
Acerca deste manual
Termos utilizados neste documento
Neste manual são utilizados os termos abaixo.
Nota

●● Indica uma informação importante sobre as operações. Leia as secções com esta marca.
Memo

●● Indica uma informação adicional sobre as operações. Deve ler as secções com esta marca.
Referência

●● Indica onde procurar se desejar obter informações mais detalhadas ou informações relacionadas.

AVISO
●● Um aviso fornece informação adicional que, se ignorada, pode provocar o risco de ferimentos.

ATENÇÃO
●● Uma chamada de atenção fornece informação adicional que, se ignorada, pode danificar ou provocar o mau
funcionamento do equipamento.

Termos utilizados neste documento
Neste manual são utilizados os símbolos abaixo.
Símbolos
[

]

"

"

Botão/tecla <

Descrição

>

>
A sua Im pressora

●● Indica nomes de menus do visor.
●● Indica nomes de menus, janelas e caixas de diálogo do computador.
●● Indica mensagens e texto introduzido no ecrã.
●● Indica nomes de ficheiros do computador.
●● Indica títulos de referência.
Indica um botão do equipamento no painel de controlo ou uma tecla do teclado do
computador.
Indica como alterar o item pretendido no menu da impressora ou no computador.
Indica uma impressora que deseja utilizar ou seleccionar.
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Notações utilizadas neste manual
Se não existir uma descrição especial, o Windows 7 é utilizado como Windows, Mac OS X 10.8 é
utilizado como Mac OS X e B731 é utilizada como impressora, nos exemplos deste documento.
Dependendo do modelo ou do SO, a descrição neste documento pode ser diferente.
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1. Funções de Impressão Úteis

1


Descrição das Funções de Impressão
PCL, PS e XPS são os 3 controladores de
impressora para o Windows e PS é o controlador
para o Mac OS X.

Item
 Orientação
(Orientation)
 Impressão na
frente e verso
(2-Sided Printing
(Duplex))
 Definições do
controlador
(Driver Setting)
 Pré-visualização
(Preview)
 Acerca de (About)

As funções de impressão variam em função do
controlador.

Para Controlador de Impressora
Windows PCL
Separador [Configuração (Setup)]

 Predefinição
(Default)














Item
 Size (Size)
 Origem (Source)
 Weight (Weight)

 Modo de
Finalização
(Finishing Mode)



Descrição
Selecciona um tamanho de
papel do documento.
Selecciona um tabuleiro de
papel
Selecciona a gramagem e
o tipo de papel que deseja
utilizar.
Contém opções para a
impressão de folhetos e
posters e utiliza-se para
controlar a disposição do
documento no papel.
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Descrição
Selecciona um tamanho de
papel do documento.
Define a impressão frente e
verso.

Guarda as definições
que foram efectuadas no
controlador.
Mostra a imagem de
impressão.
Mostra a versão do
controlador de impressora.
Repõe as definições do
controlador de impressora
nos valores predefinidos
apenas deste separador.

Funções de Impressão Úteis

Este capítulo explica as operações de impressão avançadas.

Descrição das Funções de Impressão

1

Separador [Opções de tarefa (Job Options)]

Funções de Impressão Úteis



Separador [Imagem (Image)]























Item



Descrição

 Qualidade
(Quality)

Controla a resolução da
impressora.

 Economia de
toner (Toner
Saving)

Poupa toner reduzindo a
densidade de impressão e
impressões.

 Tipo de trabalho
(Job Type)

Selecciona o tipo de trabalho.

 Escala (Scale)

Define um rácio de ampliação
ou redução da imagem
impressa.

 Modo de
impressão (Print
Mode)

Controla como os dados são
enviados para a impressora.

 Marcas de água
(Watermarks)

Define a impressão de marcas
de água.

 Sobreposiçõe
(Overlays)

Define a impressão de
sobreposições.

 Tipos de letra
(Fonts)

Executa definições
relacionadas com tipos de letra
True Type e tipos de letra da
impressora.

 Avançadas
(Advanced)

Define as definições
avançadas.

 Predefinição
(Default)

Repõe as definições do
controlador de impressora nos
valores predefinidos apenas
deste separador.

Item
 Desactivar a
Impressão
a Cinzentos
(Disable
grayscale
printing)
 Luminosidade
(Brightness)
 Contraste
(Contrast)
 Predefinição
(Default)
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Descrição
Imprime um documento a
preto e branco mas não em
escala de cinzentos.

Especifica o Brilho dos
resultados da impressão.
Especifica o Contraste dos
resultados da impressão.
Repõe as definições do
controlador de impressora nos
valores predefinidos apenas
deste separador.

Descrição das Funções de Impressão

Separador [Papel/qualidade (Paper/Quality)]

Para Controlador de
Impressora Windows PS












Item

Item
 Orientação
(Orientation)
 Imprimir nos
dois lados (Print
on Both Sides)
 Ordem das
Páginas (Page
Order)
 Formato de
página (Page
Format)
 Pré-visualização
(Preview)
 Avançadas
(Advanced)

 Seleção de
tabuleiro (Tray
Selection)
 Avançadas
(Advanced)

Descrição
Selecciona um tamanho de
papel do documento.
Define a impressão frente e
verso.
Selecciona a ordem das
páginas do documento.
Define a impressão de folhetos
e o número de páginas a
imprimir numa folha de papel.
Mostra a imagem de
impressão.
Define as definições
avançadas.
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Descrição
Selecciona um tabuleiro de
papel.
Define as definições
avançadas.

Funções de Impressão Úteis

Separador [Esquema (Layout)]

1

Descrição das Funções de Impressão

1

Separador [Opções de tarefa (Job Options)]



Windows XPS Printer Driver
Separador [Setup]



Funções de Impressão Úteis


























Item
Item
 Qualidade
(Quality)
 Economia de
toner (Toner
Saving)
 Tipo de trabalho
(Job Type)
 Ajustar à página
(Fit to Page)
 Marcas de água
(Watermarks)
 Sobreposições
(Overlays)
 Avançadas
(Advanced)
 Acerca de
(About)
 Predefinição
(Default)



 Media

Descrição
Controla a resolução da
impressora.
Poupa toner reduzindo a
densidade de impressão e
impressões.
Selecciona um tipo de trabalho
de impressão e o número de
cópias a imprimir.
Imprime um documento
ajustando ao diferente
tamanho do papel.
Define a impressão de marcas
de água.
Define a impressão de
sobreposições.
Define as definições
avançadas.
Define as definições
avançadas. Mostra a versão do
controlador de impressora.
Repõe as definições do
controlador de impressora nos
valores predefinidos apenas
deste separador.

 Finishing Mode

 Orientation
 2-Sided Printing
(Duplex)
 Driver Settings

 About
 Default

 Preview
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Descrição
Selecciona o tamanho e a
gramagem do papel bem
como o tabuleiro que será
utilizado para o documento.
Contém opções para a
impressão de folhetos e
posters e utiliza-se para
controlar a disposição do
documento no papel.
Selecciona um tamanho de
papel do documento.
Define a impressão frente e
verso.
Guarda as definições
que foram efectuadas no
controlador.
Mostra a versão do
controlador de impressora.
Repõe as definições do
controlador de impressora
nos valores predefinidos
apenas deste separador.
Mostra a imagem de
impressão.

Descrição das Funções de Impressão

Separador [Job Options]



Mac OS X PS Printer Driver









Item
 Print Quality
 Skip blank pages

 Job Settings
 Scale

 Watermarks
 Default

Item

Descrição
Controla a resolução da
impressora.
Activa a impressão do
documento com salto das
páginas em branco.
Selecciona o número de
cópias, etc. a imprimir.
Define um rácio de ampliação
ou redução da imagem
impressa.
Define a impressão de
marcas de água.
Repõe as definições do
controlador de impressora
nos valores predefinidos
apenas deste separador.

 Definições
(Feature Sets)
 Opções (Options)

Descrição
Define as diversas funções.
Define as opções
relacionadas com a função
seleccionada.

Painel [Alimentação Papel (Paper Feed)]





Item
 Todas as páginas
de (All Pages
From)

Descrição

Selecciona um tabuleiro de
papel.
Se escolher [Seleção
automática], a impressora
selecciona automaticamente
um tabuleiro da impressora
que contenha o tamanho de
papel correcto.
 Primeira página de Seleccione esta opção
(First Page From) sempre que desejar imprimir
a primeira página a partir do
tabuleiro especificado.
Seleccione esta opção
 Restantes de
(Remaining From) sempre que desejar imprimir
as páginas restantes a partir
do tabuleiro especificado.
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Funções de Impressão Úteis

Painel [Funções da Impressora (Printer
Features)]



1

Descrição das Funções de Impressão

1

Painel [Cover Page (Cover Page)]

Painel [Gestão do papel (Paper Handling)]

Funções de Impressão Úteis











Item
 Imprimir folha de
rosto (Print Cover
Page)
 Cover Page Type
(Cover Page Type)
 Dados de
facturação (Billing
Info)

Descrição

Item

Define a cadeia de caracteres
para a impressão da capa.
Esta função não está
disponível.















 Páginas por folha
(Pages per Sheet)
 Direcção (Layout
Direction)

 Margem (Border)

 Frente e verso
(Two-Sided)
 Inverter
orientação da
página (Reverse
page orientation)
 Virar
horizontalmente
(Flip horizontally)

Descrição
Selecciona o número de
cópias a imprimir numa folha
de papel.
Selecciona o esquema de
impressão quando imprime
várias páginas numa folha de
papel.
Selecciona o limite quando
imprime várias páginas numa
folha de papel.
Seleccione esta opção para
a impressão duplex (frente e
verso).
Seleccione esta opção se
desejar inverter a orientação
da página.

Descrição

 Intercalar páginas
(Collate pages)

Painel [Esquema (Layout)]

Item




Painel

Define a impressão da capa.






Seleccione esta opção
quando os dados a serem
intercalados têm de ser
criados no seu computador.
Páginas a Imprimir Selecciona as páginas a
(Pages to Print)
imprimir.
Ordem das
Selecciona a ordem das
Páginas (Page
páginas a imprimir.
Order)
Ajustar ao
Seleccione esta opção se
tamanho do papel desejar ajustar a impressão
(Scale to fit paper ao tamanho do papel.
size)
Dependendo da definição,
a imagem de impressão
pode não ser impressa
correctamente.
Seleccione esta opção se
Tamanho do
papel a usar
desejar ampliar ou reduzir
(Destination Paper o tamanho da imagem de
Size)
maneira a ajustar-se ao
tamanho do papel.
Reduzir apenas
Seleccione esta opção se
(Scale down only) desejar reduzir o tamanho
da imagem de maneira a
ajustar-se ao tamanho do
papel.

[Correspondência de cores (Color Matching)]



Item
 ColorSync
(ColorSync)
 Na impressora
(In printer)
 Profile (Profile)

Seleccione esta opção se
desejar rodar as páginas
horizontalmente.
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Descrição
Define as funções ColorSync.
Efectua a correspondência de
cores na impressora.
Selecciona o perfil.

Descrição das Funções de Impressão

Painel [Níveis (Supply Levels)]

1
Funções de Impressão Úteis



Item
 Consumíveis
(Consumables)

Descrição
Mostra o estado dos
consumíveis.

Painel [Resumo (Summary)]



Item
 Definições
(Settings)

Descrição
Mostra a lista das definições
de cada funções. Clique em
para ver os detalhes.

Referência

●● Para mais informações sobre as opções de configuração
do controlador de impressora, consulte a ajuda online.
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Imprimir com várias funções

Imprimir com várias funções
1 
operador. Se as imprimir uma vez, vá para os
procedimentos de impressão através do controlador
de impressora.

Memo

Funções de Impressão Úteis

●● Esta secção explica a utilização de Windows Note pad
ou Text Edit para Mac OS X. Dependendo da aplicação
utilizada ou do controlador da impressora, a descrição
poderá ser diferente.

Imprimir em Envelopes
Pode imprimir envelopes alterando a definição
do tamanho de papel e utilizando o tabuleiro
multiusos e o empilhador com frente para cima.
Defina o tamanho do papel do tabuleiro
multiusos no painel do operador e depois
configure as definições de impressão, incluindo
as do tamanho de papel e do tabuleiro de papel
no controlador da impressora.

3

Prima a tecla <Fn> no painel do
operador.

4

Prima as teclas <9>, <0> e
depois prima o botão <ENTER
(INTRODUZIR)>.

5

Prima o botão de deslocamento para
seleccionar [Envelope*] e depois prima
o botão <ENTER (INTRODUZIR)>.
*Seleccione um tipo de envelope.

Nota

●● Depois da impressão podem aparecer dobras ou
deformações. Certifique-se de que não há problemas
fazendo uma impressão de teste.
●● Ao colocar envelopes no tabuleiro multiusos, coloque-os
virados para cima com a orientação indicada abaixo.
--Os envelopes dos tipos C-5, C6, DL, Com-9, Com-10 e
Monarch são carregados com a aleta dobrada, com a
orientação indicada na figura abaixo.

6

Prima o botão <ON LINE (ONLINE)>
para sair do modo de menus.

7

Abra o ficheiro que pretende imprimir no
computador.

8

Configure o tamanho, a origem e a
orientação do papel no controlador da
impressora e, em seguida, comece a
imprimir.

Para o controlador de impressora
Windows PCL/XPS
1

No menu [Ficheiro], seleccione
[Imprimir].

2

Clique em [Preferências].

3

No separador [Configuração],
seleccione [Envelope*] em [Size].

Com10, Com-9, Monarch,
DL, C5, C6
Memo

●● Quando imprimir envelopes, não seleccione a impressão
duplex.

* Seleccione um tipo de envelope.

Referência

●● Para informações sobre os envelopes que pode utilizar,
consulte o Manual do utilizador (Configuração).
●● Também pode imprimir envelopes com a impressão
manual. Para informações sobre a impressão manual,
consulte "Impressão Manual" P.23.

1

Coloque papel no tabuleiro multiusos.

4

Seleccione [Alimentador frontal] em
[Origem].

5

Seleccione uma orientação em
[Orientação].
-- Seleccione [Vertical] se estiver a utilizar
envelopes de abertura lateral.

Referência

●● Consulte a secção "Colocação de papel" no Manual do
utilizador (Configuração).

2

Abra o empilhador com frente para
cima existente na parte de trás da
impressora.

-- Seleccione [Horizontal] se estiver a
utilizar envelopes de abertura superior.

6

Memo

●● Se imprimir sempre em envelopes a partir do
tabuleiro multiusos, registe o papel no painel do
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Se necessário, configure outras
definições e depois inicie a impressão.

Imprimir com várias funções

Windows PS Printer Driver

[Opções de tarefa] definida no painel
[Funções da Impressora].

No menu [Ficheiro], seleccione
[Imprimir].

2

Clique em [Preferências].

4

3

No separador [Esquema], seleccione a
orientação em [Orientação].

No menu [Arquivo], seleccione
[Imprimir].

5

Seleccione [Alimentação Papel] no
painel de menus.

6

Seleccione [Todos] e, em seguida,
seleccione [Tabuleiro Multiusos].

7

Se necessário, configure outras
definições e depois inicie a impressão.

-- Seleccione [Vertical] se estiver a utilizar
envelopes de abertura lateral.
-- Seleccione [Horizontal] se estiver a
utilizar envelopes de abertura superior.
Clique em [Avançadas] e seleccione
[Rodar] para [Page Rotate] no ecrã de
opções avançadas.

4

Seleccione o separador [Papel/
qualidade].

5

Seleccione [Multi-Purpose Tray] em
[Origem].

6

Clique em [Avançadas].

7

Clique em [Tamanho do Papel]
e seleccione [Envelope*] na lista
pendente.

Memo

●● Se a caixa de diálogo de impressão não tiver as opções
que esperava ver, clique no botão [Mostrar Detalhes] na
parte de baixo da caixa de diálogo.

* Seleccione um tipo de envelope.

8

Clique em [OK].

9

Se necessário, configure outras
definições e depois inicie a impressão.

Mac OS X PS Printer Driver
1

No menu [Arquivo], seleccione
[Configurar Página].

2

Seleccione [Envelope*] em [Tamanho
do Papel].
* Seleccione um tipo de envelope.

3

Seleccione uma orientação em
[Orientação] e depois clique em [OK].
-- Seleccione [Vertical] para os envelopes
com abertura lateral e a caixa de
verificação [Page Rotate] na função
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Funções de Impressão Úteis

-- Seleccione [Horizontal] se estiver a
utilizar envelopes de abertura superior.

1

1

Imprimir com várias funções

1

Imprimir em Etiquetas

Funções de Impressão Úteis

Pode imprimir em etiquetas alterando a definição
do tipo de suporte e utilizando o tabuleiro
multiusos e o empilhador com frente para cima.
Defina o tamanho e o tipo do papel para o
tabuleiro multiusos no painel do operador.
Depois, configure as definições de impressão
incluindo o tamanho do papel e o tabuleiro
respectivo com o controlador de impressora.

8

Prima o botão de deslocamento para
seleccionar [Etiquetas] e depois prima
o botão <ENTER (INTRODUZIR)>.

9

Prima o botão <ON LINE (ONLINE)>
para sair do modo de menus.

10 Abra o ficheiro que pretende imprimir no
computador.

11 Configure o tamanho do papel e o

tabuleiro no controlador da impressora.

Memo

●● Quando imprimir etiquetas, não seleccione a impressão
duplex.

Para o controlador de impressora
Windows PCL/XPS

Referência

●● Para informações sobre as etiquetas disponíveis, consulte
o Manual do utilizador (Avançado).
●● Também pode imprimir etiquetas com a impressão
manual. Para informações sobre a impressão manual,
consulte "Impressão Manual" P.23.

1

Coloque papel no tabuleiro multiusos.
Referência

1

No menu [Ficheiro], seleccione
[Imprimir].

2

Clique em [Preferências].

3

No separador [Configuração],
seleccione o tamanho de papel de uma
etiqueta em [Size].

4

Seleccione [Alimentador frontal] em
[Origem].

5

Se necessário, configure outras
definições e depois inicie a impressão.

●● Consulte a secção "Colocação de papel" no Manual do
utilizador (Configuração).

2

Abra o empilhador com frente para
cima existente na parte de trás da
impressora.
Memo

●● Se imprimir sempre em etiquetas a partir do
tabuleiro multiusos, registe o papel no painel do
operador.
●● Se as imprimir uma vez, vá para os procedimentos
de impressão através do controlador de impressora.
●● Se a impressora estiver no modo de poupança de
energia, prima o botão <POWER SAVE (POUPANÇA
ENERGIA)> para a reactivar a partir desse modo.

3

Prima a tecla <Fn>.

4

Introduza <9> e <0> utilizando o
teclado de dez teclas e prima o botão
<ENTER (INTRODUZIR)>.

5

Prima o botão de deslocamento para
seleccionar o tamanho de papel de
uma etiqueta e depois prima o botão
<ENTER (INTRODUZIR)>.

6

Prima o botão <BACK (ANTERIOR)> e
verifique se aparece [Config. Tab. MP].

7

Prima o botão de deslocamento
para seleccionar [Tipo de suporte]
e depois prima o botão <ENTER
(INTRODUZIR)>.

Windows PS Printer Driver
1

No menu [Ficheiro], seleccione
[Imprimir].

2

Clique em [Preferências].

3

Seleccione o separador [Papel/
qualidade].

4

Seleccione [Multi-Purpose Tray] em
[Origem de papel].

5

Clique em [Avançadas].

6

Clique em [Tamanho do Papel] e, em
seguida, seleccione o tamanho de papel
de uma etiqueta na lista pendente.

7

Clique em [OK].

8

Se necessário, configure outras
definições e depois inicie a impressão.
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Mac OS X PS Printer Driver
1

No menu [Arquivo], seleccione
[Configurar Página].

Pode registar um tamanho de papel
personalizado no controlador da impressora para
que possa imprimir em papéis de tamanhos não
padronizados como bandeiras.

Seleccione o tamanho de papel de uma
etiqueta em [Tamanho do Papel] e
clique em [OK].

3

Seleccione [Imprimir] no menu
[Arquivo].

4

Seleccione [Alimentação Papel] no
painel de menus.

5

Seleccione [Todas as páginas de] e
depois [Bandeja multiuso].

6

Se necessário, configure outras
definições e depois inicie a impressão.

●● Gama de tamanhos personalizados que pode
definir
Largura: 76,2 to 216 mm
Comprimento: 127 to 1321 mm
Os tamanhos de papel que pode colocar diferem
em função do tabuleiro.
Nota

●● Registe o tamanho de papel como vertical e coloque o
papel com a orientação vertical.
●● No caso de faixas com um comprimento superior a 356
mm, utilize o empilhador com frente para cima.
●● Esta função pode não estar disponível em algumas
aplicações.

Memo

●● Se a caixa de diálogo de impressão não tiver as opções
que esperava ver, clique no botão [Mostrar Detalhes] na
parte de baixo da caixa de diálogo.

●● Se o comprimento de papel exceder 356 mm, não é
possível garantir a qualidade de impressão.
●● Se o papel for tão comprido que saia dos suportes de
papel do tabuleiro multiusos, segure-o com a mão.
●● Se utilizar o tabuleiro 1 ou 2/3/4, seleccione o
botão <ENTER (INTRODUZIR)> no painel do
operador>[Menus]>
[Config. do Tabuleiro]>[Configuração (utilizando
tabuleiro)]> [Tamanho do Papel]>[Personalizado]
antes de efectuar o procedimento descrito a seguir.
●● Se as imagens não forem impressas correctamente num
papel com um tamanho grande, a selecção de [Normal
(600x600)] para [Qualidade de Impressão], para a
imagem do controlador de impressora PS pode permitir
uma impressão correcta.
●● A utilização de papel com uma largura inferior a 100
mm não é recomendada. Se o fizer, pode provocar
encravamentos de papel.
Referência

●● Para informações sobre os tamanhos de papel que
pode colocar em cada tabuleiro ou utilizar na impressão
duplex (frente e verso), consulte o Manual do utilizador
(Configuração).
●● A opção [Bandeja automática Alterar] está activada
por predefinição de fábrica. Se o tabuleiro ficar sem
papel durante a impressão, a impressora começa
automaticamente a alimentação de papel a partir de
outro tabuleiro. Se pretender utilizar papel personalizado
apenas de um determinado tabuleiro, desactive a
mudança de tabuleiro automática. Para informações sobre
a mudança automática de tabuleiro, consulte "Mudança
Automática de Tabuleiro" P.34.
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1
Funções de Impressão Úteis

2

Imprimir em Papel de
Tamanho Personalizado

Imprimir com várias funções

1

 Especificar Tamanhos
Personalizados

Funções de Impressão Úteis

Para carregar o tamanho de papel personalizado,
tem de registar a largura e o comprimento do
mesmo antes de imprimir. A gama de tamanhos
que é possível definir varia de acordo com o
tabuleiro de papel.
Tabuleiro

Gama de tamanhos
disponíveis

Largura:
148 a 216 mm (5,8 a 8,5 polegadas)
Comprimento:
210 a 356 mm (8,3 a 14 polegadas)
Tabuleiro
Largura:
2/3/4 (opção) 148 a 216 mm (5,8 a 8,5 polegadas)
Comprimento:
210 a 356 mm (8,3 a 14 polegadas)
Tabuleiro
Largura:
Multiusos
76,2 a 216 mm (3,0 a 8,5
polegadas)
Comprimento:
127 a 1321 mm (5 a 52 polegadas)

7

Prima o botão <BACK (ANTERIOR)>.

8

Prima o botão de deslocamento
para seleccionar [Dimensão X]
e depois prima o botão <ENTER
(INTRODUZIR)>.

9

Introduza o valor da largura do papel
utilizando o teclado de dez teclas
e depois prima o botão <ENTER
(INTRODUZIR)>.

Tabuleiro1

10 Prima o botão <BACK (ANTERIOR)>.
11 Prima o botão de deslocamento

para seleccionar [Dimensão Y]
e depois prima o botão <ENTER
(INTRODUZIR)>.

12 Introduza o valor do comprimento

do papel utilizando o teclado de dez
teclas e depois prima o botão <ENTER
(INTRODUZIR)>.

Nota

●● Só pode configurar a definição [Personalizado]
se [Tamanho do Papel] estiver definido para
[Personalizado].

13 Prima o botão <ON LINE (ONLINE)>
para sair do modo de menus.

●● A gama de tamanhos disponíveis para a impressão duplex
é igual à gama disponível para o tabuleiro 2.

1
2

Prima o botão <ENTER (INTRODUZIR)>
no painel do operador.
Prima várias vezes o botão de
deslocamento para seleccionar
[Menus] e prima o botão <ENTER
(INTRODUZIR)>.

3

Verifique se a opção [Config. do
Tabuleiro] está seleccionada e prima o
botão <ENTER (INTRODUZIR)>.

4

Prima várias vezes o botão de
deslocamento para seleccionar
[Configuração (nome do tabuleiro)]
relativa ao tabuleiro de papel que está a
utilizar e depois prima o botão <ENTER
(INTRODUZIR)>.

5

Verifique se a opção [Tamanho do
Papel] está seleccionada e prima o
botão <ENTER (INTRODUZIR)>.

6

Prima várias vezes o botão de
deslocamento , para seleccionar
[Personalizado] e depois prima o botão
<ENTER (INTRODUZIR)>.

Para Controlador de Impressora
Windows PCL
1

Clique em [Iniciar] e seleccione
[Dispositivos e Impressoras].

2

Clique com o botão direito no ícone A
Sua Im pressora e seleccione o tipo de
controlador que deseja especificar em
[Preferências de impressão].
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3

b

No separador [Configuração (Setup)],
clique em [Opções de Alimentação de
papel... (Paper Feed Options...)].

Introduza as dimensões respectivas
nas caixas [Largura (Width)] e
[Comprimento (Length)].

1
Funções de Impressão Úteis

6

Clique em [Adicionar (Add)]
para guardar o tamanho do papel
personalizado na lista e depois clique em
[OK (OK)].
Pode guardar até 32 tamanhos personalizados.

4

Clique em [Tamanho Personalizado...
(Custom Size...)].

7

Prima [OK] até a caixa de diálogo
[Preferências de impressão] se
fechar.

8

Abra o ficheiro que pretende imprimir a
partir da aplicação.

9

Seleccione o tamanho de papel registado
no controlador da impressora e inicie
a impressão na caixa de diálogo
respectiva.
Referência

●● Para saber como seleccionar o papel com o controlador
da impressora, consulte o Manual do Utilizador
(Configuração).

5

Introduza um nome e as dimensões.

a

Introduza um nome para o novo
tamanho na caixa [Nome (Name)].
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1

Para Controlador de Impressora
Windows PS

Funções de Impressão Úteis

1

Clique em [Iniciar] e seleccione
[Dispositivos e Impressoras].

2

Clique com o botão direito no ícone A
Sua Im pressora e seleccione o tipo de
controlador que deseja especificar em
[Preferências de impressão].

3

No separador [Esquema (Layout)],
clique em [Avançadas (Advanced)].

5

Introduza as dimensões respectivas nas
caixas [Largura (Width)] and [Altura
(Height)] e prima [OK (OK)].

Nota

●● A opção [Desvio para Direcção Alimentador de
Papel] não está disponível.

4

Clique em [Tamanho do Papel (Paper
Size)] e seleccione [Tamanho de
página personalizada PostScript
(PostScript Custom Page Size)] na lista
pendente.

6

Prima [OK (OK)] até a caixa de diálogo
[Preferências de impressão] se
fechar.

7

Abra o ficheiro que pretende imprimir a
partir da aplicação.

8

No controlador de impressora, seleccione
[Tamanho de página personalizada
PostScript] como tamanho de papel e
inicie a impressão.
Referência

●● Para saber como seleccionar o papel com o controlador
da impressora, consulte o Manual do Utilizador
(Configuração).
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Para Controlador de Impressora
Windows XPS
Clique em [Iniciar] e seleccione
[Dispositivos e Impressoras].

2

Clique num ícone de impressora em
[Impressoras e Faxes] e depois clique
em [Propriedades do servidor de
impressão] na barra de cima.

3

No separador [Forms], seleccione a
caixa de verificação [Create a new
form].

4

Introduza um nome e as dimensões.

5

a

Introduza um nome para o novo
tamanho na caixa [Name].

b

Introduza as dimensões respectivas
nas caixas [Width] e [Length].

Abra o ficheiro que pretende imprimir a
partir da aplicação.

7

Seleccione o tamanho de papel registado
e inicie a impressão com o controlador
da impressora.
Referência

●● Para saber como seleccionar o papel com o controlador
da impressora, consulte o Manual do Utilizador
(Configuração).

Clique em [OK].
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1

6

Imprimir com várias funções

1

Para Controlador de Impressora Mac
OS X PS

5

Clique duas vezes em [Sem título
(Untitled)] e introduza um nome para o
tamanho do papel personalizado.

6

Introduza as dimensões nas caixas
[Largura (Width)] e [Altura (Height)].

