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Leia estas informações
primeiro

1

Segurança

Certifique-se de que leu e compreendeu integralmente os requisitos
de segurança do Manual de Segurança.

Declaração de conformidade (apenas UE)

O produto apresentado neste manual cumpre os requisitos das diretivas aplicáveis. Para
obter mais informações, consulte a Declaração de conformidade. Contacte o seu distribuidor
autorizado para solicitar a disponibilização deste documento.

Acerca deste manual

Termo de responsabilidade

O presente Manual é publicado sem qualquer garantia. A qualquer momento poderão ser
efetuadas, sem aviso prévio, melhorias e alterações ao Manual online devido a erros
tipográficos, imprecisões das informações atuais ou melhoramentos de programas e/ou
equipamentos. No entanto, tais alterações serão incorporadas nas novas edições do
Manual em PDF (se aplicável).
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Símbolos

Este manual utiliza os símbolos apresentados abaixo.

Indica...Este símbolo...

AVISO: Indica um perigo para a segurança pessoal.

ATENÇÃO: Uma acção que efectuar poderá originar um risco para o
equipamento ou para o correio.

NOTA: Um comentário que explica casos ou especificidades diferentes.

SUGESTÃO: Conselhos para o ajudar a poupar tempo durante o
processamento do correio.

SUPERVISOR: Indica que tem de utilizar o menu supervisor para
efectuar o procedimento.

Idiomas

Na União Europeia, o manual do utilizador deverá estar disponível no(s) idioma(s) nacionais
do país de entrega do sistema. Por conseguinte, se o Manual do utilizador não estiver
disponível no(s) idioma(s) do seu país, contacte o seu distribuidor autorizado.

2
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Conhecer o sistema de
documentos

2

Introdução

O sistema alimenta, dobra e insere documentos em envelopes e, em seguida, sela e
empilha os envelopes. A monitorização automática garante o número correcto de inserções
por envelope.

O sistema é um sofisticado sistema de dobragem e inserção capaz de processar grandes
quantidades de correio de forma rápida e fácil.

Pode guardar as definições do sistema (tipo de documento, tipo de envelope e tipo de
dobragem) em "trabalhos".

A figura mostra uma descrição geral do fluxo de documentos e envelopes do sistema.

3
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Área do Alimentador (1)

O sistema tem um bloco de alimentação com dois alimentadores de documentos. O bloco
de alimentação está equipado com troca de alimentador. Isto significa que pode ligar dois
alimentadores a par. Quando o primeiro alimentador estiver vazio, o sistema mudará para
o outro alimentador. Entretanto, pode reabastecer o outro alimentador vazio sem parar o
sistema. O alimentador frontal (alimentador 1) está equipado com uma função de "correio
diário" para processar documentos ou conjuntos de documentos que não possam ser
processados automaticamente (por exemplo, agrafados).

Controlo de Alimentação Dupla (DFC)
Cada alimentador tem controlo de alimentação dupla (DFC, double feed control). Desta
forma, o sistema poderá detectar conjuntos de documentos defeituosos. Quando um
trabalho é iniciado, o primeiro documento recolhido por alimentador é utilizado para uma
medição de referência. Se um documento exceder essa espessura de referência, será
apresentado um erro.

Quando Correio diário é seleccionado, o DFC é automaticamente
desligado.

Depósito de Envelopes (2)

Os envelopes são recolhidos e transportados para a posição de inserção no interior do
sistema.

Alimentador para Envelopes RSF (Resposta sem franquia) e Outros
Anexos (3)

Pequenos anexos ou RSFs são introduzidos a partir do alimentador 3 e adicionados ao
conjunto de documentos dobrados.

Área de Dobragem (4)

Na área de dobragem, os documentos são dobrados. São possíveis os seguintes tipos de
dobragem (consulte "Terminologia", na página 29):
• Sem dobragem
• Dobragem em V (single fold)
• Dobragem em C (dobragem de carta)
• Dobragem em duplo V (dobragem paralela dupla)

Insersor (5)

O conjunto de documentos dobrados é transportado para a unidade do insersor e inserido
num envelope em espera. O insersor pode selar o envelope.

4
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Saída (6)

O conjunto de correio sai do sistema pela saída.

Controlos de utilização

roda de accionamento
manual para ajustar as guias
laterais do alimentador 3

Jbotão para abrir o sistemaA

entrada de alimentaçãoKpainel de controlo com ecrã
táctil

B
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interruptor de alimentaçãoLBotão ligar/desligarC

guias laterais do depósito de
envelopes

Mguias de papelD

roda de accionamento
manual para ajustar as guias
laterais do depósito de
envelopes

Nalimentador de documentos
1

E

alavancas de bloqueio para
guias (tabuleiros do
alimentador do documento)

Oalimentador de documentos
2

F

rodas de accionamento para
ajustar as guias laterais
(tabuleiros do alimentador de
documentos)

Paba, para acesso ao caminho
de documentos do
alimentador 3

G

reservatório do líquido de
selagem

Qsuporte do alimentador 3H

tabuleiro de recolhaRguias laterais do alimentador
3

I

Painel de Controlo
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Lig./Desl. (B): O botão sensível ao toque do canto superior direito do ecrã permite ligar e
desligar o sistema. Se, após o funcionamento, o sistema não for utilizado durante 15
minutos, o sistema entra no modo de suspensão. Se tocar no ecrã, o sistema volta a entrar
no modo de funcionamento. Se o sistema não for utilizado durante uma hora, desliga-se
para poupar energia.

LED de estado (C): Um LED de condição indica o estado da máquina: um LED verde
indica que o sistema está ligado. Um LED laranja (e um ecrã preto) indica que o sistema
está no modo de suspensão. Um LED sem cor (em conjunto com um ecrã preto) indica
que o sistema está desligado.

O ecrã é um ecrã tátil capacitivo. Para evitar danos permanentes
no ecrã, não utilize objetos afiados para operar o mesmo.

Para limpar o ecrã, utilize um pano seco sem fiapos ou de
microfibras. Se for necessário utilizar água para limpar o ecrã,
deverá humedecer ligeiramente o pano de microfibras em vez de
molhar diretamente o ecrã. Nunca utilize grandes quantidades de
água, químicos agressivos, panos abrasivos nem toalhas de papel
para limpar o ecrã.

Accionar

Para iniciar o sistema:

Ligue o sistema à alimentação eléctrica.1.

Pode danificar seriamente o aparelho se o ligar à tensão errada.
Antes de ligar a máquina, verifique se a tensão local é a mesma
que a tensão referida na placa de características.

2. Utilize o interruptor de alimentação para ligar o sistema. O interruptor de alimentação
encontra-se na parte posterior do sistema.
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3. Prima o botão Lig./Desl. junto do ecrã.

O ecrã táctil apresenta o "menu de início".

