24

Solução de problemas

A lista a seguir mostra os tipos de problemas identificados neste capítulo:
•

Remoção de atolamento

•

Problemas de qualidade de cópia/impressão

•

Problemas de alimentação

•

Mensagens de erro da impressora

•

Códigos de erro da impressora

•

Mensagens de erro do scanner

Como evitar atolamentos de papel
As condições a seguir podem causar atolamentos na impressora.
•

As guias do papel na bandeja do papel não foram ajustadas para o
tamanho do papel. Consulte o procedimento Como carregar papel na
bandeja do papel na seção Instalação da DocuColor 2006.

•

As guias dos originais do Alimentador Automático de Originais não
foram ajustadas para o tamanho dos mesmos. Consulte as informações
do Alimentador Automático de Originais na seção Instalação da
DocuColor 2006

•

As transparências foram carregadas incorretamente na Bandeja de
Alimentação Manual. Consulte o procedimento Como carregar
transparências na Bandeja de Alimentação Manual.

•

O papel em uso não é recomendado. Consulte a Lista de materiais
recomendados.

•

Sempre que possível, carregue primeiro o papel para alimentação em
borda longa.

CUIDADO
NÃO abra a Bandeja de 2 Faces a menos que seja orientado a fazê-lo do
Painel de Controle da Impressora. Abrir a Bandeja de 2 Faces em qualquer
outro momento poderá causar um atolamento do papel.
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Eliminação de atolamento de papel

Áreas de eliminação de atolamentos da impressora

D

C

B

A
301069a

Área 1: Bandeja de Alimentação Manual e Transporte Manual
Área 2: Área de Alimentação do Papel da Bandeja 1, ou Bandeja de
Alimentação manual, quando instalada.
Área 3: Área de Alimentação do Papel do módulo da Bandeja 2 Tray,
quando instalado
Área 4: Tampa Superior Esquerda
Área 5: Inversor superior, se instalado. Também fornece acesso à área do
Fusor.
Área 6: Inversor inferior, se instalado.
A: Bandeja de 2 Faces, se instalada
B: Bandeja do Papel 1
C: Bandeja do Papel 3, no Módulo da Bandeja 2
D: Bandeja do Papel 2, no Módulo da Bandeja 2
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Área de eliminação de atolamento do Alimentador de
Originais

301076a

Levante para abrir a tampa esquerda do Alimentador de Originais
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Eliminação de atolamento de papel
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Como remover um atolamento de papel
Execute este procedimento quando a mensagem CHECK LOADING OF
TRAY X (1, 2 ou 3) for exibida no Painel de Controle.
1.

Abra lentamente a bandeja do papel por inteiro. Remova todo o papel
atolado e qualquer papel que esteja vincado ou rasgado. Assegure que
não haja pedaços de papel na bandeja.

301087

2.

Remova a pilha de papel da bandeja e ventile as bordas. Substitua o
papel.

3.

Assegure que a pilha esteja alinhada nos quatro lados.

4.

Se esta for a Bandeja do Papel 1, pressione a pilha de papel para baixo
até a chapa de metal na parte inferior da bandeja ficar travada em seu
lugar.

301145

Não é necessário executar a etapa 4 nas Bandejas do Papel 2 e 3, se
instaladas.
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5.

Como eliminar um atolamento na bandeja de papel

Feche a bandeja do papel com firmeza.

301065b
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6.

Tente executar o trabalho novamente.

7.

Se o problema persistir, abra a bandeja e vire a pilha de papel ao
contrário.

8.

Feche firmemente a bandeja do papel.

Xerox DocuColor 2006

Como eliminar um atolamento na Bandeja Frente e Verso

24. Solução de problemas

Como eliminar um atolamento na bandeja Frente e Verso
Execute este procedimento somente quando a mensagem Clear Duplex
Tray jam for exibida no Painel de Controle.

CUIDADO
NÃO abra a Bandeja Frente e Verso a menos que seja orientado a fazê-lo
do Painel de Controle da Impressora. Abrir a Bandeja Frente e Verso em
qualquer outro momento pode criar um atolamento de papel.
1.

Abra lentamente a Bandeja Frente e Verso por completo.

0301266A-W O L

2.

Remova o papel atolado e qualquer papel que esteja vincado ou
rasgado. Certifique-se de que não haja pedaços de papel na bandeja.

t301267a
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3.

Como eliminar um atolamento na Bandeja Frente e Verso

Feche a Bandeja Frente e Verso firmemente.

301268a
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Como eliminar atolamentos na Área 1
Execute este procedimento quando a mensagem Clear Jam in Area 1 for
exibida no Painel de Controle.
1.

Remova qualquer papel ou outro material atolado ou rasgado da Área 1,
Bandeja de Alimentação Manual. Assegure-se de que não haja pedaços
de papel na bandeja.

301088a

2.

Remova todo o material carregado na Bandeja de Alimentação Manual.

301089a

3.

Para ter acesso a um atolamento no transporte, puxe a Bandeja de
Alimentação Manual toda para fora da impressora.

301090a
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4.

Como eliminar atolamentos na Área 1

Erga a tampa do transporte usando a alça como mostrado.

0301091A-W O L

5.

Remova todo o papel atolado ou rasgado como mostrado abaixo.
Assegure que não haja pedaços de papel restando no transporte.

0301092A-W O L

6.

Feche a tampa do transporte.

0301093B-W O L
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Feche o transporte da Bandeja de Alimentação Manual.

0301084A-W O L

8.

Recarregue a Bandeja de Alimentação Manual com o material desejado
e assegure-se de que a guia de largura esteja ajustada para o tamanho
do material.

0301095A-W OL
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Como eliminar atolamentos na Área 2
Execute este procedimento quando a mensagem Clear Jam in Area 2 for
exibida no Painel de Controle.
1.

Abaixe a tampa de acesso à Área 2.

301096

2.

Remova qualquer material atolado ou rasgado da Área 2. Assegure-se
de que não haja pedaços de material rasgado na área.

301097

3.

Feche a tampa de acesso.

301082
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Como eliminar atolamentos na área 3
Execute este procedimento quando a mensagem Clear Jam in Area 3 for
exibida no Painel de Controle.
1.

Abra a porta de acesso à Área 3.

301099

2.

Remova qualquer papel atolado ou rasgado como mostrado abaixo.
Assegure-se de que não haja pedaços de papel rasgado na área de
alimentação.

301100

3.

Feche a porta de acesso.

0301200A W O L
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Como eliminar atolamentos na área 4
Execute este procedimento quando a mensagem Clear Jam in Area 4 for
exibida no Painel de Controle.
1.

Abra a tampa da Área 4.

301201

2.

Remova qualquer papel atolado. Se houver papel rasgado, assegure-se
de que não haja pedaços de papel rasgado na Impressora.

301103

3.

Feche a tampa Superior Esquerda.

301104
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Como eliminar atolamentos na Área 5
Execute um dos seguintes procedimentos quando a mensagem Clear Jam in
Area 5 for exibida no Painel de Controle.
•

Se você não tiver a Bandeja Frente e Verso instalada, execute o
procedimento Como eliminar atolamentos na área do fusor abaixo.

•

Se a bandeja Frente e Verso estiver instalada, vá para o procedimento
Como eliminar atolamentos no Inversor Superior.

Como eliminar atolamentos na área do fusor
1.

Para poder ter acesso à área 5, puxe a Tampa de acesso da Área do
Fusor, abrindo-a.

301105a

AVISO
O Fusor pode estar quente. Tenha cuidado ao colocar as mãos na área do
Fusor.
2.

Para soltar qualquer papel, erga a alavanca verde como mostrado, e
puxe o papel suavemente na direção da seta.

301106a
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3.

Como eliminar atolamentos na Área 5

Se o papel não estiver visível, gire o botão verde na direção mostrada.

0301107A-W O L

4.

Certifique-se de que não haja pedaços de papel rasgado restantes na
Área do Fusor.

5.

Volte a alavanca verde à posição original.

0301257A-W O L

301257a

Feche firmemenete a área do fusor.

301114a
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Como eliminar atolamentos no Inversor Superior
1.

Para acessar a Área 5, abra o Inversor Superior.

301260

2.

Para soltar o papel, levante a alavanca verde e puxe o papel com
cuidado na direção da seta. Se o papel não estiver visível, gire o botão
verde na direção da seta.