7

Clique em [OK (OK)].

8

Clique em [OK].

9

No menu [Arquivo], seleccione
[Imprimir].

Nota

Funções de Impressão Úteis

●● No controlador de impressora Mac OS X PS, é possível
definir um tamanho de papel fora da gama disponível.
No entanto, a imagem não será impressa correctamente;
por isso defina um tamanho de papel dentro da gama
disponível.

1

Abra o ficheiro que pretende imprimir.

2

No menu [Arquivo], seleccione
[Configurar Página].

3

Seleccione [Gerir tamanhos
personalizados (Manage Custom
Sizes)] de [Tamanho do Papel (Paper
Size)].

4

Clique em [+] para adicionar um
item à lista de tamanhos de papel
personalizado.

10 Se necessário, configure outras

definições e depois inicie a impressão.

Memo

●● Se a caixa de diálogo de impressão não tiver as opções
que esperava ver, clique no botão [Mostrar detalhes] na
parte de baixo da caixa de diálogo.
Referência

●● Para saber como seleccionar o papel com o controlador
da impressora, consulte o Manual do Utilizador
(Configuração).
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Windows PS Printer Driver

Impressão Manual

Sempre que uma folha for impressa, aparece a
mensagem "Install Paper MPTray %MEDIA_
SIZE% Press ONLINE Button". Prima o
botão <ON LINE (ONLINE)> para continuar a
imprimir.

1

Coloque papel no tabuleiro multiusos.
Referência

●● Consulte a secção "Colocação de papel" no Manual do
utilizador (Configuração).

2

Abra o ficheiro que pretende imprimir.

3

Configure as definições de impressão
manual no controlador de impressora e
inicie a impressão.

Para o controlador de impressora
Windows PCL/XPS
1

No menu [Ficheiro], seleccione
[Imprimir].

2

Clique em [Preferências].

3

No separador [Configuração],
seleccione [Alimentador frontal] em
[Origem].

4

Clique em [Opções de Alimentação de
papel...].

5

Seleccione a caixa de verificação
[Utilizar tabuleiro MP como
alimentação manual] e depois clique
em [OK].

6

Se necessário, configure outras
definições e depois inicie a impressão.

7

Se aparecer uma mensagem no painel
do operador solicitando que coloque
papel no tabuleiro multiusos, prima o
botão <ON LINE (ONLINE)>.

1

No menu [Ficheiro], seleccione
[Imprimir].

2

Clique em [Preferências].

3

Seleccione o separador [Papel/
qualidade].

4

Seleccione [Multi-Purpose Tray] em
[Origem de papel].

5

Clique em [Avançadas].

6

Clique em [Multipurpose tray is
handled as manual feed] na lista
pendente e seleccione [Sim].

7

Clique em [OK].

8

Se necessário, configure outras
definições e depois inicie a impressão na
caixa de diálogo.

9

Se aparecer uma mensagem no painel
de controlo solicitando que coloque
papel no tabuleiro multiusos, prima o
botão <ON LINE (ONLINE)>.
Se imprimir um documento com muitas páginas,
aparece a mesma mensagem sempre que uma
página for impressa.

Se imprimir um documento com muitas páginas,
aparece a mesma mensagem sempre que uma
página for impressa.
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Funções de Impressão Úteis

Pode imprimir um documento colocando
manualmente o papel no tabuleiro multiusos. A
impressora imprime uma folha de papel de cada
vez.

1

Imprimir com várias funções

1

Mac OS X PS Printer Driver

Funções de Impressão Úteis

1

No menu [Arquivo], seleccione
[Imprimir].

2

Seleccione [Alimentação Papel] no
painel de menus.

3

Seleccione [Todas as páginas de] e
depois [Bandeja multiuso].

4

Seleccione [Funções da Impressora]
no painel de menus.

5

Seleccione [Inserir Opções] em
[Definições].

6

Combinar Várias Páginas numa Folha de
Papel (Impressão de Várias Páginas)
Pode imprimir várias páginas de um documento
num lado de uma folha de papel.

Se necessário, configure outras
definições e depois inicie a impressão.

8

Se aparecer uma mensagem no painel
do operador solicitando que coloque
papel no tabuleiro multiusos, prima o
botão <ON LINE (ONLINE)>.

2

3

4

Nota

●● Esta função reduz a escala do tamanho da página do
documento para impressão. O centro da imagem impressa
pode não ficar no centro do papel.

Seleccione a caixa de verificação
[Multipurpose tray is handled as
manual feed].

7

1

●● Esta função pode não estar disponível em algumas
aplicações.

Para o controlador de impressora
Windows PCL/XPS

Se imprimir um documento com muitas páginas,
aparece a mesma mensagem sempre que uma
página for impressa.
Memo

●● Se a caixa de diálogo de impressão não tiver as opções
que esperava ver, clique no botão [Mostrar Detalhes] na
parte de baixo da caixa de diálogo.

1

Abra o ficheiro que pretende imprimir.

2

No menu [Ficheiro], seleccione
[Imprimir].

3

Clique em [Preferências].

4

No separador [Configuração],
seleccione o número de páginas que
deseja imprimir em cada folha em
[Modo de Finalização].

5

Clique em [Opções].

6

Especifique as definições para [Pages
per sheet], [Limites de página],
[Esquema de página] e [Margem
de encadernação] e depois clique em
[OK].

7

Se necessário, configure outras
definições e depois inicie a impressão.
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Mac OS X PS Printer Driver

1

Abra o ficheiro que pretende imprimir.

1

Abra o ficheiro que pretende imprimir.

2

No menu [Ficheiro], seleccione
[Imprimir].

2

No menu [Arquivo], seleccione
[Imprimir].

3

Clique em [Preferências].

3

4

No separador [Esquema], seleccione o
número de páginas que deseja imprimir
em cada folha em [Páginas por folha].

Seleccione [Esquema] no painel de
menus.

4

5

Especifique as definições a seguir.

Seleccione o número de páginas a
imprimir em cada folha em [Páginas
por folha]

5

Especifique as definições para
[Margem] e [Direcção].

6

Se necessário, configure outras
definições e depois inicie a impressão.

-- Seleccione a caixa de verificação
[Desenhar Limites] para desenhar
margens entre páginas de cada folha.
-- Seleccione [Avançadas]>[Esquema de
Páginas por Folha]
para definir o esquema das páginas em
cada folha.

Memo

●● Se a caixa de diálogo de impressão não tiver as opções
que esperava ver, clique no botão [Mostrar Detalhes] na
parte de baixo da caixa de diálogo.

Nota

●● [Desenhar Limites] e [Esquema de Páginas por
Folha] não estão disponíveis em algumas versões do
Windows.

6

Se necessário, configure outras
definições e depois inicie a impressão.
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Windows PS Printer Driver

Imprimir com várias funções

1

Impressão Duplex (Frente e
Verso)

Windows PS Printer Driver

Funções de Impressão Úteis

1

Abra o ficheiro que pretende imprimir.

Pode imprimir em ambos os lados de uma folha
de papel.

2

●● Tamanho de papel que pode utilizar na
impressão duplex

No menu [Ficheiro], seleccione
[Imprimir].

3

Clique em [Preferências].

4

No separador [Esquema], seleccione
[Virar pela margem mais larga] ou
[Virar pela margem mais estreita]
em [Imprimir nos dois lados].

5

Se necessário, configure outras
definições e depois inicie a impressão.

A4, A5, B5, Letter, Legal 13, Legal 13.5, Legal
14, Executive, Statement, 16K (197x273
mm, 195x270 mm, 184x260 mm), Tamanho
personalizado

●● Gramagem de papel que pode utilizar na
impressão duplex
64 a 220 g/m2
Não utilize gramagens diferentes das indicadas
acima.
Se o fizer, pode provocar encravamentos de
papel.
Nota

●● Esta função pode não estar disponível em algumas
aplicações.

Mac OS X PS Printer Driver
1

Abra o ficheiro que pretende imprimir.

2

No menu [Arquivo], seleccione
[Imprimir].

3

Seleccione [Esquema] no painel de
menus.

4

Seleccione [Long-Edge binding]
ou [Encadernação horizontal] em
[Frente e verso] no painel [Esquema].

5

Se necessário, configure outras
definições e depois inicie a impressão.

Memo

●● A largura e comprimento dos tamanhos personalizados
que pode utilizar na impressão duplex são indicados a
seguir.
--Largura: 148 a 216 mm (5,8 a 8,5 polegadas)
--Comprimento: 210 a 356 mm (8,3 a 14 polegadas)

Para o controlador de impressora
Windows PCL/XPS
1

Abra o ficheiro que pretende imprimir.

2

No menu [Ficheiro], seleccione
[Imprimir].

3

Clique em [Preferências].

4

No separador [Configuração],
seleccione [Margem mais comprida]
ou [Margem mais estreita] em
[Impressão Frente e Verso].

5

Se necessário, configure outras
definições e depois inicie a impressão.

Memo

●● Se a caixa de diálogo de impressão não tiver as opções
que esperava ver, clique no botão [Mostrar Detalhes] na
parte de baixo da caixa de diálogo.
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Imprimir à Escala das Páginas

Uma vez que o tamanho do Papel depois
de se fazer a escala é seleccionável,
seleccione-o.

6

Se necessário, configure outras
definições e depois inicie a impressão.

A4
B5

Mac OS X PS Printer Driver
1

Abra o ficheiro que pretende imprimir.

2

No menu [Arquivo], seleccione
[Imprimir].

3

Seleccione [Gestão do papel] no painel
de menus.

4

Seleccione a caixa de verificação
[Ajustar ao tamanho do papel].

5

Seleccione o tamanho do papel que
pretende imprimir em [Tamanho do
papel a usar].
Se necessário, configure outras
definições e depois inicie a impressão.

Nota

●● Esta função pode não estar disponível em algumas
aplicações.

Para o controlador de impressora
Windows PCL/XPS
1

Abra o ficheiro que pretende imprimir.

2

No menu [Ficheiro], seleccione
[Imprimir].

3

Clique em [Preferências].

6

4

No separador [Configuração], clique
em [Opções de Alimentação de
papel...].

●● Se o diálogo de impressão não tiver as opções que
esperava ver, clique no botão [Mostrar detalhes] na
parte de baixo da caixa de diálogo.

5

Seleccione a caixa de verificação
[Redimensionar o documento para
se ajustar à página da impressora]
em [Ajustar à página].

6

Seleccione um valor de escala em
[Conversion] e depois clique em [OK].

7

Se necessário, configure outras
definições e depois inicie a impressão.

Memo

Windows PS Printer Driver
1

Abra o ficheiro que pretende imprimir.

2

No menu [Ficheiro], seleccione
[Imprimir].

3

Clique em [Preferências].

4

No separador [Opções de tarefa],
seleccione a caixa de verificação
[Redimensionar o documento para
se ajustar à página da impressora]
em [Ajustar à página].
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Pode imprimir dados formatados para uma
página de um determinado tamanho, numa
página de outro tamanho, sem modificar os
dados de impressão.

5

Imprimir com várias funções

1

Agrupar as Páginas

Memo

●● Se o diálogo de impressão não tiver as opções que
esperava ver, clique no botão [Mostrar detalhes] na
parte de baixo da caixa de diálogo.

Funções de Impressão Úteis

Pode imprimir cópias de vários conjuntos de um
documento com múltiplas páginas.

●● Seleccione a caixa [Collate] para imprimir sem utilizar a
memória de impressora.

Nota

●● Esta função pode não estar disponível em algumas
aplicações.
●● Desactive o modo de agrupamento de páginas se utilizar
esta função com o controlador de impressora Windows PS.

Windows Printer Driver
1

Abra o ficheiro que pretende imprimir.

2

No menu [Ficheiro], seleccione
[Imprimir].

3

Clique em [Preferências].

4

Seleccione o separador [Opções de
tarefa].

5

Seleccione o número de cópias a
imprimir na lista [Cópias] e seleccione a
caixa de verificação [Ordenar].

6

Se necessário, configure outras
definições e depois inicie a impressão.

Mac OS X PS Printer Driver
1

Abra o ficheiro que pretende imprimir.

2

No menu [Arquivo], seleccione
[Imprimir].

3

Introduza o número de cópias a imprimir
em [Cópias].

4

Seleccione [Paper Handling] no painel
de menus e depois desmarque a caixa
de verificação [Intercalar páginas].

5

Seleccione [Funções da Impressora]
no painel de menus.

6

Seleccione [Opções de tarefa] em
[Definições].

7

Seleccione a caixa de verificação de
[Collate].

8

Se necessário, configure outras
definições e depois inicie a impressão.
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Definir a Ordem das Páginas

Se utilizar o empilhador com frente para baixo,
configure a impressão para ordem ascendente,
de modo a empilhar o papel pela ordem das
páginas.

Seleccione [Normal] ou [Recuar]
em [Ordem das Páginas] no painel
[Gestão do papel].

5

Se necessário, configure outras
definições e depois inicie a impressão.
Memo

●● Se a caixa de diálogo de impressão não tiver as opções
que esperava ver, clique no botão [Mostrar Detalhes] na
parte de baixo da caixa de diálogo.

Se usar um empilhador de face para cima,
configure a impressão para funcionar na ordem
inversa, de modo a empilhar o papel pela ordem
das páginas.
Nota

●● A impressão por ordem inversa não está disponível com o
controlador de impressora Windows PCL/XPS.
●● Se o empilhador com frente para cima não estiver aberto,
as páginas são impressas no empilhador com a frente
para baixo.

Para Controlador de Impressora
Windows PS
1

Abra o ficheiro que pretende imprimir.

2

No menu [Ficheiro], seleccione
[Imprimir].

3

Clique em [Preferências].

4

No separador [Esquema], seleccione
[Da frente para trás] ou [De trás
para a frente] em [Ordem das
Páginas].

5

Se necessário, configure outras
definições e depois inicie a impressão.
Memo

●● Se a opção [Ordem das Páginas] não estiver
disponível, clique em [Iniciar]>[Dispositivos e
Impressoras]> clique com o botão direito no ícone A
Sua Im pressora > seleccione [Propriedades]>[A Sua
Im pressora(PS) ]>[Avançadas] >[Activar Funções
Avançadas da Impressora].

Para Controlador de Impressora Mac
OS X PS
1

Abra o ficheiro que pretende imprimir.

2

No menu [Arquivo], seleccione
[Imprimir].

3

Seleccione [Gestão do papel] no painel
de menus.
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Pode definir se as páginas serão impressas por
ordem ascendente ou pela ordem inversa, de
acordo com as suas necessidades.

4

Imprimir com várias funções

1

Windows XPS Printer Driver

Impressão de Folhetos

Funções de Impressão Úteis

Pode imprimir documentos com várias páginas
ordenadas e dispostas de maneira a que as
páginas impressas possam ser dobradas com a
forma de um folheto.
12

11
9

1

3

7

5

1

Abra o ficheiro que pretende imprimir.

2

No menu [Ficheiro], seleccione
[Imprimir].

3

Clique em [Preferências].

4

No separador [Setup], seleccione
[Booklet] em [Finishing Mode].

5

Clique em [Options] e, se necessário,
defina as opções de impressão de
folhetos.
-- [Signature]: Especifique o número de
páginas por lado de cada folha de papel.

Nota

●● Esta função pode não estar disponível em algumas
aplicações.

-- [Right to Left]: Imprimir o folheto para
ser aberto para a direita.

●● Esta função não está disponível com o controlador de
impressora Windows PCL e Mac OS X.
●● Com esta função as marcas de água não são impressas
correctamente.

6

Clique em [OK].

●● Esta função é inválida se utilizar o modo de impressão
segura encriptada a partir de um computador cliente que
partilha a impressora com um servidor de impressão.

7

Se necessário, configure outras
definições e depois inicie a impressão.
Memo

Windows PS Printer Driver
1

Abra o ficheiro que pretende imprimir.

2

No menu [Ficheiro], seleccione
[Imprimir].

3

Clique em [Preferências].

4

No separador [Esquema], seleccione
[Folheto] em [Formato de página].

●● Se quiser fazer um folheto A5 utilizando folhas A4,
seleccione [A4] como tamanho do papel.

Se pretender imprimir linhas de limite, seleccione
a caixa de verificação [Desenhar Limites] para
desenhar os limites.

5

Se necessário, configure outras
definições e depois inicie a impressão.
Memo

●● Se quiser fazer um folheto A5 utilizando folhas A4,
seleccione [A4] como tamanho do papel.
●● Se fizer um folheto com encadernação do lado direito (O
lado direito é encadernado quando a primeira página é a
frente), clique em [Avançadas] no separador [Esquema]
e seleccione [On Right Edge] para [Margem de
Encadernação do Folheto].
[Margem de Encadernação do Folheto] não pode ser
utilizado em algumas versões do Windows.
●● Se não conseguir utilizar esta função, clique em
[Iniciar]>[Dispositivos e Impressoras]>, clique com
o botão direito no ícone A Sua im pressora > seleccione
[Propriedades]>[Your Printer(PS) ]>[Avançadas…]>
e depois seleccione a caixa de verificação [Enable
advanced printing features].
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Impressão de Capas

Impressão de Posters

Nota

Pode imprimir um poster dividindo um
documento em partes e imprimindo-o em
várias folhas de papel. Cada uma das partes
é aumentada e impressa em folhas de papel
separadas. Pode combinar as folhas separadas
para criar um poster.

●● Esta função não está disponível com o controlador de
impressora Windows PCL/PS.

1

2

3

4

Windows XPS Printer Driver
1

Abra o ficheiro que pretende imprimir.

2

No menu [Ficheiro], seleccione
[Imprimir].

3

Clique em [Preferências].

4

No separador [Setup], clique em
[Paper Feed Options...].

Nota

●● Esta função não está disponível com o controlador
de impressora Windows PCL /PS e o controlador de
impressora Mac OS X PS.
Memo

5

Seleccione a caixa de verificação [Use
different source for first page].

●● Se fizer um poster em formato A4 utilizando dois papéis
de tamanho A5, seleccione [A5] como tamanho de papel
e [2] em [Ampliar], respectivamente.

6

Seleccione um tabuleiro de origem em
[Source] e depois clique em [OK].

Para Controlador de Impressora
Windows XPS

Se necessário, seleccione uma gramagem do
papel na lista pendente [Weight].

1

Abra o ficheiro que pretende imprimir.

2

No menu [Ficheiro], seleccione
[Imprimir].

Mac OS X PS Printer Driver

3

Clique em [Preferências].

1

Abra o ficheiro que pretende imprimir.

4

2

No menu [Arquivo], seleccione
[Imprimir].

No separador [Setup], seleccione
[Poster Print] em [Finishing Mode].

5

Clique em [Options].

3

Seleccione [Alimentação Papel] no
painel de menus.

6

4

Seleccione [Primeira página de]
e depois seleccione os tabuleiros de
origem para a primeira página e para as
páginas restantes.

Se necessário, defina os valores para
[Enlarge], [Add Crop Marks] ou [Add
Overlap] e prima [OK].

7

Se necessário, configure outras
definições e depois inicie a impressão.

5

Se necessário, configure outras
definições e depois inicie a impressão.

7

Se necessário, configure outras
definições e depois inicie a impressão.

Memo

●● Se o diálogo de impressão não tiver as opções que
esperava ver, clique no botão [Mostrar detalhes] na
parte de baixo da caixa de diálogo.
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Pode seleccionar a primeira página de um
trabalho de impressão a partir de um tabuleiro e
as outras a partir de outro tabuleiro. Esta função
é muito útil se quiser utilizar um tipo de papel
para a capa e outro para as páginas.

1

Imprimir com várias funções

1

Alterar a Qualidade de
Impressão (Resolução)

Realçar as Linhas Finas

Funções de Impressão Úteis

Pode imprimir linhas finas e caracteres pequenos
com maior nitidez.

Pode alterar a qualidade de impressão de
maneira a adaptá-la às suas necessidades.

Em algumas aplicações, se esta função estiver
activada, os espaços nos códigos de barras
podem ficar demasiado pequenos. Se isso
acontecer, desactive esta função.

Memo

●● A opção [Normal (600x600)] pode produzir melhores
resultados para impressão em papéis de maiores
dimensões com o controlador de impressora PS ou o
controlador de impressora Mac OS X PS.

Nota

Controlador de Impressora Windows
1

Abra o ficheiro que pretende imprimir.

2

No menu [Ficheiro], seleccione
[Imprimir].

3

Clique em [Preferências].

4

Seleccione o separador [Opções de
tarefa].

5

Seleccione um nível de qualidade de
impressão em [Qualidade].

6

Se necessário, configure outras
definições e depois inicie a impressão.

Mac OS X PS Printer Driver
1

Abra o ficheiro que pretende imprimir.

2

No menu [Arquivo], seleccione
[Imprimir].

3

Seleccione [Funções da Impressora]
no painel de menus.

4

Seleccione [Opções de tarefa] em
[Definições].

5
6

●● Esta função não está disponível com o controlador de
impressora Windows PCL/XPS.
Memo

●● Esta função vem activada por predefinição.

Windows PS Printer Driver
1

Abra o ficheiro que pretende imprimir.

2

No menu [Ficheiro], seleccione
[Imprimir].

3

Clique em [Preferências].

4

Seleccione o separador [Opções de
tarefa].

5

Clique em [Avançadas].

6

Seleccione a caixa de verificação
[Ajustar linhas ultrafinas] e depois
clique em [OK].

7

Se necessário, configure outras
definições e depois inicie a impressão.

Mac OS X PS Printer Driver
1

Abra o ficheiro que pretende imprimir.

2

Seleccione um nível de qualidade de
impressão em [Qualidade].

No menu [Arquivo], seleccione
[Imprimir].

3

Se necessário, configure outras
definições e depois inicie a impressão.

Seleccione [Funções da Impressora]
no painel de menus.

4

Seleccione [Opções de tarefa] em
[Definições].

5

Seleccione a caixa de verificação
[Ajustar linhas ultrafinas].

Memo

●● Se o diálogo de impressão não tiver as opções que
esperava ver, clique no botão [Mostrar detalhes] na
parte de baixo da caixa de diálogo.
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6

Se necessário, configure outras
definições e depois inicie a impressão.

Selecção Automática de
Tabuleiro

Memo

Pode definir o controlador de impressora
para mudar automaticamente os tabuleiros
de alimentação de papel desde que estejam
carregados com o mesmo tipo de papel.
Primeiro, defina no painel do operador o
tabuleiro multiusos que estará disponível para a
selecção automática. Depois, defina a selecção
automática do tabuleiro com o controlador de
impressora.
Nota

●● Verifique se definiu um tamanho de papel para o Tabuleiro
1, Tabuleiros 2/3/4 (opção) e o tabuleiro multiusos. O
tamanho de papel disponível difere em função de cada
tabuleiro. Para mais informações, consulte o Manual do
utilizador (Configuração).
Memo

●● Nas predefinições, a opção [Utilização Tabuleiro]
está definida para [Não Utilizar]. Quando o tabuleiro
multiusos não for suportado pela função de mudança
automática de tabuleiro nas predefinições.
●● Se a impressora estiver no modo de poupança de energia,
prima o botão <POWER SAVE (POUPANÇA ENERGIA)>
para a reactivar a partir desse modo.

1

Prima a tecla <Fn>.

2

Introduza <9> e <5> utilizando o
teclado de dez teclas e prima o botão
<ENTER (INTRODUZIR)>.

3

Prima o botão de deslocamento
para seleccionar [Qd. Não Corresp.]
e depois prima o botão <ENTER
(INTRODUZIR)>.

4

Prima o botão <ON LINE (ONLINE)>
para sair do modo de menus.

5

Especifique um tabuleiro de papel no
controlador de impressora e inicie a
impressão.

Para o controlador de impressora
Windows PCL/XPS
1

Abra o ficheiro que pretende imprimir.

2

No menu [Ficheiro], seleccione
[Imprimir].

3

Clique em [Preferências].

4

No separador [Configuração],
seleccione [Auto] em [Origem].
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●● Se o diálogo de impressão não tiver as opções que
esperava ver, clique no botão [Mostrar detalhes] na
parte de baixo da caixa de diálogo.

1

Imprimir com várias funções

1

5

Se necessário, configure outras
definições e depois inicie a impressão.

Mudança Automática de
Tabuleiro

Funções de Impressão Úteis

Windows PS Printer Driver
1

Abra o ficheiro que pretende imprimir.

2

No menu [Ficheiro], seleccione
[Imprimir].

3

Clique em [Preferências].

4

Seleccione o separador [Papel/
qualidade].

5

Seleccione [Seleção automática] em
[Origem de papel].

6

Se necessário, configure outras
definições e depois inicie a impressão.

Pode mudar automaticamente os tabuleiros de
alimentação de papel.
Se um tabuleiro ficar sem papel durante a
impressão, a impressora localiza outro tabuleiro
com o mesmo tamanho de papel no controlador
de impressora e começa a fazer a alimentação
do papel a partir desse tabuleiro.
Esta função é muito útil para grandes trabalhos
de impressão com o mesmo tipo de papel.
Primeiro, defina no painel do operador o
tabuleiro multiusos que estará disponível para a
selecção automática. Depois, defina a mudança
automática do tabuleiro com o controlador de
impressora.
Nota

●● Verifique se definiu os mesmos valores (tamanho do
papel, tipo de suporte, gramagem do suporte) para todos
os tabuleiros utilizados para mudança automática do
papel. O tamanho de papel disponível difere em função de
cada tabuleiro. Para mais informações, consulte o Manual
do utilizador (Configuração).

Mac OS X PS Printer Driver
1

Abra o ficheiro que pretende imprimir.

2

No menu [Arquivo], seleccione
[Imprimir].

3

Seleccione [Alimentação Papel] no
painel de menus.

4

Seleccione [Todas as páginas de] e
depois [Seleção automática].

5

Memo

●● Nas predefinições, a opção [Utilização de Tabuleiro] é
[Não utilizar]. Nas predefinições, o tabuleiro multiusos
não é suportado pela função de mudança automática de
tabuleiro.
●● Se a impressora estiver no modo de poupança de energia,
prima o botão <POWER SAVE (POUPANÇA ENERGIA)>
para a reactivar a partir desse modo.

Se necessário, configure outras
definições e depois inicie a impressão.

1

Prima a tecla <Fn>.

2

Introduza <9> e <5> utilizando o
teclado de dez teclas e prima o botão
<ENTER (INTRODUZIR)>.

3

Prima o botão de deslocamento
para seleccionar [Qd. Não Corresp.]
e depois prima o botão <ENTER
(INTRODUZIR)>.

4

Prima o botão <ON LINE (ONLINE)>
para sair do modo de menus.

5

Configure a definição da origem do papel
na caixa de diálogo.

Memo

●● Se a caixa de diálogo de impressão não tiver as opções
que esperava ver, clique no botão [Mostrar Detalhes] na
parte de baixo da caixa de diálogo.

Para o controlador de impressora
Windows PCL/XPS
1

Abra o ficheiro que pretende imprimir.

2

No menu [Ficheiro], seleccione
[Imprimir].
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Clique em [Preferências].

4

No separador [Configuração], clique
em [Opções de Alimentação de
papel...].

Pode imprimir os seus documentos utilizando
menos toner.

Seleccione a caixa de verificação
[Bandeja automática Alterar] em
[Opções de Alimentação de papel...]
e depois clique em [OK].

Pode definir a quantidade de poupança de toner
em 2 fases.

5

6

Economia de Toner

Esta função controla a quantidade de toner
tornando mais clara toda a imagem da página.

[Printer Settings]: Dependendo das definições
da impressora.

Se necessário, configure outras
definições e depois inicie a impressão.

[Desligar]: Imprimir utilizando um toner
normal.

Windows PS Printer Driver

[Nível Econ. Baixo]: Imprimir poupando toner
com nível baixo

1

Abra o ficheiro que pretende imprimir.

2

No menu [Ficheiro], seleccione
[Imprimir].

[Nível Econ. Alto]: Imprimir poupando toner
com nível elevado
Memo

●● A densidade das imagens impressas com esta função pode
variar em função do documento que está a imprimir.

3

Clique em [Preferências].

4

Clique em [Propriedades] no separador
[Esquema].

5

Clique em [Tray Switch] em [Funções
da Impressora] e seleccione [activar]
na lista pendente.

Para o controlador de impressora
Windows PCL/XPS
1

Abra o ficheiro que pretende imprimir.

2

No menu [Ficheiro], seleccione
[Imprimir].

3

Clique em [Preferências].

4

Para SO Mac X Controlador de
impressora PS

Seleccione o separador [Opções de
tarefa].

5

Seleccione um valor adequado em
[Economia de toner].

1

Abra o ficheiro que pretende imprimir.

6

2

No menu [Arquivo], seleccione
[Imprimir].

Se necessário, configure outras
definições e depois inicie a impressão.

6

Clique em [OK].

7

Se necessário, configure outras
definições e depois inicie a impressão.

3

Seleccione [Funções da Impressora]
no painel de menus.

4

Windows PS Printer Driver
1

Abra o ficheiro que pretende imprimir.