Ecrã de início

8
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Ao iniciar o sistema, é apresentado o 'menu início'. O lado esquerdo do ecrã apresenta a
lista de trabalhos. O lado direito do ecrã apresenta o trabalho actual/seleccionado. Algumas
das outras acções que pode desempenhar aqui são:

1. Criar um novo trabalho

2. Editar o trabalho actual/seleccionado

3. Iniciar o trabalho actual/seleccionado

4. Abrir a barra do menu de definições *)

5. Seleccionar outro trabalho

*) Na barra do menu de definições, pode aceder às seguintes opções:
- o menu de definições "principal"
- o ecrã de Assistência remota

O que é um trabalho?

Se pretender processar muitos conjuntos de correio do mesmo tempo (por exemplo,
facturas), poderá guardar as definições num 'trabalho'. Da próxima vez, poderá seleccionar
apenas o trabalho e começar imediatamente sem configurar quaisquer definições.

As definições seguintes são guardadas num trabalho:

• Tipo/tamanho dos envelopes;
• Selagem ligada/desligada;
• Os alimentadores de documentos que devem ser utilizados, a quantidade de

documentos que deve ser alimentada a partir de cada alimentador e a altura dos
documentos de cada alimentador;

• Ligação de alimentadores ligada/desligada;
• Se devem ser incluídos envelopes BRE ou cartões de inserção;
• Posição do endereço;
• Definições de controlo de alimentação dupla;

Visão geral do trabalho
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A visão geral do trabalho actual/seleccionado faz parte do 'ecrã de início' e é apresentada
no lado direito.

Esta visão geral de trabalho apresenta as informações que se seguem sobre o trabalho
seleccionado:

• Uma imagem do sistema com símbolos das funcionalidades seleccionadas. Podem
utilizar-se os seguintes símbolos:

O alimentador está configurado para correio diário

Tamanho do envelope e se a selagem está
activada/desactivada

Tamanho do documento e se o documento tem de estar
voltado para cima/para baixo

Tamanho de RSF

O ecrã inicial também apresenta o contador de trabalho do trabalho seleccionado. O
Contador de trabalho apresenta o número total de conjuntos de correio processados com
este trabalho.

As definições do contador estão relacionadas com o trabalho.

Menu de definições

Ao abrir a barra do menu de definições, toque no botão de símbolo [Definições] para abrir
o "Menu definições". O menu "Definições" apresenta as seguintes possibilidades:

• Definições de idioma: alterar o idioma da interface de utilizador.
• Menu de definições do supervisor: Exclusivamente para pessoal autorizado.

Através deste menu é possível personalizar a altura do envelope, ajustas a posição

10
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de paragem, etc. (consulte "Abrir o menu supervisor Na página 35" para mais
informações).

• Som das teclas: Se tocar neste botão, pode escolher se pretende activar ou
desactivar o som das teclas.

Assistência remota (opcional)

Pergunte ao seu fornecedor autorizado se esta funcionalidade está
disponível para o seu sistema/organização.

É necessário que o sistema seja ligado à Internet.

A Assistência remota (online) constitui um instrumento para orientação da helpdesk. Insira
a chave de assistência fornecida pelo assistente de apoio e siga as instruções indicadas
pelo mesmo. Pode aceder-se ao ecrã de assistência remota tocando no segundo símbolo
na barra de definições.

2

P
o

rtu
g

u
ês

11

| Página 11 | Jan-15-2019 04:08 | Conhecer o sistema de documentos



Opção Tri-Fold

Algumas aplicações requerem uma definição de dobragem na qual todos os três "painéis"
têm as mesmas dimensões, a chamada "Dobragem perfeita". Para que estes documentos
sejam corretamente transportados para a saída, é necessário instalar um par suplementar
de rolos de transporte no sistema. Ao substituir o reservatório do líquido de selagem com
a unidade de transporte "Tri-Fold", assegura-se o transporte correto para a saída.

Só é possível utilizar a opção Tri-Fold se a mesma tiver sido
configurada pela organização de Assistência.

Encerrar o sistema

Prima o botão [Lig./Deslig.]. O sistema conclui e insere o conjunto em curso e pára.
Isto resulta num sistema "limpo". Após essa medida, o sistema desliga-se.

1.

Caso o sistema não esteja a responder ou não seja possível
desligá-lo, prima sem largar o botão de alimentação sensível ao
toque durante 10 segundos para o desligar.

2. Utilize o interruptor de Alimentação para desligar o sistema.

12
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Trabalhar com trabalhos3

Introdução

Este sistema permite processar conjuntos de correio dos seguintes modos:

• Utilizar um trabalho existente (guardado): Os trabalhos existentes são
apresentados na lista de Trabalhos. Estes trabalhos podem ser guardados através
do processo de criação de trabalho.

• Utilizar um novo trabalho não guardado: depois de tocar no botão [Novo trabalho]
e de terminar o Assistente de Trabalho, toque no botão iniciar. Não é necessário
começar por guardar o trabalho.

Utilizar um trabalho existente

Antes de utilizar um trabalho existente que requeira selagem,
certifique-se de que o reservatório do líquido de selagem está
cheio.

Para utilizar um trabalho existente:

1. No menu de início, escolha um trabalho. As informações sobre o trabalho são
apresentadas. Consulte "Descrição geral do trabalho Na página 9".

2. Coloque envelopes como indicado no trabalho.

3. Coloque os documentos voltados para cima e para trás, como indicado no trabalho.
Coloque o suporte de endereço no alimentador 1.

4. Toque no botão [1x] para iniciar uma operação de teste ou tique no botão [Iniciar]
para iniciar o trabalho. Se tocar no botão [1x], o sistema ajuda-o a ajustar a posição
do endereço (consulte "Posição do endereço" Na página 21).

13
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Criar um novo trabalho

Para criar um novo trabalho:

1. No ecrã de início, toque em [Novo trabalho]. O Assistente de novo trabalho é iniciado
e ajuda-o a escolher;

• Tipo dos envelopes (tamanho). O tamanho personalizado só está disponível
se definido pelo supervisor (consulte "Menu supervisor Na página 35").

• Tipo de fecho; se os envelopes devem ser selados ou não.
• O tamanho do documentos para o alimentador 1.
• Tipo de alimentação: Alimentação automática ou correio diário (manual).
• O tamanho do documentos para o alimentador 2. Se escolher Nenhum, poderá

utilizar o alimentador 2 como um alimentador ligado. Isto significa que, quando
um alimentador estiver vazio, o sistema começará automaticamente a recolher
documentos do outro alimentador.

• Tipo de anexo (tamanho) do alimentador 3.
• Tipo de dobragem.

2. Toque no botão [1x] para se certificar de que a posição do endereço está correcta
(consulte "Posição do endereço Na página 21”).

3. Toque no botão [Iniciar] para iniciar o trabalho ou toque no botão [Guardar] (símbolo
de disquete) para guardar o trabalho.

4. Se tocar no botão [Guardar]:
• Introduza um nome para o trabalho. Utilize o botão de retrocesso para limpar

um carácter à esquerda da posição do cursor.
• Toque em [[OK] para confirmar o nome do trabalho.

