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Definições das observações
Usamos o seguinte símbolo em todo este manual do usuário:
Os ícones de dica apresentam informações importantes e referências complementares.

Marcas comerciais
BROTHER é uma marca comercial ou uma marca registrada da Brother Industries, Ltd.
Todos os nomes comerciais e nomes de produtos das empresas que aparecem em produtos Brother,
em documentos e em quaisquer outros materiais relacionados são marcas comerciais ou marcas
registradas dessas respectivas empresas.
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1 Introdução
1.1 Visão geral
Bandeja de saída do módulo
de grampeamento
- Coleta trabalhos de impressão
grampeados
- Coleta trabalhos de impressão
com deslocamento

Tampa do compartimento
de grampos
Contém o cartucho de grampos

Quando a bandeja de saída
padrão está cheia, as páginas
excedentes são ejetadas nesta
bandeja

Bandeja de saída padrão
Coleta trabalhos de impressão
padrão não grampeados

O Grampeador Automático (SF) adiciona novas funções de saída de papel ao seu equipamento Brother, tais
como grampeamento, deslocamento e empilhamento. Essas funções podem ser selecionadas no driver de
impressora, na tela LCD do equipamento Brother ou no Gerenciamento via Web do equipamento.
- Grampear:

grampeia os trabalhos de impressão e ejeta as páginas na bandeja de saída do módulo de
grampeamento. Disponível apenas quando a bandeja de saída do módulo de
grampeamento é selecionada como a bandeja de saída.

- Deslocar:

desloca os trabalhos de impressão ejetados na bandeja de saída do módulo de
grampeamento para facilitar a ordenação. Disponível apenas quando a bandeja de saída do
módulo de grampeamento é selecionada como a bandeja de saída.

- Empilhar:

quando a Bandeja de Saída Padrão fica cheia, a impressora ejeta automaticamente as
páginas na bandeja de saída do módulo de grampeamento.

Para usar essas funções do SF, configure-as no driver de impressora.
・ Você pode usar as funções de grampeamento e deslocamento ao mesmo tempo.
・ Para usar as funções de grampeamento e deslocamento, configure a bandeja de saída do
módulo de grampeamento no driver de impressora ou na tela LCD do equipamento.
・ Antes de usar o Grampeador Automático, consulte as instruções de instalação no manual Como
Configurar o Grampeador Automático fornecido com o produto ou na página
support.brother.com/manuals.
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1.2 Configurar o Grampeador Automático
Para usar o Grampeador Automático, configure a Bandeja de Papel e a função do SF que deseja usar no
driver de impressora. Se não desejar usar o driver de impressora padrão, selecione a Bandeja de Papel e a
função do SF na tela LCD do equipamento.
1. Selecione a Bandeja de Papel.
No driver de impressora:
a) Abra a caixa de diálogo do driver de impressora.
b) Clique na guia Avançada.

c) Clique na lista suspensa Bandeja de saída e selecione Bandeja de saída Mód. grampeamento ou
Empilhador do Módulo de grampeamento.
d) Clique em OK.
Na tela LCD do equipamento:
a) Na tela LCD do equipamento, pressione
b) Pressione [SF] ou [Empilhador SF].

[Configs] > [Bandeja de Papel] > [Bdj Saída].

Apenas para drivers de impressora não padrão. Não é necessário para usuários do driver de
impressora padrão da Brother.
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2. Selecione a função do SF.
No driver de impressora:
a) Abra a caixa de diálogo do driver de impressora.
b) Clique na guia Avançada.

c) Execute um destes procedimentos:
- Selecione a caixa de seleção Grampear ou Deslocar
- Selecione as caixas de seleção Grampear e Deslocar
d) Clique em OK.
・ Se as caixas de seleção Grampear e Deslocar não aparecerem, certifique-se de ter instalado o
driver de impressora correto.
・ Você pode ativar as funções de grampeamento e deslocamento ao mesmo tempo.
Na tela LCD do equipamento:
a) Na tela LCD do equipamento, pressione
[Deslocar].