Seleccione [Inserir Opções] em
[Definições].

2

No menu [Ficheiro], seleccione
[Imprimir].

5

Seleccione a caixa [Tray Switch].

3

Clique em [Preferências].

6

Se necessário, configure outras
definições e depois inicie a impressão.

4

Seleccione o separador [Opções de
tarefa].

5

Seleccione um valor adequado em
[Economia de toner].
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3

Imprimir com várias funções

1

6

Se necessário, configure outras
definições e depois inicie a impressão.

Impressão Segura

Funções de Impressão Úteis

Pode atribuir uma palavra-passe a um trabalho
de impressão, para que só possa ser impresso
se a palavra-passe for introduzida no painel de
controlo.

Mac OS X PS Printer Driver
1

Abra o ficheiro que pretende imprimir.

2

No menu [Ficheiro], seleccione
[Imprimir].

3

Seleccione [Funções da Impressora]
no painel de menus.

4

Seleccione [Opções de tarefa] em
[Definições].

Para Controlador de Impressora
Windows PCL

5

Seleccione um valor adequado em
[Economia de toner].

1

Abra o ficheiro que pretende imprimir.

6

Se necessário, configure outras
definições e depois inicie a impressão.

2

No menu [Ficheiro], seleccione
[Imprimir].

3

Clique em [Preferências].

4

Seleccione o separador [Opções de
tarefa].

5

Seleccione [Impressão Segura] em
[Tipo de trabalho].

6

Introduza um nome de trabalho na caixa
[Nome Trabalho] e uma palavra-passe
na caixa [Número de identificação
pessoal (PIN)].

Nota

●● Se não for possível armazenar os dados na memória ou
disco rígido por não haver memória suficiente, aparece
uma mensagem que indica que os dados são inválidos.
●● Esta função não está disponível com o controlador de
impressora Windows XPS e Mac OS X PS.

Memo

●● Se a caixa de diálogo de impressão não tiver as opções
que esperava ver, clique no botão [Mostrar Detalhes] na
parte de baixo da caixa de diálogo.

Se seleccionar a caixa de verificação [Pedir
um Nome de Tarefa para cada Tarefa de
Impressão], aparece um pedido para que
introduza o nome do trabalho quando envia o
trabalho de impressão para a impressora.

7

Clique em [OK].

8

Se necessário, configure outras
definições e depois inicie a impressão.
O trabalho de impressão é enviado para a
impressora, mas não é impresso.

9

Prima a tecla <Fn>.

10 Introduza <2> utilizando o teclado de
dez teclas e prima o botão <ENTER
(INTRODUZIR)>.
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11 Introduza a palavra-passe definida no

-- Se introduzir um número errado, prima a
tecla <CLEAR (LIMPAR)>.
-- Prima o botão <CANCEL (CANCELAR)> se
desejar parar a procura do trabalho.

9

10 Introduza <2> utilizando o teclado de
dez teclas e prima o botão <ENTER
(INTRODUZIR)>.

11 Introduza a palavra-passe definida no

passo 6 na caixa [Senha] e depois
prima o botão <ENTER (INTRODUZIR)>
para iniciar uma procura do trabalho.

12 Verifique se a opção [Imprimir] está

-- Se introduzir um número errado, prima a
tecla <CLEAR (LIMPAR)>.

seleccionada e prima o botão <ENTER
(INTRODUZIR)>.

-- Prima o botão <CANCEL (CANCELAR)> se
desejar parar a procura do trabalho.

Se seleccionar [Eliminar], pode cancelar o
trabalho de impressão.

12 Verifique se a opção [Imprimir] está

13 Introduza o número de cópias e

seleccionada e prima o botão <ENTER
(INTRODUZIR)>.

depois prima o botão <ENTER
(INTRODUZIR)>.

Se seleccionar [Eliminar], pode cancelar o
trabalho de impressão.

Nota

●● Se se esquecer da palavra-passe definida para um
trabalho e o trabalho enviado para a impressora não for
impresso, este último permanece na impressora.
Para saber como eliminar o trabalho armazenado na
impressora, consulte "Eliminar Trabalhos Indesejados da
Memória ou do Disco Rígido" P.100

13 Introduza o número de cópias e
depois prima o botão <ENTER
(INTRODUZIR)>.

Nota

Windows PS Printer Driver

●● Se se esquecer da palavra-passe definida para um
trabalho e o trabalho enviado para a impressora não for
impresso, este último permanece na impressora.
Para saber como eliminar o trabalho armazenado na
impressora, consulte "Eliminar Trabalhos Indesejados da
Memória ou do Disco Rígido" P.100.

1

Abra o ficheiro que pretende imprimir.

2

No menu [Ficheiro], seleccione
[Imprimir].

3

Clique em [Preferências].

4

Seleccione o separador [Opções de
tarefa].

5

Seleccione [Impressão Segura] em
[Tipo de trabalho].

6

Introduza um nome de trabalho na caixa
[Nome Trabalho] e uma palavra-passe
na caixa [Número de identificação
pessoal (PIN)].
Se seleccionar a caixa de verificação [Pedir
um Nome de Tarefa para cada Tarefa de
Impressão], aparece um pedido para que
introduza o nome do trabalho quando envia o
trabalho de impressão para a impressora.

7

Clique em [OK].

8

Se necessário, configure outras
definições e depois inicie a impressão.

Prima a tecla <Fn>.

O trabalho de impressão é enviado para a
impressora, mas não é impresso.
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passo 6 na caixa [Senha] e depois
prima o botão <ENTER (INTRODUZIR)>
para iniciar uma procura do trabalho.

Imprimir com várias funções

1

Para Controlador de Impressora
Windows PCL

Impressão Segura Encriptada

Funções de Impressão Úteis

Pode encriptar os documentos antes de os enviar
do computador para a impressora. Assim, pode
evitar o acesso não autorizado a informações
confidenciais.

1

Abra o ficheiro que pretende imprimir.

2

O documento permanece por imprimir e é
armazenado num formato encriptado na
impressora até introduzir a palavra-passe
registada no painel do operador.

No menu [Ficheiro], seleccione
[Imprimir].

3

Clique em [Preferências].

4

Seleccione o separador [Opções de
tarefa].

5

Seleccione [Impressão Segura
Codificada].

6

Introduza uma palavra-passe na caixa
[Senha] e, se necessário, configure
outras opções.

O trabalho de impressão guardado na
impressora é automaticamente eliminado após
a impressão ou se não for impresso depois de
decorrido um determinado período de tempo.
Se ocorrer um erro quando os dados são
enviados ou se for detectada uma pessoa não
autorizada a tentar aceder ao trabalho, o mesmo
é automaticamente eliminado.
Nota

Referência

●● Se não for possível armazenar os dados na memória ou
disco rígido por não haver memória suficiente, aparece
uma mensagem que indica que os dados são inválidos.

●● Para mais informações sobre as opções, consulte as
explicações do controlador que aparecem no ecrã.

●● Se não for possível armazenar os dados na memória ou
disco rígido por não haver memória suficiente, aparece
uma mensagem que indica que os dados são inválidos
e o trabalho de impressão não se inicia. Nesse caso, se
reduzir o tempo de armazenamento de um trabalho de
impressão especificado no controlador de impressora evita
que os dados em spool aumentem.

7

Clique em [OK].

8

Se necessário, configure outras
definições e depois inicie a impressão.
O trabalho de impressão é enviado para a
impressora, mas não é impresso.

●● Esta função não está disponível com o controlador de
impressora Windows XPS e Mac OS X PS.

9

●● Quando utiliza esta função, desactive a caixa de
verificação [Spool de Tarefas ]. Para mais informações,
consulte "Utilizar uma Memória de Impressão" P.46.
●● [Propriedades] para uma impressora com controlador
de impressora Windows PS > [Device Settings] > [Print
only encrypted data] não pode ser activado com o
Windows Vista e posterior.
●● O período de tempo em que a impressora está desligada
não é incluído no período de armazenamento da
impressora.

Prima a tecla <Fn>.

10 Introduza <1> utilizando o teclado de
dez teclas e prima o botão <ENTER
(INTRODUZIR)>.

11 Introduza a palavra-passe definida no

passo 6 na caixa [Senha] e depois
prima o botão <ENTER (INTRODUZIR)>
para iniciar a procura do trabalho.

●● Se a impressora se desligar automaticamente através
do modo de hibernação, o período de tempo que a
impressora tiver estado no modo de hibernação não é
incluído no período de armazenamento da impressora.

-- Se introduzir um número errado, prima a
tecla <CLEAR (LIMPAR)>.
-- Prima o botão <CANCEL (CANCELAR)> se
desejar parar a procura do trabalho.

12 Verifique se a opção [Imprimir] está

seleccionada e prima o botão <ENTER
(INTRODUZIR)>.
Se seleccionar [Eliminar], pode eliminar o
trabalho de impressão, e todos os trabalhos
encriptados com a mesma palavra-passe são
também eliminados.
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Para Controlador de Impressora
Windows PS

Impressão de Marcas de Água

Abra o ficheiro que pretende imprimir.

Pode imprimir uma marca de água para além do
texto do ficheiro impresso.

2

No menu [Ficheiro], seleccione
[Imprimir].

●● Esta função não está disponível com o controlador de
impressora Mac OS X PS.

3

Clique em [Preferências].

●● As marcas de água não são impressas correctamente na
impressão de folhetos.

4

Seleccione o separador [Opções de
tarefa].

Windows Printer Driver

5

Seleccione [Impressão Segura
Codificada].

1

Abra o ficheiro que pretende imprimir.

2

No menu [Ficheiro], seleccione
[Imprimir].

3

Clique em [Preferências].

4

Seleccione o separador [Opções de
tarefa].

5

Clique em [Lista de Marca de Água].

6

Clique em [Novo].

7

Especifique um texto, tamanho, ângulo,
corte e posição para a marca de água e
depois clique em [OK].

8

Clique em [OK].

9

Se necessário, configure outras
definições e depois inicie a impressão.

6

Nota

Introduza uma palavra-passe na caixa
[Senha] e, se necessário, configure
outras opções.
Referência

●● Para mais informações sobre as opções, consulte as
explicações do controlador que aparecem no ecrã.

7

Clique em [OK].

8

Se necessário, configure outras
definições e depois inicie a impressão.
O trabalho de impressão é enviado para a
impressora, mas não é impresso.

9

Prima a tecla <Fn>.

10 Introduza <1> utilizando o teclado de
dez teclas e prima o botão <ENTER
(INTRODUZIR)>.

Nota

11 Introduza a palavra-passe definida no

passo 6 na caixa [Senha] e depois
prima o botão <ENTER (INTRODUZIR)>
para iniciar a procura do trabalho.
-- Prima a tecla <CLEAR (LIMPAR) > se
introduzir um número errado.
-- Prima o botão <CANCEL (CANCELAR)> se
desejar parar a procura do trabalho.

●● Com o controlador de impressora Windows PS, e por
predefinição, as marcas de água são impressas sobre
o texto ou imagens dos documentos. Para imprimir em
segundo plano nos documentos, seleccione a caixa [Print
in background] na janela [Lista de Marca de Água].
Se a opção [Print in background] estiver seleccionada
na janela [Lista de Marca de Água] e dependendo da
aplicação que estiver a utilizar, a marca de água pode não
ser impressa. Nesse caso, anule a selecção de [Print in
background].

12 Verifique se a opção [Imprimir] está

seleccionada e prima o botão <ENTER
(INTRODUZIR)>.
Se seleccionar [Eliminar], pode eliminar o
trabalho de impressão, e todos os trabalhos
encriptados com a mesma palavra-passe são
também eliminados.
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1

1

Imprimir com várias funções

1

9

Impressão de Sobreposição

Funções de Impressão Úteis

Pode imprimir sobreposições, como logótipos ou
formulários nos documentos.

10 Introduza o ID do formulário que

registou na Ferramenta de Configuração
em [Valor de ID].

Para utilizar esta função, a impressora tem de
estar equipada com um disco rígido opcional.

11 Seleccione as páginas do documento

Nota

em que deseja imprimir a sobreposição
na lista pendente de [Imprimir nas
páginas].

●● Esta função não está disponível com o controlador de
impressora Windows XPS e Mac OS X PS.
●● Para utilizar esta função num controlador de impressora
Windows PS, tem de iniciar a sessão no computador como
administrador.
Referência

●● Para mais informações sobre a Ferramenta de
Configuração e a instalação respectiva, consulte
"Ferramenta de Configuração" P.98.

1

Crie uma sobreposição com a
Ferramenta de configuração e registe-a
na impressora.
Referência

●● "Imprimir as Informações da Impressão" P.49.

2

Introduza um nome para a sobreposição
em [Nome da sobreposição].

Defina a sobreposição no controlador de
impressora e inicie a impressão.

Para Controlador de Impressora
Windows PCL

12 Clique em [Adicionar].
13 Clique em [Fechar].
14 Seleccione a sobreposição a utilizar em
[Sobreposições definadas] e clique
em [Adicionar].

15 Clique em [OK].
16 Se necessário, configure outras

definições e depois inicie a impressão.

Referência

●● "Ferramenta de Configuração" P.98.

Windows PS Printer Driver
Memo

Memo

●● Sobreposição é um grupo de formulários. Numa
sobreposição pode registar três formulários.
Os formulário são impressos sobrepostos pela ordem por
que foram registados. O último formulário registado é
impresso em cima.

●● Uma sobreposição é um grupo de formulários. Pode
registar três formulários com uma sobreposição.

1

Clique em [Iniciar] e seleccione
[Dispositivos e Impressoras].

2

Clique com o lado direito no ícone
Your Printer e seleccione o tipo de
controlador que quer especificar em
[Preferências de impressão].

1

Abra o ficheiro que pretende imprimir.

2

No menu [Ficheiro], seleccione
[Imprimir].

3

Clique em [Preferências].

3

4

Seleccione o separador [Opções de
tarefa].

Seleccione o separador [Opções de
tarefa].

4

Clique em [Sobreposiçõe].

5

Clique em [Vector] de [Modo de
impressão].

5

Seleccione [Use Overlay] na lista
pendente e clique em [Novo].

6

Clique em [Sobreposiçõe].

6

7

Seleccione a caixa de verificação
[Imprimir com Sobreposições
Activas].

Introduza o nome exacto da
sobreposição que registou na
Ferramenta de Configuração na caixa
[Form Name] e clique em [Adicionar].

8

Clique em [Definir sobreposições].

7

Introduza um nome para a sobreposição
na caixa [Nome da sobreposição].
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8

Clique em [OK].

10 Seleccione a sobreposição a utilizar em
[Sobreposições definadas] e depois
clique em [Adicionar].

Guardar os Dados de
Impressão
Pode guardar os dados de impressão na
memória ou no disco rígido instalado na
impressora e imprimi-los quando for necessário
a partir do painel do operador, introduzindo uma
palavra-passe.
Nota

11 Clique em [OK].

●● Se não for possível armazenar os dados na memória ou
disco rígido por não haver memória suficiente, aparece
uma mensagem que indica que os dados são inválidos.

12 Clique em [OK] para fechar a caixa de

●● Esta função não está disponível com o controlador de
impressora Windows XPS e Mac OS X PS.

13 Abra o ficheiro que pretende imprimir a

Para Controlador de Impressora
Windows PCL

14 Inicie a impressão na caixa de diálogo.

1

Abra o ficheiro que pretende imprimir.

2

No menu [Ficheiro], seleccione
[Imprimir].

3

Clique em [Preferências].

4

Seleccione o separador [Opções de
tarefa].

5

Active a opção [Armazenar para
Reimprimir].

6

Introduza um nome de trabalho na caixa
[Nome Trabalho] e uma palavra-passe
na caixa [Número de identificação
pessoal (PIN)].

diálogo de configuração da impressora.
partir da aplicação.

Referência

●● "Ferramenta de Configuração" P.98.

Se seleccionar a caixa [Pedir nome de trabalho
para cada trabalho de impressão], aparece
um pedido do nome do trabalho quando envia o
trabalho de impressão para a impressora.

7

Clique em [OK].

8

Se necessário, configure outras
definições e depois inicie a impressão.
O trabalho de impressão é enviado para a
impressora, mas não é impresso.

9

Prima a tecla <Fn>.

10 Introduza <2> utilizando o teclado de
dez teclas e prima o botão <ENTER
(INTRODUZIR)>.
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9

Seleccione a página do documento em
que deseja imprimir a sobreposição
na lista pendente de [Imprimir nas
páginas].

Imprimir com várias funções

1

11 Introduza a palavra-passe definida no

Funções de Impressão Úteis

passo 6 na caixa [Senha] e depois
prima o botão <ENTER (INTRODUZIR)>
para iniciar a procura do trabalho.
-- Se introduzir um número errado, prima a
tecla <CLEAR (LIMPAR)>.

10 Introduza <2> utilizando o teclado de
dez teclas e prima o botão <ENTER
(INTRODUZIR)>.

11 Introduza a palavra-passe definida no

passo 6 na caixa [Senha] e depois
prima o botão <ENTER (INTRODUZIR)>
para iniciar a procura do trabalho.

-- Prima o botão <CANCEL (CANCELAR)> se
desejar parar a procura do trabalho.

-- Se introduzir um número errado, prima a
tecla <CLEAR (LIMPAR)>.

12 Certifique-se de que a opção [Imprimir]
está seleccionada e, em seguida, prima
o botão <ENTER (INTRODUZIR)>.
Se seleccionar [Eliminar], pode eliminar o
trabalho de impressão.

-- Prima o botão <CANCEL (CANCELAR)> se
desejar parar a procura do trabalho.

12 Verifique se a opção [Imprimir] está
seleccionada e depois prima o botão
<ENTER (INTRODUZIR)>.

13 Introduza o número de cópias e
depois prima o botão <ENTER
(INTRODUZIR)>.

Se seleccionar [Eliminar], pode eliminar o
trabalho de impressão.

Referência

13 Introduza o número de cópias e

●● Pode eliminar os dados de impressão guardados com
a Ferramenta de Configuração. Para mais informações,
consulte "Eliminar Trabalhos Indesejados da Memória ou
do Disco Rígido" P.100.

depois prima o botão <ENTER
(INTRODUZIR)>.

Referência

Windows PS Printer Driver

●● Pode eliminar os dados de impressão guardados com
a Ferramenta de Configuração. Para mais informações,
consulte "Eliminar Trabalhos Indesejados da Memória ou
do Disco Rígido" P.100.

1

Abra o ficheiro que pretende imprimir.

2

No menu [Ficheiro], seleccione
[Imprimir].

3

Clique em [Preferências].

4

Seleccione o separador [Opções de
tarefa].

5

Active a opção [Armazenar para
Reimprimir].

6

Introduza um nome de trabalho na caixa
[Nome Trabalho] e uma palavra-passe
na caixa [Número de identificação
pessoal (PIN)].
Se seleccionar a caixa [Pedir um Nome de
Tarefa para cada Tarefa de Impressão],
aparece um pedido para que introduza o nome do
trabalho quando envia o trabalho de impressão
para a impressora.

7

Clique em [OK].

8

Se necessário, configure outras
definições e depois inicie a impressão.
O trabalho de impressão é enviado para a
impressora, mas não é impresso.

9

Prima a tecla <Fn>.
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Guardar as Definições do
Controlador

Alterar as Predefinições de
Fábrica do Controlador
Pode configurar as definições de impressão que
utiliza habitualmente como predefinições de
impressão do controlador.

Nota

●● Esta função não está disponível com o controlador de
impressora Windows PS e Mac OS X PS.

Para Controlador de Impressora
Windows

Para o controlador de impressora
Windows PCL/XPS
 Guardar as Definições
1

Clique em [Iniciar] e seleccione
[Dispositivos e Impressoras].

2

Clique com o botão direito no ícone da
A Sua im pressora e depois seleccione
o tipo de controlador que deseja
especificar em [Preferências de
impressão].

3

Configure as definições de impressão a
guardar.

4

No separador [Configuração], clique
em [Guardar] em [Driver Settings].

5

Especifique um nome para a definição a
guardar e depois clique em [OK].

Clique em [Iniciar] e seleccione
[Dispositivos e Impressoras].

2

Clique com o botão direito no ícone da
A Sua im pressora e depois seleccione
o tipo de controlador que deseja alterar
em [Preferências de impressão].

3

Configure as definições de impressão a
utilizar como predefinições de fábrica do
controlador.

4

Clique em [OK].

Mac OS X PS Printer Driver

Se seleccionar a caixa de verificação [Manter
Informações do Formulário.], a configuração
do papel no separador [Configuração] também é
guardada.

6

1

Clique em [OK] para fechar a caixa de
diálogo de configuração da impressora.
Memo

●● Pode guardar até 14 formulários.

 Utilizar as Definições Guardadas

1

Abra um ficheiro.

2

No menu [Arquivo], seleccione
[Imprimir].

3

Configure as definições de impressão a
utilizar como predefinições de fábrica do
controlador.

4

Seleccione [Save Current Settings as
Preset...] em [Predefinições].

5

Introduza um nome para as definições e
clique em [OK].

6

Clique em [Cancelar].
Nota

1

Abra o ficheiro que pretende imprimir.

2

No menu [Ficheiro], seleccione
[Imprimir].

3

Clique em [Preferências].

4

No separador [Configuração],
seleccione a definição que deseja utilizar
em [Driver Settings].

5

Inicie a impressão.

●● Para utilizar as definições guardadas, seleccione o nome
em [Predefinições] na caixa de diálogo de impressão.
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Pode guardar as definições do controlador de
impressora.

1

Imprimir com várias funções

1

Windows PS Printer Driver

Utilizar Tipos de Letra da
Impressora

Funções de Impressão Úteis

Pode imprimir os documentos utilizando os
tipos de letra da impressora pré-instalados
substituindo-os por tipos de letra TrueType no
computador.

1

Clique em [Iniciar] e seleccione
[Dispositivos e Impressoras].

2

Clique com o botão direito no ícone A
Sua im pressora e depois seleccione
[Propriedades de impressora]>[Your
Printer(PS) ].

3

Seleccione o separador [Device
Settings].

4

Especifique os tipos de letra da
impressora a utilizar em substituição dos
tipos de letra TrueType em [Tabela de
substituição do tipo de letra].

Nota

●● Os tipos de letra da impressora não duplicam com
exactidão o aspecto dos tipos de letra TrueType que se
vêem no ecrã.
●● Esta função não está disponível com o controlador de
impressora Windows XPS e Mac OS X PS.
●● Para utilizar esta função com o controlador de impressora
Windows PS, tem de iniciar a sessão no computador como
administrador.
●● Esta função não está disponível em algumas aplicações.

Para especificar a substituição dos tipos de letra,
clique em cada tipo de letra TrueType e seleccione
o tipo de letra da impressora que o vai substituir
na lista pendente.

Para Controlador de Impressora
Windows PCL
1

Abra o ficheiro que pretende imprimir.

2

No menu [Ficheiro], seleccione
[Imprimir].

3

5

Clique em [OK].

6

Abra o ficheiro que pretende imprimir.

Clique em [Preferências].

7

4

No menu [Ficheiro], seleccione
[Imprimir].

Seleccione o separador [Opções de
tarefa].

8

Clique em [Preferências].

5

Clique em [Tipos de letra].

9

6

No separador [Esquema], clique em
[Avançadas].

Seleccione a caixa de verificação
[Substituição do tipo de letra].

10 Seleccione [Substituir por tipo de

Especifique os tipos de letra da
impressora a utilizar em substituição dos
tipos de letra TrueType em [Tabela de
substituição do tipo de letra].

11 Se necessário, configure outras

7

8

Clique em [OK].

9

Se necessário, configure outras
definições e depois inicie a impressão.

letra de dispositivo] em [Tipo de
letra TrueType] e depois clique em
[OK].
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Utilizar os Tipos de Letra do
Computador

Windows PS Printer Driver
Abra o ficheiro que pretende imprimir.

2

No menu [Ficheiro], seleccione
[Imprimir].

3

Clique em [Preferências].

●● Esta função não está disponível com o controlador de
impressora Windows XPS e Mac OS X PS.

4

No separador [Esquema], clique em
[Avançadas].

Para Controlador de Impressora
Windows PCL

5

Clique em [Tipo de letra TrueType] e
seleccione [Transferir como softfont]
na lista pendente.

6

Clique em [OK].

7

Se necessário, configure outras
definições e depois inicie a impressão.

Nota

1

Abra o ficheiro que pretende imprimir.

2

No menu [Ficheiro], seleccione
[Imprimir].

3

Clique em [Preferências].

4

Seleccione o separador [Opções de
tarefa].

5

Clique em [Tipos de letra].

6

Anule a selecção da caixa de verificação
[Substituição do tipo de letra],
seleccione um dos tipos de letra
indicados a seguir e depois clique em
[OK].
-- [Transferir como desenho de tipo de
letra]
Imagens dos tipos de letra são criadas pela
impressora.

-- [Transferir como tipo de letra de
mapa de bits]
Imagens dos tipos de letra são criadas pelo
controlador da impressora

7

Se necessário, configure outras
definições e depois inicie a impressão.
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1

Pode imprimir os documentos utilizando tipos
de letra TrueType do computador para manter
o mesmo aspecto de tipo de letra no ecrã do
computador.

1

Imprimir com várias funções

1

Utilizar uma Memória de
Impressão

Imprimir para Ficheiro

Funções de Impressão Úteis

Pode imprimir um documento para um ficheiro
sem o imprimir em papel.

Pode pôr em spool um trabalho de impressão do
disco rígido instalado na impressora.

Nota

Esta função liberta memória no computador para
que este último possa efectuar outras tarefas
mais rapidamente enquanto a impressora está a
funcionar em segundo plano.
Nota

●● Se não for possível armazenar os dados no disco
rígido por não haver memória suficiente, aparece uma
mensagem que indica que os dados são inválidos.
●● Esta função não está disponível com o controlador de
impressora Windows XPS e Mac OS X PS.

Para Controlador de Impressora
Windows PCL
1

Abra o ficheiro que pretende imprimir.

2

No menu [Ficheiro], seleccione
[Imprimir].

3

Clique em [Preferências].

4

Seleccione o separador [Opções de
tarefa].

●● Tem de ter iniciado a sessão no computador como
administrador.

Windows Printer Driver
1

Clique em [Iniciar] e seleccione
[Dispositivos e Impressoras].

2

Clique com o botão direito no ícone da
A Sua im pressora e depois seleccione
o tipo de controlador que deseja utilizar
em [Propriedades de impressora].

3

Seleccione o separador [Portas].

4

Seleccione [FILE:] na lista de portas e
clique em [OK].

5

Inicie a impressão.

6

Introduza o nome de um ficheiro e, em
seguida, clique em [OK].

5

Clique em [Avançadas].

Para Controlador de Impressora Mac
OS X PS

6

Seleccione [Spool de Tarefas ] na
caixa de verificação e clique [OK].

1

Abra o ficheiro que pretende imprimir.

7

Inicie a impressão.

2

From the [File] menu, select
[Imprimir].

3

Clique em [PDF] na caixa de diálogo de
impressão e seleccione um formato de
ficheiro.

4

Introduza o nome de um ficheiro e
seleccione onde guardá-lo e clique em
[Guardar].

Para Controlador de Impressora
Windows PS
1

Abra o ficheiro que pretende imprimir.

2

No menu [Ficheiro], seleccione
[Imprimir].

3

Clique em [Preferências].

4

Seleccione o separador [Opções de
tarefa].

5

Clique em [Avançadas].

6

Seleccione a caixa de verificação [Spool
de Tarefas ] e clique em [OK].

7

Inicie a impressão.
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Transferir Ficheiros PS

Imprimir Erros PS
Pode imprimir os detalhes dos erros PostScript
quando ocorrerem.

Nota

Nota

●● Esta função só está disponível se estiver a utilizar uma
rede TCP/IP.
●● O Utilitário OKI LPR não está disponível com o controlador
de impressora Mac OS X PS.

Para Utilitário OKI LPR
1

Inicie o utilitário OKI LPR.

2

Seleccione [Download] no menu
[Remote Print].

3

Seleccione o ficheiro a transferir e clique
em [Abrir].
Uma vez terminada a transferência, o ficheiro
PostScript é impresso.

●● Esta função não está disponível com o controlador de
impressora Windows PCL, o controlador de impressora
Windows XPS e o controlador de impressora Mac OS X PS.

Windows PS Printer Driver
1

Abra o ficheiro que pretende imprimir.

2

No menu [Ficheiro], seleccione
[Imprimir].

3

Clique em [Preferências].

4

No separador [Esquema], clique em
[Avançadas].

5

Clique em [Processador de Erros de
Envio de PostScript] em [Opções
PostScript] e seleccione [Sim] na lista
pendente.

6

Clique em [OK] até a caixa de diálogo
de configuração da impressão fechar e a
impressão se iniciar.
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Funções de Impressão Úteis

Pode transferir ficheiros PostScript para a
impressora e imprimi-los.

