROM: B1295540A 

NOVA: B1295540B 

As versões de firmware poderão ser exibidas pressionando-se novamente a tecla 
de rolagem direita. Exemplo:      ROM: 0.40:15 

NOVA: 0.51.01:1 

O mostrador retorna para o nome exibido do firmware se a tecla de rolagem 
direita for pressionada uma 3ª vez. 

Exemplo: Motor 
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7. Utilize as teclas de rolagem 
para cima e para baixo para 
chegar ao firmware que deseja 
instalar. 

• Caso deseje instalar o seguinte 
firmware simultaneamente, 
pressione a tecla START. As 
teclas de rolagem poderão 
ser utilizadas para confirmar 
que o firmware foi 
selecionado (destacado com 
um fundo escuro).  

• BICU, MBU (FCU), ScannerSDCard, PrinterSDCard, Printer FontSDCard. 
Note que o seguinte firmware não pode ser atualizado simultaneamente. O 
procedimento de atualização deverá ser repetido para cada um, 
individualmente. 

• System/Copy, Network DocBox, Network Support, Fax, Web Support. 
8. Pressione a tecla OK. 
"Verificar", "Atualizar" e "Sair" serão exibidos na parte inferior do LCD, e o 

firmware será destacado (fundo escuro). 
Nota: NÃO pressione a tecla 

“Verificar”. 
Para retornar ao menu, 

pressione a tecla <. 
Para selecionar o módulo, 
pressione a tecla OK. 
Para sair do programa de 
atualização de firmware, 
pressione a tecla F3. Para 
selecionar todos os módulos, 
pressione a tecla ©. 
Para cancelar a seleção, pressione a tecla ©. Para rolar pelo nome do módulo, 
número de série e versão, pressione a tecla < ou a tecla >. 
9. Pressione a tecla "Atualizar" 

• A atualização terá início, o que 
levará alguns minutos para ser 
concluída. O LCD exibirá 
inicialmente "Atualizando... 

 

     
 Update Done   

 

 No.: 1/1  Engine  Card 

Exit    1 
 E  

•    •  N   

 

Série B129/Série B044 5-108 SM 

 

Program UpDate Menu P.01 

    

 Program UpDate Menu P.01 

1 

R O
M :  
N E
W  

B1234567
A 
B1234567
B 

®l    © 
 

  

 

 Verify Update Exit 

 

Program UpDate Menu P.02 
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•  Quando a atualização 
estiver concluída, o mostrador 
do LCD mudará para 
“Atualização concluída” ou 
“Atualizado / Desligamento 
ativado". 
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10. Desligue e ligue a chave 
geral. 

• O LCD exibirá “Aguarde...” 
durante cerca de 60 
segundos. Em seguida, 
retornará para a tela do 
“Menu de Atualização de 
Programa”. 

11. Desligue a chave geral. 
• Confirme a versão do firmware novamente, acessando SP 7-801-255 para 

exibir o firmware, e SP 5-990-005 para imprimir as versões do firmware. 
Compare a nova impressão com a obtida antes do upgrade para verificar as 
mudanças do firmware. 

• Se a mensagem "Aguarde...” não mudar para “Menu de Atualização de 
Programa P.01", é possível que o firmware não foi salvo corretamente para a 
placa (p.ex., arquivos salvos para a pasta errada). Consulte a nota importante 
nesta seção de preparação de placa SD para verificar se o firmware foi salvo 
corretamente na placa. 

— >12. Repita os Passos 6 a 11 acima até que todas as atualizações de 
firmware estejam concluídas. 

13. Reinstale as conexões de rede e fax. 
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Se ocorrer um erro, será 
exibido o código de erro. 
Para informações sobre os 
códigos de erro, consulte a 
tabela abaixo. 

TABELA DE CÓDIGOS DE ERRO DE FIRMWARE 

Código Causa Ação Necessária 
E20 Erro físico de mapeamento de 

endereço 
• Insira a placa SD corretamente. 
• Utilize outra placa SD. 