0301115A-W O L

Xerox DocuColor 2006

24-21

24. Solução de problemas

3.

Como eliminar atolamentos na Área 5

Abra a tampa clara pequena e certifique-se de que todo papel ou
pedaços de papel tenham sido removidos.

0301109A-W O L

a.

Se o papel estiver visível sob a tampa clara, mantenha a tampa
aberta e empurre o papel na direção da saída do papel com os
dedos.

0301110A-W O L
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Puxe o papel na direção da seta mostrada abaixo.

0301111A -W O L

c.

Se o papel estiver somente parcialmente visível sob a tampa,
verifique sob a bandeja para acessar o papel.

d.

Puxe o papel para baixo e remova-o.

0301112A-W O L
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4.

Como eliminar atolamentos na Área 5

Feche a pequena tampa e mova a alavanca verde para a psoição
inferior.

0301113A-W O L

5.

24-24

301113a

Feche o Inversor Superior firmemente.
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Como eliminar atolamentos na Área 6
Execute este procedimento quando a mensagem Clear Jam in Area 6 for
exibida no Painel de Controle.
1.

Para poder ter acesso à área 6, abra a tampa do Inversor Inferior.

301127a

2.

Remova o papel atolado. Assegure-se de que não haja pedaços de
papel rasgado no Inversor Inferior.

301116a

3.

Feche a tampa do Inversor Inferior.

301117a
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Como eliminar atolamentos no Classificador/Empilhador

Como eliminar atolamentos no Classificador/Empilhador

24-26

1.

Leia as mensagens exibidas nos painéis de controle da copiadora e
impressora.

2.

Deslize o Classificador/Empilhador para a esquerda da DocuColor 2006.

3.

Levante a Tampa de Liberação de Atolamento.

4.

Levante a alça verde e remova as folhas de papel que estejam atoladas
na área de saída.

5.

Feche a Tampa de Liberação de Atolamento.

6.

Continue a seguir as mensagens exibidas nos painéis de controle da
copiadora e impressora e elimine atolamentos adicionais que tenham
ocorrido na DocuColor 2006.

Xerox DocuColor 2006
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Problemas na qualidade de impressão/cópia
Se o problema ainda existir após seguir as instruções desta tabela, ligue para
seu fornecedor ou para a Xerox e peça atendimento técnico.
Descrição

Causa possível

Ação

Impressora fora de ajuste

Vá para Ajuste de cores
nesta seção.

O Cartucho de
cópia/impressão está velho
ou danificado.

Vá para Substituição dos
produtos de consumo na
seção Manutenção.

Se apenas algumas cores
estão desbotadas,pode
haver um Cartucho de
Toner velho ou danificado.

Vá para Substituição dos
Cartuchos de Toner na
seção Manutenção.

Pontos pretos espalhados,
ou pontos brancos em
áreas sólidas pretas ou
coloridas

O vidro de originais está
sujo

Vá para os Procedimentos
de Limpeza na seção
Manutenção

Faixas verticais

O fotorreceptor no
Cartucho de
cópia/impressão está velho
ou danificado.

Vá para Substituição do
Cartucho de
Cópia/Impressão na seção
Manutenção.

Faixas horizontais

Sujeira no caminho do
papel.

Limpe o vidro de originais e
faça 50 cópias em branco.
Se o problema persistir,
peça atendimento técnico.

Defeito repetente

O fotorreceptor no
Cartucho de
Cópia/Impressão está
velho ou danificado.

Vá para Substituição do
Cartucho de
Cópia/Impressão na seção
Manutenção.

O Toner mancha ao ser
tocado

O Fusor não está
funcionando.

Peça atendimento técnico.

Páginas pretas

O Cartucho de
Cópia/Impressão está
velho ou danificado.

Vá para Substituição do
Cartucho de
Cópia/Impressão na seção
Manutenção.

Páginas em branco

As folhas de papel estão
aderindo umas às outras.

Remova a pilha de papel
da bandeja do papel.
Ventile os cantos da pilha,
e recoloque-a na Bandeja
do Papel.

Cópia/impressão
desbotada
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Descrição

Problemas na qualidade de impressão/cópia

Causa possível

Ação

A mensagem Low Dry Ink
é exibida no Painel de
Controle.

Vá para Substituição dos
Cartuchos de Toner na
seção Manutenção.

O Cartucho de
cópia/impressão está velho
ou danificado.

Vá para Substituição do
Cartucho de
Cópia/Impressão na seção
Manutenção.

Apagamentos verticais

O Cartucho de
cópia/impressão está velho
ou danificado.

Vá para Substituição do
Cartucho de
Cópia/Impressão na seção
Manutenção.

A imagem está enviesada

As guias do papel na
bandeja do papel não
estão na posição
adequada.

Abra a bandeja do papel e
ajuste as guias do papel
para o tamanho do papel.
Para obter mais
informações, vá para o
procedimento
Carregamento do papel na
bandeja do papel na seção
Instalação da DocuColor
2006.

Se um Alimentador de
Originais estiver instalado,
as suas guias podem não
estar na posição adequada

Ajuste as guias dos
originais do alimentador
para o tamanho do papel.
Para obter mais
informações, vá para o
procedimento Alimentador
de Originais na seção
Acessórios.

A cor está fora de ajuste.

Vá para o procedimento
Ajuste de cores nesta
seção.

A cor está clara ou escura
demais.
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Ajuste de cores da impressora
Execute este procedimento se tiver problemas com cores, como quantidades
insuficuentes de uma ou mais cores, ou quantidades excessivas de uma ou
mais cores.
Se houver uma mensagem solicitando a substituição de um Cartucho de
Toner Colorido no Painel de Controle da Impressora, substitua o cartucho
ANTES de executar este ajuste.

VisualCal
O ajuste do VisualCal é dividido em três partes. Não salte nenhuma etapa ou
execute qualquer parte fora da seqüência.
Se desejar interromper o ajuste do VisualCal, você pode pressionar o botão
Cancelar a qualquer momento. Pressionar o botão Cancelar devolve o menu
a PRONTA.
1. Página imprimir limites
1.

Assegure-se de que a mensagem PRONTA esteja sendo exibida no
Painel de Controle da Impressora. Qualquer mensagem de erro, pouco
toner ou papel resultará em um aviso de impressão para interromper a
calibração.

2.

Pressione o botão Menu repetidamente até VISUALCAL ser exibido.

3.

Pressione o botão Item/Entrar. A mensagem PRINT LIMITS YES é
exibida na tela do Painel de Controle.

4.

Pressione o botão Item/Entrar. A mensagem PRINTING LIMITS PAGE
é exibida e, após alguns instantes, a página é entregue à Bandeja de
Saída da Impressora.

5.

Sob iluminação normal, analise a linha Black Start.
a.

Selecione o círculo mais à esquerda que você pode distingüir do
fundo e faça um círculo em volta do mesmo.

Visualize a página em ângulo para obter melhores resultados.
b.

Selecione o círculo mais à esquerda que você pode distingüir do
fundo na próxima linha, Black End, e faça um círculo em volta do
mesmo.

c.

Se não puder ver qualquer círculo na linha, escreva 9 próximo à
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linha.
d.

Se puder ver todos os círculos da linha, escreva 0 próximo à linha.

6.

Repita a etapa 5 para cada uma das linhas de cores, desenhando
círculos em volta de suas seleções de preferência ou registrando um 9
ou 0 próximo à linha.

7.

Para a linha 30% Match, segure a folha com os braços esticados.
Selecione o círculo que melhor corresponda ao fundo e desenhe um
círculo em volta do mesmo.

8.

A mensagem BLACK START 4 é exibida no Painel de Controle da
Impressora. Pressione as teclas de setas para cima e para baixo para
digitar o número correspondente ao valor selecionado na primeira linha.

Pressionar a seta para cima aumenta o número exibido. Pressionar a seta
para baixo reduz o número.

9.

a.

Quando o número desejado for exibido, pressione o botão
Item/Entrar. A mensagem BLACK END 4 aparece no Painel de
Controle.

b.

Use as teclas de setas para cima e para baixo para digitar o
número correspondente ao valor selecionado na próxima linha.

c.

Pressione o botão Item/Entrar. A mensagem CYAN START 4
aparece no Painel de Controle.

Repita a etapa 8 para cada uma das linhas de cores e para a linha 30%
Match.