1

Imprimir com várias funções

1

Alterar o Modo de Emulação
Pode seleccionar o modo de emulação.

Funções de Impressão Úteis

Memo

●● Para entrar no menu [Config. Admin.] é necessária
uma palavra-passe de administrador. A palavra-passe
predefinida é "aaaaaa".

1

Prima o botão <ENTER (INTRODUZIR)>
no painel do operador.

2

Prima o botão de deslocamento
para seleccionar [Config. Admin.] e,
em seguida, prima o botão <ENTER
(INTRODUZIR)>.

3

Introduza a palavra-passe de
administrador utilizando o teclado de dez
teclas.

4

Prima o botão <ENTER
(INTRODUZIR)>.

5

Prima o botão de deslocamento para
seleccionar [Config. Impressora] e,
em seguida, prima o botão <ENTER
(INTRODUZIR)>.

6

Verifique se a opção [Emulações] está
seleccionada e depois prima o botão
<ENTER (INTRODUZIR)>.

7

Prima o botão de deslocamento para
seleccionar um modo de emulação
e depois prima o botão <ENTER
(INTRODUZIR)>.

8

Prima o botão <ON LINE (ONLINE)>
para sair do modo de menus.
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2. Alterar as Definições da Impressora
Este capítulo explica como configurar as definições da impressora utilizando o botão <ENTER
(INTRODUZIR)> do painel de controlo.

Esta secção descreve o procedimento básico para imprimir as informações de impressão. Imprimindo
as informações de impressão, pode ver quais são as definições actuais da impressora.

Imprimir as Informações da
Impressão
Pode imprimir e verificar as configurações
da impressora e um relatório da utilização
respectiva.
Referência

●● Para mais detalhes sobre as informações de impressão
que pode imprimir e sobre a estrutura do menu [Inf.
Impressão], consulte "Informações de Impressão"
P.55.
Memo

●● Se a impressora estiver no modo de poupança de energia,
prima o botão <POWER SAVE (POUPANÇA ENERGIA)>
para a reactivar a partir desse modo.

1

Prima a tecla <Fn>.

2

Introduza <1>, <0> e <0> utilizando
o teclado de dez teclas e prima o botão
<ENTER (INTRODUZIR)>.

3

Verifique se a opção [Executar] está
seleccionada e depois prima o botão
<ENTER (INTRODUZIR)>.

4

Prima o botão <ENTER
(INTRODUZIR)>.
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Alterar as Definições da Impressora


Verificar as Definições Actuais

2

Alterar as Definições do Menu da Impressora


Alterar as Definições do Menu da Impressora
Esta secção descreve o procedimento básico para alterar as definições da impressora.
Referência

2

●● Para mais informações sobre a estrutura dos menus das definições da impressora, consulte "Lista de Menus de Configuração"
P.52.

Alterar as Definições da Impressora

Menu Definições

Config. Admin.

1

Prima o botão de deslocamento

2

Prima o botão de deslocamento para
seleccionar o menu de configuração
em que deseja alterar uma definição
e depois prima o botão <ENTER
(INTRODUZIR)>.

Para entrar no menu [Config. Admin.] é
necessária uma palavra-passe de administrador.

.

Memo

●● A palavra-passe predefinida é "aaaaaa".
●● Pode entrar no menu [Definição Rede sem fios] ou
[Permitir comunicações com fios] da mesma forma e
com a mesma palavra-passe.

3

Altere a definição e depois prima o botão
<ENTER (INTRODUZIR)>.

4

Prima o botão <ON LINE (ONLINE)>
para sair do modo de menus.

1

Prima o botão de deslocamento

2

Prima o botão de deslocamento
para seleccionar [Config. Admin.]
e depois prima o botão <ENTER
(INTRODUZIR)>.

3

Introduza a palavra-passe de
administrador utilizando o teclado de dez
teclas.

4

Prima o botão <ENTER
(INTRODUZIR)>.

5

Prima o botão de deslocamento para
seleccionar o menu de configuração
em que deseja alterar uma definição
e depois prima o botão <ENTER
(INTRODUZIR)>.

6

Altere a definição e depois prima o botão
<ENTER (INTRODUZIR)>.

7

Prima o botão <ON LINE (ONLINE)>
para sair do modo de menus.
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.

Alterar as Definições do Menu da Impressora

Imprimir Estatísticas

Menu Boot

Imprimir estatísticas é o menu de impressão de
estatísticas da impressão.

O menu Boot é utilizado para alterar as
definições do sistema. Este menu só deve ser
utilizado pelo administrador do sistema.

Para entrar no menu [Imprimir Estatísticas] é
necessária uma palavra-passe de administrador.

Para entrar no menu [Boot Menu] é necessária
uma palavra-passe de administrador.

Memo

Memo

1

Prima o botão de deslocamento

2

Prima o botão de deslocamento para
seleccionar [Imprimir Estatísticas]
e depois prima o botão <ENTER
(INTRODUZIR)>.

●● A palavra-passe predefinida é "aaaaaa".

.

1

Prima continuamente o botão <ENTER
(INTRODUZIR)> e prima o interruptor
de alimentação.

2

Prima o botão <ENTER
(INTRODUZIR)>.

3

Introduza a palavra-passe de
administrador utilizando o teclado de dez
teclas.

4

Prima o botão <ENTER
(INTRODUZIR)>.

5

Prima o botão de deslocamento para
seleccionar o menu de configuração
em que deseja alterar uma definição
e depois prima o botão <ENTER
(INTRODUZIR)>.

3

Introduza a palavra-passe de
administrador utilizando o teclado de dez
teclas.

4

Prima o botão <ENTER
(INTRODUZIR)>.

5

Prima o botão de deslocamento para
seleccionar o menu de configuração
em que deseja alterar uma definição
e depois prima o botão <ENTER
(INTRODUZIR)>.

6

Altere a definição e depois prima o botão
<ENTER (INTRODUZIR)>.

6

7

Prima o botão <ON LINE (ONLINE)>
para sair do modo de menus.

Altere a definição e depois prima o botão
<ENTER (INTRODUZIR)>.

7

Prima o botão <ON LINE (ONLINE)>
para sair do modo de menus
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Alterar as Definições da Impressora

●● A palavra-passe predefinida é “0000”.

2

Lista de Menus de Configuração


Lista de Menus de Configuração
Menu de Definição do Dispositivo

2

Item

Descrição

Alterar as Definições da Impressora

Print From USB
Memory
Imp. Trf. Seg.

Imprime os ficheiros numa memória USB.

Imprime um trabalho de impressão com autenticação encriptado (Trabalho encriptado) ou
um trabalho de impressão com autenticação (Trabalho Seguro) guardado numa memória
flash ou disco rígido.
Configuração
Mostra as informações da impressora, como Contagem de Tabuleiros, Duração dos
Consumíveis, Rede e Sistema.
Inf. Impressão
Imprime diversas informações sobre a impressora.
Menus
Menus para os utilizadores em geral.
Config. Admin.
Menus para o administrador.
Para aceder a este menu, é necessária a palavra-passe. A palavra-passe predefinida é "aaaaaa".
Imprimir Estatísticas Menu de impressão de estatísticas.
Para aceder a este menu, é necessária a palavra-passe. A palavra-passe predefinida é "0000".
AirPrint™
Activar função AirPrint™.
Definição Rede sem Menus para alterar as definições da rede sem fios LAN.
fios
Este menu é exibido quando se instala a rede sem fios LAN.
Para aceder a este menu, é necessária a palavra-passe. A palavra-passe predefinida é
"aaaaaa".
Permitir
Activar a ligação à rede com fios LAN. Ao mesmo tempo a ligação com a rede sem fios LAN
comunicações com
será perdida.
fios
Este menu é exibido quando a ligação de rede é sem fios.
Para aceder a este menu, é necessária a palavra-passe. A palavra-passe predefinida é "aaaaaa".
Boot Menu
Menu de arranque.
Este menu só é apresentado em inglês.
Para arrancar este menu, prima e mantenha premido o botão <ENTER (INTRODUZIR)> e
ligue a impressora.
Para aceder a este menu, é necessária a palavra-passe. A palavra-passe predefinida é "aaaaaa".

Imprimir a partir de Memoria USB
Item
Seleccionar
Ficheiro para
impressão
Config.
Impressora

Valor

Predefinições de
Fábrica

Descrições
Seleccione um ficheiro da memoria USB e
imprima.

Alimentação
Papel

Cópias

Duplex
Ligação

Ajustar

Tabuleiro
Multiusos(xx)
Tabuleiro 1(xx)
Tabuleiro 2(xx)
Tabuleiro 3(xx)
Tabuleiro 4(xx)
1
―
999
activar
Desligar
Margem mais
comprida
Margem mais
estreita
activar
Desligar

*

*

*
*

*
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Especifica um tabuleiro de papel. (xx) é o
tamanho do papel nos tabuleiros.
O Tabuleiro 2 a 4 são apenas exibidos se
estiverem instalados.

Define o número de cópias.

Especifica a Impressão Duplex.
Especifica a Encadernação na Impressão
Duplex.

Especifica o ajuste.

Lista de Menus de Configuração

Imprimir um Trabalho Seguro
Item
Tarefa
Encriptada

Valor

Introd. Plvrpasse
Tarefa
Encriptada

Descrições

******

Tarefa guardada Introd. Plvrpasse
Tarefa guardada Não encontrado
Imprimir
Eliminar

Introduz uma palavra-passe para executar uma Impressão
Segura.
Utilizado para imprimir uma tarefa guardada numa
Resident FLASH e HDD.

Configuração
Item
Contador da
Bandeja

Dur.
Consumíveis

Valor

Tabuleiro Multiusos

nnnnnn

Tabuleiro 1

nnnnnn

Tabuleiro 2

nnnnnn

Tabuleiro 3

nnnnnn

Tabuleiro 4

nnnnnn

Toner (n.nK)

Restante: nnn %

Tambor

Restante: nnn %

Descrições
Indica o número total de páginas
impressas a partir do tabuleiro
multiusos (tabuleiro MP).
É indicado o número de páginas
alimentadas a partir do tabuleiro
multiusos.
Exibe o número total de páginas
impressas no Tabuleiro 1.
O número de páginas alimentadas a
partir do Tabuleiro 1.
Exibe o número total de páginas
impressas no Tabuleiro 2.
O número de páginas alimentadas a
partir do Tabuleiro 2.
(Tabuleiro 2 ou LCF se instalado.)
Exibe o número total de páginas
impressas no Tabuleiro 3.
O número de páginas alimentadas a
partir do Tabuleiro 3.
(Tabuleiro 3 ou Tabuleiro 2 + LCF se
instalado.)
Exibe o número total de páginas
impressas no Tabuleiro 4.
O número de páginas alimentadas a
partir do Tabuleiro 4.
(Se o Tabuleiro 4 estiver instalado.)
Exibe a quantidade restante de toner
em %.
A exibição de (n.nK) na coluna dos itens
é a capacidade do cartucho de toner
instalado na impressora.
[Condições de exibição]
Este item menu é apenas exibido nos
modelos das séries MPS/ES.
Exibe a vida restante do tambor PRETO
em %.
[Condições de exibição]
Este item menu é apenas exibido nos
modelos das séries MPS/ES.
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2
Alterar as Definições da Impressora

Não encontrado
Imprimir
Eliminar
****

Introduz uma palavra-passe para executar uma Impressão
Segura.
Utilize para imprimir um trabalho de impressão com
autenticação encriptado (Trabalho encriptado) guardado na
Flash Residente e HDD.

Lista de Menus de Configuração

Item
Dur.
Consumíveis

Valor

Cartucho de Toner (n.nK)

Restante: nnn %

2
Alterar as Definições da Impressora

Rede(Quando
o LAN sem
fios não está
instalado.)

Fusor

Restante: nnn %

Nome da impressora

***************

Nome Imp. Abr.

***************

Endereço IPv4
Máscara de Sub-Rede
Porta de Ligação
MAC Address

xxx.xxx.xxx.xxx
xxx.xxx.xxx.xxx
xxx.xxx.xxx.xxx
xx:xx:xx:xx:xx:xx

Network FW Version

xx.xx

Web Remote Version

xx.xx

Endereço IPv6 (Local)

xxxx:xxxx:xxxx:xx
xx:xxxx:xxxx:xxxx:
xxxx
xxxx:xxxx:xxxx:xx
xx:xxxx:xxxx:xxxx:
xxxx
Com fios
Sem fios

Endereço IPv6 (Global)

Rede
(Quando o LAN
sem fios está
instalado.)

Informação de
Rede

Ligação em
Rede

Nome da
impressora
Nome Imp.
Abr.
Endereço
IPv4
Máscara de
Sub-Rede
Porta de
Ligação
MAC Address
Network FW
Version
Web Remote
Version
Endereço
IPv6 (Local)

Descrições
Exibe a quantidade restante de toner
em %.
A exibição de (n.nK) na coluna dos itens
é a capacidade do cartucho de toner
instalado na impressora.
[Condições de exibição]
Este item menu é apenas exibido nos
modelos das séries B.
Exibe a duração restante da unidade de
FUSOR em %.
Exibe o nome da impressora da rede
com fios.
Exibe o nome da impressora abreviado
da rede com fios.
Exibe o endereço IP.
Exibe a máscara de subrede.
Exibe o endereço da porta de ligação.
Indica o endereço MAC da rede com
fios.
Exibe a versão de F/W na rede com um
fio.
Exibe a versão da WebPage da rede com
um fio.
Exibe o endereço IPv6 (local).

Exibe o endereço IPv6 (global).

Exibe o tipo de ligação em rede atual.

***************

Exibe o nome da impressora.

***************

Exibe o nome da impressora abreviado.

xxx.xxx.xxx.xxx

Exibe o endereço IP.

xxx.xxx.xxx.xxx

Exibe a máscara de subrede.

xxx.xxx.xxx.xxx

Exibe o endereço da porta de ligação.

xx:xx:xx:xx:xx:xx
xx.xx

Exibe o endereço MAC.
Exibe a versão F/W da rede.

xx.xx

Exibe a versão da WebPage da rede.

xxxx:xxxx:xxxx:xx
xx:xxxx:xxxx:xxxx
:xxxx
Endereço
xxxx:xxxx:xxxx:xx
IPv6 (Global) xx:xxxx:xxxx:xxxx
:xxxx
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Exibe o endereço IPv6 (local).

Exibe o endereço IPv6 (global).

Lista de Menus de Configuração

Item
Rede
(Quando o LAN
sem fios está
instalado.)

Descrições

Versão
Firmware

xxxxxx

A versão do firmware da LAN sem fios.

Número de
Série
SSID
Segurança
Estado
Banda
Canal
RSSI

xxxxxx

O endereço MAC da placa LAN sem fios.

Versão Firmware

xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
***************
xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx
xxx.xx_x_x

Versão CU

xx.xx

Versão PU

xx.xx.xx

SSID da ligação
O tipo de segurança da LAN sem fios.
O estado da LAN sem fios.
A banda de utilização da LAN sem fios.
O canal de utilização da LAN sem fios.
Apresenta a RSSI em percentagem.
Exibe o número de série da impressora.
Exibe o número do activo da
impressora.
Apresenta o número da versão do
FirmSuite.
Exibe o número da versão do firmware
da CU (unidade de controlo).
Exibe o número da versão do firmware
da PU (Unidade de Impressão).

RAM

xxMB

Número de Série
Número do Activo

Exibe o tamanho total de toda a
memória Flash instalada na impressora.
xxMB [Fxx]
Exibe o tamanho total de toda a
memória Flash instalada na impressora.
xx.xxGB [Fxx]
Exibe o tamanho do disco rígido. Este
item apenas aparace quando HDD está
instalado.
aaaa/mm/dd hh:mm Exibe a data e hora atuais.
mm/dd/aaaa hh:mm
dd/mm/aaaa hh:mm

Memória Flash
HDD

Data e Hora

Informações de Impressão
Item

Valor

Configuração

Executar

Rede
Pág.
DEMO1
Demonstração
…
Lista de Ficheiros
PS Font List
PCL Font List
IBM PPR Font List
EPSON FX Font List
Usage Report
Registo de Erros

Executar
Executar
Executar
Executar
Executar
Executar
Executar
Executar
Executar

Descrições
Imprime os detalhes da configuração do servidor de
impressão.
Imprime informações gerais sobre a rede.
Imprime uma página de demonstração. São exibidos vários
padrões de demonstração caso tenham sido fornecidos.
Imprime uma lista dos ficheiros de trabalhos.
Imprime uma lista de fontes de PostScript instalado.
Imprime uma lista de fontes de emulação PCL instalada.
Imprime uma lista de fontes IBMPPR.
Imprime uma lista de fontes EPSON FX.
Imprime todo o JobLog.
Imprime um registo de erros.
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Alterar as Definições da Impressora

System

Informação
Rede sem fios

Valor

Lista de Menus de Configuração

Menus
Na coluna Predefinições, [*L] indica Letter para a predefinição do tamanho do papel e [*A] indica para a predefinição do
tamanho do papel.

2

Item

Alterar as Definições da Impressora

Config. do
Tabuleiro

Config. Tab. Tamanho do Papel
MP

Dimensão X

Dimensão Y

Tipo de suporte

Valor
A4
A5
A6
B5
B6
Legal14
Legal13.5
Legal13
Letter
Executive
16K(184x260mm)
16K(195x270mm)
16K(197x273mm)
Statement
Personalizado
Envelope Com-9
Envelope Com-10
Envelope Monarch
Envelope DL
Envelope C5
Envelope C6
Separador com índice
2,5 polegadas
―
8,3 polegadas
―
8,5 polegadas
76,2 mm
―
210 mm
―
216 mm
5 polegadas
―
11,0 polegadas
―
11,7 polegadas
―
52,0 polegadas
127 mm
―
279 mm
―
297 mm
―
1321 mm
Normal
Timbrado
Transparência
Etiquetas
Bond
Reciclado
Card Stock
Áspero
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Predefinições
de Fábrica
*A

Descrições
Define o tamanho do
papel para o tabuleiro
multiusos.

*L

*A

Define a largura do
papel personalizado no
tabuleiro multiusos.

*L

*A
*L

*L

Define a largura do
papel personalizado no
tabuleiro multiusos.

*A

*L
*A

*

Define o tipo de
suporte para o
tabuleiro multiusos.

Lista de Menus de Configuração

Item
Config. do
Tabuleiro

Config. Tab. Peso do Suporte
MP

Config.
Tabuleiro 1

Tamanho do Papel

Dimensão X

Dimensão Y

Tipo de suporte

Peso do Suporte

Papel Legal

Outro tamanho

Pouco
Médio Fino
Médio
Médio Pesado
Pesado
Muito Pesado 1
Muito Pesado 2
Muito Pesado 3
Tabuleiro Normal
Qd. Não Corresp.
Não Utilizar
Tamanho Cassete
Personalizado
Outro tamanho
5,8 polegadas
―
8,3 polegadas
―
8,5 polegadas
148 mm
―
210 mm
―
216 mm
8,3 polegadas
―
11,0 polegadas
―
11,7 polegadas
―
14,0 polegadas
210 mm
―
279 mm
―
297 mm
―
356 mm
Normal
Timbrado
Bond
Reciclado
Card Stock
Áspero
Pouco
Médio Fino
Médio
Médio Pesado
Pesado
Muito Pesado 1
Muito Pesado 2
Legal14
Legal13.5
Legal13
16K(184x260mm)
16K(195x270mm)
16K(197x273mm)
Statement
Envelope Com-9
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Descrições

*

Define a gramagem do
papel para o tabuleiro
multiusos.

*

Define a utilização do
tabuleiro multiusos.

*

*A

Define o papel no
TABULEIRO 1.
Define a largura do
papel personalizado no
TABULEIRO 1.

*L

*A
*L

*L

Define o comprimento
do papel personalizado
em TABULEIRO 1.

*A

*L
*A

*

*

*

*

Define o tipo de
suporte para o
Tabuleiro 1.

Define a gramagem do
papel para o Tabuleiro
1.

Define um tamanho
de papel Legal para o
Tabuleiro 1.
Define o Outro
tamanho do papel do
Tabuleiro 1

2
Alterar as Definições da Impressora

Utilização Tabuleiro

Valor

Predefinições
de Fábrica

Lista de Menus de Configuração

Item

2

Config. do
Tabuleiro

Config.
Tabuleiro 2

Tamanho do Papel

Dimensão X

Alterar as Definições da Impressora

Dimensão Y

Tipo de suporte

Peso do Suporte

Papel Legal

Outro tamanho

Config.
Tabuleiro 3

Tamanho do Papel

Dimensão X

Valor
Tamanho Cassete
Personalizado
Outro tamanho
5,8 polegadas
―
8,3 polegadas
―
8,5 polegadas
148 mm
―
210 mm
―
216 mm
8,3 polegadas
―
11,0 polegadas
―
11,7 polegadas
―
14,0 polegadas
210 mm
―
279 mm
―
297 mm
―
356 mm
Normal
Timbrado
Bond
Reciclado
Card Stock
Áspero
Pouco
Médio Fino
Médio
Médio Pesado
Pesado
Muito Pesado 1
Muito Pesado 2
Legal14
Legal13.5
Legal13
16K(184x260mm)
16K(195x270mm)
16K(197x273mm)
Statement
Tamanho Cassete
Personalizado
Outro tamanho
5,8 polegadas
―
8,3 polegadas
―
8,5 polegadas
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Predefinições
de Fábrica
*

*A

Descrições
Define o papel no
TABULEIRO 2.
Define a largura do
papel personalizado no
TABULEIRO 2.

*L

*A
*L

*L

Define o comprimento
do papel personalizado
no TABULEIRO 2.

*A

*L
*A

*

*

*

*

*

*A
*L

Define o tipo de
suporte para o
Tabuleiro 2.

Define a gramagem do
papel para o Tabuleiro
2.

Define um tamanho
de papel Legal para o
Tabuleiro 2.
Define o Outro
tamanho do papel do
Tabuleiro 2.
Define o papel no
TABULEIRO 3.
Define a largura do
papel personalizado no
TABULEIRO 3.

Lista de Menus de Configuração

Item
Config. do
Tabuleiro

Config.
Tabuleiro 3

Tipo de suporte

Peso do Suporte

Papel Legal

Outro tamanho

Config.
Tabuleiro 4

Tamanho do Papel

Dimensão X

Dimensão Y

148 mm
―
210 mm
―
216 mm
8,3 polegadas
―
11,0 polegadas
―
11,7 polegadas
―
14,0 polegadas
210 mm
―
279 mm
―
297 mm
―
356 mm
Normal
Timbrado
Bond
Reciclado
Card Stock
Áspero
Pouco
Médio Fino
Médio
Médio Pesado
Pesado
Muito Pesado 1
Muito Pesado 2
Legal14
Legal13.5
Legal13
16K(184x260mm)
16K(195x270mm)
16K(197x273mm)
Statement
Tamanho Cassete
Personalizado
Outro tamanho
5,8 polegadas
―
8,3 polegadas
―
8,5 polegadas
148 mm
―
210 mm
―
216 mm
8,3 polegadas
―
11,0 polegadas
―
11,7 polegadas
―
14,0 polegadas
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Descrições

2

*A
*L

*L

Define o comprimento
do papel personalizado
em TABULEIRO 3.

*A

*L
*A

*

*

*

*

*

*A

Define o tipo de
suporte para o
Tabuleiro 3.

Define a gramagem do
papel para o Tabuleiro
3.

Define um tamanho
de papel Legal para o
Tabuleiro 3.
Define o Outro
tamanho do papel do
Tabuleiro 3.
Define o papel no
TABULEIRO 4.
Define a largura do
papel personalizado no
TABULEIRO 4.

*L

*A
*L

*L
*A

Define o comprimento
do papel personalizado
no TABULEIRO 4.

Alterar as Definições da Impressora

Dimensão Y

Valor

Predefinições
de Fábrica

Lista de Menus de Configuração

Item

2

Config. do
Tabuleiro

Config.
Tabuleiro 4

Alterar as Definições da Impressora

Tipo de suporte

Peso do Suporte

Papel Legal

Outro tamanho

Alimentação Papel

Valor
210 mm
―
279 mm
―
297 mm
―
356 mm
Normal
Timbrado
Bond
Reciclado
Card Stock
Áspero
Pouco
Médio Fino
Médio
Médio Pesado
Pesado
Muito Pesado 1
Muito Pesado 2
Legal14
Legal13.5
Legal13
16K(184x260mm)
16K(195x270mm)
16K(197x273mm)
Statement
Tabuleiro Multiusos
Tabuleiro 1
Tabuleiro 2 ou
Tray2(LCF)
Tabuleiro 3 ou
Tray3(LCF)
Tabuleiro 4

Predefinições
de Fábrica
*L
*A

*

*

*

*

*

Mud. Auto Tab.

activar
Desligar

*

Seq. Tabs.

Para baixo
Para cima
Alimentação Papel

*

Unidade de Medida

inch
milímetros
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Descrições

*L
*A

Define o tipo de
suporte para o
Tabuleiro 4.

Define a gramagem do
papel para o Tabuleiro
4.

Define um tamanho
de papel Legal para o
Tabuleiro 4.
Define o Outro
tamanho do papel do
Tabuleiro 4.
Especifica um tabuleiro
de papel.
TABULEIRO 2 a 4,
Tabuleiro 2 (LCF),
e Tabuleiro 3(LCF):
Apenas exibidos se
estiverem instalados.
* Quando o LCF
está instalado, a
indicação para LCF
será "Tabuleiro
2(LCF)" ou "Tabuleiro
3(LCF)" de acordo
com a sua posição,
mas não "Tabuleiro
2/3" ou "LCF".
Define a função de
mudança automática
de tabuleiro.
Especifica a prioridade
de ordem de selecção
para a selecção
automática de
tabuleiros e mudança
automática de
tabuleiros.
Especifica a unidade
do tamanho do papel
personalizado.

Lista de Menus de Configuração

Item

Valor

Predefinições
de Fábrica

Última Página Duplex

Salto Página Branca
Imprimir Sempre

*

Ajuste do
Sistema

Tmp. Poup. Enrg.

1 minute
2 minutes
3 minutes
4 minutes
5 minutes
10 minutes
15 minutes
30 minutes
60 minutes
1 minute
2 minutes
3 minutes
4 minutes
5 minutes
10 minutes
15 minutes
30 minutes
60 minutes
1 hora
2 horas
3 horas
4 horas
8 horas
12 horas
18 horas
24 horas
ONLINE
Tarefa

*

Modo hibernação

Hr Auto Off

Aviso de Limpeza
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Quando a opção Salto
Página Branca está
seleccionada, a última
página de um trabalho
de impressão duplex
com numeração ímpar
é impressa no modo
simplex.
Quando Imprimir
Sempre está
seleccionado, a
impressora funciona
como habitualmente.
Define o tempo de
espera para mover
para o modo de
poupança de energia.

Define tempo para a
mudança do modo de
poupança de energia
para o modo de
hibernação.
*

*

*

Define tempo para
a mudança do modo
inactivo para o modo
desligado.

Define o tempo
para eliminação dos
avisos que podem ser
apagados.

2
Alterar as Definições da Impressora

Config. do
Tabuleiro

Descrições

Lista de Menus de Configuração

Item

2

Ajuste do
Sistema

Valor

Predefinições
de Fábrica

Alterar as Definições da Impressora

Cont. Auto.

activar
Desligar

*

Tmp. Exc. Manual

Desligar
30 seconds
60 seconds

*

Tempo de Espera

Local Excedeu o tempo

Excedeu o tempo de Rede

Nível de Toner Baixo

Desligar
5 seconds
10 seconds
20 seconds
30 seconds
40 seconds
50 seconds
60 seconds
90 seconds
120 seconds
150 seconds
180 seconds
210 seconds
240 seconds
270 seconds
300 seconds
0 segundos
5 segundos
―
40 segundos
―
290 segundos
295 segundos
300 segundos
0 segundos
5 segundos
―
90 segundos
―
290 segundos
295 segundos
300 segundos
Continuar
Parar

Recup. Encrav.

activar
Desligar

Relatório de Erros

activar
Desligar
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*

Descrições
Define se deve ou não
ser feita a recuperação
automática da
impressora quando
ocorre um pedido
de capacidade de
memória excedida/
tabuleiro.
Define o tempo de
espera para o papel
ser alimentado em
modo manual.
Define o tempo entre a
paragem da recepção
de dados da tarefa e a
execução de impressão
forçada.

*

Define o tempo de
abertura de cada porta
após o fim da tarefa (A
rede é excluída.)

*

Define o tempo de
abertura da porta de
rede após o fim da
tarefa.

*

*

*

Define o
funcionamento da
impressora quando é
detectado Toner Baixo.
Define se é ou não
executada a impressão
de RECUPERAÇÃO
DE ENCRAVAMENTO
quando ocorre um
encravamento.
Define se deve ou
não ser impresso um
relatório de erros
quando ocorre um erro
interno.