E22 Erro de descompressão • Armazene dados corretos na placa SD. 
E23 Erro de programa de atualização • Atualize o programa de controlador. 

 • Substitua o controlador. 
E24 Erro de acesso à placa SD • Insira a placa SD corretamente. 

• Utilize outra placa SD. 
E31 incoerência no download de dados* • Insira a placa SD utilizada quando o procedimento de 

atualização anterior foi interrompido. 

E32 incoerência no download de dados* • Insira a placa SD que armazena os dados corretos. 

E33 Erro de versão de dados • Armazene os dados corretos na placa SD. 
E34 Erro de dados locais • Armazene os dados corretos na placa SD. 
E35 Erro de dados no modelo da máquina • Armazene os dados corretos na placa SD. 
E36 Erro de dados no módulo • Armazene os dados corretos na placa SD. 
E40 Erro de programa no motor** • Armazene os dados corretos na placa SD. 

• Substitua a BICU. 
E42 Erro de programa no painel de 

operação* 
• Armazene os dados corretos na placa SD. • 

Substitua a placa do painel de operação. 
E44 Erro do programa de controlador* • Armazene os dados corretos na placa SD. 

•Substitua a placa do controlador. 
E50 Erro de autenticação • Armazene os dados corretos na placa SD. 

* O programa deverá ser reinstalado. 

◊  Tente pressionar as teclas "1", "4", "3" no painel de operação quando 
aparecer o erro; em seguida, pressione a tecla © para limpar 3 vezes. 

Se o programa de atualização do firmware for interrompido, por exemplo, por 
queda de energia, mantenha a placa SD inserida e desligue e ligue a chave 
geral. O programa de atualização de firmware será reiniciado. Se não fizer 
isso, aparecerá a mensagem “Faça outro boot após inserir a placa” quando a 
chave geral for ligada. 
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◊◊  5.2.4 UPLOAD/DOWNLOAD DE DADOS DA NVRAM 
(B130/B168/B169) 

Esta seção (5.2.4) destina-se SOMENTE ao modelo MFP (B130), ao modelo de 
copiadora/fac-símile (B168) e ao modelo de copiadora/impressora/scanner 
(B169). Esta seção indica como copiar os dados da NVRAM do controlador para 
uma placa SE. (Consulte “Upload de Dados da NVRAM” nesta página.) 

Os dados também poderão ser copiados de uma placa SD para a NVRAM do 
controlador (consulte “Download de Dados da Placa SD" na página a seguir). Para 
o fluxo de trabalho de cópia dos dados na NVRAM da BICU, consulte a seção 
5.1.9. 

NOTA: O procedimento nesta seção não efetua upload ou download dos 
dados da NVRAM para a BICU. Consulte a seção 5.1.9 para o 
procedimento de upload ou download dos dados da NVRAM para a 
BICU. 

Upload de Dados da NVRAM 

Os dados da NVRAM poderão ser copiados para uma placa SD. 

1. Ative o modo SP. 

2. Selecione SP5-990-001 e produza o relatório SMC. Estes dados poderão ser 
necessários caso o upload falhe. 

3. Desligue a chave geral. 

4. Insira a placa SD no slot inferior. 

5. Ligue a chave geral. 

6. Ative o modo SP. 

7. Selecione SP5-824-001 (Upload de NVRAM). 

8. Pressione a tecla Executar. A copiadora iniciará o upload e criará o seguinte 
arquivo nesta pasta: 

NVRAM\serial_number.NV 

Em que "serial_number" é o número de série. Se, por exemplo, o número de 
série for "B0700017", o nome da pasta e o nome do arquivo serão os 
seguintes: 

NVRAM\B0700017.NV 

9. Faça uma etiqueta que indique o conteúdo da placa SD, e coloque-a na 
aplaca SD. 
NOTA: Uma placa SD pode armazenar os dados da NVRAM de duas ou mais 
máquinas. 
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=> Download de Dados da Placa SD 

Os dados também poderão ser copiados de uma placa SD para a NVRAM. 

