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Visão geral sobre atolamento de papel no Sistema  
Xerox Nuvera® 200/288/314 EA e 200/288 MX Perfecting 
Production System  
 
Eliminação de atolamentos de papel 
Quando ocorre um atolamento de papel, você pode facilmente abrir as portas para o trajeto do papel para eliminar facilmente o atolamento e continuar o trabalho. É mais 
vantajoso prevenir a ocorrência de atolamentos de papel. O manuseio e armazenamento corretos dos materiais de impressão minimizarão os atolamentos. Consulte o CD 
de Ajuda do Guia do Usuário e Treinamento da Xerox Nuvera® para obter informações sobre o manuseio e armazenamento do papel. Após o atolamento de papel, você 
deve sempre eliminar qualquer papel da Área 5b e 6 dos dois mecanismos de impressão. Verifique essa área nos dois mecanismos de impressão e remova todos os papéis 
antes de continuar a imprimir. 
 
 
 
O Servidor de Impressão FreeFlow® fornece uma representação gráfica da máquina 
na tela da interface do usuário, descrevendo o local do atolamento. 
 

 

Procedimentos para eliminação de atolamento de papel 
Você deve seguir os procedimentos para eliminação de atolamentos que são 
exibidos na interface do usuário do Servidor de Impressão FreeFlow®. Consulte o CD 
de Ajuda do Guia do Usuário e Treinamento da Xerox Nuvera® para obter vídeos 
sobre a eliminação de atolamentos. Atolamentos de papel recorrentes podem ser 
causados por: 
• Fechamento impróprio dos defletores das áreas nas quais o código de status de 

atolamento é indicado 
• Fechamento impróprio dos defletores das áreas adjacentes nas quais o 

atolamento está ocorrendo 
• Execução de tipos de papel não suportados 
• Programação inadequada de bandejas de papel 
• Papel de baixa qualidade carregado nas bandejas 
 
Dicas para atolamentos recorrentes 
• Abra e feche completamente todos os defletores na posição de travamento 

original nas áreas subjacentes ao local do atolamento.  
• Assegure-se de que o tipo de papel suportado esteja carregado. 
• Certifique-se de que o papel colocado corresponda à programação da bandeja. 
 
 

 
Consulte o CD de Ajuda do Guia do Usuário e Treinamento da Xerox 
Nuvera® para obter vídeos que mostram como eliminar atolamentos de 
papel no alimentador e para obter informações sobre como configurar  
as bandejas. 

 



 

 

Eliminação de atolamentos no alimentador de papel 
 
 

 

 
Dica 
Se ocorrerem atolamentos resultantes de alimentações múltiplas em qualquer 
bandeja, assegure-se de que o papel carregado na bandeja corresponda ao 
programado na interface do usuário. É especialmente importante programar 
corretamente a gramatura e o tipo do papel para prevenir atolamentos e atrasos  
na impressão. Consulte Tipos de papel suportados. 
 
Dica 
Se você colocar um tipo de papel perfurado, ventile as resmas antes de abastecer a 
bandeja, para ajudar na separação das folhas e evitar atolamentos. 
 
Nota 
Seu equipamento pode ser diferente do modelo mostrado.  Para o modelo de 
alimentação de papel de duas bandejas, elimine os atolamentos somente nas áreas 
1a e 2. 
 
 
 
 

 
Consulte o CD de Ajuda do Guia do Usuário e Treinamento da Xerox 
Nuvera® para obter os vídeos que mostram como eliminar atolamentos 
de papel no alimentador. 
 

 
 



 

 

Eliminação de atolamentos no mecanismo de impressão 
 
Eliminação de atolamentos de papel – 
Atolamento na Área 3 

 Cuidado 
Tenha cuidado para não riscar o Fotorreceptor ao remover papel 
da área 3a. 
 

Notas especiais sobre a Área 3b 
• Como essa área usa alimentação a vácuo, pedaços de papel 

podem ficar presos sob a área identificada. Sempre verifique sob 
a área identificada se existem pedaços de papel. 