14
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Definições do Trabalho

Menu Definições do trabalho

Quando tocar no ecrã de Início no botão [Editar trabalho], o menu "Definições do trabalho"
abre-se. Este menu permite-lhe:

• Editar um trabalho (consulte "Editar trabalho" Na página 15).
• Eliminar um trabalho (consulte "Eliminar um trabalho" Na página 16).
• Reiniciar o contador de trabalho: repõe o contador a zero (consulte "Reiniciar contador

Na página 16").
• Ligar e desligar o controlo de alimentação dupla (DFC) por alimentador (consulte

"Opções do alimentador Na página 17").

Editar um Trabalho

Para editar um trabalho existente:

1. No menu de início, escolha um trabalho.

2. Toque no botão [Editar trabalho]. O menu "Definições do trabalho" abre-se.
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3. No menu "Definições do trabalho", toque no botão [Editar trabalho]. O Assistente
de Trabalho é iniciado e ajuda-o a alterar as definições do trabalho.

4. Toque em [Guardar] para guardar o trabalho com as definições alteradas.

5. Pressione o botão [1x] para se certificar de que a posição do endereço está correcta
(consulte "Posição do endereço").

Eliminar um Trabalho

Para eliminar um trabalho existente:

No menu de início, escolha um trabalho.1.

2. Toque no botão [Editar trabalho]. O menu "Definições do trabalho" abre-se.

3. Toque em [Eliminar trabalho].

4. Toque em [Sim] para confirmar. O trabalho será eliminado sem um aviso.

Reiniciar o contador de trabalho

As definições do contador estão relacionadas com o trabalho.

O contador de trabalho apresenta o número total de conjuntos de correio processados
com o trabalho seleccionado. Se pretender configurar o contador de trabalho do trabalho
para zero, cumpra o seguinte processo:

No menu de início, toque no botão [Editar trabalho]. O menu "Definições do trabalho"
abre-se.

1.

16
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2. No ecrã "Definições do trabalho", toque no botão [Reiniciar contador].

3. Ser-lhe-á perguntado se pretende reiniciar o contador de trabalho. Toque em [Sim]
para reiniciar o contador de trabalho.

4. O contador de trabalho será reposto a zero. O ecrã "Definições do trabalho" é
apresentado novamente.

Opções do alimentador

Para algumas aplicações, é preferível desligar o controlo de alimentação dupla (DFC) por
alimentador. Por exemplo, se tiver um documento com uma etiqueta de endereço, o DFC
pode pensar que a etiqueta é uma alimentação dupla, gerando-se uma mensagem de
erro. Para prevenir esta ocorrência, pode desligar o DFC por alimentador. Proceda da
seguinte forma:

No menu de início, toque no botão [Editar trabalho]. O menu "Definições do trabalho"
abre-se.

1.
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2. Toque no botão [Opções do alimentador].

3. Seleccione, por alimentador, se pretender ligar ou desligar o controlo de alimentação
dupla.

4. Toque no botão [Disquete] para guardar as definições.

Guardar um trabalho

Quando criar um novo trabalho ou editar um trabalho, guarde-o da seguinte maneira:

Depois de concluir a definição do trabalho, toque no botão [[Guardar]].1.

18
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2. Introduza o nome do trabalho.

Nota: É possível eliminar um nome existente de uma só vez utilizando o botão
[eliminar].

3. Toque em [[OK] para guardar o trabalho.

O trabalho é adicionado à lista de trabalhos.

Executar um Trabalho

Antes de executar um trabalho que requeira selagem, certifique-se
de que o reservatório do líquido de selagem está cheio.

No menu de início escolha um trabalho. As informações sobre o trabalho são
apresentadas (consulte "Descrição geral do trabalho Na página 9").

1.

2. Coloque envelopes como indicado no trabalho.

3. Coloque os documentos voltados para cima e para trás, como indicado no trabalho.
Coloque o suporte de endereço no alimentador 1.
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4. Toque no botão [1x] para iniciar uma operação de teste. Se tocar no botão [1x] , o
sistema ajuda-o a ajustar a posição do endereço (consulte "Posição do endereço"
Na página 21).

5. Toque no botão [Iniciar] para iniciar a operação. O sistema começa a processar os
conjuntos de correio do utilizador.

6. Toque no botão [Parar] para parar a operação. O sistema conclui e insere o conjunto
em curso e pára. Isto resulta num sistema "limpo", pronto a processar um novo
trabalho.

20

| Página 20 | Jan-15-2019 04:08 | Trabalhar com trabalhos

3

P
o

rtu
g

u
ês



Posição do endereço

No conjunto de documentos, o endereço deve estar posicionado de forma a que possa
lê-lo através da janela do envelope. Se não for legível, ajuste a posição do endereço da
seguinte forma:

Escolha um trabalho e toque no botão [1x].1.

2. Utilize os botões de seta ascendente/descendente para ajustar a posição do endereço.

3. Toque no botão [1x] novamente para verificar a nova posição.

4. Repita os passos 2 e 3 até o endereço esteja nitidamente visível na janela do envelope.

5. Toque no botão [OK] se a posição estiver correcta.

Um trabalho de Correio diário

Para processar documentos ou conjuntos de documentos que não possam ser processados
automaticamente (por exemplo, documentos agrafados), pode utilizar o alimentador 1
como alimentador de correio diário. O correio diário pode processar conjuntos com um
máximo de cinco folhas (80 g/m2).

Para utilizar a função de correio diário, defina um novo trabalho com correio diário
(consulte "Criar um novo trabalho Na página 14") ou utilize um trabalho de correio
diário existente.

1.

2. Coloque o documento ou conjunto de documentos no alimentador 1.
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3. Toque no botão [1x] para iniciar uma operação de teste. Se tocar no botão [1x] , o
sistema ajuda-o a ajustar a posição do endereço (consulte "Posição do endereço"
Na página 21).

4. Toque no botão [Iniciar] para iniciar o trabalho. O documento ou conjunto de
documentos será dobrado e inserido no envelope conforme definido no trabalho
seleccionado.

5. Coloque o documento ou conjunto de documentos seguinte no alimentador. O sistema
continuará a funcionar para processar o documento ou conjunto de documentos
inserido.

6. Quando terminar o Correio diário, prima o botão [Parar] para parar o trabalho.

Um trabalho Tri-Fold

Quando se utiliza a opção Tri-Fold, a selagem não é possível.

Para aplicações que requerem a utilização de uma dobragem de carta onde todos os três
painéis têm a mesma dimensão, é necessário instalar a unidade de transporte Tri-Fold.
Proceda como abaixo indicado para substituir o reservatório do líquido de selagem junto
da unidade de transporte Tri-Fold:

Pressione o botão para abrir o sistema (consulte "Controlos de utilização").1.
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2. Retire cuidadosamente o reservatório do líquido de selagem A com os manípulos
azuis.