1. Desligue a chave geral da copiadora. 

2. Insira a placa SD no slot inferior. Verifique se a placa SD está colocada 

corretamente. 

3. Ligue a chave geral da copiadora. 

4. Ative o modo SP. 

5. Selecione SP5-825-001 (Download de NVRAM). 

6. Pressione a tecla Executar. A copiadora começará a efetuar o download. 

Se ocorrer um erro, faça o seguinte: 

1. Verifique o número de série dos dados. Você poderá encontrar o número de 
série no nome do arquivo dos dados. (Consulte o procedimento de “Upload de 
Dados da NVRAM” na página anterior.) 

2. Tente novamente o procedimento de download. 

3. Caso o download não for concluído normalmente, especifique manualmente as 
configurações. Consulte o relatório SMC para obter as configurações. 
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◊◊  5.3   FERRAMENTAS 

DO USUÁRIO 

5.3.1 B129/B130/B168/B169 

Consulte as Instruções 

Operacionais. 

5.3.2 B044/B045/B046 

FERRAMENTAS DO USUÁRIO 

As Ferramentas do Usuário são acessadas por usuários e principais operadores e 
pela equipe de vendas e serviço. As Ferramentas do Usuário são utilizadas para 
inserir ou alterar as configurações default da copiadora, ou para visualizar os 
valores do contador. 

ENTRADA E SAÍDA DAS FERRAMENTAS DO USUÁRIO 

Pressione o botão de Ferramentas do Usuário, em seguida selecione o programa 
de Ferramentas do Usuário. Ao concluir o programa de Ferramentas do Usuário, 
pressione o botão de Ferramentas do Usuário para sair. 

TABELA DE 

FERRAMENTAS DO 

USUÁRIO 

Tabela de Configurações 

do Sistema 
 

1. Prioridade de Função 
2. Mostrador de Contagem da Copiadora 

3. Reinicialização do Sistema 
4. Temporizador de Economia de Energia 

5. Nível de Economia de Energia 
6. Temporizador Automático de 
Desligamento 

7. AOF (Keep It On.) 

 

1. Bandeja 1 
2. Bandeja 2 

8. Tamanho de Bandeja de 
Papel 

3. Passagem 
9. Prioridade de Bandeja de Papel 

10. Chave Automática da 
Bandeja (somente B044/6) 

 

11. Contraste do Mostrador  

2. Configurações do 
Sistema 

12. Unidade de Medição  

NOTA: Para informações sobre a configuração “AOF (Keep It On.)" 
consulte as Configurações de Sistema na Seção 6. 
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=> Tabela de Características de Cópia 
 

 1. Qtd. Máxima de Cópias   
 2. Ajuste de Imagem 1. Texto 
   2. Foto 
 3. Taxas de Ajuste   
 4. Temporizador de Reinício de Cópia   
 5. Orientação de Originais   

 6. Tipo de Papel de Passagem   
2. Características de Cópia 7. Ferramentas do Operador Principal 1. Acesso ao Código de Usuário 

   2. Verificar Contador de Cópias 

   3. Imprimir Lista de Contadores 

   4. Reiniciar o Contador 

   5. Limpar Todos os Códigos de Usuário 

   6. Reiniciar Todos os Contadores 

   7. Programar Código de Usuário 

   8. Mudar Código de Usuário 

   9. Deletar Código de Usuário 

Série B129/Série B044 5-114 SM 



  

Gestetner 

BOLETIM DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

 

NÚMERO DO BOLETIM:     B129/B130/B168/B169/B044/B045/B046 - 021      29/11//2004 

MODELO APLICÁVEL: 
GESTETNER - 1302/1302F 
LANIER - 5613/5612/5613F 
RICOH - AFICIO 1013/120/1013F 
SAVIN -2513/2513F 

 
ASSUNTO:    A MÁQUINA NÃO PODE IMPRIMIR NENHUM DADO 

SINTOMA: 
A máquina B044, B045 ou B046 não pode imprimir nenhum dado. Além disso, todos os faxes irão para a 
memória. 