Se você digitou um 9 ou um 0 para qualquer linha, o VisualCal irá gerar
outra página Print Limits Page, contendo os ajustes de suas seleções
anteriores. Execute a etapa 8 novamente até ser capaz de selecionar
círculos dentro da faixa 1 a 8 desejada.
10. Quando todos os valores foram digitados e aceitos pelo VisualCal, a
mensagem PRINT GRAYS YES é exibida no Painel de Controle.
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2. Página Tons de cinza
1.

Pressione o botão Item/Entrar. A mensagem PRINTING GRAY
BALANCE PAGE é exibida, e após um instante a página é entregue à
Bandeja de Saída da impressora.
a.

Selecione a área de cor que seja mais parecida com o cinza em
volta das manchas de cor.

b.

Faça um círculo em volta de sua seleção.

2.

A mensagem BEST PATCH (ROW) é exibida no Painel de Controle da
Impressora. Pressione as teclas de setas para cima e para baixo para
digitar o número correspondente ao valor na seleção marcada.

3.

Pressione o botão Item/Entrar e execute uma das seguintes etapas:
•

•

Xerox DocuColor 2006

Se você digitar qualquer diferente de 0, BEST PATCH (COL)
aparece no Painel de Controle.
a.

Use as teclas de setas para cima e para baixo para selecionar
a letra ou nome da coluna que corresponda à seleção
marcada.

b.

Pressione o botão Item/Entrar. A mensagem PRINTING
GRAY BALANCE PAGE é exibida, após alguns instantes a
página é entregue à Bandeja de Saída da Impressora.

c.

Selecione a área de cor que mais se assemelha ao cinza, e
execute as etapas 2 e 3 novamente.

Se digitar 0, a mensagem PRINT COLOR TEST YES aparece no
Painel de Controle.
a.

Pressione o botão Item/Entrar e, após alguns instantes, a
Página de Comparação é entregue à Bandeja de Saída .

b.

Vá para a parte 3 Página de Comparação.
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3. Página de Comparação
A Página de Comparação permite ver as alterações que foram feitas durante
o ajuste do VisualCal. Na página há quatro linhas de fotografias em cores. A
primeira e terceira linhas mostram a configuração de cores antes de
selecionar o VisualCal. As linhas dois e quatro mostram a configuração de
cores depois do ajuste do VisualCal ser completado. Agora vodê deve decidir
que configuração é a preferida.
Execute uma das etapas a seguir:
•

Se estiver satisfeito com seus ajustes, pressione o botão Item/Entrar. A
mensagem VISUALCAL aparece no Painel de Controle.
O sistema salva suas alterações, e após um instante a mensagem
PRONTA é exibida.

•

Se não estiver satisfeito com seus ajustes, pressione a tecla de seta
para baixo e assegure-se de que a mensagem “No” seja exibida no
Painel de Controle.
a.

Pressione o botão Item/Entrar. A mensagem APPLY CHANGES
DEFAULT COLOR aparece no Painel de Controle.

b.

Pressione o botão Item/Entrar novamente. O sistema apaga seus
ajustes e retorna à configuração padrão de cores. Após alguns
instantes, a mensagem PRONTA é exibida.

Para ajustar a cor do Scanner, consulte a seção Ajuste Automático de Cores
no capítulo Modo Recursos.
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Mensagens de erro da impressora
Se o problema persistir após seguir as instruções desta tabela, ligue para seu
serviço de suporte e relate o problema.
Mensagem

Causa possível

Ação

010-317 Call for
Service

Pode haver um
problema elétrico.

Ligue para o serviço de suporte e
relate o código exibido na
mensagem.

Black Ink Low

O Cartucho de Toner
Preto está quase vazio.

Quando solicitado, substitua o
Cartucho de Toner Preto.

Check Loading of
[paper tray] in Use

O tamanho do original
de entrada não
corresponde ao
tamanho do papel na
bandeja selecionada.

Selecione Auto Tray.

Clear Jam in Area 1

Há um atolamento de
papel na Área 1.

Consulte o procedimento Como
eliminar atolamentos na Área 1
procedure in this chapter.

Clear Jam in Area 2

Há um atolamento de
papel na Área 2.

Consulte o procedimento Como
eliminar atolamentos na Área 2
neste capítulo.

Clear Jam in Area 3

Há um atolamento de
papel na Área 3.

Consulte o procedimento Como
eliminar atolamentos na Área 3
neste capítulo.

Clear Jam in Area 4

Há um atolamento de
papel na Área 4.

Consulte o procedimento Como
eliminar atolamentos na Área 4
neste capítulo.

Clear Jam in Area 5

Há um atolamento de
papel na Área 5.

Consulte o Como eliminar
atolamentos na Área 5 neste
capítulo.

Clear Jam in Area 6

Há um atolamento de
papel na Área 6.

Consulte o procedimento Como
eliminar atolamentos na Área 6
neste capítulo.

Clear Jam in
Duplex Tray

Há um atolamento de
papel na Bandeja de 2
Faces.

Consulte o procedimento Bandeja
de Frente e Verso neste capítulo.

Close Area 1

A tampa de acesso da
Área 1 está aberta.

Feche a tampa de acesso da Área 1.

Close Area 2

A tampa de acesso da

Feche a tampa de acesso da Área 2.
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Mensagem

Mensagens de erro da impressora

Causa possível

Ação

Área 2 está aberta.
Close Area 3

A tampa de acesso da
Área 3 está aberta.

Feche a tampa de acesso da Área 3.

Close Area 4

A tampa de acesso da
Área 4 está aberta.

Feche a tampa de acesso da Área 4.

Close Area 5

A tampa de acesso da
Área 5 está aberta.

Feche a tampa de acesso da Área 5.

Close Duplex Tray

A Bandeja de 2 Faces
está aberta.

Feche a Bandeja de 2 Faces.

Close Front Cover

A Tampa Frontal está
aberta.

Feche a Tampa Frontal.

Close Paper Tray 1

A Bandeja do Papel 1
está aberta.

Feche a bandeja.

Close Paper Tray 2

A Bandeja do Papel 2
está aberta.

Feche a bandeja.

Close Paper Tray 3

A Bandeja do Papel 3
está aberta.

Feche a bandeja.

Cyan Ink Low

O Cartucho de Toner
Ciano está quase vazio.

Quando solicitado, substitua o
Cartucho de Toner Ciano.

Empty Top Tray

A Bandeja de Saída
Superior está cheia ou
contém cópias
impossíveis de serem
usadas.

Remova as cópias da Bandeja de
Saída Superior .

Install Black Ink
Cartridge

O Cartucho de Toner
Preto está vazio.

Substitua o Cartucho de Toner
Preto.

Install Copy/Print
Cartridge

O Cartucho de
Cópia/Impressão falhou
ou alcançou o fim de
sua vida útil.

Substitua o Cartucho de
Cópia/Impressão.

Install Cyan Ink
Cartridge

O Cartucho de Toner
Ciano está vazio

Substitua o Cartucho de Toner
Ciano.

Install Magenta Ink
Cartridge

O Cartucho de Toner
Magenta está vazio

Substitua o Cartucho de Toner
Magenta.

Install Waste
Container

O Frasco Usado não
está na Impressora, ou
não foi encaixado

Assegure que o Frasco Usado
esteja instalado e empurrado
totalmente para dentro da
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Causa possível

Ação

totalmente.

impressora.

Install Waste
Container

O Frasco Usado está
cheio.

Substitua o Frasco Usado.

Install Yellow Ink
Cartridge

O Cartucho de Toner
Amarelo está vazio

Substitua o Cartucho de Toner
Amarelo.

Load [stock size] in
Tray 1

A Bandeja 1 está com
pouco material
especificado.

Encha a Bandeja do Papel com
material apropriado.

Load [stock size] in
Tray 2

A Bandeja 2 está com
pouco material
especificado.

Encha a Bandeja do Papel com
material apropriado.

Load [stock size] in
Tray 3

A Bandeja 3 está com
pouco material
especificado.

Encha a Bandeja do Papel com
material apropriado.

Load [stock size],
[stock type] in
Bypass Tray

A Bandeja de
Alimentação Manual
está vazia.

Encha a Bandeja de Alimentação
Manual com material apropriado.

Magenta Ink Low

O Cartucho de Toner
Magenta está quase
vazio.