3. Coloque a unidade de transporte Tri-Fold no sistema, exactamente da mesma forma
utilizada para colocar o reservatório do líquido de selagem.
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4. Escolha um trabalho que tenha sido programado para a opção Tri-Fold ou programe
um novo trabalho no qual tenha sido seleccionada a opção Tri-Fold.

5. Execute o trabalho.
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Carregar o sistema4

Instalar o Tabuleiro de Recolha de Envelopes

Para instalar o tabuleiro de recolha de envelopes:

Desloque o tabuleiro de recolha até as "pinças" encaixarem nos pés do sistema.1.

2. Ajuste o tabuleiro de recolha para o tamanho de envelope correcto.
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Orientação dos Documentos

O ecrã tátil mostra como carregar documentos e envelopes nos alimentadores. A tabela
mostra o significado dos símbolos:

Portador de endereço virado para cima e com cabeçalho para a direita
(endereço para cima)

Anexo para cima

Tabuleiros de Alimentação de Documentos

Ajustar as Guias Laterais do Alimentador de Documentos

Para ajustar as guias laterais do alimentador de documentos:

Puxe a alavanca C.1.
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2. Afaste totalmente as guias laterais A com a roda de accionamento manual B.

3. Coloque uma pequena pilha de documentos entre as guias laterais.

4. Desloque as guias laterais na direcção dos documentos com a roda de accionamento
manual B. O espaço entre as guias laterais e os documentos deverá ser apenas o
suficiente para que os documentos se desloquem livremente.

5. Coloque a alavanca C na posição original.

6. Retire a pilha de documentos.
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Abastecer o Tabuleiro do Alimentador de Documentos

Para abastecer o tabuleiro do alimentador de documentos:

1. Puxe a alavanca C.

2. Coloque uma pilha de documentos entre as guias laterais. Coloque os documentos
(dependendo do tipo de documentos) conforme apresentado em "Orientação dos
Documentos".

3. Coloque a alavanca C na posição original.
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Ajustar as Guias Laterais do Alimentador 3

Para ajustar as guias laterais do alimentador 3:

1. Afaste totalmente as guias laterais C com a roda de accionamento manual D.

2. Puxe o suporte B para trás.

3. Coloque uma pequena pilha de anexos A entre as guias laterais.

4. Liberte o suporte B.

5. Desloque as guias laterais na direcção dos anexos com a roda de accionamento
manual D. O espaço entre as guias laterais e os anexos deverá ser apenas o suficiente
para que os anexos se desloquem livremente.

6. Retire a pilha de anexos.

Abastecer o Alimentador 3

Para abastecer o alimentador 3:
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Puxe o suporte B para trás.1.

2. Coloque uma pilha de documentos ou RSFs entre as guias laterais. Coloque os
documentos com a margem inferior para baixo. Coloque os RSFs com o topo para
baixo e a aba do lado do suporte.

3. Liberte o suporte B.

Colocar Envelopes

Se a distância entre as guias laterais for demasiado grande, os
envelopes poderão enviesar-se ao serem transportados para o
sistema.
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Para colocar os envelopes:

1. Afaste totalmente as guias laterais B com a roda de accionamento manual A.

2. Coloque um envelope C no depósito de envelopes, com a aba para baixo, e voltado
para trás (fundo do envelope virado para o sistema).

3. Separe os envelopes da pilha e coloque-os entre as guias laterais no topo do primeiro
envelope, com a aba para baixo e voltados para trás.

4. Desloque as guias laterais na direcção dos envelopes com a roda de accionamento
manual A. O espaço entre as guias laterais e os envelopes deverá ser apenas o
suficiente para que os envelopes se desloquem livremente.
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Encher o Reservatório do Líquido de Selagem

Se pretender selar envelopes, tem de encher o reservatório do líquido de selagem.

1. Pressione o botão para abrir o sistema (consulte "Controlos de utilização").

2. Retire cuidadosamente o reservatório do líquido de selagem D com os manípulos
azuis A .

3. Retire a faixa C do reservatório.

4. Encha os três reservatórios com líquido de selagem.

5. Certifique-se de que as escovas B estão suficientemente humedecidas.

6. Coloque novamente o reservatório do líquido.

7. Feche o sistema.

Antes de iniciar o trabalho, aguarde cerca de 5 minutos para que as escovas fiquem
humedecidas.
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Menu de definições5

Abrir o menu de definições

No menu de definições do operador, é possível definir o idioma. Também é possível abrir
o Menu supervisor (bloqueado com um código PIN).

Se pretender ver ou editar qualquer uma das definições do operador:

No menu de início, abra a barra do menu de definições e toque no
símbolo [Definições].

1.
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2. Toque em [Definições de idioma] se pretender alterar o idioma da Interface de
Utilizador. Guarde a definição tocando no botão com o símbolo da disquete.

3. Toque em [Menu supervisor] para abrir o ecrã de início de sessão e aceder ao Menu
supervisor.
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4. Toque em [Som das teclas] para abrir o ecrã de definição "Som das teclas". Toque
em "Ligado" para ativar o som das teclas ou toque em "Desligado" para desativar
o som das teclas. Guarde a definição tocando no botão com o símbolo da disquete.

Para mais informações sobre o Menu supervisor, consulte "Abrir o Menu supervisor Na
página 35".

Abrir o Menu supervisor

No Menu supervisor, é possível realizar as seguintes operações:

• personalizar a altura do envelope; consulte "Envelope personalizado Na página 37";
• ajustar a posição de paragem; consulte "Ajustar posição do envelope Na página 37";
• ajustar a posição de humidificação; consulte "Ajustar posição de humidificação Na

página 38";
• editar as definições de Wi-Fi; consultar "Definições de Wi-Fi Na página 39";
• calibrar engates FE1/2; consultar "Calibrar engates FE1/2 Na página 41";
• editar opções de PopUp; consultar "Opções de PopUp Na página 41";
• ver Versões, consulte "Versões Na página 42".

Se pretender ver ou editar qualquer uma das definições do Supervisor, faça o seguinte:

No menu de início, abra a barra do menu de definições e toque no
símbolo [Definições].

1.
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2. Toque em [Menu supervisor] para abrir o ecrã de início de sessão.

3. Inicie a sessão como supervisor com o código pin 2546.

4. Toque no botão relevante para editar ou alterar as definições.
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Menu de definições do supervisor

Personalizar a altura do envelope

É possível personalizar a altura do envelope se as predefinições de altura do envelope
não cumprirem as especificações do envelope. Para personalizar a altura:

Aceda ao menu de supervisor.1.

2. Toque em [Envelope personalizado].

3. Defina a altura de envelope correcta utilizando as setas ascendentes/descendentes.

4. Toque no botão [OK].

Posição dos envelopes

Para inserir correctamente o conjunto de documentos no envelope, o envelope tem de
estar correctamente posicionado.

Para verificar a posição do envelope:

Aceda ao menu de supervisor.1.