• Depois de remover as folhas das áreas 3a e 3b, feche 
firmemente a alavanca de volta para a posição original travada. 
Atolamentos recorrentes ou saída enviesada poderão ocorrer se 
você não pressioná-la firmemente para baixo. 

 

Eliminação de atolamentos de papel – 
Atolamento na Área 4 

 Aviso 
A área do Fusor é Quente! Evite tocar em qualquer superfície 
metálica e tome cuidado ao remover atolamentos de papel nas 
áreas do fusor. 
 

Notas especiais sobre as Áreas 4a e 4b 
• Atolamentos recorrentes podem indicar que ainda há pedaços 

de papel no trajeto do papel. 
• Examine cuidadosamente o lado inferior direito do Conjunto do 

fusor para ver se há folha dobrada ou atolada. 
• Depois de examinar um atolamento, retorne a trava da área 4a 

para a posição fechada. 
• Feche a alavanca 4b até que ela trave (você ouvirá dois cliques). 
• Empurre firmemente o Conjunto do fusor de volta para a 

posição fechada/travada. Não bata pois essa ação sobre o 
conjunto do fusor pode danificar os componentes do sistema. 

 

Eliminação em várias áreas 

 Cuidado 
No caso de eventuais atolamentos múltiplos nas áreas 3, 4 e 5, é 
importante eliminar o atolamento na seguinte ordem das áreas: 3, 
5, 4 (área do Fusor) e 5b.  Se a área 4 do Fusor for aberta antes 
das áreas 3 e 5, as folhas de papel que ainda estiverem no trajeto 
do papel poderão rasgar durante a abertura. 

 
Áreas de atolamento 

 
 

 Botella de tóner 

 Revelador usado 

 Toner usado 
 



 

 

Eliminação de atolamentos nos módulos de acabamento 
básicos 
 

 
 
 
 

Eliminação de atolamentos na área 2 dos Módulos 
de acabamento Básico, Básico Plus e Básico com 
Conexão Direta 
Ao acessar a Área 2 do Módulo de acabamento básico plus para 
eliminação de atolamento, abra cuidadosamente a tampa da Unidade da 
bandeja de alimentação manual até a primeira parada. 

 Aviso 
Quando você levantar a Tampa principal superior para eliminar um 
atolamento de papel, Não a levante além da primeira parada.  A Tampa 
principal superior pode abrir repentinamente, causando o risco de ferir 
alguém que esteja ao lado do módulo de acabamento. 
 
Substituição dos cartuchos de grampos 
As instruções para substituir os Cartuchos de grampos encontram-se no 
lado esquerdo do trilho, abaixo dos cartuchos. 
 

Ao substituir cartuchos, verifique os Cartuchos de grampos dianteiro 
(direito) e traseiro (esquerdo) para certificar-se de que estejam nivelados 
com a estrutura. 
 
Eliminação da falha da pilha da bandeja (12-2505) 
Siga os procedimentos de eliminação de falha na ordem listada a seguir 
até que a falha seja resolvida: 
• Limpe o atolamento de papel no Módulo de acabamento básico 
• Assegure-se de que o Cartucho de grampos do Módulo de acabamento 

básico esteja corretamente assentado 
• Controle a curvatura do papel, se necessário 
• Se a programação permitir, modifique a programação do Sistema para 

impressão 'Várias em 1' 
• Reduza a definição da capacidade do classificador para a metade do 

valor atual 
• Se estiver imprimindo folhas de rosto ou folhas intermediárias, 

desative a função de folha de rosto ou folha intermediária, ou imprima 
a folha intermediária em um papel com gramatura mais alta 

 
 
Consulte o CD de Ajuda do Guia do Usuário e Treinamento  
da Xerox Nuvera® para obter os vídeos que mostram como 
eliminar atolamentos de papel no alimentador. 