Quando solicitado, substitua o
Cartucho de Toner Magenta.

Order Copy/Print
Cartridge

O Cartucho de
Cópia/Impressão está
quase alcançando o fim
de sua vida útil.

Quando solicitado, substitua o
Cartucho de Cópia/Impressão .

Printer Warning
Abort Calib

Há pouco papel ou toner
antes de iniciar o Visual
Cal.

Apague todas as mensagens de
defeito e aguarde a mensagem
"Pronta" antes de iniciar o Visual
Cal.

A impressora está
aquecendo.
Reload [stock size]
in Tray 2

A Bandeja 2 está com
pouco material
especificado.

Encha a Bandeja do Papel com
material apropriado.

Reload [stock size]
in Tray 3

A Bandeja 3 está com
pouco material
especificado.

Encha a Bandeja do Papel com
material apropriado.

Reload [stock size],
[stock type] in
Bypass Tray

A Bandeja de
Alimentação Manual
está vazia.

Encha a Bandeja de Alimentação
Manual com material apropriado.
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Mensagem

Causa possível

Replace Copy/Print
Cartridge

O Cartucho de
Cópia/Impressão falhou.

Substitua o Cartucho de
Cópia/Impressão.

Yellow Ink Low

O Cartucho de Toner
Amarelo está quase
vazio.

Quando solicitado, substitua o
Cartucho de Toner Amarelo.
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Códigos de erro da impressora
Um código de erro pode indicar a existência de um problema elétrico ou
mecânico na Impressora. os códigos de erro normalmente são números de
seis dígitos com um hífen no meio, seguidos pelas palavras CALL FOR
SERVICE.
Se um código de erro aparecer no Painel de Controle da Impressora, execute
as etapas a seguir:
1.

Escreva o número do código.

2.

Desligue a alimentação do scanner.

3.

Aguarde 20 segundos.

4.

Ligue a alimentação do scanner.
•

Se o problema foi resolvido, continue a imprimir.

•

Se o problema não foi resolvido, ligue para seu representante de
atendimento técnico e relate o código de erro.
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Mensagens de erro do scanner
Um código de erro pode indicar que existe um problema elétrico ou mecânico
no scanner. Os códigos de erro típicos, xx dígitos, são seguidos das
palavras CALL FOR SERVICE.
Se um código de erro aparecer no Painel de Controle do Scanner, execute as
etapas a seguir:
1.

Anote o código.

2.

DESLIGUE o scanner.

3.

Espere 20 segundos.

4.

LIGUE o scanner.
•

Se o problema for resolvido, retome a impressão ou a cópia.

•

Se o problema não for resolvido, ligue para o técnico e reporte o
código de erro.
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Mensagens do Classificador/Empilhador
Mensagem

Causa e solução

A3-Ov não disponível para o
Classificador. Selecionar
bandeja superior.

A seleção do tamanho do papel que você fez para o
trabalho, por exemplo, 12 x 18 polegadas, não é
válida. Redirecione o trabalho para a bandeja
principal da impressora ou mude o tamanho do
papel de saída para que o trabalho possa ser
enviado para o Classificador/Empilhador.

Verificar painel impressora e
remover papéis.

Siga os procedimentos de limpeza de atolamentos
para o Classificador/Empilhador e para a DocuColor
2006. Para obter os procedimentos completos de
limpeza de atolamentos da DocuColor 2006,
consulte o CD de documentação do usuário da
DocuColor 2006.

Classificador Deslocado.

O Classificador/Empilhador não está no lugar. Mova
a unidade para a direita, adjacente à DocuColor
2006.

Limpar Obstrução no
Classificador.

Existe um atolamento de papel no
Classificador/Empilhador. Siga os procedimentos de
limpeza de atolamentos para limpar o atolamento no
Classificador/Empilhador. Você pode também ser
instruído a limpar atolamentos de outras áreas da
copiadora/impressora.

Fechar Tampa Classificador

A Tampa do Classificador não está no lugar.
Certifique-se de que a tampa esteja completamente
fechada.

Combinação deste papel e
Classificação ou Empilhamento
indisponível.

A seleção do papel (tipo ou tamanho) que você fez
para o trabalho não é válida. Redirecione o trabalho
para a bandeja superior ou mude o tamanho do
papel ou seleção de tipo para que o trabalho possa
ser enviado ao Classificador/Empilhador.

Esvaziar Escaninhos
Classificador.

Esta mensagem é exibida na conclusão de cada
trabalho enviado para o Classificador. Ela também é
exibida quando a capacidade do escaninho é
atingida. Retire as folhas dos escaninhos e continue
copiando.

Inválido para Bandeja Alta Cap.

As seleções (tais como tamanho do papel) que você
fez para o trabalho não são válidas para saída no
escaninho de alta capacidade. Redirecione o
trabalho para a bandeja superior ou mude as
seleções para que o trabalho possa ser enviado
para o escaninho de alta capacidade.
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Inválido para Classificação.

As seleções (tais como o tamanho do papel) que
você fez para o trabalho não são válidas para
classificação. Redirecione o trabalho para a bandeja
superior ou mude as seleções para que o trabalho
possa ser enviado para classificação.

Inválido para Empilhamento.

As seleções (tais como o tamanho do papel) que
você fez para o trabalho não são válidas para
empilhamento. Redirecione o trabalho para a
bandeja superior ou mude as seleções para que o
trabalho possa ser enviado para empilhamento.

Remover papéis da Alta Cap.

500 folhas estão na bandeja de alta capacidade.
Remova as folhas da bandeja de alta capacidade e
continue a copiar.

Remover papéis Classificador.

A capacidade da Bandeja de Saída (escaninho 1) ou
de outros escaninhos foi atingida. Remova as folhas
dos escaninhos e continue a copiar.

Classificador e Empilhador
selecionados. Colocar originais
no Alimentador de Originais.

O Classificador/Empilhador está pronto para receber
o trabalho. Carregue os originais no Alimentador de
Originais e execute o trabalho.

Classificador disponível até 10
conjuntos.

O número desejado de conjuntos excede o limite de
classificação. Diminua o número para 10 e execute
os conjuntos restantes como parte de outro trabalho.

Defeito Classificador.

Ocorreu um problema no Classificador. Examine as
especificações do trabalho e qualquer saída. Se
possível, execute novamente o trabalho. Se você
não conseguir prosseguir, chame o atendimento
técnico.

Empilhador disponível até 30
cópias.

A capacidade dos escaninhos de saída (30 folhas de
papel de 64 g/m2) foi atingida. Remova o papel dos
escaninhos e continue executando o trabalho.

Pilha cheia. Remover papéis.

A capacidade do escaninho foi atingida. Remova as
folhas dos escaninhos e continue copiando

Empilhador Cheio.

A capacidade do escaninho foi atingida do
escaninho de alta capacidade. Remova as do
escaninho de alta capacidade e continue copiando.
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Solução de problemas de rede
Como o servidor da DocuColor 2006 é parte integrante da Impressora, a
maior parte das referências neste capítulo é feita simplesmente à
Impressora. A palavra servidor é usada para fazer referência aos servidores
de rede.

Problemas durante a Configuração do Painel de Controle
Se você tiver dificuldade em imprimir a página de teste e nenhuma
mensagem for exibida, execute as etapas a seguir:
1.

Verifique o status da Impressora.

2.

Use a tabela abaixo para tentar resolver o problema.

3.

Tente imprimir novamente.

Sintoma
Nenhuma das luzes do
painel de controle está
acesa. Nada é exibido
na Tela do Painel de
Controle.

Os dados não acendem
quando um trabalho de
impressão é enviado
pela rede ou pela
conexão paralela, ou
quando um trabalho de
cópia está em
andamento.
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Solução possível

A chave de alimentação
não está ligada.

Ligue a alimentação da
impressora.

O cabo de alimentação
não está conectado
firmemente.

Assegure que o cabo de
alimentação esteja
conectado firmemente na
tomada e na Impressora.

Não há energia sendo
fornecida à tomada
elétrica.

Assegure que a tomada
elétrica esteja
funcionando.

O cabo de interface não
está apropriadamente
conectado.

Assegure que o conector
do cabo de rede ou do
cabo paralelo esteja
firmemente conectado.

O driver de impressão
não está instalado ou o
servidor não foi
corretamente
configurado.

