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• Se o visor da impressora estiver 

apagado pressione POWER. 

• Pressione RESET, para voltar ao 

menu principal. 

• Coloque o documento com a face 

frontal virada para o vidro. 

 

 

• Pressione SEND, que se encontra 

acima do visor. 

• Com os botões de setas, 

selecione um dos métodos: 

EMAIL P/B(preto e branco) ou 

EMAIL CORES e pressione OK. 

 

 

• Pressione CODED DIAL. 

• Coloque o seu NÚMERO de 

usuário no formato de três 

dígitos (ex: 003, 009, 035, 160).  

• Confirme se estão corretos seu 

nome e email e pressione OK. 

Caso esteja incorreto, pressione 

RESET e reinicie o processo. 
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• Confirme o formado de arquivo 

como sendo PDF e pressione OK. 

• Confirme DIVIDIR PAGS 
DESLIGADO e pressione OK. 

• Confirme a resolução como 

sendo 300x300 dpi e pressione 

OK. 

• *Confirme TEXTO/FOTO e 

pressione OK. 

 

 

 

 

*Esta opção estará presente se você 

escolheu EMAIL P/B. 

 

• Após esses passos o visor voltará 

a mostrar o seu nome e email.  

• Pressione START. 

• Confirme o formato como sendo 

A4 e pressione START 

novamente. 
 

 

 

 

• Após o término do scan você 

poderá digitalizar outro 

documento pressionando START 

ou finalizar o processo 

pressionando OK.  

 

 

IMPORTANTE: O arquivo será 

enviado ao email apenas depois de 

finalizar o processo pressionando 

OK. 
 

 

Observações: 

Caso haja mais de um documento a ser digitalizado, você poderá escolher se os documentos serão 

anexados no mesmo arquivo ou em arquivos separados. Para isso selecione uma das opções e 

pressione OK: 

DIVIDIR PAGS DESLIGADO - Os documentos digitalizados serão anexados a um único arquivo 

(arquivo1.pdf); 

DIVIDIR PAGS LIGADO - Os documentos digitalizados serão separados um em cada arquivo 

(arquivo1_1.pdf, arquivo1_2.pdf, arquivo1_3.pdf, etc). 