2. Toque em [Ajustar a posição de paragem].
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3. Escolha o tipo de envelope a definir e toque no botão de seta.

4. Toque no botão [1x]. Certifique-se de que o conjunto de documentos é totalmente
inserido no envelope.

5. Caso não seja, utilize os botões de seta ascendente/descendente para ajustar a
posição do envelope.

6. Repita os passos 4 e 5 até a posição do envelope estar correcta.

7. Toque no botão [OK].

Posição de humidificação

Se a área de humificação do envelope não for adequadamente humedecida, ajuste a
posição de humidificação da seguinte forma:

Aceda ao menu de supervisor.1.

2. Toque em [Ajustar a posição de humidificação].

3. Escolha o tipo de envelope a definir e toque no botão de seta.
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4. Utilize os botões de seta ascendente/descendente para ajustar a posição de
humidificação.

5. Toque no botão [1x] para testar a nova posição.

6. Repita os passos 4 e 5 até a posição do envelope estar correcta.

7. Toque no botão [OK] se a posição estiver correcta.

Definições de Wi-Fi

Proceda do seguinte modo se pretender ligar o sistema a uma rede Wi-Fi disponível:

Aceda ao menu de supervisor.1.

2. Toque em [Definições de Wi-Fi].

3. Este ecrã será apresentado se o sistema não estiver ligado. Toque no botão de "lápis"
para ver se as redes de Wi-Fi estão disponíveis.
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4. Seleccione uma das redes de Wi-Fi disponíveis e toque no botão [>].

5. Introduza a palavra-passe da rede Wi-Fi e toque em "OK".

6. Será estabelecida uma ligação com a rede Wi-Fi. No canto superior esquerdo do ecrã
de Início será apresentado um símbolo de Wi-Fi que indica que o sistema está ligado
a uma rede Wi-Fi.
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Calibrar engates FE1/2

Aceda ao menu de supervisor.1.

2. Toque em [Calibrar engates FE1/2].

3. Siga as instruções indicadas no ecrã de toque.

Opções de PopUp.

Aceda ao menu de supervisor.1.

2. Toque em [Opções de PopUp].

3. Seleccione [Sim] se pretender que o sistema apresente mensagens de Popup.
Seleccione [Não] se não pretender que o sistema apresente mensagens de Popup.

4. Guarde a definição tocando no botão [disquete].
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Versões

A tela "Versões" mostra o número de série do sistema e as informações sobre o software
instalado.
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Manutenção Efectuada pelo
Utilizador

6

Manutenção

Desligue a alimentação eléctrica antes de efectuar trabalhos de
manutenção.

O utilizador não deve tentar efectuar trabalhos de assistência no
sistema que não se encontrem descritos neste manual de utilização.
As restantes tarefas de assistência apenas deverão ser efectuadas
por pessoal de assistência qualificado. Contacte o seu distribuidor
autorizado.

ManutençãoManutenção Frequência

Diária • Verificar as funções do sistema
• Mantenha o sistema em condições

adequadas removendo pó, restos de
papel, etc.

• Em caso de sujidade, limpe a mesa e
os cilindros de selagem com um pano
ligeiramente humedecido, embebido
em água morna.

Semanal • Em caso de sujidade ou saturação,
limpe as escovas da selagem de
envelopes (consulte Limpar ou
Substituir as Escovas de
Humidificação).

• Limpar os cilindros (consulte Limpar
o Sistema).
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Limpar ou Substituir as Escovas de Humidificação

Consulte “Encher o Reservatório do Líquido de Selagem” Na página 32 para saber a
localização das escovas.

Abra o sistema.1.

2. Retire cuidadosamente o reservatório do líquido de selagem do sistema com os
manípulos azuis.

3. Remova as três escovas.

4. Limpe as escovas com pouca água. Se as escovas estiverem gastas, substitua-as
por umas novas.

5. Instale as escovas.

6. Encha o tabuleiro com líquido de selagem.

7. Certifique-se de que as escovas estão suficientemente humedecidas.

8. Coloque novamente o reservatório do líquido.

9. Feche o sistema.

Limpar o sistema

Abra o sistema.1.

2. Limpe os cilindros. Utilize um produto de limpeza recomendado pelo seu distribuidor
autorizado e aplique-o com um pano sem fiapos. Limpe cada cilindro de borracha
rodando-o manualmente.

3. Limpe a caixa do sistema com um pano húmido e uma solução de sabão suave.
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Detecção de falhas7

Detecção de falhas

Quando ocorre um erro, o ecrã tátil mostra um ecrã com a seguinte informação:

• Uma indicação da área em que ocorreu o erro.
• Uma descrição do erro.
• Uma sugestão de solução.

Erros Especiais
• Erros técnicas. O ecrã táctil apresenta uma mensagem. O erro não pode ser resolvido

pelos utilizadores, sendo necessária a assistência do serviço de apoio ao cliente.

Ecrã de Aviso

Quando uma tampa é aberta, o ecrã táctil apresenta um ecrã de aviso com a mensagem
"Tampa aberta" e uma sugestão de solução "Feche a tampa".
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Limpar Obstruções

Limpar Obstruções

Podem ocorrer obstruções nas seguintes áreas:

• Alimentadores de documentos.
• Caminho dos documentos.
• Alimentador RSF.
• Alimentador de envelopes.

Alimentadores de Documentos

Quando ocorrer uma obstrução nos alimentadores de documentos, retire os documentos
da seguinte forma:

1. Puxe o bloco de alimentação para a frente (consulte a figura).

2. Se necessário, retire o bloco de alimentação do sistema.

3. Remova os documentos da parte inferior dos alimentadores.

4. Volte a colocar o bloco de alimentação no sistema.
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Caminho dos documentos

Quando ocorrer uma obstrução algures no caminho dos documentos, retire os documentos
da seguinte forma:

1. Prima o botão para abrir o sistema.

2. Se necessário, levante a aba [A], ou rode a aba [B] ou o cilindro [E] para transportar
o documento.

3. Remova os documentos.

4. Feche o sistema.

Alimentador 3

Quando ocorrer uma obstrução no alimentador 3, retire o documento ou o envelope da
seguinte forma:

1. Prima a aba A do alimentador 3 e rode o alimentador para baixo.

2. Remova o documento ou o envelope.
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3. Feche o alimentador.

Depósito de Envelopes

Quando ocorrer uma obstrução no depósito de envelopes, retire os envelopes da seguinte
forma:

1. Prima o botão para abrir o sistema.

2. Remova o envelope.

Se não for possível, tente removê-lo pela parte superior do depósito:

• Feche o sistema.
• Remove a pilha de envelopes e remova o envelope.

48

| Página 48 | Jan-15-2019 04:08 | Detecção de falhas

7

P
o

rtu
g

u
ês



Resolução de Problemas pelo Utilizador

Resolução de Problemas pelo Utilizador

Para resolver problemas:

Anote o número da mensagem do evento indicado na mensagem no ecrã.1.