Verifique a configuração
do servidor host.
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Mensagens da Configuração do Protocolo de Rede
A tabela a seguir lista as mensagens da configuração do protocolo de rede
que você poderá ver durante a configuração do Protocolo de Rede. Ela
também contém a última tela de Configuração exibida antes da mensagem
aparecer, uma descrição do problema e qualquer ação necessária.

Mensagem
Nenhuma zona
AppleTalk foi
encontrada.

Tela da Configuração
Ativar AppleTalk
(Configuração do
Protocolo de Rede>
Configuração
AppleTalk)

Descrição e ação
•

O cabo de rede Ethernet não
está conectado ao conector na
DocuColor 2006, ou o cabo de
rede não está conectado ao
distribuidor ou rede. Se a rede
AppleTalk possuir zonas e você
desejar especificar uma zona
para a Impressora, você deve
conectar a rede à
DocuColor 2006 antes de
executar a Configuração
AppleTalk.

•

A rede AppleTalk não possui
zonas. As zonas não são
necessárias para a impressão
para a DocuColor 2006.
Pressione OK para continuar.

Você deve ativar
uma porta de rede
primeiro.

Configuração de
Protocolos ou
Configuração de
Serviços (Configuração
de Rede)

Ative pelo menos uma porta de rede
(Ethernet ou Token Ring) na
Configuração das Portas antes de
iniciar a Configuração de Protocolos
ou Configuração de Serviços.

Tamanho de frame
inválido

Seleção do Tipo de
Frame
(Configuração do
Protocolo de Rede>
IPX>Configuração SPX)

O distribuidor da rede não está
conectado a um servidor Novell
quando a DocuColor 2006 tenta
conectar (bind).

Aviso O número de
rede IPX é zero.

Seleção do Tipo de
Frame
(Configuração do
Protocolo de Rede>
IPX>Configuração SPX)

Nenhum outro computador IPX
pode ser encontrado na rede, ou o
distribuidor de rede não está
conectado a um servidor Novell
quando a DocuColor 2006 tenta
conectar (bind). Quando isto ocorre,
o número de rede vai para o
padrão, que é zero.
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Mensagem

Tela da Configuração

Descrição e ação

Não é possível
detectar o hardware
Token Ring.

Seleção do Tipo de
Frame
(Configuração do
Protocolo de Rede>
IPX>Configuração SPX)

A impressora pesquisa o hardware
Token Ring. Alguns componentes
não estão instalados corretamente
ou não estão instalados no
dispositivo correto. Uma placa
Token Ring não suportada pode
estar em uso. Peça suporte técnico.

O Hardware Token
Ring não foi
instalado ou não
está funcionando.

Não é possível
Configuração Token
detectar
Ring
automaticamente a
velocidade ring. Não
há nenhum
dispositivo em ring.

A impressora está tentando detectar
a velocidade ring atual, mas é a
única máquina na rede Token Ring.
Conecte outra máquina à rede
Token Ring antes de conectar a
DocuColor 2006.

Nenhuma árvore
NDS foi encontrada.

Nenhuma árvore do NDS foi
encontrada na rede Novell.
Assegure que os tipos de frame
estejam adequadamente
configurados na impressora .
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Mensagem
Aviso! Selecionar
uma nova árvore
NDS irá excluir a
configuração do
Bindery.

Solução de problemas de rede

Tela da Configuração

Descrição e ação

Selecionar Árvore NDS
(Configuração de
Rede>Configuração de
Serviços>Configuração
PServer>Configuração
NDS)

Você conectou a DocuColor 2006
anteriormente a uma árvore NDS
diferente. O NetWise suporta
somente uma única conexão a
árvore NDS. Para evitar um conflito
potencial com a conexão à árvore já
existente, todas as configurações
do bindery serão excluídas.
Quando a mensagem Excluir
configuração do Bindery e
continuar? aparecer:
•

Selecione OK e Sim para
excluir a configuração atual do
bindery. Redigite os ajustes na
Configuração do Bindery.

•

Pressione o botão Menu ou
selecione OK e Não quando a
mensagem aparecer, para evitar
a exclusão da configuração do
bindery.

Repita a Configuração NDS sem
alterar a Árvore NDS ou saia da
Configuração do Bindery para
verificar a configuração atual do
bindery.
______ está vazio.

Navegando na Árvore
NDS
(Configuração de
Rede>Configuração de
Serviços>Configuração
PServer>Configuração
NDS)

o container selecionado não possui
subcontainers ou objetos relevantes
ao modo atual de navegação.

Se você planeja
usar o NDS,
configure o NDS
antes do Bindery.

Configuração do
Bindery
(Configuração de
Rede>Configuração de
Serviços>Configuração
PServer>Configuração
do Bindery)

Não há uma configuração do NDS
presente. Você é avisado de que
deve executar a Configuração NDS
antes da Configuração do Bindery,
caso a rede vá incluir servidores
NDS e bindery.
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Mensagem

Tela da Configuração

Erro. Não é possível
abrir a conexão
bindery ao servidor
NDS.

Selecionar servidor de
arquivo da lista
(Configuração de
Rede>Configuração de
Serviços>Configuração
PServer>Configuração
do Bindery)

Selecione este servidor através da
Configuração NDS ou desative o
NDS e o selecione através do
bindery.

Nenhum servidor de
arquivos NetWare
foi encontrado.

Selecionar servidor de
arquivo da lista
(Configuração de
Rede>Configuração de
Serviços>Configuração
PServer>Configuração
do Bindery)

Nenhum servidor de arquivos foi
encontrado quando a
DocuColor 2006 pesquisou a rede
para criar uma lista de servidores
suportados ou uma lista de todos os
servidores.

Nome do Servidor
de Arquivos não
encontrado. Tentar
novamente?

Digite as primeiras
letras do nome do
servidor
(Configuração de
Rede>Configuração de
Serviços>Configuração
PServer>Configuração
do Bindery)

Nenhum servidor de arquivos com
essas letras foi encontrado quando
a DocuColor 2006 pesquisou a
rede. Verifique o nome do servidor
de arquivos NetWare, verifique as
conexões de cabos e assegure que
o servidor NetWare esteja ligado.

Nenhum servidor de
arquivos foi
selecionado.

Visualizar lista de
servidores, Editar
conexão
(Configuração de
Rede>Configuração de
Serviços>Configuração
PServer>Configuração
do Bindery)

Nenhum servidor de arquivos foi
adicionado na Configuração do
Bindery.

Todas as conexões
em uso. Remover
servidor?

Adicionar servidor de
arquivos
(Configuração de
Rede>Configuração de
Serviços>Configuração
PServer>Configuração
do Bindery)

Você adicionou o número máximo
de 8 servidores bindery. Você deve
desconectar um desses servidores
para poder adicionar um servidor
diferente.
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Mensagem

Tela da Configuração

Nenhum servidor de
impressão NetWare
foi encontrado.

Adicionar servidor,
Digite seu nome de
login, Digite sua senha
de servidor de arquivos
(Configuração de
Rede>Configuração de
Serviços>Configuração
PServer>Configuração
do Bindery)

Nenhum servidor de impressão foi
encontrado quando a
DocuColor 2006 pesquisou o
servidor de arquivos selecionado.

Qualquer tela da
Configuração do
Bindery

O Novell NetWare relatou um erro.
O Painel de Controle da Impressora
relata o número do erro e exibe uma
curta mensagem.

Erro de código
Novell, seguido por
uma mensagem.

Descrição e ação

Você deve configurar um servidor
de impressão e uma fila de
impressão para cada servidor de
arquivos NetWare que irá manipular
trabalhos de impressão da
DocuColor 2006.

Para os erros mais comuns, é
exibida uma tela, possibilitando que
você tente novamente a ação que
causou o erro. Se a ação não pode
ser completada, você é solicitado a
notificar o administrador Novell para
resolver o erro na rede.
Consulte a documentação de
Administrador do NetWare para
obter mais explicações sobre os
códigos de erro Novell.
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Problemas durante a configuração da rede Novell
Na Configuração de Rede, quando você estiver configurando sua conexão
IPX (Novell), a DocuColor 2006 pesquisa a rede em busca de servidores de
arquivos e árvores Novell, e conecta-se temporariamente a eles. Se um login
de convidado estiver ativado, ele será usado. Caso contrário, você será
solicitado a fazer login do Painel de Controle da Impressora DocuColor 2006.
Se o servidor de arquivos ou árvore NetWare selecionado não tiver uma
conta de convidado, ou se a conta de convidado tiver passado do prazo ou
foi desativada pelo supervisor NetWare, você será solicitado a notificar o
administrador IPX (Novell). Neste caso, você ou o supervisor deve executar
uma das ações a seguir:
•

Ativar uma conta de convidado no servidor ou árvore NetWare server ou
para propósitos de configuração.

