
 

 
 

Tipo do 
Documento 

MANUAL 
MA.SGPTI.006 - Página 1 de 6 

Título do 
Documento 

Cadastro do Crachá e Utilização da Impressora 
com Retenção 

Emissão: 24/08/2020 Próxima revisão: 
24/08/2022 Versão: 1.0 

 

   
 

1. APRESENTAÇÃO 

O objetivo deste manual é demonstrar como efetuar o cadastro do crachá e utilização das 
impressoras com dispositivo de retenção de documentos. 

2. OBJETIVOS 

Demonstrar como efetuar o cadastro do crachá e utilização das impressoras com leitor de cartão. 

3. DESCRIÇÃO 

Para utilizar a impressora com leitor de crachá (retenção) será preciso fazer um rápido cadastro, 
conforme as instruções abaixo: 

 Na tela inicial será solicitado que você aproxime o crachá/cartão do leitor, que fica na lateral 
esquerda do painel da impressora: 

 

 Irá aparecer uma mensagem informando que o cartão não está cadastrado, pressione OK para 
continuar o cadastro: 
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 Na próxima tela será solicitado que informe seu usuário, o mesmo que você já utiliza para 
acessar os computadores, e sua senha: 

 

 Clique no campo Usuário, preencha com o seu login e clique em OK: 

 

 Depois clique no campo Senha, informe sua senha e clique em OK. Para alterar entre 
maiúscula ou minúscula basta clicar no A/a e para ativar/desativar o teclado numérico basta 
clicar em ABC: 
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 Após preencher o usuário e a senha pressione o botão LOGIN: 

 

 Será solicitado que aproxime o cartão do leitor, para confirmar o cadastro: 
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 O cartão será cadastrado e você poderá apertar o botão LOGIN, para logar na impressora: 

 

 Esta será a tela inicial após logar na impressora: 

 

 Ao clicar em MEUS DOCUMENTOS irão aparecer os documentos que você enviou para a 
impressora HEPEL-PR-MONO. Para imprimir ou excluir um documento basta selecioná-lo, 
clicando no nome do arquivo. Após isso o botão de exclusão e de impressão ficarão visíveis e 
você poderá imprimir ou excluir o arquivo selecionado: 
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 Caso deseje copiar ou digitalizar um documento basta clicar na tecla HOME, que irão 
aparecer os botões Copiar e Enviar: 

 

 O botão Copiar será utilizado quando for realizar cópias e o botão Enviar será utilizado 
quando for digitalizar para a pasta de rede. 

 Caso tenha dúvidas sobre a digitalização e a cópia consulte o MA_SGPTI_005, que 
demonstra como utilizar as multifuncionais Kyocera.  

 

 

 

 

 

 

http://novo.heufpel.com.br/wp-content/uploads/sites/5/2020/08/MA_SGPTI_005_Utiliza%C3%A7%C3%A3oMultifuncionaisKyocera.pdf
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