2. Tente resolver o problema consultante a Tabela de resolução de problemas.

3. Desligue e ligue novamente o insersor para verificar o funcionamento do sistema.

4. Se o erro continuar a ocorrer, contacte a sua empresa de assistência.

Quando contactar a organização de serviço, ser-lhe-á pedido para
indicar a última mensagem de error e a versão do software
instalado. Para determinar qual a versão do software, veja Resumo
do software.

Problemas de Arranque

ReferênciaSoluçãoCausa possívelSintoma

-Ligue o sistema à
alimentação eléctrica.

O sistema
não está ligado à
alimentação
eléctrica.

Não é possível
iniciar o sistema
após ser
ligado.

-Ligue o sistema
.

Desligou o sistema
acidentalmente.

-Prima o botão de
alimentação
junto do
ecrã táctil.

Não premiu o
botão de alimentação
junto do
ecrã táctil.

-Feche as tampas.Está aberta uma
tampa.
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Problemas na Selagem dos Envelopes

ReferênciaSoluçãoCausa possívelSintoma

Consulte o sintoma
"A aba não está
suficientemente
humedecida."

-Humedecimento
insuficiente.

O envelope não está
correctamente
fechado.

"Programação de
Trabalhos"

Certifique-se de que
o trabalho
está programado
para
selar envelopes.

O trabalho actual não
tem
selagem de
envelopes.

-Certifique-se de que
o
tamanho dos
documentos e dos
anexos corresponde
às definições do
trabalho.

Existe um documento
ou
anexo não
conforme com a
especificação
do trabalho.

"Ajustar as
Guias Laterais do
Alimentador de
Documentos".

Certifique-se de que
as guias
laterais dos
alimentadores de
documentos
estão na posição
correcta.

Os documentos não
estão
correctamente
inseridos.

"Posição dos
envelopes"

Verifique a posição
de paragem dos
envelopes
e ajuste, se
necessário.

"Posição de selagem"No menu supervisor,
altere as
definições do
envelope aplicável.

A posição de
selagem
não está
correctamente
definida.

O conteúdo do
envelope
está húmido.

"Limpar o sistema"Limpe o cilindro de
saída.

O cilindro de saída
está húmido.
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"Encher o
reservatório do
líquido de selagem"

Verifique o nível de
água e reabasteça,
se necessário.

Nível de água baixo.A aba não está
suficientemente
humedecida.

"Manutenção
Efectuada pelo
Utilizador"

Verifique as escovas
e,
se necessário,
substitua-as pelo
conjunto suplementar
embebido.

Escovas secas.

"Manutenção
Efectuada pelo
Utilizador"

Verifique as escovas
e limpe-as,
se necessário.

Escovas sujas.

"Manutenção
Efectuada pelo
Utilizador"

Substitua as escovas.Escovas gastas.

-Escolha um trabalho
com
selagem de
envelopes.

O trabalho actual não
tem
selagem de
envelopes.

"Especificações de
Envelopes
e de Inserção"

Certifique-se de que
o
envelope cumpre as
especificações.

O envelope não
cumpre
as
especificações.

-Sele um envelope
manualmente para
testar a
qualidade de adesão.

Má qualidade dos
envelopes.

-No menu de
supervisor,
altere as definições
de
envelopes.

A posição de
selagem
não está
correctamente
definida.
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Problemas na Alimentação de Envelopes

ReferênciaSoluçãoCausa possívelSintoma

"Colocar envelopes"Verifique e coloque
novamente, se
necessário.

Os envelopes não
estão correctamente
colocados no
depósito.

Existe uma
alimentação dupla de
envelopes.

"Colocar envelopes"Verifique as guias
laterais
e ajuste, se
necessário.

As guias laterais do
depósito de
envelopes estão
demasiado afastadas.

O envelope pára
enviesado.

"Colocar envelopes"Reabasteça o
depósito.

Depósito quase
vazio.

Os envelopes são
introduzidos de forma
irregular. "Colocar envelopes"Verifique as guias

laterais
e ajuste, se
necessário.

Guias laterais
demasiado
juntas.

"Especificações de
Envelopes
e de Inserção"

Verifique as
especificações
e troque os
envelopes,
se necessário.

O envelope não está
de acordo
com as
especificações.

A aba está enrugada
e, por vezes,
não aberta.

“Especificações de 
Envelopes
e de Inserção"

Armazene os
envelopes
de acordo com as
especificações.

A aba prende.

"Especificações de
Envelopes
e de Inserção"

Envelopes
armazenados ou
fabricados
de forma inadequada.

Aba enrolada.
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Problemas na alimentação dos documentos

ReferênciaSoluçãoCausa possívelSintoma

"Abastecer o
Tabuleiro do
Alimentador de
Documentos"

Reabasteça o
alimentador.

Alimentador vazio.Nenhum documento
introduzido.

"Ajustar as 
Guias Laterais do 
Alimentador de 
Documentos"

Ajuste as
guias laterais.

Guias laterais
demasiado
juntas.

"Colocar os 
Documentos"

Empurre a alavanca
para bloquear
o alimentador.

Os tabuleiros de
alimentação não
estão
bloqueados.

"Ajustar as 
Guias Laterais do 
Alimentador de 
Documentos"

Ajuste as guias
laterais.

As guias laterais
estão demasiado
afastadas.

Alimentação de
documentos
enviesados.

"Colocar os 
Documentos

Empurre a alavanca
para bloquear
o alimentador.

Os tabuleiros de
alimentação não
estão
bloqueados.

"Ajustar as
Guias Laterais do
Alimentador de
Documentos".

Ajuste as
guias laterais.

Guias laterais
demasiado
juntas.

Documentos
deslocados nos
tabuleiros de
alimentação.

"Colocar os 
Documentos"

Empurre a alavanca
para bloquear
o alimentador.

Os tabuleiros de
alimentação não
estão
bloqueados.

Limpe os cilindros do
alimentador.

Cilindros do
alimentador sujos.
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-Utilize a função de
correio diário para
processar
documentos
de tipos diferentes.

Alimentação de
documentos
de tipos diferentes.

São introduzidos dois
documentos
, mas o sistema
não
nota.

"Especificações dos
Documentos"

Verifique as
especificações de
documentos.

Os documentos não
estão de acordo com
as
especificações.

Problemas de Inserção

ReferênciaSoluçãoCausa possívelSintoma

"Colocar envelopes"Verifique os ajustes
de alimentação
de envelopes.
Coloque os
envelopes de forma
correcta
no depósito.

Envelopes
empilhados
em posição invertida
no depósito.

O sistema pára com
o envelope na
posição de inserção
(aba não
aberta).

"Especificações de
Envelopes
e de Inserção"

Armazene os
envelopes
de acordo com as
especificações.

A aba do envelope
prende.

"Especificações de
Envelopes
e de Inserção"

Troque os envelopes
de acordo com as
especificações.

Utilização de tipo de
envelope errado
(não conforme
as especificações ou
as
definições do
trabalho).

