Apresentação da sua nova Xerox 4595!

Onde começar?
Este documento foi projetado para apresentar a você a nova Copiadora/Impressora Xerox 4595.
Considere-o como o ponto de partida para ajudá-lo a obter informações sobre sua nova máquina
antes do treinamento a ser realizado. Seu instrutor espera que você conheça os tópicos
discutidos neste documento.

Sobre a Xerox 4595
•

A Xerox 4595™ é uma copiadora/impressora ou apenas copiadora em preto e branco.

•

A 4595 imprime até 95 páginas por minuto.

•

Ela pode:
•

Imprimir trabalhos complexos enviados de seu computador usando os drivers da
impressora fornecidos.

•

Digitalizar documentos em preto e branco a 80 impressões por minuto (ppm)

•

Digitalizar documentos em cores a 50 impressões por minuto (ppm)

•

Digitalizar para um servidor de rede, e-mail ou para o disco rígido interno da máquina

•

Perfurar, grampear, dobrar, inserir, criar livretos e alcear a saída (dependendo dos
dispositivos de saída anexados)

Dica: Para o restante deste documento, o termo “copiadora/impressora” será usado para
representar as configurações da copiadora/impressora ou apenas da copiadora.
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Antes da chegada de seu instrutor
Antes de começar seu treinamento, seu instrutor espera que você conheça o seguinte:

1. Sua documentação
Os guias a seguir estão disponíveis: System Administration Guide (Guia de
Administração do Sistema) (se aplicável a você), Guia do Usuário e o guia Instruções de
Operação. Além disso, há dois documentos de Referência Rápida que fornecem instruções
simplificadas sobre como executar tarefas comuns na copiadora/impressora.
Dica: É importante que você reserve um tempo para familiarizar-se com o conteúdo do guia
Instruções de Operação. Seu instrutor espera que você tenha conhecimento deste guia antes de
iniciar o treinamento.

2. Ligar/Desligar
Talvez você tenha que ligar ou desligar a copiadora/impressora. É um procedimento simples,
mas lembre-se de que há dois interruptores que controlam a alimentação. Reveja as
informações em Ligar/Desligar, no capítulo Visão geral do produto do guia Instruções de
Operação para obter informações sobre os interruptores de alimentação.
Dica: O interruptor de alimentação e o disjuntor são os dois interruptores que controlam a
alimentação da copiadora/impressora.

3. Painel de controle
O Painel de controle é composto de uma tela de seleção por toque e um teclado numérico. A
menos que envie um trabalho de impressão de seu computador, você usará o painel de controle
para inserir as opções do trabalho. Reveja a seção Painel de controle, no capítulo Visão geral
do produto do guia Instruções de Operação para obter informações sobre as várias funções
e botões.
Dica: Se você programar a copiadora/impressora pelo painel de controle e desejar retornar à
tela de menus de qualquer que seja a tela atual, basta pressionar o botão Todos os serviços.
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4. Bandejas do papel
Você recebe sua copiadora/impressora padronizada com seis bandejas de papel, com
capacidade para carregar um total de 4.225 folhas. Com o alimentador de alta capacidade
(2 gavetas), é possível ter no máximo oito bandejas de papel das quais são alimentadas um total
de 8.225 folhas do material de impressão.
Dica: O Módulo de inserção (Bandeja 8) foi projetado para inserir divisórias ou capas nos
documentos. O material de impressão colocado no Módulo de inserção não pode ser usado.
Apenas material pré-impresso ou em branco (para divisórias ou capas) pode ser usado para
inserção nos documentos que estão sendo impressos.

5. Operações básicas
Ao digitalizar um documento do vidro de originais ou do alimentador de originais, você decide se
deseja imprimir cópias imediatamente, imprimir cópias imediatamente e salvar a digitalização
para reutilização posterior, ou apenas salvar a digitalização para uso posterior. Essa flexibilidade
permite que você imprima imediatamente as cópias necessárias ou salve o documento e
imprima-o posteriormente.
Dica: Ao usar o Alimentador automático de originais em frente e verso (AAOFV), o número
máximo de folhas de papel comum que podem ser digitalizadas de uma vez é 250. (Observe
que a copiadora/impressora pode agrupar as digitalizações se você tiver mais de 250 folhas
para digitalizar.)

6. Manutenção
A copiadora/impressora informará quando o nível dos consumíveis que você pode substituir
estiver baixo. Uma lista desses consumíveis, conhecida como Unidades substituíveis pelo
cliente (USCs), pode ser encontrada no capítulo Manutenção do Guia do Usuário. Outras
tarefas de manutenção, como a limpeza do alimentador de originais e do vidro de originais,
também estão incluídas no capítulo Manutenção.
Dica: Antes de limpar a parte externa da copiadora/impressora, você deve primeiro desligar e
desconectar a máquina.

7. Impressão de um arquivo a partir de seu computador
Se os drivers de impressão da Xerox 4595 estiverem instalados em seu computador, você
poderá enviar um arquivo para a copiadora/impressora para impressão. Reveja a seção
Impressão do capítulo Operação básica do guia Instruções de Operação para obter
instruções específicas.
Dica: Consulte o administrador do sistema quanto à instalação dos drivers de impressão em seu
computador.
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Onde ir para obter mais informações?
Verifique Instruções de Operação, Administração do Sistema e o Guia do Usuário para obter
assistência.
Dica: O guia Instruções de Operação é fornecido em dois formatos: impresso e eletronicamente
no CD de Documentação do Cliente que acompanha a máquina.
Dica: O Guia do Usuário e o System Administration Guide (Guia de Administração do Sistema)
são fornecidos somente em formato eletrônico no CD de Documentação do Cliente. Você
pode também fazer download desses manuais eletrônicos e toda a documentação mais recente
no seguinte site:

Para obter assistência on-line, visite: www.xerox.com
•

Clique no link Suporte & Drivers.

•

Em Nome do produto, digite 4595 e clique em Buscar.

•

Na lista apresentada, localize 4595

•

Clique no link apropriado para as informações desejadas: Suporte, Drivers e Download ou
Documentação

Dica: Você também pode ligar para: Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, Porto
Alegre, Curitiba e Salvador: 4004-4050; outras localidades: DDG 0800-99-3769, para obter
assistência técnica.
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