 

 

 



 

 



 

©2012 Xerox Corporation. Todos os diretos reservados. XEROX®, XEROX and Design®, Xerox Nuvera® e FreeFlow® são marcas da Xerox Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. BR3034 
 
  
 

 


	Xerox Nuvera®
	Eliminação de atolamento

	Visão geral sobre atolamento de papel no Sistema  Xerox Nuvera® 200/288/314 EA e 200/288 MX Perfecting Production System
	Eliminação de atolamentos de papel
	Procedimentos para eliminação de atolamento de papel
	Dicas para atolamentos recorrentes
	Eliminação de atolamentos no alimentador de papel
	Dica
	Dica
	Eliminação de atolamentos no mecanismo de impressão
	Eliminação de atolamentos de papel – Atolamento na Área 3
	Áreas de atolamento
	Eliminação de atolamentos de papel – Atolamento na Área 4
	Eliminação em várias áreas
	Eliminação de atolamentos nos módulos de acabamento básicos
	Eliminação de atolamentos na área 2 dos Módulos de acabamento Básico, Básico Plus e Básico com Conexão Direta
	Substituição dos cartuchos de grampos
	Eliminação da falha da pilha da bandeja (12-2505)


 (
Xerox Nuvera
®
 
Eliminação de atolamento
Sistema Xerox Nuvera
®
 200/288/314 EA Perfecting Production System
Sistema Xerox Nuvera
®
 200/288 MX Perfecting Production System
) (
Software 11.6
Outubro de 2012
702P00824
)





Visão geral sobre atolamento de papel no Sistema 
Xerox Nuvera® 200/288/314 EA e 200/288 MX Perfecting Production System 

		

Eliminação de atolamentos de papel

Quando ocorre um atolamento de papel, você pode facilmente abrir as portas para o trajeto do papel para eliminar facilmente o atolamento e continuar o trabalho. É mais vantajoso prevenir a ocorrência de atolamentos de papel. O manuseio e armazenamento corretos dos materiais de impressão minimizarão os atolamentos. Consulte o CD de Ajuda do Guia do Usuário e Treinamento da Xerox Nuvera® para obter informações sobre o manuseio e armazenamento do papel. Após o atolamento de papel, você deve sempre eliminar qualquer papel da Área 5b e 6 dos dois mecanismos de impressão. Verifique essa área nos dois mecanismos de impressão e remova todos os papéis antes de continuar a imprimir.







		

O Servidor de Impressão FreeFlow® fornece uma representação gráfica da máquina na tela da interface do usuário, descrevendo o local do atolamento.





		Procedimentos para eliminação de atolamento de papel

Você deve seguir os procedimentos para eliminação de atolamentos que são exibidos na interface do usuário do Servidor de Impressão FreeFlow®. Consulte o CD de Ajuda do Guia do Usuário e Treinamento da Xerox Nuvera® para obter vídeos sobre a eliminação de atolamentos. Atolamentos de papel recorrentes podem ser causados por:

· Fechamento impróprio dos defletores das áreas nas quais o código de status de atolamento é indicado

· Fechamento impróprio dos defletores das áreas adjacentes nas quais o atolamento está ocorrendo

· Execução de tipos de papel não suportados

· Programação inadequada de bandejas de papel

· Papel de baixa qualidade carregado nas bandejas



Dicas para atolamentos recorrentes

· Abra e feche completamente todos os defletores na posição de travamento original nas áreas subjacentes ao local do atolamento. 

· Assegure-se de que o tipo de papel suportado esteja carregado.

· Certifique-se de que o papel colocado corresponda à programação da bandeja.







Consulte o CD de Ajuda do Guia do Usuário e Treinamento da Xerox Nuvera® para obter vídeos que mostram como eliminar atolamentos de papel no alimentador e para obter informações sobre como configurar 
as bandejas.








Eliminação de atolamentos no alimentador de papel

		





		

Dica

Se ocorrerem atolamentos resultantes de alimentações múltiplas em qualquer bandeja, assegure-se de que o papel carregado na bandeja corresponda ao programado na interface do usuário. É especialmente importante programar corretamente a gramatura e o tipo do papel para prevenir atolamentos e atrasos 
na impressão. Consulte Tipos de papel suportados.



Dica

Se você colocar um tipo de papel perfurado, ventile as resmas antes de abastecer a bandeja, para ajudar na separação das folhas e evitar atolamentos.



Nota

Seu equipamento pode ser diferente do modelo mostrado.  Para o modelo de alimentação de papel de duas bandejas, elimine os atolamentos somente nas áreas 1a e 2.