CAUSA: 
O sintoma é causado por um problema no firmware. Ocorre um erro SC de fusão (Tipo A), mas às vezes 
o operador pode limpá-lo DESLIGANDO e LIGANDO a unidade. 

 
 

 

NOTAS
: O problema do firmware limpa o SC de fusão nos 3 casos indicados a seguir: 

 

Temperatura de Fusão no Início da Tarefa: Temporização do SC de Fusão: 
Abaixo de 120°C Em 4,5 minutos após o início da fusão 

120°C ou superior Em 90 segundos após o início da fusão 
—  Em 2 minutos após pressionar qualquer tecla na condição de Pronto 

•     Normalmente, os códigos Tipo A só podem ser reiniciados quando um técnico de serviço 
executar o SP 5-810 da Copiadora ou alterar o bit 0 para um valor de “1” do bit SW01 da 
Plotadora de Chave de Bit de Fax. 

SOLUÇÕES: 
Contramedida de Produção: 
Um Firmware de nova versão corrigiu o problema no firmware. Esta modificação no firmware é a versão 91 e 
tem sido aplicada à produção deste agosto de 2004. 

Contramedida de Campo: 
Proceda da seguinte forma caso receba quaisquer relatórios de campo de máquinas que apresente os 
sintomas descritos acima. É importante seguir o procedimento indicado neste boletim, pois será necessário 
consertar o problema original com a unidade de fusão. 

ANTES DO INÍCIO: 

Ajuste o bit SW02 do Sistema SP de Fax, bit 0 (Transferência de Arquivo de Memória) para um valor de "1". 
Isto permitirá que os arquivos na memória sejam transferidos (incluindo recebimento confidencial) para um 
número de estação de serviço programado na Função 09. 

Copyright © 2004 RICOH Corporation. Todos os direitos reservados. Página 1 de 2 



  

BOLETIM DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA No B129/B130/B168/B169/B044/B045/B046 - 021 

PROCEDIMENTO: 

1. Retire a fita. 

NOTA:      Isto garantirá que a máquina não receberá nenhum dado enquanto você estiver trabalhando. 

2. DESLIGUE/LIGUE a chave geral, ou pressione "*" e "#" ao mesmo tempo, e mantenha por pelo menos 

10 segundos. 

3. Atualize o firmware para a versão 91 ou mais recente. 

4. Execute o SP 5-810 da Copiadora, ou ajuste o bit 0 para “1” do bit SW01 da 

Plotadora de Chave de Bits de Fax. 

NOTA:      Isto reiniciará o registro SC de erro de fusão. 

5. Insira a fita. 

6. Após cerca de 30 segundos, a máquina exibirá um SC de fusão. 

7. Tome a medida correta para o SC que for exibido. 

8. Execute o SP 5-810 da Copiadora, ou ajuste o bit 0 para “1” do bit SW01 da Plotadora de Chave de Bits 

de Fax. 

IMPORTANTE: Ao atualizar da versão 90 ou mais antiga para a versão 91 ou mais recente, certifique-
se do seguinte: 

1. Atualize primeiro o firmware para a versão 91 ou mais recente. 
2. Em seguida, execute o SP 5-810 da Copiadora, ou ajuste bit 0 para "1" do bit SW01 

da Plotadora de Chave de Bit de Fax.  
NOTA: Isto reiniciará o registro SC de erro de fusão. 

Página 2 of 2 
 



  

Gestetner 

BOLETIM DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
 
NÚMERO DO BOLETIM:     B129/B130/B168/B169/B044/B045/B046 - 022     
08/12/2004 

MODELO APLICÁVEL: 
GESTETNER - DSm415pf/DSm415F 
LANIER - LD015SPF/LD015F 
RICOH - AFICIO 1515MF/1515F 
SAVIN - 3515MF/3515F 

ASSUNTO:    FALHA NA FCU 

SINTOMAS: 

• Listras ou linhas pretas quando a imagem é alternada. 
• Não é detectada a opção de FAX (FCU). 
• SC820 

NOTA:      Estes sintomas se aplicam somente aos modelos B130 e B168. 