Lista de Menus de Configuração

Item
Imprimir
Ajuste

Valor

Imprimir Hex

Tabuleiro
Multiusos

Executar

Ajuste X

Ajuste Y

Tabuleiro
Multiusos

Ajuste
Duplex X

0,00 mm
+0,25 mm
―
+2,00 mm
-2,00 mm
―
-0,25 mm

*

0,00 mm
+0,25 mm
―
+2,00 mm
-2,00 mm
―
-0,25 mm

*

0,00 mm
+0,25 mm
―
+2,00 mm
-2,00 mm
―
-0,25 mm

*
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Descrições
Imprime os dados
recebidos de um PC
anfitrião em Dump
hexadecimal. Desligar
o interruptor de
alimentação repõe o
modo normal a partir
do modo de Dump
hexadecimal.
Para o papel
alimentado a partir do
tabuleiro multiusos
Ajusta a posição
de toda a imagem
de impressão
perpendicularmente à
direcção do movimento
do papel, ou seja
horizontalmente (em
intervalos de 0,25
mm).
Para o papel
alimentado a partir do
tabuleiro multiusos
Ajusta a posição
de toda a imagem
de impressão
na direcção do
movimento do papel,
ou seja verticalmente
(em intervalos de
0,25mm).
Para o papel
alimentado a partir do
tabuleiro multiusos
Na altura da impressão
da página de trás
de Duplex ajusta a
posição de toda a
imagem de impressão
perpendicularmente à
direcção do movimento
do papel, ou seja
horizontalmente (em
intervalos de 0,25
mm).

2
Alterar as Definições da Impressora

Ajuste Pos.
Imp.

Predefinições
de Fábrica

Lista de Menus de Configuração

Item

2

Imprimir
Ajuste

Ajuste Pos.
Imp.

Tabuleiro
Multiusos

Alterar as Definições da Impressora

Tabuleiro 1

Valor
Ajuste
Duplex Y

Ajuste X

Ajuste Y

Ajuste
Duplex X

Predefinições
de Fábrica

0,00 mm
+0,25 mm
―
+2,00 mm
-2,00 mm
―
-0,25 mm

*

0,00 mm
+0,25 mm
―
+2,00 mm
-2,00 mm
―
-0,25 mm

*

0,00 mm
+0,25 mm
―
+2,00 mm
-2,00 mm
―
-0,25 mm

*

0,00 mm
+0,25 mm
―
+2,00 mm
-2,00 mm
―
-0,25 mm

*
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Descrições
Para o papel
alimentado a partir do
tabuleiro multiusos
Na altura da impressão
da página de trás
de Duplex ajusta a
posição de toda a
imagem de impressão
na direcção do
movimento do papel,
ou seja verticalmente
(em intervalos de 0,25
mm).
Para o papel
alimentado a partir do
Tabuleiro 1
Ajusta a posição
de toda a imagem
de impressão
perpendicularmente à
direcção do movimento
do papel, ou seja
horizontalmente (em
intervalos de 0,25
mm).
Para o papel
alimentado a partir do
Tabuleiro 1
Ajusta a posição
de toda a imagem
de impressão
na direcção do
movimento do papel,
ou seja verticalmente
(em intervalos de
0,25mm).
Para o papel
alimentado a partir do
Tabuleiro 1
Na altura da impressão
da página de trás
de Duplex ajusta a
posição de toda a
imagem de impressão
perpendicularmente à
direcção do movimento
do papel, ou seja
horizontalmente (em
intervalos de 0,25
mm).

Lista de Menus de Configuração

Item
Imprimir
Ajuste

Ajuste Pos.
Imp.

Tabuleiro 1

Ajuste
Duplex Y

Ajuste X

Ajuste Y

Ajuste
Duplex X

0,00 mm
+0,25 mm
―
+2,00 mm
-2,00 mm
―
-0,25 mm

*

0,00 mm
+0,25 mm
―
+2,00 mm
-2,00 mm
―
-0,25 mm

*

0,00 mm
+0,25 mm
―
+2,00 mm
-2,00 mm
―
-0,25 mm

*

0,00 mm
+0,25 mm
―
+2,00 mm
-2,00 mm
―
-0,25 mm

*
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Descrições
Para o papel
alimentado a partir do
Tabuleiro 1
Na altura da impressão
da página de trás
de Duplex ajusta a
posição de toda a
imagem de impressão
na direcção do
movimento do papel,
ou seja verticalmente
(em intervalos de 0,25
mm).
Para o papel
alimentado a partir do
Tabuleiro 2
Ajusta a posição
de toda a imagem
de impressão
perpendicularmente à
direcção do movimento
do papel, ou seja
horizontalmente (em
intervalos de 0,25
mm).
Para o papel
alimentado a partir do
Tabuleiro 2
Ajusta a posição
de toda a imagem
de impressão
na direcção do
movimento do papel,
ou seja verticalmente
(em intervalos de
0,25mm).
Para o papel
alimentado a partir do
Tabuleiro 2
Na altura da impressão
da página de trás
de Duplex ajusta a
posição de toda a
imagem de impressão
perpendicularmente à
direcção do movimento
do papel, ou seja
horizontalmente (em
intervalos de 0,25
mm).

2
Alterar as Definições da Impressora

Tabuleiro 2

Valor

Predefinições
de Fábrica

Lista de Menus de Configuração

Item

2

Imprimir
Ajuste

Ajuste Pos.
Imp.

Tabuleiro 2

Alterar as Definições da Impressora

Tabuleiro 3

Valor
Ajuste
Duplex Y

Ajuste X

Ajuste Y

Ajuste
Duplex X

Predefinições
de Fábrica

0,00 mm
+0,25 mm
―
+2,00 mm
-2,00 mm
―
-0,25 mm

*

0,00 mm
+0,25 mm
―
+2,00 mm
-2,00 mm
―
-0,25 mm

*

0,00 mm
+0,25 mm
―
+2,00 mm
-2,00 mm
―
-0,25 mm

*

0,00 mm
+0,25 mm
―
+2,00 mm
-2,00 mm
―
-0,25 mm

*
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Descrições
Para o papel
alimentado a partir do
Tabuleiro 2
Na altura da impressão
da página de trás
de Duplex ajusta a
posição de toda a
imagem de impressão
na direcção do
movimento do papel,
ou seja verticalmente
(em intervalos de 0,25
mm).
Para o papel
alimentado a partir do
Tabuleiro 3
Ajusta a posição
de toda a imagem
de impressão
perpendicularmente à
direcção do movimento
do papel, ou seja
horizontalmente (em
intervalos de 0,25
mm).
Para o papel
alimentado a partir do
Tabuleiro 3
Ajusta a posição
de toda a imagem
de impressão
na direcção do
movimento do papel,
ou seja verticalmente
(em intervalos de
0,25mm).
Para o papel
alimentado a partir do
Tabuleiro 3
Na altura da impressão
da página de trás
de Duplex ajusta a
posição de toda a
imagem de impressão
perpendicularmente à
direcção do movimento
do papel, ou seja
horizontalmente (em
intervalos de 0,25
mm).

Lista de Menus de Configuração

Item
Imprimir
Ajuste

Ajuste Pos.
Imp.

Tabuleiro 3

Ajuste
Duplex Y

Ajuste X

Ajuste Y

Ajuste
Duplex X

0,00 mm
+0,25 mm
―
+2,00 mm
-2,00 mm
―
-0,25 mm

*

0,00 mm
+0,25 mm
―
+2,00 mm
-2,00 mm
―
-0,25 mm

*

0,00 mm
+0,25 mm
―
+2,00 mm
-2,00 mm
―
-0,25 mm

*

0,00 mm
+0,25 mm
―
+2,00 mm
-2,00 mm
―
-0,25 mm

*
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Descrições
Para o papel
alimentado a partir do
Tabuleiro 3
Na altura da impressão
da página de trás
de Duplex ajusta a
posição de toda a
imagem de impressão
na direcção do
movimento do papel,
ou seja verticalmente
(em intervalos de 0,25
mm).
Para o papel
alimentado a partir do
Tabuleiro 4
Ajusta a posição
de toda a imagem
de impressão
perpendicularmente à
direcção do movimento
do papel, ou seja
horizontalmente (em
intervalos de 0,25
mm).
Para o papel
alimentado a partir do
Tabuleiro 4
Ajusta a posição
de toda a imagem
de impressão
na direcção do
movimento do papel,
ou seja verticalmente
(em intervalos de
0,25mm).
Para o papel
alimentado a partir do
Tabuleiro 4
Na altura da impressão
da página de trás
de Duplex ajusta a
posição de toda a
imagem de impressão
perpendicularmente à
direcção do movimento
do papel, ou seja
horizontalmente (em
intervalos de 0,25
mm).

2
Alterar as Definições da Impressora

Tabuleiro 4

Valor

Predefinições
de Fábrica

Lista de Menus de Configuração

Item

2

Imprimir
Ajuste

Ajuste Pos.
Imp.

Tabuleiro 4

Valor
Ajuste
Duplex Y

Predefinições
de Fábrica

Alterar as Definições da Impressora

0,00 mm
+0,25 mm
―
+2,00 mm
-2,00 mm
―
-0,25 mm

*

Ajustes Papel Preto

0
+1
+2
+3
-3
-2
-1

*

Definições Trans. Preto

0
+1
+2
+3
-3
-2
-1

*

Saturação

0
+1
+2
-2
-1

*
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Descrições
Para o papel
alimentado a partir do
Tabuleiro 4
Na altura da impressão
da página de trás
de Duplex ajusta a
posição de toda a
imagem de impressão
na direcção do
movimento do papel,
ou seja verticalmente
(em intervalos de 0,25
mm).
Use para fazer ajustes
finos da fixação de
pó significativa na
superfície e quando o
local fino tem impacto
significativo na
impressão standard/
PRETO ou quando
ocorrem outras
situações. É necessário
diminuir se uma
impressão dispersa ou
tipo branco de neve for
o resultado nas áreas
com elevada densidade
de impressão. É
necessário aumentar
se se descobrir
impressão fina.
Use para fazer ajustes
finos da fixação de
pó significativa na
superfície e quando
o local fino tem
impacto significativo
na impressão OHP/
PRETO. É necessário
diminuir se uma
impressão dispersa ou
tipo branco de neve for
o resultado nas áreas
com elevada densidade
de impressão. É
necessário aumentar
se se descobrir
impressão fina.
Define a escuridão
da impressão. (É
possível alterar em "1"
unidade. )

Lista de Menus de Configuração

Item
Imprimir
Ajuste

Valor

Predefinições
de Fábrica

0
+1
+2
+3
-3
-2
-1

*

Definições BG

0
+1
+2
+3
-3
-2
-1

*

Limpeza do Tambor

activar
Desligar

*

High Humid Mode

activar
Desligar

*

Slow Print Mode

activar
Desligar

*
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Para corrigir variações
na impressão
provocadas pelas
condições de
temperatura/humidade
e as diferenças na
densidade/frequência
de impressão.
Altere a definição
se a qualidade de
impressão não for
uniforme.
Para corrigir variações
na impressão
provocadas pelas
condições de
temperatura/humidade
e as diferenças na
densidade/frequência
de impressão. Altere
a definição se o fundo
estiver escuro.
Define se o tambor
fica inactivo antes de
imprimir, de forma
a reduzir o número
de linhas brancas
horizontais. Fique
ciente de que isto
reduz a duração ID
tanto quanto esta
rotação.
Liga/desliga o modo
de redução de
encaracolamento.
Liga/desliga o modo de
impressão silencioso.

2
Alterar as Definições da Impressora

Definições SMR

Descrições

Lista de Menus de Configuração

Admin Setup
Para aceder ao menu [Config. Admin.], é necessária uma palavra-passe de administrador. Para
detalhes, consulte "Config. Admin." P.50.

2

Na coluna Predefinições, [*L] indica Letter para a predefinição do tamanho do papel e [*A] indica A4 para a predefinição
do tamanho do papel. A predefinição do tamanho do papel varia consoante o tipo de impressora.

Alterar as Definições da Impressora

Item
Introd. Plvrpasse

Configuração de
rede

Valor
************

Predefinições de
Fábrica
aaaaaa

TCP/IP

Activar
Desactivar

*

IP Version

*

Endereço IPv4
Máscara de Sub-Rede

IP v4
IP v4+v6
IP v6
Activar
Desactivar
Auto
Manual
xxx.xxx.xxx.xxx
xxx.xxx.xxx.xxx

Porta de Ligação

xxx.xxx.xxx.xxx

Web

Activar
Desactivar
Activar
Desactivar
Activar
Desactivar
Activar
Desactivar

NetBIOS over TCP
Configuração IP

Telnet
FTP
IPSec

SNMP
Network Scale

Rede Gigabit

Activar
Desactivar
Normal
Pequena

Activar
Desactivar
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*
*

*

*
*
*

*
*

*

Descrições
Introduz uma palavrapasse para entrar no menu
Config. Admin.
O valor predefinido é
aaaaaa.
Pode introduzir-se de 6 a
12 dígitos de números ou
caracteres Roman.
Definir se deve activar/
desactivar o protocolo
TCP/IP.
Configura a versão de IP.

Define se se deve activar/
desactivar o protocolo TCP.
Define o método de
definição do endereço IP.
Define o endereço IP.
Define a máscara de
subrede.
Define o endereço
de gateway (router
predefinido).
0.0.0.0 significa que não
há router.
Define se se deve activar/
desactivar a Web.
Define se se deve activar/
desactivar a Telnet.
Define se se deve activar/
desactivar o FTP.
Exibido quando está
seleccionado Activar para
TCP/IP e permite mudar
apenas para Desactivar.
Define o SNMP de FTP.
Quando Normal está
seleccionado, pode
funcionar correctamente
mesmo que esteja ligada
a um HUB que tenha a
funcionalidade de árvore
abrangente (Spanning
Tree).
Define se se deve activar/
desactivar a rede Gigabit.

Lista de Menus de Configuração

Item
Configuração de
rede

Configuração do Hub

Definicões de fábrica?

Parallel Setup
(Quando
Parallel I/F está
instalado.)

*

*

Descrições
Define um método de
ligação a um HUB.

Define um tipo de
Reconhecimento TCP.
Especifica se se deve ou
não inicializar o menu de
rede.
Define se se deve activar/
desactivar parallel I/F.

Parallel

Activar
Desactivar

*

Bi-Direction

Activar
Desactivar

*

Define se se deve activar/
desactivar uma Parallel
bidireccional.

ECP

Activar
Desactivar
Estreito
Médio
Largo
Ack in Busy
Ack while Busy

*

Define se se deve activar/
desactivar o modo ECP.
Define a largura ACK para
recepção compatível.

Ack Width

Ack/Busy Timing

I-Prime

USB Setup

Autonegociação
100Base-TX Full
100Base-TX Half
10Base-T Full
10Base-T Half
Tipo1
Tipo2
Executar

Predefinições de
Fábrica

*

*

3 microseconds
50 microseconds
Desactivar

*

Offline Receive

Activar
Desactivar

*

USB

Activar
Desactivar

*

Velocidade

480Mbps
12Mbps

*

Soft Reset

Activar
Desactivar

Número de Série

Activar
Desactivar

Offline Receive

Activar
Desactivar
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*

*

*

Define a ordem para emitir
o sinal BUSY e o sinal ACK
para recepção compatível.
Define o tempo para
activar/desactivar o sinal
I-PRIME.
Define se se deve activar/
desactivar uma função
que mantém o estado de
recepção possível sem
alterações do sinal I/F no
caso de ocorrer um erro.
Define se se deve activar/
desactivar a USB I/F.
Define a velocidade de
transferência máx. USB
I/F.
Define se deve activar/
desactivar o comando Soft
Reset.
Especifica se se deve
activar/desactivar um
número de série USB.
Define se se deve activar/
desactivar uma função
que mantém o estado de
recepção possível sem
alterações do sinal I/F no
caso de ocorrer um erro.

2
Alterar as Definições da Impressora

TCP ACK

Valor

Lista de Menus de Configuração

Item

2

Valor

Predefinições de
Fábrica

Descrições

Alterar as Definições da Impressora

USB Setup

Memoria USB

Activar
Desactivar

*

Define se se deve activar/
desactivar a memoria USB
I/F.

Config.
Impressora

Emulações

Auto
PCL
XPS
IBM PPR
EPSON FX
PostScript
1
―
999
activar
Desligar
Margem mais
comprida
Margem mais
estreita
Activar
Desactivar

*

Selecciona um idioma da
impressora.

*

Define o número de
cópias.

Cópias

Duplex
Ligação

Media Check

A4/Letter Override

Não
Sim

Resolução

600dpi
1200dpi
Desligar
Baixo
Elevado
Vertical
Horizontal
5 linhas
―
60 linhas
―
64 linhas
―
128 linhas

Economia de toner

Predefinição Orientação
Comprim. do Formato
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*
*

*

*

*

Especifica a Impressão
Duplex.
Especifica a Encadernação
na Impressão Duplex.

Define se a impressora
verifica a correspondência
do tamanho do papel doas
dados de impressão e a do
tabuleiro.
Quando o tamanho do
papel de uma tarefa
foi definido para A4
e A4 não foi definido
numa impressora, se
houver papel Letter na
impressora, esta tarefa
será impressa em papel
Letter sem solicitação de
papel.
Define a resolução.

*

Defina o nível de economia
de toner.

*

Especifica a orientação da
impressão.
Define o número de linhas
que podem ser impressas
numa página (apenas para
PCL) Inválido em PS.

*L
*A

Lista de Menus de Configuração

Item
Config.
Impressora

Editar Tamanho

Dimensão Y

Configuração PS Protocolo de Rede

Tamanho Cassete
A4
A5
A6
B5
B6
Legal14
Legal13.5
Legal13
Letter
Executive
16K(184x260mm)
16K(195x270mm)
16K(197x273mm)
Statement
Personalizado
Envelope Com-9
Envelope Com-10
Envelope Monarch
Envelope DL
Envelope C5
Envelope C6
Separador com
índice
3 polegadas
―
8,3 polegadas
―
8,5 polegadas
76,2 mm
―
210 mm
―
216 mm
5 polegadas
―
11,0 polegadas
―
11,7 polegadas
―
52,0 polegadas
127 mm
―
279 mm
―
297 mm
―
1321 mm
ASCII
RAW

Protocolo Paralelo

ASCII
RAW

Protocolo USB

ASCII
RAW
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Predefinições de
Fábrica
*

*A
*L

Descrições
Define o tamanho de
uma área a desenhar
quando o PC anfitrião
não especifica o tamanho
através do comando
para editar tamanho do
papel. (Apenas para PCL)
Inválido em PS

Especifica a largura do
papel personalizado como
valor predefinido. Define
um papel numa direção
perpendicular à direção
em que o papel corre

*A
*L

*L
*A

Especifica o comprimento
do papel personalizado
como valor predefinido.
Define um papel na
mesma direção em que o
papel corre.

*L
*A

*

*

*

Especifica o modo de
protocolo de comunicação
PS de dados da rede.
(No modo RAW, Ctrl-T fica
inválido.)
Especifica o modo de
protocolo de comunicação
PS de dados de Parallel.
Especifica o modo de
protocolo de comunicação
PS de dados de USB.

2
Alterar as Definições da Impressora

Dimensão X

Valor

Lista de Menus de Configuração

Item
Configuração PS PDF Paper Size

2
Alterar as Definições da Impressora

Tamanho de Digitalização PDF

Configuração
PCL

Valor
Current Tray
Size Size
Size in PDF file
Tamanho de
Digitalização
1%
―
99%

Predefinições de
Fábrica
*

*

Origem Tipo de letra

Residente
Download

*

Número Tipo de letra

I0
S1

*

Tamanho Tipo letra

0.44CPI
―
10.00CPI
―
99.99CPI

*

4,00 pontos
―
12,00 pontos
―
999,75 pontos

*

Altura Tipo de letra

Symbol Set

PC-8
PC-8 Dan/Nor
PC-8 Grk
PC-8 TK
PC-775
PC-850
PC-851 Grk
PC-852
PC-855
PC-857 TK
PC-858
PC-862 Heb
PC-864 L/A
PC-866
PC-866 Ukr
PC-869
PC-1004
Pi Font
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*

Descrições
Selecção do tamanho do
papel da impressão directa
em PDF

Especifica o tamanho
de digitalização em
percentagem quando
PDF Paper Size está
definido para Tamanho de
Digitalização.
Especifica a localização
do tipo de letra PCL
predefinido.
Define o número de tipo
de letra PCL.
O intervalo válido desta
variável muda dependendo
da definição da ORIGEM
DO TIPO DE LETRA na
altura.
Largura da fonte PCL
predefinida. A unidade é
carácter/polegada (a fonte
predefinida é pitch fixo,
fonte escalável.)
Exibido apenas quando
a fonte seleccionada em
Font No. é espaçamento
fixo, fonte escalável.
Altura da fonte PCL
predefinida.
Exibido apenas quando
a fonte seleccionada em
Font No. é espaçamento
proporcional, fonte
escalável.
Define um conjunto de
símbolos de PCL.

Lista de Menus de Configuração

Item
Configuração
PCL

Symbol Set

Valor

- 75 -

Descrições

2
Alterar as Definições da Impressora

Plska Mazvia
PS Math
PS Text
Roman-8
Roman-9
Roman Ext
Serbo Croat1
Serbo Croat2
Espanhol
Ucraniano
VN Int'l
VN Math
VN US
Win 3.0
Win 3.1 Arb
Win 3.1 L/G
Win 3.1 Blt
Win 3.1 Cyr
Win 3.1 Grk
Win 3.1 Heb
Win 3.1 L1
Win 3.1 L2
Win 3.1 L5
Wingdings
Dingbats MS
Symbol
OCR-A
OCR-B
OCRB Subset2
HP ZIP
USPSFIM
USPSSTP
USPSZIP
Arabic-8
Búlgaro
CWI Hung
DeskTop
Alemão
Greek-437
Greek-437 Cy
Greek-737
Greek-8
Greek-928
Hebrew NC
Hebrew OC
Hebrew-7
Hebrew-8
IBM-437
IBM-850
IBM-860
IBM-863
IBM-865

Predefinições de
Fábrica

Lista de Menus de Configuração

Item

2

Configuração
PCL

Symbol Set

Alterar as Definições da Impressora
Lrg. Imp. A4

Valor
ISO Dutch
ISO L1
ISO L2
ISO L4
ISO L5
ISO L6
ISO L9
ISO Swedish1
ISO Swedish2
ISO Swedish3
ISO-2 IRV
ISO-4 UK
ISO-6 ASC
ISO-10 S/F
ISO-11 Swe
ISO-14 JASC
ISO-15 Ita
ISO-16 Por
ISO-17 Spa
ISO-21 Ger
ISO-25 Fre
ISO-57 Chi
ISO-60 Nor
ISO-61 Nor
ISO-69 Fre
ISO-84 Por
ISO-85 Spa
ISO-Cyr
ISO-Grk
ISO-Hebrew
Kamenicky
Legal
Math-8
MC Text
MS Publish
PC Ext D/N
PC Ext US
PC Set1
PC Set2 D/N
PC Set2 US
78 column
80 column

Predefinições de
Fábrica

*

Salto Página Branca

activar
Desligar

Função CR

CR
CR+LF

*

Função LF

LF
LF+CR

*

Mrg. Imp.

Normal
1/5 inch
1/6 inch

*
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*

Descrições

Define em PCL o número
de caracteres para papel
A4 Auto LF.
Define se se deve ejectar
ou não uma página
sem quaisquer dados
para imprimir (página
em branco) depois da
recepção do comando FF
(OCH) em modo PCL.
Define o desempenho
quando é recebido um
código CR em PCL.
Define o desempenho
quando é recebido um
código LF em PCL.
Define a área do papel em
que não pode imprimir.

Lista de Menus de Configuração

Item
Configuração
PCL

Valor

Ajst. Lrg. Linha

MP tray

1
―
59

Tabuleiro 2

1
―
5
―
59

*

1
―
20
―
59

*

1
―
21
―
59

*

Tabuleiro 4

DigitalSignature

DiscardControl

Modo MC

Config. IBM PPR

*

Tabuleiro 1

Tabuleiro 3

Configuração
XPS

1
―
4
―
59

*

Imprimir Sinal
Inválido
Imprimir Sinal
Válido
Desligar
Auto
Cada Página
Desligar
activar
Desligar

Modo Unzip

Auto
Velocidade
Imprimir

Salto Página Branca

activar
Desligar

Tamanho Caracs.

10 CPI
12 CPI
17 CPI
20 CPI
Proporcional
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*

*

*

*

*

*

*

Descrições
Quando a largura mínima
é especificada em PCL, se
desenhar uma linha de 1
ponto, por vezes parece
partida.
Define o # para especificar
o tabuleiro multiusos para
o comando de destino
de alimentação do papel
(ESC&l#H) na emulação
PCL5e
Define o n.º para
especificar Tabuleiro 1
para o comando de destino
de alimentação do papel
(ESC&l#H) na emulação
PCL5e.
Define o n.º para
especificar Tabuleiro 2
para o comando de destino
de alimentação do papel
(ESC&l#H) na emulação
PCL5e.
Define o n.º para
especificar Tabuleiro 3
para o comando de destino
de alimentação do papel
(ESC&l#H) na emulação
PCL5e.
Define o n.º para
especificar Tabuleiro 4
para o comando de destino
de alimentação do papel
(ESC&l#H) na emulação
PCL5e.
Define a função
DigitalSignature. (O valor
predefinido é Desligado.)

Define a função
DiscardControl. (O valor
predefinido é Automático.)
Define a função
MarkupCompatibility.
(O valor predefinido é
Activada.)
Especifica o método
unzip para ficheiros XPS.
(O valor predefinido é
Velocidade.)
Define se se deve ou
não ejectar páginas que
não contenham dados de
impressão (páginas em
branco) utilizando XPS.
Especifica o afastamento
dos caracteres em
emulação IBM PPR.

2
Alterar as Definições da Impressora

ID do Tabuleiro
#

activar
Desligar

Predefinições de
Fábrica

Lista de Menus de Configuração

Item
Config. IBM PPR

2

Valor

Predefinições de
Fábrica

Alterar as Definições da Impressora

Condensação Ltr

12CPI to 20CPI
12CPI to 12CPI

*

Conj. Caracs.

CONJUNTO-2
CONJUNTO-1
IBM-437
IBM-850
IBM-860
IBM-863
IBM-865
PC Set1
PC Ext US
PC Ext D/N
PC Set2 US
PC Set2 D/N
Roman-8
ISO L1
PC-8
PC-8 Dan/Nor
PC-850
Legal
ISO-2 IRV
ISO-4 UK
ISO-6 ASC
ISO-10 S/F
ISO-11 Swe
ISO-14 JASC
ISO-15 Ita
ISO-16 Por
ISO-17 Spa
ISO-21 Ger
ISO-25 Fre
ISO-57 Chi
ISO-60 Nor
ISO-61 Nor
ISO-69 Fre
ISO-84 Por
ISO-85 Spa
Alemão
Espanhol
ISO Dutch
Roman Ext
ISO Swedish1
ISO Swedish2
ISO Swedish3
VN Math
VN Int'l
VN US
PS Math
PS Text
Math-8
Pi Font
MS Publish
Win 3.0
DeskTop

*

Symbol Set
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*

Descrições
Especifica um tamanho
de 12 CPI para o Modo
Condensado.
Define um conjunto de
caracteres.
Define um conjunto de
símbolos.

Lista de Menus de Configuração

Item
Config. IBM PPR

Symbol Set

Zero Caracteres
Tamanho da Linha
Salto Página Branca

Função CR

Win 3.1 L1
MC Text
PC-852
Win 3.1 L5
Win 3.1 L2
CWI Hung
PC-857 TK
ISO L2
ISO L5
PC-8 TK
Kamenicky
Hebrew NC
Hebrew OC
Plska Mazvia
ISO L6
Win 3.1 Heb
Win 3.1 Cyr
PC-866
Win 3.1 Grk
PC-869
PC-855
Greek-437
Greek-437 Cy
Greek-737
Greek-928
Serbo Croat2
Ucraniano
Búlgaro
PC-1004
Win 3.1 Blt
PC-775
Serbo Croat1
PC-858
Roman-9
ISO L9
Greek-8
Win 3.1 L/G
PC-851 Grk
PC-8 Grk
Hebrew-7
ISO-Hebrew
Hebrew-8
PC-862 Heb
ISO-Cyr
ISO-Grk
PC-866 Ukr
ISO L4
Activar
Desactivar
Normal
Cortado
6 LPI
8 LPI
activar
Desligar
CR
CR+LF
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Predefinições de
Fábrica

Descrições

2
Alterar as Definições da Impressora

Estilo Carta O

Valor

*
*
*

*
*

Especifica o estilo que
substitui φ (9B) e ¥ (9D)
por φ (ou) e Φ (zero)
Especifica o estilo de 0
(zero).
Define o espaçamento
entre as linhas.
Define se se deve ejectar
ou não uma página em
branco.
Define o desempenho
quando é recebido um
código CR.