•

Fazer login com uma conta diferente. Na tela de login, altere o nome
padrão (convidado) para supervisor ou digite outro nome de login válido.
Quando for solicitado a digitar uma senha, digite a senha correta para a
conta nomeada.

Para qualquer erro Novell, assegure-se de que:
•

A rede IPX (Novell) está conectada à DocuColor 2006. O servidor
NetWare que você está tentando acessar está sendo executado.

•

A rede Novell foi configurada com pelo menos um servidor e fila de
impressão para a DocuColor 2006.

•

Você tem as permissões e informações de login apropriadas, incluindo
nome de usuário e senha, se necessário.

•

A DocuColor 2006 está configurada com os tipos de frame corretos para
a comunicação com os servidores Novell desejados.
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24-49

24. Solução de problemas

Solução de problemas de rede

Mensagens de erro Novell
Mensagem
220
Conta de
convidado não
disponível.

222
Não foi possível
conectar ao
servidor.
A senha para esse
nome de login está
vencida.

252
Não foi possível
fazer login no
servidor.
Este login não
existe.

24-50

Causa

Ação sugerida ou saída

A conta de convidado
•
que você selecionou
para o login inicial, teve
seu prazo vencido ou
foi desativada pelo
•
supervisor NetWare.

Ative uma conta de
convidado no servidor
NetWare para propósitos de
configuração.

O servidor conectou-se •
a um servidor de
arquivos, mas não é
capaz de fazer login no
servidor de arquivos ou •
servidor de impressão
porque a senha do
nome de login da conta
ou do servidor de
impressão nomeado
teve seu prazo
vencido.

Selecione uma conta de
login ou servidor de
impressão diferente.

O servidor se conectou
a um servidor de
arquivos, mas é
incapaz de fazer login
no servidor porque a
conta de login
selecionada não existe
no servidor de
arquivos.

Faça login em uma conta
diferente. Na tela de login,
altere o nome padrão
(convidado) para
supervisor ou digite outro
nome de login válido.
Quando for solicitado a
digitar uma senha, digite a
senha correta para a conta
nomeada.

A tela de erro sai para a tela
de Login do servidor de
arquivos (se o login no
servidor de arquivos falhou)
ou para a tela do Servidor
de impressão NetWare (se
o login no Servidor de
Impressão falhou).
Pressione o botão Menu
para exibir o menu de
Configuração do PServer.

Selecione uma conta de login
diferente. A tela de erro retorna
à tela de Login do servidor de
arquivos. Pressione o botão
Menu para exibir o menu
Configuração do PServer.
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Mensagem
255
Não foi possível
conectar ao
servidor de
arquivos.
O servidor de
arquivos está
desativado ou sem
conexões livres.

nnn
Notificar
administrador do
IPX (Novell)
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Causa

Ação sugerida ou saída

O servidor de arquivos
Novell está desativado
ou sem conexões
livres.

Selecione um servidor de
arquivos diferente, ou tente
pedir a outra pessoa para
desconectar. Pressione o botão
Menu para exibir o menu
Configuração do PServer

Este erro ocorre
quando o servidor está
tentando conectar-se
ao servidor de arquivos
solicitado.

Indica outros erros de
rede quando a
DocuColor 2006 já está
conectada a um
servidor de arquivos.
Algo inesperado
ocorreu e o usuário
geralmente não
consegue se recuperar
sem a intervenção do
administrador do
sistema.

Notifique o Administrador
Novell e relate o número do
erro. A tela de erro sai para a
tela de Configuração do
PServer.

O Erro 197 indica que
você excedeu o
número de tentativas
de login permitidas
para esta conta no
servidor de arquivos
NetWare.
O Erro 255
normalmente indica
uma falha de
hardware.
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Mensagens de erro de Runtime da impressora
Para mensagens de erro relacionadas ao cancelamento de trabalhos e da
impressão, incluindo as mensagens de disco cheio e alertas para materiais
locais, consulte as seções Mensagens de erro de gerenciamento de trabalho
e Como limpar a impressora.
Os usuários podem ativar o relatório de erros PostScript como uma opção de
impressão de aplicativos de Mac OS.
A tabela a seguir lista as mensagens, uma descrição e a ação a ser tomada.

Mensagem

Descrição e ação

Verifique a
alimentação e o
cabo

Assegure que o cabo de interface entre o servidor e a
impressora esteja conectado, ou a impressora pode
estar desligada.

Impressora não
encontrada

O nome da impressora, ou uma configuração de
endereço, pode estar conflitando ou ausente. Os nomes
exigidos são:
•

O nome de host TCP/IP (também conhecido como
nome de DNS), que é definido pela sua organização.
Digite o nome do host como Nome do servidor na
Configuração da Impressora.

•

Nome da impressora remota (máquina interna). Use
imprimir ou espera.

Configure um dos utilitários do Fiery em cada estação
de trabalho se você alterar o nome de DNS (também
conhecido como nome do host TCP/IP da impressora).
Consulte a Tabela de Nomes a seguir para obter o
nome apropriado a ser usado.
Não é possível
conectar à
impressora
usando os
utilitários do
Fiery

Verifique o seguinte:
•

Configuração da Impressora—o protocolo de rede
apropriado deve estar ativado, com os parâmetros
corretos (por exemplo, TCP/IP, o endereço IP, etc.)
e você deve ter publicado a fila de Impressão ou de
Espera.

•

Verifique esses ajustes rapidamente, imprimindo
uma página de Configuração.
Na estação de trabalho cliente, assegure que os
protocolos de rede apropriados sejam carregados, e
que o diretório do Windows contenha um arquivo
Efinl.ini configurado.
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Tabela de nomes
Nesta
localização:

Para este item:

Redes IPX/SPX:

Redes TCP/IP

Configuração do
Servidor

Opção Nome do
servidor

O Administrador
define o nome

O Administrador
define o nome

Arquivo de hosts Nome do host
do Windows NT
Configuração do
Windows NT
para TCP/IP

Nome DNS
(nome do host
TCP/IP)

Nome do host
lpd
Nome da
Impressora na
máquina host
lpd

imprimir ou
espera

Arquivo UNIX
/etc/printcap
(BSD)

linha rp

imprimir ou
espera

Solaris

queuename
(nome de fila) do
lpadmin

imprimir ou
espera

Utilitário de
administração
do NetWare

filas de
impressão
(devem ser
todas em caixa
baixa e em
Inglês)

Caixa de diálogo Novo dispositivo
Adicionar novo
nome de
servidor, ao
configurar um
utilitário do Fiery
Nome do
servidor
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_direct
_print
_hold

Os utilitários não Nome da
são suportados
impressora
em IPX/SPX.

Os utilitários não Nome DNS
são suportados
(nome do host
em IPX/SPX.
TCP/IP)
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Problemas de impressão
Em uma estação de trabalho com Windows
Configuração da impressão em Se tiver problemas ao instalar a Impressora
Estações de Trabalho Windows com Windows NT 4.0, tente instalar outra
NT 4.0
impressora PostScript (como a Apple Laser
Writer II g) e em seguida instale a Impressora.
A instalação de outra impressora assegura
que todos os arquivos estejam
adequadamente instalados e disponíveis.
Para obter detalhes adicionais, consulte a
documentação do Windows NT 4.0 ou o
arquivo Adobe README (ReadMeNT.txt)
incluído na pasta prntdrvr do CD de Software
de Usuário.
Reinstalação do Driver de
Impressora Adobe PostScript
em Windows 95/98 ou
Windows 2000

Se estiver reinstalando o Driver de
Impressora Adobe PostScript, exclua
quaisquer versões anteriores e arquivos
relacionados antes de instalar. Procure e
exclua todos os arquivos com nome Efax.* na
pasta Windows\System.
Para obter detalhes adicionais, consulte o
arquivo Adobe README (ReadMe9x.doc)
incluído na pasta prntdrvr do CD de Software
de Usuário.