 

CAUSA: 
Em FCUs produzidas antes de julho de 2004, a tensão de alimentação para um IC na placa da FCU poderá 
exceder levemente seus limites máximos. Durante a rotação da imagem, o desempenho deste IC pode ser 
acentuado, resultando em um dos sintomas acima. 

SOLUÇÃO: 
Substitua o PCB da FCU pelo novo estilo. 

GERAL: 
As seguintes atualizações de peças estão sendo emitidas para todos os Catálogos de Peças B130 e B168. 

Pág. 44 
 

 

 REFERÊNCIA 
PEÇA ANTIGA No PEÇA NOVA No DESCRIÇÃO QTD. INT PÁG. ITEM 

B6205172 B1685182 Conjunto PCB GWFCU3 (ND) 1 1 45 11 
B6205174 B1685184 Conjunto PCB GWFCU3 (EUA) 1 1 45 11 
B6205172 B1685182 Conjunto PCB GWFCU3 (ND) 1 1 73 * 
B6205174 B1685184 Conjunto PCB GWFCU3 (EUA) 1 1 79 * 
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BOLETIM DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA No B129/B130/B168/B169/B044/B045/B046 - 022 

CRÉDITO DE GARANTIA: 
Peça e instale o PCB da FCU modificado na máquina, apresentando um dos sintomas mencionados na 
página 1 deste TSB. Entre em contato com a Central Nacional de Reclamações (973-808-0450) para um no 
de RA e devolva o PCB da FCU com defeito, utilizando o Formulário e o procedimento de Reivindicação de 
Garantia normais.  

UNIDADES AFETADAS: 
Todas as B130 e B168s fabricadas com números de série seguintes aos indicados abaixo terão o 
novo estilo do Conjunto GWFCU3 do PCB instalado durante a produção. 

 

NOME DO MODELO NÚMERO DE SÉRIE 
B130 K21491xxxxx 
B168 K22491xxxxx 

TABELA DE INTERCAMBIALIDADE: 
 

0 Peças NOVAS e VELHAS podem ser utilizadas em máquinas NOVAS e 
VELHAS. 

2 Peças NOVAS NÃO PODEM ser utilizadas em máquinas VELHAS. 
Peças VELHAS podem ser utilizadas em máquinas NOVAS e VELHAS. 

1 Peças NOVAS podem ser utilizadas em máquinas NOVAS e VELHAS. 

Peças VELHAS NÃO PODEM ser utilizadas em máquinas NOVAS. 
3 Peças VELHAS NÃO PODEM ser utilizadas em máquinas NOVAS. 

Peças NOVAS NÃO PODEM ser utilizadas em máquinas VELHAS. 
3/S Deve ser instalado como um conjunto nas unidades fabricadas antes da inserção do número de série. Em unidades fabricadas após a 

inserção do número de série ou modificadas anteriormente, utilize os novos números de peças individualmente. 

Página 2 de 2 



  

BOLETIM DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

NÚMERO DE BOLETIM:     B129/B130/B168/B169/B044/B045/B046 - 
023 

MODELO APLICÁVEL: 
GESTETNER - DSm415/DSm415pf/DSm415F/1302/1302F 
LANIER - LD015/LD015SPF/LD015F/5613/5612/5613F 
RICOH - AFICIO 1515/1515MF/1515F/1013/120/1013F 
SAVIN - 3515/3515MF/3515F/2513/2513F 

 
17/02/2005 

ASSUNTO: ATUALIZAÇÕES DE CATÁLOGO DE PEÇAS 

GERAL: 
As seguintes informações de peças estão sendo emitidas para todos os Catálogos de Peças 
B129/B130/B168/B169/B044/B045/B046. 