[Configs] > [Bandeja de Papel] > [Grampear] ou

b) Pressione [Sim] ou [Não].

Apenas para drivers de impressora não padrão. Não é necessário para usuários do driver de
impressora padrão da Brother.
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1.3 Priorizar a impressão usando o modo Continuação de SF
O modo Continuação de SF permite que a impressão continue quando o tamanho do papel ou o tipo de mídia
selecionada não é compatível com o Grampeador Automático.
Configuração

Descrição

Sim

O equipamento continua a imprimir sem grampeamento ou deslocamento ou
ejeta as folhas impressas na Bandeja de Saída Padrão.

Não

O equipamento interrompe a impressão e permite que você selecione na tela
LCD do equipamento se deseja continuar a impressão sem grampeamento ou
deslocamento. Sempre carregue o tamanho e o tipo de papel corretos e
selecione essas informações no driver de impressora. Alguns drivers de
impressora podem não ter a capacidade de exibir erros de incompatibilidade de
mídias.

Por padrão, o modo Continuação de SF está ativado.
Para desativá-lo, pressione

[Configs] > [Bandeja de Papel] > [Continuação de SF] > [Não].

1.4 Especificações de mídia de impressão
Esta seção lista os tamanhos e os tipos de papel compatíveis com a bandeja de saída do módulo de
grampeamento.
Tamanho do
papel

Tipo de papel

Sem grampeamento ou
deslocamento

A4, Carta, Ofício, Fólio, JIS B5, ISO B5,
Executivo, A5, A5 (Borda Longa), A6, JIS B6,
16K (195x270), Ofício mexicano, Ofício indiano

Grampeamento

A4, Carta, Ofício, Fólio, JIS B5, ISO B5,
Executivo, 16K (195x270), Ofício mexicano,
Ofício indiano

Deslocamento

A4, Carta, Ofício, Fólio, JIS B5, ISO B5,
Executivo, A5 (Borda Longa), 16K (195x270),
Ofício mexicano, Ofício indiano

Sem grampeamento ou
deslocamento

Papel Fino, Papel Comum, Papel Grosso, Papel
Mais Grosso, Papel Reciclado

Grampeamento

Papel Fino, Papel Comum, Papel Reciclado

Deslocamento

Papel Fino, Papel Comum, Papel Grosso, Papel
Mais Grosso, Papel Reciclado

Alguns tamanhos e tipos de papel podem não estar disponíveis em todos os países. Para obter
informações adicionais, consulte as especificações de mídias de impressão do seu equipamento.
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2 Suprimentos
2.1 Cartucho de grampos
Quando for necessário recarregar o grampeador, uma mensagem de erro será exibida na tela LCD do
equipamento ou no Status Monitor. Recomendamos o uso do seguinte cartucho de grampos:
Nome

Número para pedido

Cartucho de grampos

SR100

Para obter informações adicionais sobre os grampos, visite a página www.brother.com/original ou entre em
contato com um revendedor Brother da sua localidade.

2.2 Substituir o cartucho de grampos
A mensagem "Adicionar Grampos" exibida na tela LCD do equipamento indica que menos de vinte
grampos estão disponíveis e que o cartucho de grampos deve ser substituído:
1. Abra a tampa do compartimento de grampos.

2. Remova o cartucho de grampos.
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3. Remova a caixa de grampos vazia do cartucho de grampos.

4. Desembale uma nova caixa de grampos para o cartucho de grampos.
5. Acople a nova caixa de grampos no cartucho de grampos.

6. Insira o cartucho de grampos no Grampeador Automático.

7. Feche a tampa do compartimento de grampos.
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3 Solução de Problemas
Este capítulo explica como resolver problemas típicos que você pode encontrar ao utilizar o Grampeador
Automático com o seu equipamento Brother.

3.1 Obstruções de papel e de grampo
A mensagem "Obstrução do Final" exibida na tela LCD do equipamento ou no Status Monitor indica que
você deve remover todas as obstruções de papel e de grampo do Grampeador Automático:
1. Verifique se existe alguma obstrução de papel na estrutura de empilhamento (Dispositivo de Deslocamento),
conforme ilustrado.