Lista de Menus de Configuração

Item
Config. IBM PPR

2

Predefinições de
Fábrica

Função LF

LF
LF+CR

*

Comprimento Linha

80 colunas
136 colunas
11 polegadas
11,7 polegadas
12 polegadas
0,0 polegadas
0,1 polegadas
―
1,0 polegadas
0,0 polegadas
0,1 polegadas
―
1,0 polegadas
Activar
Desactivar

*

Alterar as Definições da Impressora

Comprim. do Formato

Posição TOF

Margem Esquerda

Ajustar à Carta

Altura do Texto
Config. EPSON
FX

Valor

Tamanho Caracs.

Conj. Caracs.
Symbol Set

Igual
Diferente
10 CPI
12 CPI
17 CPI
20 CPI
Proporcional
CONJUNTO-2
CONJUNTO-1
IBM-437
IBM-850
IBM-860
IBM-863
IBM-865
PC Set1
PC Ext US
PC Ext D/N
PC Set2 US
PC Set2 D/N
Roman-8
ISO L1
PC-8
PC-8 Dan/Nor
PC-850
Legal
ISO-2 IRV
ISO-4 UK
ISO-6 ASC
ISO-10 S/F
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*L
*A

Descrições
Define o desempenho
quando é recebido um
código LF.
Especifica o número de
caracteres por linha.
Especifica o comprimento
do papel.

*

Define a posição a partir
da extremidade superior
do papel.

*

Define a quantidade de
alteração da posição inicial
da impressão horizontal
para a direita.
Define o modo impressão
que pode conter dados de
impressão, equivalente a
11 polegadas (66 linhas),
na área imprimível do
tamanho LETTER.
Define a altura de um
caracter.
Especifica o tamanho dos
caracteres.

*L
*A

*
*

*
*

Especifica um conjunto de
caracteres.
Especifica um conjunto de
símbolos.

Lista de Menus de Configuração

Item
Config. EPSON
FX

Symbol Set

Valor

- 81 -

Descrições

2
Alterar as Definições da Impressora

ISO-11 Swe
ISO-14 JASC
ISO-15 Ita
ISO-16 Por
ISO-17 Spa
ISO-21 Ger
ISO-25 Fre
ISO-57 Chi
ISO-60 Nor
ISO-61 Nor
ISO-69 Fre
ISO-84 Por
ISO-85 Spa
Alemão
Espanhol
ISO Dutch
Roman Ext
ISO Swedish1
ISO Swedish2
ISO Swedish3
VN Math
VN Int'l
VN US
PS Math
PS Text
Math-8
Pi Font
MS Publish
Win 3.0
DeskTop
Win 3.1 L1
MC Text
PC-852
Win 3.1 L5
Win 3.1 L2
CWI Hung
PC-857 TK
ISO L2
ISO L5
PC-8 TK
Kamenicky
Hebrew NC
Hebrew OC
Plska Mazvia
ISO L6
Win 3.1 Heb
Win 3.1 Cyr
PC-866
Win 3.1 Grk
PC-869
PC-855
Greek-437
Greek-437 Cy
Greek-737
Greek-928
Serbo Croat2
Ucraniano
Búlgaro
PC-1004
Win 3.1 Blt

Predefinições de
Fábrica

Lista de Menus de Configuração

Item

2

Config. EPSON
FX

Symbol Set

Alterar as Definições da Impressora

Estilo Carta O

Zero Caracteres
Tamanho da Linha
Salto Página Branca

Valor
PC-775
Serbo Croat1
PC-858
Roman-9
ISO L9
Greek-8
Win 3.1 L/G
PC-851 Grk
PC-8 Grk
Hebrew-7
ISO-Hebrew
Hebrew-8
PC-862 Heb
ISO-Cyr
ISO-Grk
PC-866 Ukr
ISO L4
Activar
Desactivar
Normal
Cortado
6 LPI
8 LPI
activar
Desligar

Predefinições de
Fábrica

*
*
*

*

Função CR

CR
CR+LF

*

Comprimento Linha

80 column
136 colunas
11 polegadas
11,7 polegadas
12 polegadas
0,0 polegadas
0,1 polegadas
―
1,0 polegadas
0,0 polegadas
0,1 polegadas
―
1,0 polegadas
Activar
Desactivar

*

Comprim. do Formato

Posição TOF

Margem Esquerda

Ajustar à Carta

Altura do Texto
Configuração do Near Life Status
Painel

Igual
Diferente
Activar
Desactivar
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*L
*A

Descrições

Especifica o estilo que
substitui φ (9B) e ¥ (9D)
com φ (ou) e Φ (zero).
Especifica o estilo de O
(zero).
Define o espaçamento
entre as linhas
Define se deve ser
ejectada uma página em
branco ou não.
Define o desempenho
quando é recebido um
código CR.
Especifica o número de
caracteres por linha.
Especifica o comprimento
do papel.

*

Define a posição a partir
da extremidade superior
do papel.

*

Define a quantidade de
alteração da posição inicial
da impressão horizontal
para a direita.
Define o modo impressão
que pode conter dados de
impressão, equivalente a
11 polegadas (66 linhas),
na área imprimível do
tamanho Letter.
Define a altura de um
caracter.
Define o controlo do visor
LCD para a ocorrência
de um aviso de chegada
ao fim da vida útil de um
tambor ou fusor.

*L
*A

*
*

Lista de Menus de Configuração

Item
Configuração do Baixa Duração LED
Painel

Contraste do Painel

Volume Operação Inválido

Volume Erros

Configuracao da Formato da Data
Hora
Zona de tempo

Daylight Saving
Ajustar Hora

Predefinições de
Fábrica

Activar
Desactivar

*

Medidor Toner
Tamanho do
Papel
-10
―
0
―
+10
Desligar
Baixo
Elevado
Desligar
Baixo
Elevado
yyyy/mm/dd
mm/dd/yyyy
dd/mm/yyyy
-12:00
-11:45
-11:30
-11:15
-11:00
―
-1:00
-0:45
-0:30
-0:15
+0:00
+0:15
+0:30
+0:45
+1:00
―
+12:15
+12:30
+12:45
+13:00
activar
Desligar
2000/01/01 00 :00
―
2009/01/01 00 :00
―
2091/12/31 23 :59

*

01/01/2000 00 :00
―
01/01/2009 00 :00
―
12/31/2091 23 :59
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*

*

*

*L
*A

Descrições
Define o controlo da
iluminação LED para a
ocorrência de um aviso de
chegada ao fim da vida útil
de um tambor ou fusor.
Especifica a informação do
visor inactivo.
Afinar o nível do contraste
LCD ao painel do operador.

Define o volume do sinal
sonoro para as operações
inválidas.
Define o volume do sinal
sonoro quando ocorre um
erro.
Define o formato da data.

Define o fuso horário (a
diferença em relação ao
GMC).

*

*

*L

Define a poupança de luz
diúrna.
Define a hora actual.

2
Alterar as Definições da Impressora

Visor Inactivo

Valor

Lista de Menus de Configuração

Item

2

Valor

Configuracao da Ajustar Hora
Hora

Alterar as Definições da Impressora

Config. Energia

01/01/2000 00 :00
―
01/01/2009 00 :00
―
31/12/2091 23 :59
Activar
Desactivar

Hibernação

Desactivação Auto

Configuração de
Outros

Cfg. Mem. Flash

Inicializar

Activar
Auto Config
Desactivar
Auto
0,5 megabyte
1 megabyte
2 megabyte
4 megabyte
8 megabyte
16 megabyte
32 megabyte
Automático
Desligado
0.5 megabyte
1 megabyte
2 megabyte
4 megabyte
8 megabyte
16 megabyte
32 megabyte
Executar

Configuração
HDD

Inicializar

Executar

Redim. Part.

PCL nn%
Common mm%
PS ll%
<Aplicar>
PCL
Common
PS
Executar

Configuração
RAM

Tam. Da
memória de
Recp

Econ. recursos

Formatar
Partição
Formatar HDD
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Predefinições de
Fábrica

Descrições

*A

*

*
*

*

20
50
30

Define se se deve activar/
desactivar o Modo de
adormecimento.
Define o comportamento
da Desactivação Auto.
Define o tamanho da
memória de recepção

Define o tamanho da área
de poupança de recursos.

Inicializa a memória
FLASH residente.
Os dados armazenados
em HDD precisam
de ser eliminados. A
reinicialização da partição
não pode ser executada.
Especifica o tamanho da
partição.

Formata uma partição
especificada.
Este item apenas aparace
quando HDD está
instalado.

Lista de Menus de Configuração

Item
Configuração de
Outros

Valor

Configuração de Check File
Armazenamento System
Comum

Executar

Check All
Sectors

Executar

Enable
Initialization

Não
Sim

Limite de tarefas Desligar
Tarefa
Encriptada
Fazer HDD
Executar
Seguro

Resolve erros de
correspondência entre a
memória real e a memória
exibida disponível num
sistema de ficheiros e
efectua a recuperação dos
dados de administração
(informação da FAT).
Efectua estes por sistema
de ficheiros.

*

*

Fazer HDD
Normal

Executar

Reset Cipher
Key

Executar

Configurar
Linguagem

Inicialização
Linguagem

Executar

Configurar
Cancelamento
de Trabalho

Comportamento
de Tecla
Cancelar

Curto
Longo
Desligar

*

Apresentação de activar
Consulta
Desligar

*

Focar Posição

Sim
Não

*

Tempo
Limite para
Apresentação

60
~
180
~
300
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Descrições

*

Executa a recuperação da
informação de um sector
HDD com defeito e um
erro de correspondência
de sistema de ficheiros
mencionado acima. Isto
pode demorar muitos
minutos de acordo com o
tamanho do HDD.
Evita a alteração de
definições em associação
com a inicialização de
BlockDeveice (HDD, FLASH).
Controlo do modo do
limite de tarefas.
Activar a função de
encriptação dos dados
armazenados em HDD.
Desactivar a função
de encriptação dos
dados armazenados em
HDD. Definir-Activar
Inicialização.
Repões uma chave
de encriptação a ser
usada num disco rígido
encriptado.
Inicializar o ficheiro de
mensagem carregado na
memória flash.
Especifique o
comportamento quando
o botão Cancel é premido
durante a impressão.
Especifique se o pedido
de selecção para Cancelar
Tarefa será exibido.
Especifica a selecção
predefinida do pedido de
Cancelamento de Tarefa.
Especifica o tempo limite
de selecção de pedido
de Cancelamento de
Tarefa. Quando o tempo
decorre, a impressão
será continuada como
Cancelamento de Tarefa =
Não.

2
Alterar as Definições da Impressora

Configurar
Segurança

Predefinições de
Fábrica

Lista de Menus de Configuração

Item
Definições

2
Alterar as Definições da Impressora

Alt. Plvr-passe

Valor

Repor Definições

Executar

Guardar Definições

Executar

Restaurar Definições

Executar

Nova Plvr-passe

************

Verif. Plvr-passe

************
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Predefinições de
Fábrica

Descrições
Repõe o menu do
utilizador para as
predefinições de fábrica.
Guarda os menus
atualmente definidos.
Muda para a definição de
menu guardada.
Define uma nova palavrapasse para entrar no menu
Config. Admin.
Podem ser introduzidos de
6 a 12 dígitos de números
ou caracteres Roman.
Faz o utilizador introduzir
a nova palavra-passe para
entrar no menu Config.
Admin. que é definido pela
nova palavra-passe para
confirmação.

Lista de Menus de Configuração

Imprimir Estatísticas
Item

Valor
****

Usage Report

Activar
Desactivar
Activar
Desactivar

Supplies Report

0000

Reset Main Counter
Reset Supplies Counter

Executar
Executar

Alt. Plvr-passe

****

Nova Plvr-passe

*

*

Descrições
Introduz uma palavra-passe para entrar no
menu Imprimir Estatísticas.
O valor predefinido é 0000.
Define se se deve activar ou desactivar o
relatório da utilização.
Define se se deve visualizar ou ocultar o
número de vezes que os consumíveis são
substituídos.

Repõe o contador principal a zero.
Repõe o número da substituição de
consumíveis.
Define uma palavra-passe nova para entrar
no menu Imprimir Estatísticas.

Verif. Plvr-passe ****

Faz o utilizador introduzir entrar no modo
Imprimir Estatísticas definido em Nova
Palavra-passe para confirmação.

AirPrint™
Item
AirPrint™

Valor
Activar

Predefinições
de Fábrica
*
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Descrições
Activar função AirPrint™.
A opção "Desactivar" (Desactivar) é
apresentada apenas quando a função
AirPrint™ foi desactivada devido a um erro
de rede, etc.; seleccione "Enable" (Activar)
neste menu, a rede será reinicializada e o
sistema volta a apresentar a IU no modo de
espera.
Quando a função AirPrint™ é activada,
a opção "Desactivar" (Desactivar) não é
apresentada.
Seleccione "Enable" (Activar) neste menu e
o sistema volta a apresentar a IU no modo
de espera.
A reinicialização da rede não será executada.

2
Alterar as Definições da Impressora

Introd. Plvr-passe

Predefinições de
Fábrica

Lista de Menus de Configuração

Wireless Setting
*Este menu é exibido apenas no modelo com LAN sem fios.

2

Item

Valor

Alterar as Definições da Impressora

Introd. Plvr-passe

************

Definir automa- WPS-PBC
ticamente (WPS) WPS-PIN
Selecção da rede sem fios
Configuração SSID
do Manual Segurança

Executar
Executar
xxxxxxxx

Predefinições de
Fábrica
aaaaaa

Desactivar
WEP
WPA-PSK
WPA2-PSK
WPAEAP(Apenas
pode ser
configurado por
web)
WPA2EAP(Apenas
pode ser
configurado por
web)

Religação Rede sem fios

TKIP
AES

Introduz uma palavra-passe para entrar no
menu de definição da rede sem fios.
A palavra-passe para entrar neste menu é a
mesma de Config. Admin.
O valor predefinido é aaaaaa. Pode
introduzir-se de 6 a 12 dígitos de números
ou caracteres Roman.

*

WPS-PBC é executado.
WPS-PIN é executado.
Lista de AP utilizáveis.
Introduzir SSID
A segurança da função LAN sem fios

*

Introduzir chave WEP. Podem ser
introduzidos 5 a 26 dígitos.
Método de codificação WPA-PSK

Chave WEP
Tipo de
codificação WPA
Chave précompartilhada
WPA

Descrições

Entrada da Chave pré-partilhada

Executar
Executar

A alteração de segurança é executada.
É novamente executada a ligação sem fios.

Enabling Wired Communications
*Este menu é exibido quando a ligação de rede é sem fios.

Item
Permitir
comunicações
com fios

Introd. Plvrpasse
Executar

Valor
************

Predefinições de
Fábrica
aaaaaa
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Descrições
Introduz uma palavra-passe para entrar no
menu.
Activar a ligação à rede com fios LAN.

Lista de Menus de Configuração

Menu de arranque

Item
Introd. Plvr-passe

************

Enable HDD

Configuração de Check File
Armazenamento System
Comum

SIDM Menu

Não
Sim

Executar

SIDM Manual
ID#

0
~
2
~
9
0
~
3
~
9
0
~
4
~
9

SIDM MPTray
ID#

aaaaaa

*

Executar

Check All
Sectors

SIDM Manual2
ID#

Predefinições de
Fábrica

SIDM Tray1 ID# 0
1
~
9
SIDM Tray2 ID# 0
~
5
~
9
SIDM Tray3 ID# 0
~
6
~
9

*

*

*

*

*

*
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Descrições
Introduzir uma palavra-passe para entrar no
Boot Menu.
O valor predefinido é aaaaaa Pode
introduzir-se de 6 a 12 dígitos de números
ou caracteres Roman.
Mesmo se uma máquina não estiver
operacional na instalação porque um HDD
foi danificado, pode tornar a máuqina
operacional definido para Não para funcionar
como não tendo HDD independentemente da
existência de um HDD.
Resolve erros de correspondência entre a
memória real e a memória exibida disponível
num sistema de ficheiros e efectua a
recuperação dos dados de administração
(informação da FAT).
Executa a recuperação da informação de
um sector HDD com defeito e um erro de
correspondência de sistema de ficheiros
mencionado acima.
Define o Pn especificado em "MANUAL"
através de "MANUAL-1 ID No. FX/PPR/ESCP
Emu" (Emulação FX/PPR/ESCP de N.º ID
MANUAL 1) no comando de controlo CSF
(ESC EM Pn).
Define o Pn especificado em "MANUAL"
através de "MANUAL-2 ID No. FX/PPR Emu"
(Emulação FX/PPR de N.º ID MANUAL 2) no
comando de controlo CSF (ESC EM Pn).

Define o Pn especificado em "TRAYO"
(tabuleiro multifunções) através de "MPTray
ID No. FX/PPR/ESCP Emu" (Emulação
FX/PPR/ESCP de N.º ID TABULEIRO
MULTIFUNÇÕES 1) no comando de controlo
CSF (ESC EM Pn).
Define o Pn especificado em "TRAY 1"
(TABULEIRO 1) através de "Tray 1 ID No.
FX/PPR/ESCP Emu" (Emulação FX/PPR/
ESCP de N.º ID Tabuleiro 1) no comando de
controlo CSF (ESC EM Pn).
Define o Pn especificado em "TRAY 2"
(TABULEIRO 2) através de "Tray 1 ID No.
FX/PPR/ESCP Emu" (Emulação FX/PPR/
ESCP de N.º ID Tabuleiro 1) no comando de
controlo CSF (ESC EM Pn).
Define o Pn especificado em "TRAY 3"
(TABULEIRO 3) através de "Tray 1 ID No.
FX/PPR/ESCP Emu" (Emulação FX/PPR/
ESCP de N.º ID Tabuleiro 1) no comando de
controlo CSF (ESC EM Pn).

2
Alterar as Definições da Impressora

Configuração
HDD

Valor

Lista de Menus de Configuração

Item

Valor

SIDM Menu

2
Alterar as Definições da Impressora

SIDM Tray4 ID# 0
~
7
~
9
Menu Lockout
activar
Desligar
Painel Bloqueado
Mode1
Mode2
Desligar

Predefinições de
Fábrica

*

*

*
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Descrições
Define o Pn especificado em "TRAY 4"
(TABULEIRO 4) através de "Tray 1 ID No.
FX/PPR/ESCP Emu" (Emulação FX/PPR/
ESCP de N.º ID Tabuleiro 1) no comando de
controlo CSF (ESC EM Pn).
Definir ligar/desligar a função de bloqueio do
menu
Definir ligar/desligar a função de bloqueio do
menu.

3. Utilizar o Software de Utilitários
Este capítulo explica as funções úteis de software para utilizar a impressora.


Descrição dos Utilitários
Apresenta-se abaixo uma lista dos utilitários que pode utilizar com a impressora. Para mais
informações sobre como utilizar os utilitários, consulte as secções respectivas.

3

Item
Página Web

Utilitário Ajustador de Gama
PS
Configuração do idioma
do visor de impressão/
Configuração do idioma do
painel

Âmbito
da
função

Detalhes

Definições
da
impressora
Impressão

Pode verificar o estado da
impressora e mudar as
definições da empresa.
Pode ajustar a densidade
das imagens regulando a
densidade dos meios-tons.
Definições Pode alterar o idioma do
da
visor dos menus ou do
impressora painel de controlo.

Requisitos do Sistema
●● Windows 8/
Windows Server 2012/
Windows 7/
Windows Vista/
Windows Server 2008 R2/
Windows Server 2008/
Windows XP/
Windows Server 2003
●● Mac OS X 10.4-10.8

Consultar
página.
94
página.
96
página.
102
página.
107

Utilitários do Windows
Item
Ferramenta de Configuração

Impressão Directa de PDF

Utilitário OKI LPR

Âmbito
da
função

Detalhes

Definições Regista as configurações
da
de rede da impressora
impressora no disco rígido. Também
estão disponíveis o registo
e eliminação de dados de
formulário e a gestão dos
trabalhos guardados.
Impressão

Impressão

Requisitos do Sistema

Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
Imprime os ficheiros PDF
Windows
sem iniciar a aplicação.
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
Pode imprimir um
documento através de uma Windows
ligação de rede, gerir os
Windows
trabalhos de impressão
Windows
Windows
e verificar o estado da
Windows
impressora. E, se alterar
Windows
o endereço IP de uma
Windows
impressora, a definição
respectiva é alterada
automaticamente.
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8/
Server
7/
Vista/
Server
Server
XP/
Server
8/
Server
7/
Vista/
Server
Server
XP/
Server
8/
Server
7/
Vista/
Server
Server
XP/
Server

2012/

Consultar
página.
98

2008 R2/
2008/
2003
2012/

página.
101

2008 R2/
2008/
2003
2012/
2008 R2/
2008/
2003

página.
103

Utilizar o Software de Utilitários

Utilitários comuns ao Windows/Mac OS X

Descrição dos Utilitários

Item
Extensão de Rede

3

Âmbito
da
função

Detalhes

Gestão da Pode verificar as
impressora definições da impressora
a partir do controlador
respectivo e definir as
opções. Este utilitário é
automaticamente instalado
juntamente com o
controlador de impressora
através de uma ligação de
rede.

Requisitos do Sistema
Windows 8/
Windows Server 2012/
Windows 7/
Windows Vista/
Windows Server 2008 R2/
Windows Server 2008/
Windows XP/
Windows Server 2003
Um computador que utilize
TCP/IP.

Consultar
página.
105

Utilizar o Software de Utilitários

Utilitários Mac OS X
Item
Configuração de Placa de
Rede

Âmbito
da
função

Detalhes

Requisitos do
Sistema

Definições Pode fazer definições de rede. Mac OS X 10.4 – 10.8
da
impressora
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Consultar
página.
107

Instalar os Utilitários


Instalar os Utilitários
Instalar a partir do Software
DVD-ROM
Se houver um utilitário que gostaria de utilizar
no Windows, siga o procedimento indicado
abaixo para o instalar. No Mac OS X, pode copiálo e largá-lo no local desejado. Também pode
executar esta acção directamente a partir do
DVD-ROM do software.

1

Insira o DVD-ROM do software no
computador.

2

Clique em [Executar Setup.exe].

3

Leia o Contrato de licença do utilizador e
clique em [Concordo].

4

Leia a recomendação sobre o ambiente e
clique em [Sequinte].

5

Seleccione a impressora e clique em
[Sequinte].

6

Seleccione uma interface e clique em
[Sequinte].

7

Clique em [Instalação Personalizada].

8

Seleccione o utilitário que gostaria de
instalar e clique em [Instalar].

9

Clique em [Concluir].

Se aparecer a caixa de diálogo [Controlo de
Conta de Utilizador], clique em [Sim].

Mac OS X
1

Introduza o DVD-ROM de software no
computador.

2

Clique duas vezes na pasta
[OKI]>[Utilitários].

3

Copie a pasta que deseja instalar
arrastando e largando-a na pasta
desejada.
Memo

●● Para iniciar, clique duas vezes no ícone do utilitário que se
encontra dentro da pasta.
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Utilizar o Software de Utilitários

Windows

3

Utilitários comuns ao Windows/Mac OS X


Utilitários comuns ao Windows/Mac OS X
Esta secção explica as páginas da web que podem ser utilizadas pelo Windows e Mac OS X.

Página Web

Iniciar a sessão como Administrador

Quando utiliza páginas da web é necessário
respeitar as condições indicadas a seguir.

3

Nota

●● Tem de ter privilégios de administrador.
Memo

●● TCP/IP tem de estar activado.

●● A palavra-passe predefinida de administrador da
impressora é "aaaaaa".

Utilizar o Software de Utilitários

●● Tem de estar instalado um dos programas
seguintes: Microsoft Internet Explorer 6.0 ou
posterior, Safari 3.0 ou posterior ou Firefox
3.0 ou posterior.

1

Clique em [Administrator Login] na
página principal.

2

Introduza a "root" em [Username],
escreva a palavra-passe de
administrador em [Senha], e depois
clique em [OK].

Memo

●● Defina as definições de segurança da página web para um
nível médio ou active os cookies.
●● Para aceder ao menu [Config. Admin.], é necessária
a palavra-passe de administrador. A palavra-passe
predefinida é "aaaaaa".

A partir da página web pode efectuar as
operações a seguir.
●● Visualizar o estado da impressora.
●● Configurar os tabuleiros, rede, predefinições
das funções e definições da impressora.
●● Visualizar a lista de trabalhos.
●● Imprimir um PDF sem um controlador de
impressora.

No Mac OS X, escreva a "root" para o [Nome],
introduza a palavra-passe de administrador da
impressora em [Senha], e depois clique em
[Login].

●● Ligar-se às páginas da web que utiliza
frequentemente.
Memo

3

●● Para alterar as definições da impressora na página web,
tem de iniciar a sessão como administrador.
Referência

Clique em [SKIP].
Se tiver alterado as definições neste ecrã, clique
em [OK].

●● Para mais informações sobre como configurar as
definições de rede, consulte "Alterar as Definições de
Rede A Partir da Página Web" P.131.

Aceder à página Web da Impressora
1

Inicie o seu web browser.

2

Escreva "http:// (endereço IP
da impressora)" na barra de
endereço e prima o botão <ENTER
(INTRODUZIR)>.
Referência

●● Para informações sobre o endereço IP da impressora,
consulte o Manual do utilizador (Configuração).
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Aparecem os menus disponíveis apenas para o
administrador.

Utilitários comuns ao Windows/Mac OS X

Alterar a palavra-passe de
Administrador

Alterar as Definições da Impressora
Pode alterar as definições da unidade principal a
partir da página web.

Pode alterar a palavra-passe de administrador a
partir da página web.
A palavra-passe de administrador definida
na página web pode ser utilizada para iniciar
a sessão na impressora através do painel de
controlo ou através da página web.

1

Inicie o web browser e inicie a sessão
como administrador.

2

Altere as definições e clique em
[Submit].

Memo

●● A palavra-passe deve ter 6-12 caracteres de comprimento
e estar em caracteres (alfanuméricos) de um byte.
●● A palavra-passe é sensível a maiúsculas e minúsculas.

Obter a Data e a Hora
Automaticamente

Inicie o web browser e inicie a sessão
como administrador.

2

Seleccione [Admin Setup].

3

Seleccione [Management] >
[Change Password].

1

Inicie o web browser e inicie a sessão
como administrador.

4

Introduza a nova palavra-passe em
[New Password].

2

Seleccione [Admin Setup].

3

Seleccione [Management]>[Time
Setup].

4

Seleccione [Auto] para [Time Setup].

5

Introduza o servidor NTP em [NTP
Server (Primary)].

6

Se necessário, introduza outro servidor
NTP em [NTP Server (Secondary)].

7

Especifique o seu [Time zone].

8

Defina a [daylight saving] conforme
necessário.

9

Clique em [Submit].

5

Introduza de novo a palavra-passe em
[Verify Password].
A palavra-passe introduzida não é visualizada.
Tome nota da palavra-passe e guarde-a num local
seguro.

6

Clique em [Submit].
O sistema de rede volta a arrancar para activar as
novas definições.
Memo

●● Não é necessário reiniciar a impressora. Quando voltar
a iniciar a sessão como administrador, utilize a nova
palavra-passe.

Verificar o Estado da Impressora
Pode verificar o estado da impressora a partir da
página web.

1

Inicie o web browser e introduza o
endereço IP da impressora.
Aparece o estado da impressora.
Memo

●● Se iniciar a sessão como administrador, pode clicar em
[Status Window] para ver um visor simplificado do
estado da impressora.
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O sistema de rede volta a arrancar para activar as
novas definições.

Utilizar o Software de Utilitários

Pode obter as informações da data e hora
automaticamente a partir de um servidor de
horas da Internet e reflectir essas informações
na sua impressora.

1

3

Utilitários comuns ao Windows/Mac OS X

introduzindo o valor de gama ou introduzindo o
valor da densidade na caixa de texto.

Ajustar as Cores com o
Utilitário Ajustador de Gama
PS

3

Esta secção explica o Utilitário Ajustador de
Gama PS. Pode ajustar a densidade dos meiostons impressos pela impressora. Utilize esta
função se as cores de uma fotografia ou gráfico
estiverem muito escuras.

Utilizar o Software de Utilitários

5

Introduza o nome da definição em
[Gamma Curve Name] e depois clique
em [OK].

6

Clique em [Adicionar].

7

Clique em [Aplicar].

8

Clique em [OK].

9

Clique em [Sair] para sair do Utilitário
Ajustador da Gama PS.

Nota

●● O controlador de impressora Windows PCL/ XPS não pode
ser usado.
●● Quando utiliza esta função a velocidade de impressão
pode ser lenta. Se desejar dar prioridade à velocidade,
seleccione [Not Specified] em [Custom Gamma
Adjustment].
●● Algumas aplicações permitem especificar as definições
de meios-tons. Se utilizar essas funções, seleccione [Not
Specified] em [Custom Gamma Adjustment].

Aparece uma caixa de diálogo.