"Posição do
envelope"

Verifique a posição
de paragem dos
envelopes
e ajuste, se
necessário.

O envelope pára
demasiado cedo.

Colocam-se dedos
em cima do
envelope.
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-Certifique-se de que
o
tamanho dos
documentos e dos
anexos corresponde
às definições do
trabalho.

O documento inserido
é demasiado longo
ou
não está
correctamente
dobrado.

O sistema pára
durante a inserção
(obstrução no ponto
de
inserção).

"Especificações de
Envelopes
e de Inserção"

Verifique as
especificações
dos envelopes.

Boca do envelope
incorrecta.

-Elimine os
envelopes
defeituosos.

Envelope colado no
interior.

-Elimine os
envelopes
defeituosos.

A janela não está
colada
de forma adequada.

-Certifique-se de que
o
tamanho dos
documentos e dos
anexos corresponde
às definições do
trabalho.

O documento inserido
é demasiado grande.

O envelope nem
sempre é ejectado
da selagem.

"Posição dos
envelopes"

Verifique o ajuste da
posição de paragem
dos
envelopes.

O documento
não é inserido a uma
profundidade
suficiente.

"Manutenção
Efectuada pelo
Utilizador"

Limpe a área de
selagem.

Área de selagem
suja.

"Posição do
endereço"

Verifique a posição
do endereço.

A posição do
endereço não está
definida
correctamente.

Endereço
ilegível
na janela
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Especificações8

Especificações Técnicas

DS-40i, FPi 700, FD 6104, TSI-2.0s/TSI-2.5s, C400iModelo

Sistema de dobragem e insersor para utilização empresarial pequena.Tipo

1350 inserções por hora, consoante a aplicaçãoVelocidade
máx.
velocidade

100 - 240 VCA/50 - 60 Hz/1,3 - 0,6AConsumo de
energia

100-240 V CA: +6%/-10%
230 VCA: +10% / -10%

Tolerância de
tensão

100/115 Vca: T 5,0 A, 125 V.Fusível

Retardamento, corrente nominal de 5,0 Amps., 125 V

230 Vca: T 2,5 A H, 250 V.

Retardamento, corrente nominal de 2,5 Amps., elevada capacidade de
corte, 250 V.

RED (Diretiva relativa aos equipamentos de rádio) 2014/53/EU
Certificação FCC em conformidade com 47CFR, parte 15
Certificação CB em conformidade com a norma IEC 62368-1
I.T.E. (Information Technology Equipment) da Lista UL (Equipamento
de tecnologia de informação), em conformidade com a norma UL-IEC
62368-1, ficheiro E153801
Em conformidade com a norma NEN-EN-IEC 62368-1 e derivados.

Homologações

< 65 dBANível de ruído

10°C – 40°C (50°F – 104°F)Temperatura de
funcionamento

30%-80%Humidade
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Dimensões e peso

sem Tabuleiro de recolhacom Tabuleiro de recolha

540 mm (21,3 polegadas)680 mm (26,8 polegadas)Altura

420 mm (16,5 polegadas)420 mm (16,5 polegadas)Largura

658 mm (25,9 polegadas)793 mm (31,2 polegadas)Comprimento

37 kg (81,6 lb)37,9 kg (83,6 lb)Peso

Capacidade do depósito e do alimentador

100 envelopes (80 g/m² / 21 lb bond)Depósito de envelopes

100 folhas (80 g/m² / 21 lb bond) por
tabuleiro do alimentador

Tabuleiro do alimentador de documentos
1 e 2

100 RSFs/inserçõesRSF/Tabuleiro do alimentador de
RSF/anexos 3
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Especificações dos Documentos

mínimo 60 g/m² (16 lb bond)
máximo 120 g/m² (32 lb bond)

Qualidade do papel

Largura mínima: 142 mm (5.6")
Largura máxima: 225 mm (8.9")
Comprimento mínimo: 90 mm (3.5")
Comprimento máximo: 356 mm (14.0")

Tamanho do papel

Dobragem em V - 5 folhas (máx. 80 g/m² /
21 lb bond)
Dobragem em C - 3 folhas (máx. 80 g/m² /
21 lb bond)
Dobragem em duplo V - 2 folhas (máx. 80
g/m² / 21 lb bond)

Capacidade de dobragem

Envelopes RSF (Resposta sem franquia)
Comprimento máximo: 158 mm (6.22")

Tamanhos de anexos

RSF, mínimo: 75 g/m² (20 lb bond)
RSF, máximo: 120 g/m² (32 lb bond)
inserção, mínimo: 75 g/m² (20 lb bond)
inserção, máximo: 250 g/m² (67 lb bond)

Qualidade do anexo
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Especificações de Envelopes e de Inserção

Mínimo: 75 g/m² (20 lb bond)
Máximo: 120 g/m² (32 lb bond)

Qualidade do envelope

GFEDCBA

70 g/m290 mm*142 mm10 mm32 mm105 mm229 mmTamanho
mín

1,5 mmB-6 mmA-12
mm**

35 mm54 mm162 mm241 mmTamanho
máx.

3.5"5.6"0.40"1.3"4.1"9.0"Tamanho
mín.

0.06"B-0.24"A-0.47"**1.4"2.1"6.4"9.5"Tamanho
máx.

* No caso apenas de dobragem (não de inserção): altura > 120 mm/4.7". Se a opção
Tri-Fold for usada: height = 99 mm / 3.9".
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** Quando a inserção tem mais de 1 mm (0,04 polegadas): A-15 mm/A-0.6".

Comentários:

• As especificações de inserção máximas baseiam-se em folhas únicas. Quando são
processadas várias, é necessário mais espaço dentro do envelope, consoante a
aplicação.

• A especificação do equipamento de processamento do papel é frequentemente mais
larga do que a dos envelopes e documentos processados. A condição do material
processado limitará as condições ambientais especificadas.

• É recomendável que os materiais a processar sejam armazenados a uma temperatura
de 20°C (68°F) com um factor de humidade relativa de 50 %. Se se verificar uma
variação de temperatura entre o local de armazenamento e a área do correio, os
materiais deverão ser armazenados junto do sistema, no mínimo, 24 horas antes
da utilização.

• O papel autocopiativo pode causar o desgaste mais rápido das peças de borracha.
A borracha utilizada neste sistema apresenta a mais elevada resistência ao material
Wiggins Teape.
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Terminologia9

Descrição terminológica

DescriçãoTermo

O suporte de endereço é o documento que ostenta o endereço da
pessoa à qual se destina o conjunto de correio. O suporte de endereço
pode ser constituído por uma ou várias folhas, das quais pelo menos
a primeira deverá conter o endereço. O endereço deve manter-se visível
enquanto se acrescentam os anexos e se dobra o conjunto de
documentos. O tipo de dobragem e o envelope seleccionado devem
garantir que o endereço está visível entre a janela no envelope. Para
correio personalizado, existe sempre um suporte de endereço, desde
que a impressão do envelope não seja suportada. Normalmente, existe
um suporte de endereço.