Problemas com os utilitários do
Fiery utilities em Windows
95/98, Windows 2000 ou
Windows NT 4.0

1. Se estiver usando Windows 95/98 ou
Windows 2000, assegure que os
protocolos de rede IPX/SPX e TCP/IP
estão ativados.
2. Se estiver usando Windows NT 4.0,
assegure que o protocolo de rede TCP/IP
esteja ativado.
3. Assegure que a conexão está configurada
corretamente para sua instalação.
Para verificar a conexão atual, inicie um
utilitário do Fiery r selecione Abrir no
menu Arquivo. Selecione a Impressora e
Modificar para ver a configuração atual.
Se a configuração estiver incorreta, você
pode alterá-la na caixa de diálogo.
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Em uma estação de trabalho com Mac OS
Como configurar a impressora
no Seletor

Se a configuração automática não funcionar e
você for solicitado a selecionar o PPD,
selecione o arquivo de Impressora apropriado
em sua pasta Sistema:Extensões:Descrições
de Impressora.
Selecione DocuColor2006.

Como instalar fontes de tela

Se você tiver problemas ao instalar as fontes
de tela PostScript do CD de Software de
Usuário na pasta Sistema:Fontes, faça o
seguinte.
1. Saia de todos os aplicativos e feche todas
as janelas.
2. Crie uma nova pasta e a nomeie Fontes
desinstaladas. Esta pasta deve estar
localizada fora da pasta Sistema.
3. Mova as fontes que não estiver usando da
pasta Sistema:Fontes para a pasta Fontes
desinstaladas.
4. Instale as fontes do CD de Software de
Usuário para uma pasta denominada
Fontes do CD. Copie as fontes para a
pasta Sistema:Fontes.
5. Crie atalhos para a pasta Sistema:Fontes
e para a pasta Fontes desinstaladas.
6. Coloque ambos os atalhos na área de
trabalho.
7. Quando necessário, use os atalhos para
abrir ambas as pastas e mover fontes
entre elas.
Se tiver qualquer aplicativo sendo executado,
você deve sair do mesmo e reiniciá-lo para
poder visualizar e usar as fontes recéminstaladas.
Como alternativa, você pode tentar combinar
fontes de diversas pastas em uma única
pasta.
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Problemas gerais de impressão

Se isto ocorrer:
Você não consegue conectar a
Impressora.

Tente isto:
Assegure-se de que a impressora não
esteja sendo calibrada do Painel de
Controle.
Se a Impressora estiver sendo
calibrada do Painel de Controle, você
pode selecioná-la do Seletor, mas não
poderá conectá-la. Isto assegura que
somente uma pessoa esteja calibrando
o servidor por vez em qualquer
momento, e que os trabalhos de
impressão não usem calibragem
inesperada.

Você não consegue selecionar ou Peça ao administrador do sistema para
visualizar uma das filas.
ativar a fila na Configuração.
Você não consegue conectar-se à Assegure que a conexão esteja
Impressora de um computador
corretamente configurada.
com Windows com os utilitários do
Fiery.
A impressão parece demorar
tempo demais.

Imprima para uma fila em vez de usar a
conexão Direta.
Ao imprimir para uma fila, o trabalho é
armazenado na Impressora até poder
ser processado e impresso. Quando
você imprime para a conexão Direta, o
trabalho não pode ser enviado à
impressora até o trabalho anterior
terminar de ser processado; assim,
você deve esperar mais tempo para
usar seu computador.

Uma ou mais opções de Tipo de
material estão escurecidas.

Selecione um Origem do papel que
suporte o Tipo de material que está
usando.
Para informações sobre os requisitos e
restrições relacionados a papéis
especiais e transparências, consulte o
capítulo Opções de impressão.
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Se isto ocorrer:
A DocuColor 2006 não responde
a um comando Imprimir.

Tente isto:
•

Alguém desconectou a impressora
selecionando Suspender Impressão
no menu Funções?
Se o administrador ou operador
selecionou Suspender impressão
no Painel de Controle da
Impressora para interromper a
impressão, seu trabalho de
impressão não voltará a ser
impresso até alguém selecionar
Continuar impressão do menu
Funções no Painel de Controle.

•

Você selecionou a DocuColor 2006
como Impressora atual?
Antes de imprimir, você deve
selecionar a DocuColor 2006 como
impressora atual de seu
computador Windows, computador
Mac OS ou estação de trabalho
UNIX.

•

Certifique-se de que a impressora
esteja ligada.
Alguém desligou a impressora ou a
função de modo Desligamento
automático ou modo Economia de
energia pode estar ativada.

Xerox DocuColor 2006

•

Se você estiver imprimindo através
de uma rede IPX (Novell), verifique
através do utilitário PCONSOLE se
o trabalho foi enviado à fila Novell e
se a fila está sendo usada pela
impressora.

•

Assegure que o trabalho não
contenha um erro de PostScript.
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Se isto ocorrer:

Tente isto:
Continuação…
Verifique junto ao operador ou use o
Fiery WebSpooler para verificar o
status do trabalho. Um trabalho
contendo um erro de PostScript error
aparece em vermelho.
Para obter informações sobre o erro de
PostScript, certifique-se de que a
opção Imprimir até erro de PS esteja
configurada para Sim na Configuração
da Impressora.

Os trabalhos enviados à porta
paralela não são impressos.

•

Peça ao administrador para
aumentar o valor de Tempo de
espera da porta paralela em
segundos no Painel de Controle da
Impressora.

•

Peça ao administrador para alterar
o ajuste Ignorar caractere EOF no
Painel de Controle da Impressora.
Se estiver imprimindo em
PostScript somente formato ASCII,
ajuste Ignorar caractere EOF para
Não; se estiver imprimindo em
PostScript formato binário, ajuste
para Sim.
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•

Se você imprimir usando o
comando copy do DOS, certifiquese de usar a opção /b ao imprimir
arquivos binários.

•

Reinicie seu computador Windows,
entre na configuração do BIOS, e se
tiver um ajuste de BIOS para a
porta paralela, assegure que esteja
configurado para modo compatível
(Compatible) e não para bidirecional
(Bi-Directional), ECP, EPP ou
qualquer outro modo.
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Se isto ocorrer:

Tente isto:
Continuação…
•

Se estiver usando Windows 95/98
ou Windows 2000, abra o painel de
controle Propriedades do sistema.
Selecione a guia Gerenciador de
Dispositivos e Portas. Dê um clique
duplo na porta paralela que estiver
usando e assegure que o driver
selecionado seja o driver padrão de
impressora e não a porta ECP,
porta EPP ou qualquer outro driver.
Para obter informações sobre
como alterar esta configuração,
consulte a documentação do
Windows.

Você não pode imprimir com o
Quark XPress 3.32 usando o
driver PSPrinter 8.5.1 em uma
estação de trabalho Mac OS.

Xerox DocuColor 2006

Remova o arquivo denominado
Balloon Help da pasta de seu
aplicativo Quark XPress e reinicie o
Quark XPress.
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Problemas de qualidade de impressão
Se isto acontecer:

Tente isto:

A configuração de impressão da
saída do seu trabalho não
corresponde à configuração
dada.

Assegure de não ignorar a
configuração do trabalho em outro
lugar.

Você obtém resultados de
impressão ruins.

•

Para obter informações sobre opções e
como ignorá-las, consulte o capítulo
Opções de impressão.
Seu aplicativo requer um dos
arquivos de descrição de
impressora da DocuColor 2006
Printer?
Se estiver imprimindo do Adobe
PageMaker, assegure que o
arquivo de descrição de impressora
da DocuColor 2006 Printer está
corretamente instalado.

As separações não são
adequadamente combinadas.

•

Assegure que o sistema tenha sido
calibrado.

•

Assegure-se de que o arquivo foi
criado inicialmente como
separações.

•

Se estiver imprimindo separações
ou um formato de arquivo DCS,
configure a opção Combinar
separações para Ativada.
Com a opção Combinar
separações ativada, todas as
quatro cores podem ser impressas
em uma única página; com a opção
Combinar separações desativada,
serão impressas quatro páginas
em preto e branco para simular
chapas de uma única cor.
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Tente isto:

O registro ou as cores de uma
imagem não estão conforme
esperado.

Peça ao operador para imprimir uma
página de teste.

O arquivo impresso parece
escuro demais.