 Mac OS X PS Printer Driver

●● Se estiver a utilizar uma aplicação antes de registar o
nome de ajuste do meio-tom, reinicie a aplicação antes de
imprimir.
●● O nome do ajuste de meio-tom registado aplica-se a
todas as impressoras do mesmo tipo se existirem várias
impressoras guardadas na pasta [Impressoras e
Faxes].
Referência

●● Para mais informações sobre como instalar o Utilitário
Ajustador de Gama PS, consulte "Instalar os Utilitários"
P.93.

Registar os Meios-tons

1

Inicie o Utilitário Ajustador de Gama PS.

2

Clique em [Novo].

3

Ajuste o meio-tom.

4

Introduza um nome de definição em
[Gamma Curve Name] e depois clique
em [Guardar].

5

Clique em [Select PPD].

6

Seleccione o ficheiro PPD onde pretende
registar o ajuste de meios-tons e clique
em [Abrir].

7

Seleccione o ajuste de meios-tons e
clique em [Adicionar].

8

Clique em [Guardar].
Introduza o nome e a palavra-passe de
administrador e clique em [OK].

 Windows PS Drivers

1

Clique em [Iniciar] e seleccione [Todos
os Programas]> [Okidata]>[PS
Gamma Adjuster]> [PS Gamma
Adjuster].

Pode seleccionar um método para ajustar
os meios-tons utilizando a linha de gráfico,
introduzindo o valor de gama ou introduzindo o
valor da densidade na caixa de texto.

2

Seleccione a impressora em
[Seleccionar impressora].

9

3

Clique em [Novo].

10 Saia do Utilitário Ajustador de Gama PS.

4

Ajuste o meio-tom.
Pode seleccionar um método para ajustar
os meios-tons utilizando a linha de gráfico,
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Utilitários comuns ao Windows/Mac OS X

11 Seleccione [Print & Fax] em [System
Preferences] para eliminar e registar
todas as impressoras em que fez
ajustes.

Imprimir um Ficheiro com a Curva
de Gama Ajustada
 Windows PS Drivers
Abra o ficheiro que pretende imprimir.

2

Seleccione [Imprimir] no menu
[Ficheiro].

3

Clique em [Preferências].

4

Seleccione o separador [Color],
[Custom Calibration], escolha as
definições de ajuste de meios-tons e
depois clique em [OK].

3
Utilizar o Software de Utilitários

1

 Mac OS X PS Printer Driver
1

Abra o ficheiro que pretende imprimir.

2

No menu [Arquivo], seleccione
[Imprimir].

3

Seleccione [Funções da Impressora]
no painel de menus.

4

Seleccione a configuração do ajuste de
meios-tons em [Halftone Adjustment]
nas [Opções de tarefa].

- 97 -

Utilitários do Windows


Utilitários do Windows
Esta secção descreve os utilitários que pode utilizar no Windows.

Ferramenta de Configuração

2

Na Ferramenta de Configuração pode gerir
diversas unidades e alterar definições.

3

Seleccione [Register Device] no menu
[Ferramentas].
Aparecem os resultados da procura.

Utilizar o Software de Utilitários

3

Seleccione a impressora e clique em
[Register].

4

No ecrã de confirmação, clique em
[Sim].

Remover uma Impressora
Pode remover uma impressora registada.

As funções da Ferramenta de Configuração são
as indicadas a seguir.
●● Visualização das informações do dispositivo

1

Clique com o botão direito na impressora
em [Registered Device Table].

2

Seleccione [Remover dispositivo].

3

No ecrã de confirmação, clique em
[Sim].

●● Registo e eliminação dos dados de formulário

Verificar o Estado da Impressora

●● Gestão dos dados armazenados
●● Definições de rede

Pode verificar o estado e as informações da
impressora.

Configuração

1

Se necessário, pode instalar plug-ins.
Estão disponíveis os 2 tipos de plug-in indicados
abaixo.

2

Seleccione a impressora em
[Registered Device Table].
Seleccione o separador [Device Info].
Memo

●● Plug-in Definição de rede

●● Se a impressora estiver ligada à rede, aparece a indicação
[Device Status].

●● Plug-in Gestor de armazenamento

●● Se desejar actualizar as informações, clique em [Update
Device Information].

Memo

●● Posteriormente pode instalar plug-ins adicionais.
Referência

●● Para informações sobre como instalar a Ferramenta de
Configuração, consulte "Instalar os Utilitários" P.93.

Registar a Impressora
Se utilizar a Ferramenta de Configuração ou
introduzir uma nova impressora, registe a
impressora na Ferramenta de Configuração.

1

Seleccione [Iniciar],
[Todos os Programas]>
[Okidata]>[Configuration Tool]>
[Configuration Tool].
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Plug-in Definição de rede

5

Pode fazer as definições de rede com a
Ferramenta de Configuração. Antes de iniciar a
definição, instale o plug-in Definição de rede.
Referência

●● Para informações sobre como instalar a Ferramenta de
Configuração, consulte "Instalar os Utilitários" P.93.

A palavra-passe predefinida é composta pelos 6
últimos dígitos alfanuméricos do endereço MAC.

6

Clique em [OK] para reiniciar a
impressora.

Plug-in Gestor de armazenamento

 Ícone

O significado de cada ícone é apresentado
abaixo.
Detalhes
Procura novamente a impressora.
Altera as condições de procura da
impressora.
Altera o endereço IP da impressora.
Reinicia a impressora.

A utilização do Plug-in de Administrador de
Armazenamento permite gerir os trabalhos a
guardar nos dispositivos, bem como guardar
os formulários e tipos de letra usados na
impressão.

 Ícone

O significado de cada ícone é apresentado
abaixo.
Ícone

Altera a palavra-passe de rede.

Detalhes
Cria um novo projecto.

Mostra a página web da impressora.

Abre um projecto existente.
Guarda um projecto.

 Procura da máquina na rede

Atribui um nome novo ao projecto
actualmente seleccionado e guarda-o num
ficheiro.
Adiciona um ficheiro a um projecto.

Procura a impressora.

1

Seleccione [Definições de rede] no
menu [Plug-in].

2

Seleccione [Discover Devices].

Elimina o ficheiro seleccionado do projecto.
Apresenta a caixa de diálogo do ficheiro de
macro do filtro de um ficheiro de fomulário
PCL.
Cria um ficheiro de transferência.

Aparecem os resultados da procura.

 Definir as condições de busca
1

Seleccione [Definições de rede] no
menu [Plug-ins].

2

Seleccione [Environment Settings].

3

Configure as condições de pesquisa
como pretendido e clique em [OK].

Envia um ficheiro de transferência.
Envia o projecto presentemente
seleccionado.
Envia o ficheiro.
Apresenta uma janela de gestão de tarefas.
Apresenta uma janela de funções do
administrador.

 Alterar o endereço IP

Altera o endereço IP da impressora.

1

Seleccione a impressora na lista de
dispositivos.

2

Clique no ícone

3

Altere as definições, como necessário.

4

Clique em [OK].

.
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3
Utilizar o Software de Utilitários

Ícone

Introduza a palavra-passe de rede e
clique em [OK].

Utilitários do Windows

Registar Formulários (Sobreposição
de Formulários)
Pode criar e registar sobreposições, como
logótipos ou formulários para impressão. Esta
secção explica como registar formulários.
Referência

 Registar um Formulário na
Impressora Utilizando a
Ferramenta de Configuração
1

Clique no ícone

2

Clique no ícone , e seleccione o
formulário criado.
O formulário é adicionado ao projecto.

3

Clique no ficheiro do formulário.

4

Introduza o [ID], e clique em [OK].

●● Para informações sobre como imprimir sobreposições,
consulte "Impressão de Sobreposição" P.40.

3

Memo

●● Se utilizar o controlador de impressora Windows PS, tem
de ter privilégios de administrador.

Utilizar o Software de Utilitários

●● Não pode utilizar o controlador de impressora Windows
XPS.

.

Nota

●● Não altere os parâmetros [Target Volume] e
[Path].

 Criar um Formulário

Memo

1

Clique em [Iniciar] e depois seleccione
[Dispositivos e Impressoras].

2

Clique com o botão direito no ícone A
Sua im pressora , e seleccione o tipo
de controlador de que necessita em
[Propriedades de impressora].

5

Seleccione o dispositivo na área de
selecção de dispositivos na parte inferior
da janela do plug-in Storage Manager
(Gestor de armazenamento).

3

Seleccione o separador [Portas],
seleccione [FILE:] em [Porta], e depois
clique em [OK].

6

Clique no ícone

7

Clique em [OK].

4

Crie o formulário que deseja registar na
impressora.

Verificar o Espaço Livre no Disco
Rígido ou na Memória Flash

5

Seleccione [Imprimir] no menu
[Ficheiro].

Pode verificar o espaço livre no disco rígido e na
memória flash.

6

Clique em [Preferências].

1

Se clicar num nome de dispositivo na
área de selecção de dispositivos na parte
inferior da janela do plug-in Storage
Manager (Gestor de armazenamento)
abre uma janela de recursos do
dispositivo seleccionado.

7

Seleccione o separador [Opções de
tarefa] e clique em [Sobreposiçõe].

2

8

Seleccione [Create Form].

A caixa de diálogo mostra o
armazenamento, partições, directórios
e ficheiros através de uma comunicação
com o dispositivo.

9

Inicie um trabalho de impressão.

●● Se utilizar o controlador de impressora Windows PS,
introduza o [Component].

Se utilizar o controlador de impressora
Windows PCL, clique em [Vector] de [Modo de
impressão] no separador [Opções de tarefa],
em seguida clique em [OK] e depois avance para
o passo 9.

10 Introduza o nome do ficheiro que deseja
guardar.

11 Reponha a configuração original da
[Porta] no separador [Portas].

.

Eliminar Trabalhos Indesejados da
Memória ou do Disco Rígido
Pode apagar trabalhos de impressão numa
partição [COMMON] de uma memória Flash ou
disco rígido.
Memo

●● Mesmo depois de uma impressão de confirmação ou de
ter guardado os dados de impressão, como o trabalho
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permanece na partição [COMMON], se não o eliminar, a
capacidade da memória ou disco rígido diminui.
Nota

●● As impressões encriptadas autorizadas não podem
ser eliminadas do plug-in Storage Manager (Gestor de
armazenamento).

Clique no ícone

2

Para ver os trabalhos de impressão de
um utilizador específico, introduza a
palavra-passe e clique em [Apply job
password].
Para ver todos os trabalhos de
impressão, introduza a palavra-passe
de administrador e clique em [Apply
administrator password].
A palavra-passe de administrador
predefinida é “aaaaaa”.

.

3

Seleccione o trabalho que deseja
eliminar e clique no ícone .

4

Clique em [OK].

Pode enviar um ficheiro PDF para a impressora
e imprimi-lo directamente. Com a Impressão
Directa de PDF, o procedimento de abertura
de ficheiros PDF com aplicações como o Adobe
Reader é omitido.
Referência

●● Para informações sobre como instalar a Impressão Directa
de PDF, consulte "Instalar os Utilitários" P.93.

Imprimir um ficheiro PDF
Verifique se o ícone [Your
Printer(*) ] está na pasta
[Dispositivos e Impressoras].
5

Clique com o botão direito no PDF que
deseja imprimir, e seleccione [PDF Print
Direct].
Aparece uma janela.

6

Seleccione o controlador de impressora
em [Seleccionar impressora].
Se definir a função de verificação do utilizador no
controlador de impressora seleccionado, escolha
[User Auth] no menu [Setting Printer].

7

Se desejar imprimir um ficheiro
encriptado, coloque uma marca em
[Definir palavra-passe] e introduza a
palavra-passe.
Para utilizar a mesma palavra-passe
posteriormente, clique em [Guardar palavrapasse].

8
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em [Imprimir].
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1

Impressão Directa de PDF
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11 Seleccione o idioma e clique em

Configuração do Idioma do
Painel de Controlo

[Sequinte].

12 Clique em [Imprimir Página de Teste]

Pode alterar o idioma do painel de controlo.

e depois em [Sequinte].

13 Verifique se o valor do formato do

idioma de menu impresso no passo
12 se encontra no intervalo de valores
exibido no ecrã e clique em [Sequinte].

3

14 Verifique o conteúdo a definir e clique

Utilizar o Software de Utilitários

em [Configuração].
Memo

●● O número da versão do ficheiro de idioma para esta
ferramenta é exibido em [Language version] no
ecrã [Assistente de Configuração do Idioma do
Painel de Operação Ver].

Nota

●● Este programa utiliza o controlador de impressora.
Instale, previamente, o controlador de impressora no
computador.

15 Clique em [Concluir].
16 Verifique se o idioma pretendido aparece

Iniciar

no ecrã da impressora e, em seguida,
reinicie a impressora.

1

Ligue a impressora.

Quando a configuração estiver concluída, é
exibida uma mensagem ilustrada em baixo.

2

Ligue o computador e introduza o DVDROM do software.

“Desligado/Ligado
Dados recebidos OK”

3

Clique em [Executar Setup.exe].

4

Leia o Contrato de licença do utilizador e
clique em [Concordo].

5

Leia a recomendação sobre o ambiente e
clique em [Sequinte].

6

Seleccione a impressora e clique em
[Sequinte].

7

Seleccione uma interface e clique em
[Sequinte].

Nota

●● Se o ecrã de selecção do idioma não estiver exibido
no passo 11, execute o procedimento abaixo.

Se aparecer a caixa de diálogo [Controlo de
Conta de Utilizador], clique em [Sim].

8

Clique em [Panel Language Setup].

9

Clique em [Sequinte].

a

Clique em [Cancelar] para sair do
programa.

b

Verifique se a impressora está ligada
e se o “Software DVD-ROM” está
instalado na impressora.

c

Clique em [Iniciar] e seleccione
[Pesquisar programas e
arquivos].

d

Introduza “D:/Utilities/PanelDwn/
oppnlngs.exe” e prima o botão
<ENTER (INTRODUZIR)>.
(Este exemplo utiliza a unidade de
DVD-ROM (D:))

e

Vá para o passo 9.

Memo

●● O número da versão desta ferramenta é apresentado
a seguir ao título [Assistente de Configuração do
Idioma do Painel de Controlo].

10 Seleccione a impressora e clique em
[Sequinte].
Memo

●● As impressoras que suportam esta ferramenta são
exibidas na lista [Impressoras disponíveis].
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Utilitário OKI LPR
Pode utilizar o utilitário OKI LPR para efectuar
um trabalho de impressão através da rede, gerir
trabalhos de impressão e verificar o estado da
impressora.
Referência

●● Para informações sobre como instalar o utilitário OKI LPR,
consulte "Instalar os Utilitários" P.93.

Se seleccionar uma impressora de rede,
seleccione [Discover].

5

Clique em [OK].

Transferir Ficheiros
Pode transferir um ficheiro para a impressora
que adicionou ao utilitário OKI LPR.

1

Inicie o utilitário OKI LPR.

2

Seleccione a impressora de destino para
a transferência.

3

Seleccione [Download] no menu
[Remote Print].

4

Seleccione o ficheiro e clique em
[Abrir].

Nota

●● O utilitário OKI LPR não pode ser utilizado em impressoras
partilhadas.
utilize a porta TCP/IP normal.

Visualizar o Estado da Impressora

Iniciar o Utilitário

1

Inicie o utilitário OKI LPR.

2

Seleccione uma impressora.

3

Seleccione [Printer Status] em
[Remote Print].

1

Clique em [Iniciar], e seleccione
[Todos os Programas]>[Okidata]>[D
esinstalar Utilitário OKI LPR]>
[Desinstalar Utilitário OKI LPR].

Adicionar uma Impressora
Pode adicionar uma impressora ao utilitário OKI
LPR.
Nota

●● Para o fazer, são necessários privilégios de administrador.
●● Se não conseguir adicionar uma impressora no Windows
8/Windows Server 2012/Windows 7/Windows Vista/
Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008, feche
o utilitário OKI LPR, clique com o botão direito em
[Iniciar] > [All Programs] > [Okidata] > [Desinstalar
Utilitário OKI LPR] > [Desinstalar Utilitário OKI
LPR] e, em seguida, seleccione [Executar como
administrador] para iniciar.
Memo

●● Não pode adicionar uma impressora já registada ao
utilitário OKI LPR. Se desejar alterar a porta, seleccione
[Confirmar Ligações] no menu [Remote Print].

1

Inicie o utilitário OKI LPR.

2

Seleccione [Adicionar impressora] no
menu [Remote Print].

3

Seleccione [Nome da impressora] e
introduza o endereço IP.
As impressoras de rede e as impressoras ligadas
à porta LPR não aparecem.

Verificar/Eliminar/Reencaminhar
Trabalhos
Pode confirmar e eliminar trabalhos de
impressão. Além disso, se não conseguir
imprimir por a impressora seleccionada
estar ocupada, offline ou sem papel, pode
reencaminhar os trabalhos de impressão para
outra impressora OKI.
Nota

●● Os trabalhos de impressão só podem ser reencaminhados para
uma impressora OKI do mesmo modelo da que está a utilizar.
●● Antes de reencaminhar um trabalho, tem de adicionar
outra impressora OKI do mesmo modelo.

1

Inicie o utilitário OKI LPR.

2

Seleccione [Job Status] no menu
[Remote Print].

3

Se desejar eliminar um trabalho de
impressão, seleccione o trabalho
e escolha [Delete Job] no menu
[Tarefa].

4

Se desejar reencaminhar um trabalho
de impressão, seleccione o trabalho e
escolha [Redirect] no menu [Tarefa].
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Para utilizar o utilitário OKI LPR, tem de activar
TCP/IP.

4
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Reencaminhar Trabalhos
Automaticamente
Se não conseguir imprimir por a impressora
seleccionada estar ocupada, offline ou sem
papel, pode configurar as definições para
reencaminhar automaticamente os trabalhos de
impressão para outra impressora OKI.
Nota

3

●● Os trabalhos de impressão só podem ser reencaminhados
para o mesmo modelo de impressora OKI da que está a
utilizar.

Utilizar o Software de Utilitários

●● Antes de reencaminhar um trabalho, tem de adicionar
outra impressora OKI do mesmo modelo.
●● Para o fazer, são necessários privilégios de administrador.

1

Inicie o utilitário OKI LPR.

2

Seleccione a impressora que deseja
definir.

3

Seleccione [Confirmar Ligações] no
menu [Remote Print].

4

Clique em [Avançadas].

5

Seleccione a caixa de verificação
[Automatic Job Redirect Used].

6

Clique em [Details].

5

Seleccione a caixa de verificação [Print
to more than one printer at a time].

6

Clique em [Opções].

7

Clique em [Adicionar].

8

Introduza o endereço IP da impressora
para impressão simultânea e clique em
[OK].

9

Clique em [OK].

Abrir uma Página Web
Pode abrir a página web da impressora a partir
do utilitário OKI LPR.

1

Inicie o utilitário OKI LPR.

2

Seleccione uma impressora.

3

Seleccione [Web setting] no menu
[Remote Print].
Memo

●● Não consegue abrir a página web se o número da
porta web tiver sido alterado. Nesse caso, execute
o procedimento abaixo e reconfigure o número da
porta do utilitário OKI LPR.

Para reencaminhar os trabalhos apenas
se ocorrerem erros, seleccione a caixa
de verificação [Redirect only at the
time of an error].

7

Clique em [Adicionar].

8

Introduza o endereço IP da
impressora para a qual deseja fazer o
reencaminhamento e clique em [OK].

9

4

Seleccione uma impressora.

b

Seleccione [Confirmar conexões]
em [Remote Print].

c

Clique em [Avançado].

d

Introduza o número da porta em
[Port Numbers].

e

Clique em [OK].

Clique em [OK].

Imprimir em Várias Impressoras
Pode imprimir em várias impressoras com um só
comando.
Nota

●● Esta função envia trabalhos de impressão remotos para
várias impressoras e imprime-os simultaneamente.
●● Para o fazer, são necessários privilégios de administrador.

1

Inicie o utilitário OKI LPR.

2

Seleccione a impressora que deseja
configurar.

3

a

Adicionar Comentários às
Impressoras
Pode adicionar comentários às impressoras
que adicionou ao utilitário OKI LPR para as
identificar.

1

Inicie o utilitário OKI LPR.

2

Seleccione uma impressora.

3

Seleccione [Confirmar Ligações] em
[Remote Print].

Seleccione a impressora em [Confirmar
Ligações] no menu [Remote Print].
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4

Seleccione um comentário e clique em
[OK].

5

Seleccione [Show comments] no menu
[Option].

Extensão de Rede
Na Extensão de Rede pode verificar as definições
na impressora e definir a composição das
opções.

Configurar Automaticamente o
Endereço IP
Pode definir esta função para garantir que a
ligação à impressora original se mantém mesmo
que o endereço IP da impressora seja alterado.

3

Memo

Nota

●● Para o fazer, são necessários privilégios de administrador.

1

Inicie o utilitário OKI LPR.

2

Seleccione [Configuração] no menu
[Option].

3

Para utilizar a Extensão de Rede, tem de activar
TCP/IP.
Nota

●● Para o fazer, são necessários privilégios de administrador.

Seleccione a caixa de verificação [Auto
Reconnect] e clique em [OK].

Memo

●● A Extensão de Rede é automaticamente instalada
juntamente com o controlador de impressora através de
uma rede TCP/IP.

Desinstalar o Utilitário OKI LPR
Nota

●● Para o fazer, são necessários privilégios de administrador.

1

Certifique-se de que o utilitário OKI está
fechado.

2

Clique em [Iniciar] e, em seguida,
seleccione [Todos os Programas]>[O
kidata]>[Desinstalar Utilitário OKI
LPR]>[Uninstall OKI LPR Utility].
Se aparecer a caixa de diálogo [Controlo de
Conta de Utilizador], clique em [Sim].

3

No ecrã de confirmação, clique em
[Sim].

●● A Extensão de Rede funciona em conjunto com o
controlador de impressora. Não pode optar por ter
apenas a Extensão de Rede instalada.
●● a Extensão de Rede só funciona se o controlador de
impressora estiver ligado á porta OKI LPR ou à porta TCP/
IP normal.

Iniciar o Utilitário
Para utilizar a Extensão de Rede, abra o ecrã de
propriedades da impressora.

1

Clique em [Iniciar] e depois seleccione
[Dispositivos e Impressoras].

2

Clique com o botão direito no ícone da
impressora e seleccione [Propriedades
de impressora].

Verificar as Definições da
Impressora
Pode verificar as definições da impressora.
Memo

●● Se utilizar a extensão de rede num ambiente não
suportado, o separador [Opção] pode não aparecer.

1
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impressora.
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●● O endereço IP pode mudar se estiver a utilizar o DHCP
para atribuir dinamicamente endereços de IP ou no caso
do administrador da rede alterar manualmente o endereço
de IP da impressora.
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2

Seleccione o separador [Option].

3

Clique em [Actualizar].

4

Clique em [OK].
Referência

●● Clique em [Definições da Web] para iniciar
automaticamente a página web. Pode alterar as definições
de impressora no ecrã desta página web. Para mais
informações, consulte "Página Web" P.94.

3

Definir Opções Automaticamente

Utilizar o Software de Utilitários

Pode obter a composição das opções da
impressora ligada e definir automaticamente o
controlador de impressora.
Memo

●● Não pode utilizar esta opção se estiver a utilizar a
Extensão de Rede em ambientes não suportados.

 Controladores Windows PCL/XPS
1

Abra o ecrã de propriedades da
impressora.

2

Seleccione o separador [Opções de
dispositivo].

3

Clique em [Obter definições de
impressora].

4

Clique em [OK].

 Windows PS Drivers
1

Abra o ecrã de propriedades da
impressora.

2

Seleccione o separador [Device
Settings].

3

Clique em [Get installable options
automatically] e depois clique em
[Configuração].

4

Clique em [OK].

Desinstalar o Utilitário
1

Clique em [Iniciar], e depois seleccione
[Painel de Controlo]>
[Adicionar ou remover programas].

2

Seleccione [OKI Network Extension] e
clique em [Remover].

3

Siga as instruções que aparecem no ecrã
e conclua a instalação.
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Utilitários Mac OS X
Esta secção descreve os utilitários que pode utilizar no Mac OS X.

Painel Configurar Idioma

7

Clique em [Download].

8

Reinicie a impressora.

Pode alterar o idioma do painel de controlo.

Imprima um mapa de menus da
impressora.
Para fazer as definições, prima a tecla <Fn>,
introduza [1], [0] e [0] no teclado de dez teclas
e prima o botão <ENTER (INTRODUZIR)>.

2

Inicie o utilitário de configuração do
idioma do painel.
Referência

●● "Instalar os Utilitários" P.93

3

Seleccione um método de ligação.

4

Clique em [OK].

5

Para informações sobre o valor do mapa
"Language Format" (Formato do idioma),
verifique se o valor mostrado no ecrã
respeita as condições indicadas a seguir.

Se seleccionar [TCP/IP], introduza um endereço
IP. Pode verificar o endereço IP no mapa de
menus que imprimiu no passo 1.

Condição 1:

Condição 2:

O primeiro dígito do número da
versão corresponde.
O valor mostrado no ecrã é o
mesmo ou mais recente (mais
alto) do que o valor de Language
Format (Formato do idioma).

Memo

●● Se a condição 1 não for respeitada, não consegue
transferir o ficheiro de definição do idioma. Se a
condição 1 não for respeitada, aparece um erro no
painel de operação quando faz a transferência. Para
restaurar, reinicie a impressora. No caso da Condição
1 ser respeitada, mas a Condição 2 não, é possível
utilizar a impressora mas os nomes de algumas
definições podem aparecer em inglês.

6

3
Utilizar o Software de Utilitários

1

O ficheiro de definição do idioma será enviado
para a impressora e quando a operação terminar
aparece uma mensagem.

Seleccione um idioma.
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Configuração da Placa de Rede
Pode configurar a rede.

Configurar as Definições da Web
Pode iniciar a página web e configurar as
definições de rede da impressora.

 Activar as Definições da Web

3
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Para utilizar a Configuração da placa de rede,
tem de activar o TCP/IP.

1

Seleccione [Web Page Settings...] no
menu [Impressora].

2

Seleccione [Enable printer webpage]
e clique em [Guardar].

3

Introduza a palavra-passe em [Introd.
Plvr-passe] e clique em [OK].

Nota

-- A palavra-passe predefinida é composta
pelos 6 últimos dígitos alfanuméricos do
endereço MAC.

●● Configure as definições de TCP/IP.

Configurar o Endereço IP
1

-- A palavra-passe é sensível a maiúsculas e
minúsculas.

Inicie o utilitário de Configuração da
placa de rede.

4

Referência

●● "Instalar os Utilitários" P.93

 Abrir uma Página Web

2

Seleccione a impressora.

3

Seleccione [IP Address...] no menu
[Impressora].

4

Configure as definições, se necessário, e
clique em [Guardar].

5

1

Inicie o utilitário de Configuração da
placa de rede.

2

Seleccione a impressora.

3

Seleccione [Visualizar páginas web da
impressora] no menu [Impressora].

Introduza a palavra-passe e clique em
[OK].

A página web inicia-se e aparece a página de
estado da impressora.

-- A palavra-passe predefinida é composta
pelos 6 últimos dígitos alfanuméricos do
endereço MAC.
-- A palavra-passe é sensível a maiúsculas e
minúsculas.

6

Clique em [OK] na janela de
confirmação.

Sair da Configuração da Placa de
Rede
1

Clique em [OK] para activar as novas
definições.
Reinice a placa de rede da impressora.
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Seleccione [Sair] no menu [File].

4. Definições de Rede
Este capítulo explica as definições de rede da impressora.


Itens de Definição de Rede
Esta secção explica os itens que pode definir com as funções de rede.
Pode imprimir a lista das definições de rede e verificar as definições actuais premindo o botão de
e seleccionado [Inf. Impressão] > [Rede] > [Executar] no painel do operador.
deslocamento
Referência

●● Para mais informações sobre como imprimir a lista de definições de rede, consulte "Imprimir as Informações da Impressão"
P.49.

 TCP/IP
O texto sombreado indica a predefinição de fábrica.

Item
Web
browser

Ferramenta de
Configuração
Plug-in Network
Setting (Definição de
rede)

Configuração de
Placa de Rede
(Mac)

-

-

-

Definição

ENABLE
DESACTIVADO
AUTO
MANUAL

Descrição

Definir se deve utilizar TCP/IP.

IP Address
Set

IP Acquisition Method

Endereço IP

IP Address
Subnet Mask

Endereço IP
Máscara de Sub-Rede

Endereço IP
Máscara de Sub-Rede

192.168.100.100 Especificar um endereço de IP.
255.255.255.0

Especificar uma máscara de
subrede.

Gateway
Address

Default Gateway

Default Gateway

0.0.0.0

Especificar o endereço de
gateway (router predefinido). Se
a definição for "0.0.0.0", não é
especificado nenhum router.

Definir se deve ser obtido um
endereço de IP a partir de um
servidor DHCP/BOOTP.