•    
ATUALIZA-
ÇÃO 1: 

Motor Poligonal do Scanner – A espessura do disco de rotação no 
Motor Poligonal do Scanner atualmente é 2 mm (antigo: 3 mm), o que 
produz menos ruído do que o motor do estilo antigo. O Motor 
Poligonal do Scanner é agora padronizado com os modelos de fac-
símile H555, H556 e H557. Atualize seu catálogo de peças 
B044/B045/B046 com as informações a seguir. 

 

   

 

Somente B044/B045/B046 REFERÊNCIA 
PEÇA ANTIGA No PEÇA NOVA No DESCRIÇÃO QTD. INT PÁG. ITEM 

AX060227 AX060284 Motor Poligonal do Scanner 1 0 31 5 

UNIDADES AFETADAS: 
As informações inseridas de número de série não estavam disponíveis por ocasião desta publicação. 
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BOLETIM DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA No B129/B130/B168/B169/B044/B045/B046 - 023 

•   
ATUALIZAÇÃO 
2: 

Base - A Base foi omitida do Catálogo de Peças B046/B444. 
Atualize seu catálogo de peças com as informações a seguir. 

 

101 

 

Somente B046/B444 REFERÊNCIA 
PEÇA NOVA No DESCRIÇÃO QTD. PÁG. ITEM 

B0444891 Base 1 25 28* 

* INDICA NÚMERO DE NOVO ITEM 

Página 2 de 3 
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BOLETIM DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA No B129/B130/B168/B169/B044/B045/B046 - 023 

ATUALIZA-
ÇÃO 3: 

Base - A Base foi omitida do Catálogo de Peças 
B129/B130/B168. Atualize seu catálogo de peças com as 
informações a seguir. 

   

 

Somente B129/B130/B168 REFERÊNCIA 
PEÇA NOVA No DESCRIÇÃO QTD. PÁG. ITEM 

B0444891 Base 1 25 30* 

* INDICA NÚMERO DE NOVO ITEM 

TABELA DE INTERCAMBIALIDADE: 
 

0 Peças NOVAS e VELHAS podem ser utilizadas em máquinas NOVAS e 
VELHAS. 

2 Peças NOVAS NÃO PODEM ser utilizadas em máquinas VELHAS. 
Peças VELHAS podem ser utilizadas em máquinas NOVAS e VELHAS. 

1 Peças NOVAS podem ser utilizadas em máquinas NOVAS e VELHAS. 

Peças VELHAS NÃO PODEM ser utilizadas em máquinas NOVAS. 
3 Peças VELHAS NÃO PODEM ser utilizadas em máquinas NOVAS. 

Peças NOVAS NÃO PODEM ser utilizadas em máquinas VELHAS. 
3/S Deve ser instalado como um conjunto nas unidades fabricadas antes da inserção do número de série. Em unidades fabricadas após a 

inserção do número de série ou modificadas anteriormente, utilize os novos números de peças individualmente. 
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Gestetner   BOLETIM DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

 
 

  
  
  
      

      
 

 
   

 
  
   

 
   

 

NÚMERO DE BOLETIM:     B431-001 06/03/2002 

MODELO APLICÁVEL: 
GESTETNER - B431 PS Opção para Controlador de Impressão 
1302/1302F/2212/2712 
RICOH - B431 PS Opção para Controlador de Impressão 
1013/1013F/1022/1027 
SAVIN - B431 PS Opção para Controlador de Impressão 
2513/2513F/2522/2527 
 
Nota: Esta via deve ser considerada a original máster para a reprodução de 
boletins adicionais. 

ASSUNTO:       FIRMWARE DO POSTSCRIPT 

SINTOMA:
 
•  

T] 
73 

Quando a Opção PS for instalada, ocorrem os seguintes sintomas: | 
1. "Processing" é exibido no LCD e a impressão do PostScript não é possível.  

m 
2. A lista de fonte do PS é impressa de forma reduzida e continua a ser impressa até acabar o papel. 

