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1. Painel do visor
2. [Iniciar sessão]/[EncerrSessão]
3. Indicador de alimentação principal
4. [Poupança de energia]
5. Ícone da lista de aplicações

Prima para visualizar a lista de aplicações 
que contém atalhos para as aplicações no 
ecrã [Início].

6. Ícones para alternar entre ecrãs
7. [Parar]

Prima para interromper um trabalho, por 
exemplo, de cópia que esteja em curso.

8. [Menu]
Apresenta o ecrã do menu da aplicação 
que está a ser utilizada. Dependendo da 
aplicação, esta tecla pode estar 
desativada.

9. [Início]
Prima para visualizar o ecrã [Início].

10. [Voltar]
11. Indicador de estado

Indica o estado do sistema.  
Permanece aceso em caso de erro  
ou se o toner acabar.

12.	[Verificar	estado]
13. Indicador de entrada de dados  

(modo de fax e impressora)
Fica intermitente quando o equipamento 
está a receber trabalhos de impressão ou 
documentos LAN-Fax de um computador. 
Consulte Fax e Print.

14. Indicador de fax
Indica o estado das funções de fax.  
Fica intermitente durante a transmissão  
e receção de dados. Permanece aceso 
quando recebe um fax via receção 
confidencial ou substituta.

15. Área de visualização de ícones/widgets
16. Nome do utilizador de início de sessão

1  Tipo de transmissão *1

2  Adicionar destino
3  Modo de transmissão
4  Tipo de original
5  Resolução
6  Densidade
7  Tamanho de leitura
8 	 Definições	do	original
9  Orientação do original

10  Remetente

11  Carimbo
12  Assunto
13  Texto
14  Enviar mais tarde
15  Impressão de texto
16  Rede fechada
17  Aviso de receção
18 	 Notificação	resultado
19  Relatório result. 

comunicação
20  Transmissão BCC

Como enviar um fax
4.	 Especifique	um	destino.
5.	 Prima	[Definições].
6.	 Deslize	o	ecrã	para	cima	e	para	baixo,	e	configure	 

as	definições	de	leitura	que	desejar.

7. Prima [Iniciar].

1. Prima [Início] na parte 
inferior central do ecrã.

2. Prima o ícone de [Fax] no ecrã de início. 3.	 Coloque	os	originais.

Como utilizar o painel de controlo Como utilizar o ecrã [Fax]

*	Os	equipamentos	e	os	ecrãs	variam	de	acordo	com	o	modelo.

Menu	de	definições

*     As definições variam dependendo do modelo ou opções que 
utilizar. Para mais informações, consulte Para Começar a Utilizar  
o Equipamento.

*1  Para utilizar Internet Fax, deverá definir [Definição de Internet Fax] 
em [Funções de fax] como [Ligado].

Menu

Como efetuar definições
Prima o botão de 
opção do item que 
pretende utilizar.

Selecione a 
densidade de 
imagem deslizando  
o ecrã.
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