2. Remova cuidadosamente todas as obstruções de papel.
3. Abra a tampa traseira do grampeador automático.

7

4. Remova cuidadosamente todas as obstruções de papel do Grampeador Automático.

5. Feche a tampa traseira do grampeador automático.
6. Abra a tampa do compartimento de grampos.

7. Remova o cartucho de grampos.
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8. Levante a trava do cartucho de grampos.

9. Remova todas as obstruções de grampos.

10. Mova a trava do cartucho de grampos para sua posição original.
11. Reinsira o cartucho de grampos no Grampeador Automático.

12. Feche a tampa do compartimento de grampos.
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3.2 Mensagens de erro e manutenção
Como acontece com qualquer produto sofisticado para escritório, podem ocorrer erros e pode ser necessário
substituir itens consumíveis. Quando isto ocorrer, a tela LCD do seu equipamento exibirá o erro ou a notificação
de manutenção rotineira necessária. As mensagens de erro e de manutenção mais comuns são mostradas na
tabela.
Siga as instruções indicadas na coluna Ação para resolver o erro e remover a mensagem.
Mensagem de erro

Causa

Ação

Obstrução do Final

Obstrução de papel ou de grampo
no Grampeador Automático.

Abra a tampa traseira do
grampeador automático ou a
tampa do compartimento de
grampos e remova todas as
obstruções de papel e de grampo.

Limite Máx Grampos

O trabalho de impressão e
grampeamento excede 50 folhas
(O limite exato pode variar em
função da espessura do papel).

Aceite o próximo trabalho de
impressão ou pressione OK na tela
LCD do equipamento.

Adicionar Grampos

O cartucho de grampos precisa
ser substituído. Ele contém menos
que 20 grampos restantes.

Substitua o cartucho de grampos
por um novo cartucho.

Sem Unidad d Grampo

O cartucho de grampos não está
instalado ou está instalado de
forma incorreta.

Instale o cartucho de grampos.

Tamanhos diferem

O tamanho do papel selecionado
não é compatível com a função de
grampeamento ou deslocamento.

•

•

Tipo Mídia Errado

O tamanho do papel selecionado é
incompatível com a bandeja de
saída do módulo de
grampeamento.

•

O tipo de mídia selecionado não é
compatível com a função de
grampeamento ou deslocamento.

•

•

•

Bdj Saída Cheia

Para continuar a imprimir sem
grampeamento ou
deslocamento: pressione
Repetir
Para cancelar o trabalho:
pressione
Para imprimir para a Bandeja
de Saída Padrão: pressione
Repetir
Para cancelar o trabalho:
pressione
Para continuar a imprimir sem
grampeamento ou
deslocamento: pressione
Repetir
Para cancelar o trabalho:
pressione

O tipo de mídia selecionado é
incompatível com a bandeja de
saída do módulo de
grampeamento.

•

A bandeja de saída do módulo de
grampeamento está cheia.

Remova o papel da bandeja de
saída do módulo de
grampeamento.

•

Para imprimir para a Bandeja
de Saída Padrão: pressione
Repetir
Para cancelar o trabalho:
pressione

10

Mensagem de erro

Causa

Ação

Tampa aberta

A tampa traseira do grampeador
automático não está totalmente
fechada.

Feche a tampa traseira do
grampeador automático.

A tampa do compartimento de
grampos não está totalmente
fechada.

Feche a tampa do compartimento
de grampos.

A tampa traseira da impressora
não está totalmente fechada.

Feche a tampa traseira da
impressora.

O Grampeador Automático está
com um problema mecânico.

•

Impos. Imp. XX

Mantenha pressionado
o botão
para desligar
o equipamento, aguarde
alguns segundos e torne
a ligar o equipamento.

•

Se o problema persistir, entre
em contato com o Serviço de
Atendimento ao Cliente
Brother ou com um
revendedor Brother da sua
localidade.
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Visite a Brother na Internet
global.brother
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