CAUSA: 

Firmware PS2. 

SOLUÇÃO: 

Efetue o download e atualize o Firmware do PostScript (versão 1.04) e do controlador para a mais recente 
revisão divulgada no web site TSC. 

Copyright © 2002 RICOH Corporation. Todos os direitos reservados. CONTROL NO 068ALL 



  

Gestetner  

BOLETIM DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

19/02/2003 
NÚMERO DE BOLETIM:     B431 - 002 

MODELO APLICÁVEL: 
GESTETNER – OPÇÃO DE IMPRESSORA PS2 para 
F9103/1502/1802/1802D/1302/1302F 
RICOH – OPÇÃO DE IMPRESSORA PS2 para FAX 3310L/ AFICIO 
1015/1018/1018D/ AFICIO 1013/120/1013F 
SAVIN – OPÇÃO DE IMPRESSORA PS2 para FAX 
725/2515/2518/2518D/2513/2513F 

 

 

  
  
  
      
      

    
        
    

 

   

 
Nota: Esta via deve ser considerada a original máster para a reprodução de 
boletins adicionais. 

 
ASSUNTO:    MODIFICAÇÃO DE FIRMWARE 

GERAL: 
A última versão de firmware poderá ser baixada no Site FTP da Central de Soluções Tecnológicas 
em http://tsc.ricohcorp.com. Não esqueça de verificar o arquivo README para notas e explicações 
importantes. 

NOTA:     Consulte o Boletim no FL002 de Linha de Fatos e o Boletim no 023 de Publicação para mais 
informações sobre o Web Site da FTP na Internet e o programa e Intercâmbio de Placas de 
EEPROM/Flash. 

 

MODIFICAÇAÕ DE FIRMWARE PS2 PARA OPÇÃO DE IMPRESSORA B431 
DESCRIÇÃO DA MODIFICAÇÃO NÍVEL DE 

FIRMWARE 
NÚMERO 
DE SÉRIE 

VERSÃO DE 
FIRMWARE 

Corrige o seguinte: 
•    Às vezes um arquivo PS feito em um ambiente UNIX 
não pode ser impresso. 
•    A densidade de impressão de imagem no modo 
PostScript foi sintonizada para o mesmo nível que 
PCLXL. 

B4315280H Produção 
de janeiro 

2003 

1.90 

7J 
m 

Copyright © 2003 RICOH Corporation. Todos os direitos reservados. 

 



  

Gestetner 

BOLETIM DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

 

NÚMERO DE BOLETIM:     B681 - 001 
MODELO APLICÁVEL: 

GESTETNER – OPÇÃO PS3 para 
DSM415/DSM415PF 
LANIER – OPÇÃO PS3 para LD015/LD015SPF 
RICOH – OPÇÃO PS3 para AFICIO 1515/1515MF 
SAVIN – OPÇÃO PS3 para 3515/3515MF 

23/08/2004  

ASSUNTO:    A OPÇÃO PS3 NÃO ESTÁ FUNCIONANDO 

SINTOMA: 
A opção PS3 não funciona após ser instalada na B129/B130. 

 

CAUSA: 
O firmware PS3 versão 1.00 (P/N B6815906.fwu) destinava-se somente aos modelos B121/B122/B123. 

SOLUÇÃO: 
Contramedida de Campo: 
Se ocorrer o sintoma, faça o upgrade para a versão 1.01 se: 
1) O número de lote da opção PS3 estiver antes de 040309, e não for vista uma etiqueta "v1.01" na caixa 

da opção PS3; OU, 
2) O firmware na opção PS3 estiver na versão 1.00. 

NOTA 1:      V1.01 pode ser utilizada com B121/B122/B123/B129/B130. 

NOTA 2:     Algumas opções PS3 com números de lote antes de 040309 possuem etiquetas "v1.01". Estas 
unidades não precisam ser atualizadas. 