Consulte o CD de Ajuda do Guia do Usuário e Treinamento da Xerox Nuvera® para obter os vídeos que mostram como eliminar atolamentos de papel no alimentador.












Eliminação de atolamentos no mecanismo de impressão

		

Eliminação de atolamentos de papel – Atolamento na Área 3

	Cuidado

Tenha cuidado para não riscar o Fotorreceptor ao remover papel da área 3a.



Notas especiais sobre a Área 3b

· Como essa área usa alimentação a vácuo, pedaços de papel podem ficar presos sob a área identificada. Sempre verifique sob a área identificada se existem pedaços de papel.

· Depois de remover as folhas das áreas 3a e 3b, feche firmemente a alavanca de volta para a posição original travada. Atolamentos recorrentes ou saída enviesada poderão ocorrer se você não pressioná-la firmemente para baixo.



Eliminação de atolamentos de papel – Atolamento na Área 4

	Aviso

A área do Fusor é Quente! Evite tocar em qualquer superfície metálica e tome cuidado ao remover atolamentos de papel nas áreas do fusor.



Notas especiais sobre as Áreas 4a e 4b

· Atolamentos recorrentes podem indicar que ainda há pedaços de papel no trajeto do papel.

· Examine cuidadosamente o lado inferior direito do Conjunto do fusor para ver se há folha dobrada ou atolada.

· Depois de examinar um atolamento, retorne a trava da área 4a para a posição fechada.

· Feche a alavanca 4b até que ela trave (você ouvirá dois cliques).

· Empurre firmemente o Conjunto do fusor de volta para a posição fechada/travada. Não bata pois essa ação sobre o conjunto do fusor pode danificar os componentes do sistema.



Eliminação em várias áreas

	Cuidado

No caso de eventuais atolamentos múltiplos nas áreas 3, 4 e 5, é importante eliminar o atolamento na seguinte ordem das áreas: 3, 5, 4 (área do Fusor) e 5b.  Se a área 4 do Fusor for aberta antes das áreas 3 e 5, as folhas de papel que ainda estiverem no trajeto do papel poderão rasgar durante a abertura.

		

Áreas de atolamento





		

		Botella de tóner



		

		Revelador usado



		

		Toner usado












Eliminação de atolamentos nos módulos de acabamento básicos

		









		Eliminação de atolamentos na área 2 dos Módulos de acabamento Básico, Básico Plus e Básico com Conexão Direta

Ao acessar a Área 2 do Módulo de acabamento básico plus para eliminação de atolamento, abra cuidadosamente a tampa da Unidade da bandeja de alimentação manual até a primeira parada.

	Aviso

Quando você levantar a Tampa principal superior para eliminar um atolamento de papel, Não a levante além da primeira parada.  A Tampa principal superior pode abrir repentinamente, causando o risco de ferir alguém que esteja ao lado do módulo de acabamento.



Substituição dos cartuchos de grampos

As instruções para substituir os Cartuchos de grampos encontram-se no lado esquerdo do trilho, abaixo dos cartuchos.



Ao substituir cartuchos, verifique os Cartuchos de grampos dianteiro (direito) e traseiro (esquerdo) para certificar-se de que estejam nivelados com a estrutura.



Eliminação da falha da pilha da bandeja (12-2505)

Siga os procedimentos de eliminação de falha na ordem listada a seguir até que a falha seja resolvida:

· Limpe o atolamento de papel no Módulo de acabamento básico

· Assegure-se de que o Cartucho de grampos do Módulo de acabamento básico esteja corretamente assentado

· Controle a curvatura do papel, se necessário

· Se a programação permitir, modifique a programação do Sistema para impressão 'Várias em 1'

· Reduza a definição da capacidade do classificador para a metade do valor atual

· Se estiver imprimindo folhas de rosto ou folhas intermediárias, desative a função de folha de rosto ou folha intermediária, ou imprima a folha intermediária em um papel com gramatura mais alta





Consulte o CD de Ajuda do Guia do Usuário e Treinamento 
da Xerox Nuvera® para obter os vídeos que mostram como eliminar atolamentos de papel no alimentador.
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