Suporte de
endereço

Posição do endereço no suporte de endereço, medida a partir do canto
superior esquerdo. A posição do endereço é constituída por uma
coordenada horizontal x, uma coordenada vertical y, uma largura

horizontal l e uma altura vertical a.

Posição do
endereço

Envelope incluído em conjuntos de correio a enviar para efeitos de
resposta do destinatário.

Envelope RSF
(Resposta sem
franquia)
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Tipo de dobragem em que um conjunto de documentos é dobrado duas
vezes e as secções dobradas ficam uma por cima da outra. Esta
dobragem é ilustrada na figura abaixo. A posição de ambas as dobras
é ajustável.

Sinónimo: Dobragem de carta.

Dobragem em C

Capacidade de um sistema de inserção inserir manualmente conjuntos
de correio um a um no sistema, os quais são, em seguida, inseridos
num envelope. Em opção, em função das definições, poderão ser
adicionados anexos suplementares e o conjunto de correio poderá ser
dobrado. Esta função destina-se a pequenas quantidades de correio,
em que cada um pode ter uma composição diferente.

Correio Diário

Um documento é um dos componentes de um conjunto de correio. Um
documento pode ser constituído por uma ou várias folhas. Os
documentos podem dividir-se em suportes de endereço e anexos. Para
correio personalizado, existe sempre um suporte de endereço e um
número opcional de anexos.

Documento

O conjunto de documentos é o conjunto físico composto pelo suporte
de endereço e os anexos em produção no sistema de inserção. O
conjunto de documentos é concluído durante a produção e destina-se
a ser inserido no envelope. O número de anexos pode variar entre 0 e
o limite imposto pelo número de alimentadores disponíveis. Uma vez
inserido num envelope, o conjunto de documentos é designado conjunto
de correio.

Conjunto de
documentos

O Controlo de Alimentação Dupla é o sensor que mede a espessura 
de uma folha para verificar se o sistema de inserção recolhe 
acidentalmente um número de folhas superior ao suposto. Os sensores 
de DFC estão localizados nos alimentadores (detecção de folha dupla). 
Actualmente, os DFCs efectuam medições relativas, o que significa 
que precisam de um ciclo para determinar a espessura de uma folha. 
O comprimento do documento é igualmente medido, de modo a 
detectar folhas parcialmente sobrepostas.

Controlo de
Alimentação
Dupla (DFC)
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DescriçãoTermo

A dobragem em duplo V é um tipo de dobragem em que o documento
é dobrado ao meio primeiro, sendo o conjunto dobrado resultante

Dobragem em
duplo V

novamente dobrado ao meio. Esta dobragem é ilustrada na figura
abaixo. A posição de ambas as dobras é

ajustável.

Sinónimo: dobragem paralela dupla

O envelope é a embalagem de um conjunto de correio. Os envelopes
de janela são envelopes com uma secção transparente através da qual

Envelope

é possível ler o endereço no suporte de endereço. Além dos envelopes
de janela normais que fecham na parte superior, existem também
envelopes que fecham na parte inferior.

Situação em que a parte da frente de uma folha está voltada para baixo
quando colocada num alimentador de documentos.

Voltada para
baixo

Situação em que a parte da frente de uma folha está voltada para baixo
e o topo da folha está mais próximo da unidade de separação num
alimentador de documentos.

Voltada para
baixo e para a
frente

Situação em que a parte da frente de uma folha está voltada para baixo
e a parte inferior da folha está mais próxima da unidade de separação
num alimentador de documentos.

Voltada para
baixo e para
trás

Situação em que a parte da frente de uma folha está voltada para cima
quando colocada num alimentador de documentos.

Voltada para
cima

Situação em que a parte da frente de uma folha está voltada para cima
e o topo da folha está mais próximo da unidade de separação num
alimentador de documentos.

Voltada para
cima e para a
frente

Situação em que a parte da frente de uma folha está voltada para cima
e a parte inferior da folha está mais próxima da unidade de separação
num alimentador de documentos.

Voltada para
cima e para trás

Um alimentador é um módulo para a introdução de documentos no
sistema de inserção. O alimentador separa folha a folha os documentos
da pilha de documentos no tabuleiro do alimentador.

Alimentador
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A capacidade de colocar o mesmo tipo de documentos em dois
alimentadores, sendo que o sistema de inserção muda automaticamente
para o segundo alimentador quando o primeiro fica vazio e vice-versa.
Entretanto, o primeiro alimentador pode ser reabastecido, para que o
sistema de inserção possa continuar a funcionar sem ser necessário
parar para reabastecer os alimentadores.

Ligação de
alimentadores

Parte do alimentador que contém a pilha de documentos.Tabuleiro do
alimentador

• A acção de inserir um conjunto de documentos num envelope.
• Para clientes de língua inglesa, uma inserção é também um

documento pequeno que não se destina a ser dobrado,
normalmente um anexo.

Inserir

Um insersor é o módulo em que o conjunto de documentos é inserido
no envelope, o envelope é fechado e, se necessário, selado.

Insersor
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DescriçãoTermo

O sistema composto por todos os módulos que colaboram para executar
a função de inserção (acumulação do conjunto de documentos,
dobragem e inserção) e têm um ponto de controlo único.

Sistema de
inserção

Um trabalho é um conjunto efectivamente produzido de conjuntos de
correio com base numa determinada definição de trabalho, num
determinado momento e para um determinado fim. Consiste em:

Trabalho

• Definição do trabalho utilizada para a produção
• Informações sobre o tamanho do lote

O contador que regista o número de conjuntos de correio produzido
como parte de um trabalho específico.

Contador de
trabalhos

Consulte ligação de alimentadores.Ligação

A função de um sistema de inserção em que é recolhida mais do que
uma folha de um alimentador.

Alimentação
múltipla

A pessoa que utiliza o sistema de inserção.Utilizador

Técnico cuja função consiste em solucionar problemas dos sistemas
no terreno. Além de resolver problemas, os técnicos de assistência são
igualmente responsáveis pela manutenção preventiva.

Técnico de
assistência

Pessoa responsável pelo estado técnico do sistema. Normalmente, um
supervisor tem acesso às funções de programação, restritas para os
utilizadores normais.

Supervisor

Uma operação de teste destina-se a validar as definições do sistema
de inserção:

Operação de
teste

• Inspeccionar e ajustar a posição de paragem do envelope.
• Verificar as definições de dobragem para um conjunto.
• Verificar se o endereço está correctamente posicionado

relativamente à janela do envelope.

Contém uma pilha de papel para impressora ou insersor. Este papel é
fornecido ao sistema para processamento.

Tabuleiro
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Uma dobragem em V significa que o conjunto de documentos é dobrado
uma vez. A posição da dobra é ajustável. Esta dobragem é ilustrada
na figura abaixo:

Sinónimo: Dobragem única

Dobragem em V
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