Ajuste a opção Brilho.

A saída de cores está incorreta.

Verifique junto ao operador ou
administrador as informações da
calibragem atual.

O problema pode ser da impressora.
Se sua página de teste mostrar que a
impressora está funcionando
adequadamente, corrija o problema
dentro do software aplicativo. Se a
página de teste estiver errada, a
impressora pode precisar ser calibrada
ou ajustada de alguma outra forma.

Use a opção Brilho quando estiver
imprimindo de um aplicativo para
clarear a imagem, sempre que for
imprimir um arquivo PostScript ou
PostScript Encapsulado (EPS).

A impressora pode necessitar de
recalibragem.
Um arquivo em cores imprime
em preto e branco.

Na caixa de diálogo Correspondência
de cores, assegure que as opções
Cor/Tons de cinzas ou
Correspondência de cores ColorSync
ou Correspondência de cores
PostScript esteja selecionado (e não
Preto e branco).
Assegure que a opção de impressão
Modo de cores esteja ajustada para
CMYK ou Cor padrão/Cor
especializada (Windows 95/98 ou
Windows 2000) e não Tons de cinza.
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Se isto acontecer:
As imagens no formato Desktop
Color Separations (DCS) são
impressas de forma incorreta.

Tente isto:
•

Certifique-se de selecionar as
opções corretas para enviar
separações na caixa de diálogo
Imprimir do aplicativo.

•

Assegure de ter o arquivo de cada
camada de separação que esteja
imprimindo.

•

Ajuste a opção Combinar
separações para Ativada.
Isto combina os arquivos de alta
resolução para uma imagem e os
imprime. Com a opção Combinar
separações desativada, será
impresso o arquivo mestre de baixa
resolução.

Os padrões de preenchimento do Use o driver de impressora Adobe
QuickDraw são impressos como PostScript (ou o driver Apple
áreas sólidas.
LaserWriter 8.3 ou driver de
impressora mais recente).
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Solução de problemas de gerenciamento de trabalho
Esta seção lista as mensagens de erro que podem ser exibidas e fornece
algumas diretrizes de solução de problemas caso ocorra algum problema
com a Impressora. Se você não puder resolver um problema após consultar
este capítulo, entre em contato com o Centro Nacional de Suporte a Cliente
Xerox.

Mensagens de erro de gerenciamento de trabalho
As mensagens de erro podem resultar de problemas com o trabalho de
impressão, um servidor ou com a DocuColor 2006. Algumas das condições
de erro mais comuns estão listadas aqui.

Mensagem

Ação corretiva/Informações
adicionais

Aquecendo . . .

Esta é uma mensagem de status normal.
O mecanismo de impressão está sendo
ligado. Ele estará pronto para imprimir
em alguns minutos.

Cartucho de cópia/impressão mal
colocado

O cartucho de cópia/impressão não está
corretamente colocado na impressora.
Verifique o cartucho e reinstale, se
necessário.

Copiadora em modo Economizador
de energia

A DocuColor 2006 está em modo
Economizador de energia. Você deve
aguardar a DocuColor 2006 aquecer
antes de imprimir.

Copiadora ocupada

A DocuColor 2006 recebeu um trabalho
de impressão enquanto estava
executando um trabalho de cópia. O
trabalho será impresso logo que o
trabalho de cópia esteja terminado.

Copiadora offline

A opção Suspender impressão foi
selecionada no menu Funções.
Pressione Continuar impressão no menu
Funções.

Desligue e religue
a alimentação.

Desligue a alimentação da impressora,
aguarde 20 segundos e em seguida
religue a alimentação.

Execute a configuração e digite a
chave de segurança correta

Esta mensagem é exibida se seu modelo
requer a digitação de um código de
segurança.
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Ação corretiva/Informações
adicionais

Falha de comunicação durante a
impressão. Reenvie o trabalho.

Ocorreu um erro da impressora. Tente
imprimir novamente.

Imprimindo . . .

Esta é uma mensagem de status normal,
indicando que a impressão está em
andamento.

Pronta dentro de 1 minuto

Esta é uma mensagem de status normal.
A impressora está aquecendo. Ela
estará pronta para imprimir em um
minuto.

Tentanto conectar
Aguarde . . .

Pode ter ocorrido um erro na
Impressora. Consulte o painel de
mensagens para obter informações.

Tipo errado de cartucho de
cópia/impressão

O cartucho de cópia/impressão instalado
não é o cartucho correto. Remova o
cartucho e verifique a documentação
para obter especificações para o
cartucho correto a ser instalado.

Varredura do vidro de originais em
andamento

A impressora está completando uma
varredura e estará pronta para imprimir
em alguns minutos.

Verifique a alimentação e o cabo

Assegure que a impressora esteja ligada
e que todos os cabos estejam
conectados.

Verifique a alimentação e o cabo do
scanner

Assegure que o scanner esteja ligado.
Verifique se o cabo entre a impressora e
o scanner está firmemente conectado.
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Resultados de impressão inesperados
Se isto ocorrer

Este é o problema

Uma página de rosto não foi
As páginas de rosto não dão
impressa quando você reimprime impressas com trabalhos de mapa de
um trabalho de mapa de bits
bits salvos que já foram impressos.
salvo
A configuração do trabalho não é
executada conforme esperado

Se estiver imprimindo de um Mac OS,
consulte o capítulo Opções de
impressão para obter a tabela de
propriedades do trabalho e
propriedades conflitantes.
Se você esperava a configuração vista
na janela Propriedades, saiba que o
campo Cópias não reflete a
configuração do usuário. O Intervalo de
páginas é Tudo, e a Escala é 100%, a
menos que tenham sido alterados após
serem enviados para a impressão.

O trabalho não é impresso

Alguns erros de impressão podem ser
exibidos na barra de status Impressão.
Quando o trabalho está na fila de
Impressão, os trabalhos que tiverem
um erro de PostScript são exibidos em
uma linha de trabalho vermelha. Dê um
clique duplo em qualquer parte da linha
para ver a mensagem de erro.

Há erros de fonte

Se fontes não residentes específicas
ao usuário não forem impressas
corretamente em arquivos PostScript
que são enviados por usuários, solicite
que eles integrem as fontes no arquivo
PostScript ou imprimam diretamente
de seu aplicativo. Quando os usuários
imprimem de seus aplicativos, caso as
fontes especiais não sejam
automaticamente enviadas, elas
devem ser enviadas diretamente à
impressora. Os usuários podem
carregar fontes, desde que a conexão
Direta esteja ativada. Para maiores
informações, consulte o capítulo Como
usar o Fiery WebTools.
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Como desobstruir a impressora
Desobstruir a impressora é uma opção de Administrador que pode ser usada
como último recurso se um trabalho persistir no sistema e impedir a
impressão apesar das tentativas de cancelá-lo ou excluí-lo. Limpar a
impressora exclui todos os trabalhos atualmente salvos em qualquer fila e
todos os trabalhos arquivados no local. Isso também limpa o Registro de
Trabalhos e o índice de trabalhos arquivados.
Antes de limpar a Impressora, exporte o Registro de Trabalhos caso não
tenha registrados as informações ali contidas. Se já tiver registrado, notifique
os usuários de que seus trabalhos serão cancelados da impressora, para que
possam copiá-los e reenviá-los quando a impressora estiver novamente em
funcionamento.
Você pode limpar a impressora do Painel de Controle. Consulte o capítulo
Como configurar usando o Painel de Controle da Impressora.

Os usuários não conseguem se conectar à DocuColor 2006
Se os usuários não conseguem conectar-se à DocuColor 2006, ou se não
puderem encontrar a DocuColor 2006 de suas estações de trabalho, o
administrador do sistema pode precisar verificar as conexões de rede e as
configurações nos servidores que usam para imprimir. Se as configurações
tiverem sido alteradas, pode ser necessário reconfigurar a impressora.
Por exemplo, se os servidores ou filas de impressão em um servidor Novell
forem renomeados ou excluídos, ou se as contas ou permissões forem
alteradas, o administrador do sistema pode ter que editar os ajustes ou
digitar novos ajustes na Configuração IPX (Novell) para refletir a nova
configuração.
Os usuários de Mac OS podem não ver a DocuColor 2006 caso um
administrador do sistema a tenha atribuído a uma zona diferente ou tenha
adicionado zonas onde antes não havia nenhuma.
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