Copyright © 2004 RICOH Corporation. Todos os direitos reservados. Página 1 de 1 
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Gestetner 

HISTÓRICO DO FIRMWARE 

PUBLICADO EM: 29/11/2004 

CÓDIGO DO PRODUTO:       
B044/B045/B046 

MODELO APLICÁVEL: 
GESTETNER - 1302/1302F 
LANIER - 5613/5612/5613F 
RICOH - AFICIO 1013/120/1013F 
SAVIN -2513/2513F 

GERAL: 
A última versão de firmware poderá ser baixada no Site FTP da Central de Soluções 
Tecnológicas em http://tsc.ricohcorp.com. Certifique-se de verificar o arquivo README para 
notas e explicações importantes. 

NOTA:     Consulte o Boletim no FL002 de Linha de Fatos e o Boletim no 023 de Publicação para mais 
informações sobre o Web Site da FTP na Internet e o programa de Intercâmbio de Placas de 
EEPROM/Flash. 

As áreas revisadas foram destacadas com uma flecha =>. 

73 m 

ÍNDICE: 

1. FIRMWARE: ........................................................................................2 
1.1 FCU FIRMWARE HISTORY: ....................................................................... 2 
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Histórico de Firmware para B044/B045/B046 

1. FIRMWARE DA FCU: 
 

VERSÃO No DE PEÇA DATA DE PRODUÇÃO 

77 H5557205F 1ª Produção em Massa 
78 H5557205G Outubro de 2001 
84 H5557205J Março de 2002 
87 H5557205K Agosto de 2002 

88 180 H5557205K Outubro de 2002 
90 H5557205L Março de 2003 
91 H5557205M Agosto de 2004 

1.1 HISTÓRICO DE FIRMWARE DA FCU: 
 

SINTOMA CORRIGIDO VERSÃO DE 
FIRMWARE 

Versão Inicial de Produção 77 
Corrige o seguinte: 
•    A máquina permanece no modo de Cópia mesmo quando o frasco de toner ou a THM 
forem removidos, e aciona uma detecção errônea de SC322. 
•    FAX: Às vezes algumas imagens estão faltando no relatório de transmissão, ou o relatório 
não pode ser impresso de modo algum. 

•    FAX: Às vezes a conexão de linha é cortada quando a memória de página está cheia. 

•    Para função de Fax: Às vezes a linha se desconecta com a memória de página cheia. 

78 

Corrige o seguinte: 

•    Erros de tradução nas mensagens do mostrador (sueco, alemão). 
•    Não podem ser feitas cópias a partir da bandeja de passagem quando o operador realiza o 
seguinte: 
- Carrega 5 originais no ADF, 3 folhas na bandeja de passagem 
- Seleciona outra bandeja depois que a máquina alimenta as folhas de passagem 
- Carrega mais papel na bandeja de passagem 

84 

Corrige o seguinte: 
 
•     Erro de redação em italiano: 
Incorreto: Congestionamento de originais 
Correto: Congestionamento de papel de cópia 
 
•    Software alterado para reduzir ocorrências desnecessárias de SC551. 

87 

Corrige o seguinte: 

•    Imagens deslocadas somente no lado direito. 

88_180 

Corrige o seguinte: 

•  Imagens deslocadas 

90 
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Histórico de Firmware para B044/B045/B046 

SINTOMA CORRIGIDO VERSÃO DE 
FIRMWARE 

 

Corrige o seguinte: 

•    Às vezes, o operador pode limpar um erro SC de fusão com a energia 
DESLIGADA/LIGDA. (Consulte TSB B129/B130/B 168/B 169/B044/B045/B046 - 021 para 
mais informações.) 
IMPORTANTE: Após instalar este firmware, limpe o histórico do SC. Existem duas 
formas para fazer isso: 
1. Execute SP5-810, 
ou 
2. Mude o bit SW01 da Plotadora, bit 0 para um valor de: "1". 

91 
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