DNS Server
(Primary)

-

-

0.0.0.0

Especificar o endereço de IP do
servidor DNS principal. Definir
este item se utilizar SMTP
(protocolo de email). Se utilizar
um endereço de IP para definir
o nome do servidor SMTP, não é
necessário definir este item.

DNS Server
(Secondary)

-

-

0.0.0.0

Especificar o endereço de IP
do servidor DNS secundário.
Definir este item se utilizar SMTP
(protocolo de email). Se utilizar
um endereço de IP para definir
o nome do servidor SMTP, não é
necessário definir este item.

Dynamic DNS

-

-

ENABLE
DESACTIVADO

Definir se a informação para o
servidor DNS deve ser registada,
no caso de ser alterada uma
definição, como o endereço de IP.
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Pode alterar as definições de rede na página web da impressora, na Ferramenta de Configuração, e
na Configuração da Placa de Rede. Para informações sobre os menus disponíveis em cada utilitário,
consulte as tabelas abaixo.

Itens de Definição de Rede

O texto sombreado indica a predefinição de fábrica.

Item
Ferramenta de
Configuração
Plug-in Network
Setting (Definição de
rede)

Configuração de
Placa de Rede
(Mac)

Domain
Name

-

-

(NULL)

Definir o nome do domínio a que
a impressora pertence.

WINS Server
(Primary)

-

-

0.0.0.0

Especificar o endereço de IP ou o
nome do servidor de nomes (um
servidor que traduz os nomes do
computador para endereços de
IP) se for utilizado um servidor
de nomes num ambiente Windows.

WINS Server
(Secondary)

-

-

0.0.0.0

Especificar o endereço de IP ou o
nome do servidor de nomes (um
servidor que traduz os nomes do
computador para endereços de
IP) se for utilizado um servidor
de nomes num ambiente Windows.

Scope ID

-

-

(NULL)

Especificar o âmbito de ID do
WINS. Pode utilizar caracteres
alfanuméricos de 1 a 223.

Windows

-

-

ENABLE

Definir se deve ser utilizada a
função de detecção automática
para o Windows.

Web
browser

4

Definição

Definições de Rede

DESACTIVADO

Descrição

Macintosh

-

-

ENABLE
DESACTIVADO

Definir se deve ser utilizada a
função de detecção automática
para o Macintosh.

Printer Name

-

-

[OKI] + [-] +
[printer name]
+ [-] + [last six
digits of MAC
address]

Especificar uma regra para
visualização do nome da
impressora quando a função
de detecção automática está
activada.

IPv6

-

-

ENABLE

Definir se deve utilizar IPv6.

DISABLE
([IPv4 Only],
[IPv4+v6] e
[IPv6 Only] para
TELNET)

WSD Print

-

-

LLTD

-

-

ENABLE
DESACTIVADO
ENABLE
DESACTIVADO
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Definir se deve utilizar WSD
Print.
Definir se deve utilizar LLTD.

Itens de Definição de Rede

 SNMP
O texto sombreado indica a predefinição de fábrica.

Item
Ferramenta de
Configuração
Plug-in Network
Setting (Definição
de rede)

Configuração
de Placa de
Rede
(Mac)

Contact to Admin

-

-

(NULL)

Printer Name

-

-

[OKI] + [-] +
Indicar o nome da impressora.
[printer name] +
É possível introduzir até 31 de
[-] + [last six digits caracteres de um byte.
of MAC address]

Web browser

Definição

Descrição

Introduzir as informações de
contacto do administrador do
sistema. É possível introduzir
até 255 de caracteres de um
byte.

-

-

(NULL)

Indicar a localização da impressora. É possível introduzir até
255 de caracteres de um byte.

Printer Asset Number

-

-

(NULL)

Introduzir o número de
inventário da impressora. É
possível introduzir até 32 de
caracteres de um byte.

Use SNMP Settings

-

-

SNMPv1
SNMPv3
SNMPv3+SNMPv1

Seleccionar a versão de SNMP.

User Name

-

-

root

Especificar o nome de utilizador
em SNMPv3. Pode utilizar
caracteres alfanuméricos de 1
a 32.

Authentication Settings
Passphrase

-

-

(NULL)

Definir a palavra-passe para
criar um código de autenticação
para o pacote SNMPv3. Pode
utilizar de 8 a 32 caracteres
alfanuméricos.

-

-

-

(NULL)

Definir o código de autenticação
para o pacote SNMPv3 no
código HEX. Para MD5:
Dezasseis octetos (32
caracteres do código HEX),
para SHA: vinte octetos (40
caracteres do código HEX).

Authentication Settings
Algorithm

-

-

MD5
SHA

Definir o algoritmo para autenticação do pacote SNMPv3.

Encryption Settings
Passphrase

-

-

(NULL)

Definir a palavra-passe para
criar um código de privacidade
para encriptação do pacote
SNMPv3. Pode utilizar de 8 a 32
caracteres alfanuméricos.

-

-

(NULL)

Definir a palavra-passe
para encriptação do pacote
SNMPv3 no código HEX. Para
MD5: Dezasseis octetos (32
caracteres do código HEX).

Encryption Settings
Algorithm

-

-

DES

Definir o algoritmo para encriptação do pacote SNMPv3. Esta

SNMP Read Community

-

-

definição está fixa para [DES].
-
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public

Definir a Comunidade de Leitura
(Read Community) para SNMPv1. Pode utilizar até 15 caracteres alfanuméricos.

Definições de Rede

Printer Location

4

Itens de Definição de Rede

O texto sombreado indica a predefinição de fábrica.

Item

Web browser

SNMP Write Community

Ferramenta de
Configuração
Plug-in Network
Setting (Definição
de rede)

Configuração
de Placa de
Rede
(Mac)

-

-

4
Definições de Rede
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Definição

public

Descrição

Definir a Comunidade de Escrita
(Write Community) para SNMPv1. Pode utilizar até 15 caracteres alfanuméricos.

Itens de Definição de Rede

 NBT
O texto sombreado indica a predefinição de fábrica.

Item
Ferramenta de
Configuração
(Plug-in de
Definição de
Rede)

Configuração
de Placa de
Rede
(Mac)

NetBIOS over TCP

-

-

ENABLE
DESACTIVADO

Define se deve utilizar NetBIOS sobre
TCP.

Short Printer Name

-

-

[printer name] +
[last six digits of
Ethernet address
(alphanumeric)]

Especificar um nome de computador,
utilizando no máximo 15 caracteres
alfanuméricos. O nome especificado
está identificado em NetBIOS sobre
TCP/NetBEUI. O nome especificado é
apresentado nos computadores Windows
de rede.

Web browser

Definição

Descrição

-

-

PrintServer

Especificar um nome de grupo de
trabalho, utilizando no máximo 15
caracteres alfanuméricos. O nome
especificado é apresentado nos
computadores Windows de rede.

Comment

-

-

Ethernet Board
OkiLAN 9300g

Especificar um comentário, utilizando no
máximo 48 caracteres alfanuméricos. O
comentário especificado aparece quando
se selecciona o formato de visualização
detalhado nos computadores Windows
de rede.

Master Browser

-

-

ENABLE

Definir se o deve utilizar uma função de
browser principal.

DESACTIVADO

 Trap da Impressora
O texto sombreado indica a predefinição de fábrica.

Item

Web browser

Ferramenta de
Configuração
ConfiguraPlug-in Network ção de PlaSetting
ca de Rede
(Definição de
(Mac)
rede)

Definição

Descrição

Printer Trap Community
Name Set

-

-

public

Especificar um nome de comunidade
do trap da impressora, utilizando
no máximo 31 caracteres
alfanuméricos.

Trap Enable 1-5

-

-

Definir se deve utilizar um trap de
impressora em TCP #1-5.

Printer Reboot 1-5

-

-

ENABLE
DESACTIVADO
ENABLE
DESACTIVADO

Receive Illegal Trap 1-5

-

-

ENABLE
DESACTIVADO

Online 1-5

-

-

ENABLE
DESACTIVADO
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Definir se deve enviar uma mensagem SNMP quando uma impressora
é reiniciada.
Definir se deve utilizar um trap
quando acede a uma impressora
com um nome de comunidade diferente do especificado em [Printer
Trap Community Name Set].
Definir se deve enviar uma
mensagem SNMP sempre que uma
impressora muda para online.

Definições de Rede

Work group Name

4

Itens de Definição de Rede

O texto sombreado indica a predefinição de fábrica.

Item

Web browser

Ferramenta de
Configuração
ConfiguraPlug-in Network ção de PlaSetting
ca de Rede
(Definição de
(Mac)
rede)

Offline 1-5

-

-

Definição

ENABLE
DESACTIVADO

Paper Out 1-5

-

-

ENABLE
DESACTIVADO

4

Paper Jam 1-5

-

-

ENABLE
DESACTIVADO

Definições de Rede

Cover Open 1-5

-

-

ENABLE
DESACTIVADO

Printer Error 1-5

-

-

ENABLE
DESACTIVADO

Address 1-5

-

-

0.0.0.0

Descrição

Definir se deve enviar uma
mensagem SNMP sempre que uma
impressora muda para offline.
Definir se deve enviar uma
mensagem SNMP quando o papel
acaba.
Definir se deve enviar uma
mensagem SNMP quando ocorre um
encravamento de papel.
Definir se deve enviar uma
mensagem SNMP sempre que uma
tampa da impressora é aberta.
Definir se deve enviar uma
mensagem SNMP quando ocorre um
erro na impressora.
Especificar um endereço de destino
de trap para TCP/IP. Introduzir o valor num formato de número decimal
"000.000.000.000". Se um endereço
de IP for 0.0.0.0, não será enviado
um trap. É possível especificar até 5
endereços de destino de trap.

 Recepção de e-mail
Item
Ferramenta de
Configuração
(Plug-in de
Definição de
Rede)

Configuração
de Placa de
Rede
(Mac)

Use Protocol

-

-

Desactivar

Especifica se a função de recepção
de e-mail deve ser utilizada ou não.
Seleccione o protocolo a utilizar.

POP Server Name

-

-

0.0.0.0

Especifica o nome do servidor POP.
Introduza o nome do domínio ou um
endereço de IP.

POP User ID

-

-

(NULL)

Define uma ID de utilizador para aceder
ao servidor POP.

POP Password

-

-

(NULL)

Define uma password para aceder ao
servidor POP.

Web browser

Definição

Descrição

APOP Support

-

-

Desactivar

Especifica se usa APOP.

POP Port Number

-

-

110

POP Receive
Interval

-

-

5 (mins)

Especifica o nome da porta para
aceder ao servidor POP.
Especifica o intervalo de acesso ao
servidor POP para receber e-mails.
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Itens de Definição de Rede

Item
Ferramenta de
Configuração
(Plug-in de
Definição de
Rede)

Configuração
de Placa de
Rede
(Mac)

Domain Filter

-

-

Desactivar

Email from the
following listed
domains
Domain 1-5

-

-

Accept

-

-

(NULL)

SMTP Receive Port
Number

-

-

25

Web browser

Definição

Descrição

Especifica se a filtragem de domínios
é utilizada ou não.
Especifica se os e-mails provenientes
do domínio especificado são aceites
ou bloqueados.
Especifica um domínio para aplicação
da filtragem de domínios.
Especifica o número da porta para
aceder à impressora através de SMTP.

O texto sombreado indica a predefinição de fábrica.

Item

Web browser

Ferramenta de
ConfiguConfiguração
ração de
Plug-in Network
Placa de
Setting
Rede
(Definição de
(Mac)
rede)

Definição

Descrição

SMTP Sending

-

-

ENABLE

SMTP Server Name

-

-

(NULL)

Especificar um nome de servidor SMTP. Especificar um nome
de domínio ou endereço IP.
Quando especifica um nome de
domínio, são necessárias as definições DNS (Pri) (sec).

SMTP Port Number

-

-

25

Especificar um número de porta SMTP. Normalmente, definir
para uma predefinição de fábrica.

Printer Email Address

-

-

(NULL)

Especificar um endereço de
email de impressora.

Return Email Address

-

-

(NULL)

Especificar um endereço de
email de retorno. Normalmente,
especificar o endereço de email
de um administrador de rede.

Email Address 1-5

-

-

(NULL)

Especificar um endereço
de destinatário. É possível
especificar até 5 endereços.

Error Notification Method

-

-

Especificar um método de
EVENTO (Notificação
quando ocorre um erro) notificação de erro.
PERIOD (Periodic
notification)

Mail Sending Interval

-

-

1

DESACTIVADO

24
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Definir se deve utilizar um protocolo de envio SMTP (Email).

Especificar um intervalo de
notificação. Esta definição só

está disponível se seleccionar
[PERIOD].

Definições de Rede

 E-mail (E-mail)

4

Itens de Definição de Rede

O texto sombreado indica a predefinição de fábrica.

Item

Web browser

Consumables Warning

Ferramenta de
ConfiguConfiguração
ração de
Plug-in Network
Placa de
Setting
Rede
(Definição de
(Mac)
rede)
-

-

Definição

DISABLE
Immediate
-

48H 45M
ENABLE

4

Consumables Warning

-

-

ENABLE
DISABLE

Definições de Rede

Consumables Error

-

-

DISABLE
Immediate
-

48H 45M
ENABLE
Consumables Error

-

-

ENABLE
DISABLE

Maintenance Unit Warning

-

-

DISABLE
Immediate
-

2H 0M
-

Descrição

Definir se deve informar
dos avisos referentes aos
consumíveis da impressora
(Cartucho de toner, tambor,
etc.). Esta definição só está
disponível se seleccionar
[EVENTO].
Definir se deve informar
dos avisos referentes aos
consumíveis da impressora
(Cartucho de toner, tambor,
etc.). Esta definição só está
disponível se seleccionar
[PERIOD].
Definir se deve informar
dos erros referentes aos
consumíveis da impressora
(cartucho de toner, tambor,
etc.). Esta definição só está
disponível se seleccionar
[EVENTO].
Definir se deve informar
dos erros referentes aos
consumíveis da impressora
(cartucho de toner, tambor,
etc.). Esta definição só está
disponível se seleccionar
[PERIOD].
Definir se deve informar dos
avisos referentes à manutenção
das unidades (unidade de fusor,
unidade de correia, etc.). Esta
definição só está disponível se
seleccionar [EVENTO].

48H 45M
ENABLE
Maintenance Unit Warning

-

-

ENABLE
DISABLE

Maintenance Unit Error

-

-

DISABLE
Immediate
-

48H 45M
ENABLE
Maintenance Unit Error

-

-

ENABLE
DESACTIVADO
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Definir se deve informar dos
avisos referentes à manutenção
das unidades (unidade de fusor,
unidade de correia, etc.). Esta
definição só está disponível se
seleccionar [PERIOD].
Definir se deve informar dos
erros referentes à manutenção
das unidades (unidade de fusor,
unidade de correia, etc.). Esta
definição só está disponível se
seleccionar [EVENTO].

Definir se deve informar
dos erros referentes à
manutenção das unidades
(unidade de fusor, unidade
de correia, etc.). Esta
definição só está disponível se
seleccionar [PERIOD].

Itens de Definição de Rede

O texto sombreado indica a predefinição de fábrica.

Item

Web browser

Paper Supply Warning

Ferramenta de
ConfiguConfiguração
ração de
Plug-in Network
Placa de
Setting
Rede
(Definição de
(Mac)
rede)
-

-

Definição

DESACTIVADO
Immediate
-

Descrição

Definir se deve informar dos
avisos referentes ao papel. Esta
definição só está disponível se
seleccionar [EVENTO].

0H 15M
-

48H 45M

4

ENABLE
Paper Supply Warning

-

-

ENABLE

Paper Supply Error

-

-

DESACTIVADO
Immediate
-

Definir se deve informar dos
avisos referentes ao papel. Esta
definição só está disponível se
seleccionar [PERIOD].
Definir se deve informar dos
erros referentes ao papel. Esta
definição só está disponível se
seleccionar [EVENTO].

48H 45M
ENABLE
Paper Supply Error

-

-

ENABLE
DESACTIVADO

Printing Paper Warning

-

-

DESACTIVADO
Immediate
-

48H 45M

Definir se deve informar dos
erros referentes ao papel. Esta
definição só está disponível se
seleccionar [PERIOD].
Definir se deve informar dos
avisos referentes à alimentação
de papel. Esta definição só
está disponível se seleccionar
[EVENTO].

ENABLE
Printing Paper Warning

-

-

ENABLE
DESACTIVADO
-

Printing Paper Error

-

-

DESACTIVADO
Immediate
-

2H 0M

Definir se deve informar dos
avisos referentes à alimentação
de papel. Esta definição só
está disponível se seleccionar
[PERIOD].
Definir se deve informar dos
erros referentes à alimentação
de papel. Esta definição só
está disponível se seleccionar
[EVENTO].

-

48H 45M
ENABLE
Printing Paper Error

-

-

ENABLE
DESACTIVADO
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Definir se deve informar dos
erros referentes à alimentação
de papel. Esta definição só
está disponível se seleccionar
[PERIOD].

Definições de Rede

DESACTIVADO

Itens de Definição de Rede

O texto sombreado indica a predefinição de fábrica.

Item

Web browser

Storage Device

Ferramenta de
ConfiguConfiguração
ração de
Plug-in Network
Placa de
Setting
Rede
(Definição de
(Mac)
rede)
-

-

Definição

DESACTIVADO
Immediate
-

48H 45M

Descrição

Definir se deve informar
dos erros referentes aos
dispositivos de armazenamento.
Esta definição só está disponível
se seleccionar [EVENTO].

ENABLE

4

Storage Device

-

-

ENABLE
DESACTIVADO

Definições de Rede

Print Result Warning

-

-

DESACTIVADO
Immediate
-

48H 45M
ENABLE
Print Result Warning

-

-

ENABLE
DESACTIVADO

Print Result Error

-

-

DESACTIVADO
Immediate
-

2H 0M
-

Definir se deve informar
dos erros referentes aos
dispositivos de armazenamento.
Esta definição só está disponível
se seleccionar [PERIOD].
Definir se deve informar dos
avisos referentes aos problemas
que afectem os resultados da
impressão. Esta definição só
está disponível se seleccionar
[EVENTO].
Definir se deve informar dos
erros referentes aos problemas
que afectem os resultados da
impressão. Esta definição só
está disponível se seleccionar
[PERIOD].
Definir se deve informar dos
erros referentes aos problemas
que afectem os resultados da
impressão. Esta definição só
está disponível se seleccionar
[EVENTO].

48H 45M
ENABLE
Print Result Error

-

-

ENABLE
DESACTIVADO

Interface Warning

-

-

DESACTIVADO
Immediate
-

48H 45M

Definir se deve informar de um
erro relativo a uma problema
que afecte um resultado de
impressão. Esta definição só
está disponível se seleccionar
[PERIOD].
Definir se deve informar dos
avisos referentes às interfaces
(rede, etc.). Esta definição só
está disponível se seleccionar
[EVENTO].

ENABLE
Interface Warning

-

-

ENABLE
DESACTIVADO
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Definir se deve informar dos
avisos referentes às interfaces
(rede, etc.). Esta definição só
está disponível se seleccionar
[PERIOD].

Itens de Definição de Rede

O texto sombreado indica a predefinição de fábrica.

Item

Web browser

Interface Error

Ferramenta de
ConfiguConfiguração
ração de
Plug-in Network
Placa de
Setting
Rede
(Definição de
(Mac)
rede)
-

-

Definição

DESACTIVADO
Immediate
-

2H 0M

Descrição

Definir se deve informar dos
erros referentes às interfaces
(rede, etc.). Esta definição só
está disponível se seleccionar
[EVENTO].

-

48H 45M

4

ENABLE
Interface Error

-

-

ENABLE

Security

-

-

DESACTIVADO
Immediate
-

2H 0M

Definir se deve informar
dos avisos das funções de
segurança. Esta definição só
está disponível se seleccionar
[EVENTO].

-

48H 45M
ENABLE
Security

-

-

ENABLE
DESACTIVADO

Others

-

-

DESACTIVADO
Immediate
-

Definir se deve informar
dos avisos das funções de
segurança. Esta definição só
está disponível se seleccionar
[PERIOD].
Definir se deve informar de
outros erros críticos. Esta
definição só está disponível se
seleccionar [EVENTO].

2H 0M
-

48H 45M
ENABLE
Others

-

-

ENABLE
DESACTIVADO

Attached Information
Printer Mode

-

Attached Information
Network Interface

-

Attached Information
Printer Serial Number

-

-

ENABLE
DESACTIVADO

-

ENABLE
DESACTIVADO

-

ENABLE
DESACTIVADO
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Definir se deve informar de
outros erros críticos. Esta
definição só está disponível se
seleccionar [PERIOD].
Definir se deve incluir o nome
da impressora nas informações
da impressora descritas no
email enviado.
Definir se deve incluir o nome
da interface de rede nas
informações da impressora
descritas no email enviado.
Definir se deve incluir o número
de série da impressora nas
informações da impressora
descritas no email enviado.

Definições de Rede

DESACTIVADO

Definir se deve informar dos
erros referentes às interfaces
(rede, etc.). Esta definição só
está disponível se seleccionar
[PERIOD].

Itens de Definição de Rede

O texto sombreado indica a predefinição de fábrica.

Item

Web browser

4

Ferramenta de
ConfiguConfiguração
ração de
Plug-in Network
Placa de
Setting
Rede
(Definição de
(Mac)
rede)

Definição

Descrição

Definições de Rede

Attached Information
Printer Asset Number

-

Attached Information
Printer Name

-

Attached Information
Printer Location

-

Attached Information IP
Address

-

Attached Information MAC
Address

-

Attached Information Short
Printer Number

-

Attached Information
Printer URL

-

Comment

-

-

(NULL)

Especificar um comentário
que é adicionado ao fim da
frase num email enviado.
Pode especificar até 4 linhas.
É possível introduzir até 63
de caracteres por linha. Se
os caracteres excederem o
limite por linha, é inserida
automaticamente uma nova
linha.

SMTP Authentication
Setting

-

-

ENABLE

Definir se a autenticação SMTP
deve ser activada.

User ID

-

-

(NULL)

Especificar uma ID de utilizador
para a autenticação SMTP.

Password

-

-

(NULL)

Especificar uma palavra-passe
para a autenticação SMTP.

-

ENABLE
DESACTIVADO

-

ENABLE
DESACTIVADO

-

ENABLE
DESACTIVADO

-

ENABLE
DESACTIVADO

-

ENABLE
DESACTIVADO

-

ENABLE
DESACTIVADO

-

ENABLE
DESACTIVADO

DESACTIVADO
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Definir se deve incluir o número
activo da impressora nas
informações da impressora
descritas no email enviado.
Definir se deve incluir o nome
do sistema nas informações da
impressora descritas no email
enviado.
Definir se deve incluir a
localização do sistema nas
informações da impressora
descritas no email enviado.
Definir se deve incluir o
endereço IP nas informações da
impressora descritas no email
enviado.
Definir se deve incluir o
endereço IP nas informações da
impressora descritas no email
enviado.
Definir se deve incluir o nome
da impressora abreviado nas
informações da impressora
descritas no email enviado.
Definir se deve incluir o nome
da URL da impressora nas
informações da impressora
descritas no email enviado.

Itens de Definição de Rede

 Manutenção
O texto sombreado indica a predefinição de fábrica.

Item

Web browser

Ferramenta de
Configuração
Plug-in Network
Setting
(Definição de
rede)

Configuração de
Placa de
Rede
(Mac)

-

-

LAN Scale Setting

Definição

NORMAL
SMALL

Descrição

 Definições gerais de rede
O texto sombreado indica a predefinição de fábrica.

Item

Web browser

Gigabit network

Ferramenta de
Configuração
Plug-in Network
Setting
(Definição de
rede)

Configuração de
Placa de
Rede
(Mac)

-

-

Definição

ENABLE
DISABLE

HUB Link Setting

-

-

AUTO NEGOTIATION
100Base-TX Full
100Base-TX Half
10Base-T Full
10Base-T Half
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Descrição

Especifique as definições para
uma rede Gigabit.
Quando activada, a ligação de
alta velocidade, com 1000Base-T Full/Half é suportada, mas a
impressora não entra no modo
de adormecimento se for operada nesse tipo de ambiente.
Especificar a velocidade e
o método de comunicação
entre a impressora e um hub.
Normalmente, deve definir para
[AUTO NEGOTIATION].

4
Definições de Rede

[NORMAL]: Normalmente,
deve utilizar esta definição.
Mesmo se fizer a ligação a
um hub com uma função de
spanning tree, a impressora
funciona correctamente. Se
fizer a ligação a uma LAN (rede
local), apenas para alguns
computadores, a impressora
demora muito tempo a
arrancar.
[SMALL]: Esta definição
suporta a ligação de uma LAN
(rede local) pequena, apenas
para alguns computadores, a
uma LAN (rede local) grande.
Se fizer a ligação a um hub
com uma função de spanning
tree, a impressora pode não
funcionar correctamente.

Itens de Definição de Rede

O texto sombreado indica a predefinição de fábrica.

Item

Web browser

Ferramenta de
Configuração
Plug-in Network
Setting
(Definição de
rede)

Configuração de
Placa de
Rede
(Mac)

-

-

TCP ACK

Definição

Tipo1
Tipo2

Descrição

Seleccionar o tipo de
reconhecimento de TCP.
Se [Tipo1] estiver
seleccionado, a impressora
devolve a resposta por pacote.
Se [Tipo2] estiver
seleccionado, a impressora
devolve a resposta para vários
pacotes de uma vez.

4
Definições de Rede

Se seleccionar [Tipo2],
pode melhorar o tempo de
impressão se este ficar mais
lento por causa da definição
do hub. Normalmente, deve
seleccionar [Tipo1].

 Segurança
O texto sombreado indica a predefinição de fábrica.

Item

Web browser

Ferramenta de
ConfiguraConfiguração
Plug-in Network ção de Placa
Setting
de Rede
(Definição de
(Mac)
rede)

Definição

FTP

-

-

ENABLE

Telnet

-

-

DESACTIVADO
ENABLE
DESACTIVADO

Web (Port No.: 80)
Web

Device
Settings(Web)
-

Definições da
Página Web…
-

ENABLE
DESACTIVADO
1
80

Descrição

Definir se deve aceder à
impressora utilizando o FTP.
Definir se deve aceder à
impressora utilizando o
protocolo Telnet.
Definir se deve aceder à impressora através do web browser.
Especificar o número da porta
para aceder à página web da
impressora.

65535

IPP (Port No.: 631)

-

-

ENABLE

SNMP

-

-

ENABLE
DESACTIVADO

Definir se deve aceder à
impressora utilizando o
protocolo SNMP. Normalmente,
deve definir para [ENABLE].

POP

-

-

Desactivar

POP

-

-

110

Especifica se usa POP3.
Especifica o número da porta
para POP3.

SMTP

-

-

ENABLE
DESACTIVADO

Definir se deve utilizar o envio
SMTP.

DESACTIVADO
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Definir se deve utilizar o
protocolo IPP.

Itens de Definição de Rede

O texto sombreado indica a predefinição de fábrica.

Item

Web browser

Ferramenta de
Configuração
ConfiguraPlug-in Network ção de Placa
Setting
de Rede
(Definição de
(Mac)
rede)

SMTP

-

-

Definição

1

Descrição

Especificar um número de porta
para o protocolo SMTP.

25
65535

SNTP

-

-

ENABLE
DESACTIVADO

Local Ports

-

-

ENABLE

NetBIOS over TCP
Network Password

-

Change
Password

-

ENABLE

Definir se deve utilizar um
protocolo único.
Define se deve utilizar o
protocolo NetBIOS sobre TCP.

DESACTIVADO
Alt. Plvr-passe (últimos seis dígitos Alterar a palavra-passe de
administrador, utilizando
do endereço MAC)

no máximo 15 caracteres
alfanuméricos. A palavra-passe
é sensível a maiúsculas e
minúsculas. Se se esquecer da
palavra-passe que especificou,
não pode alterá-la.

 Filtragem IP
O texto sombreado indica a predefinição de fábrica.

Item

Web browser

IP Filtering

Ferramenta de
Configuração Configuração
Plug-in Network de Placa de
Setting
Rede
(Definição de
(Mac)
rede)
-

-

Definição

ENABLE
DESACTIVADO

Start Address 1-10

-

-

0.0.0.0

End Address 1-10

-

-

0.0.0.0
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Descrição

Definir se deve utilizar a
filtragem IP, função esta que
restringe o acesso através
do endereço IP. Esta função
requer conhecimentos
profundos sobre endereços IP.
Normalmente, deve seleccionar
[DESACTIVADO]. Definir os
itens abaixo correctamente
quando selecciona [ENABLE];
de contrário, não é permitido o
acesso utilizando TCP/IP.
Especificar os endereços
IP de acesso à impressora
permitidos. Pode especificar
um endereço individual ou
um intervalo de endereços.
Especificar o endereço de
início e o endereço de fim
quando define o intervalo
de endereços. Se introduzir
"0.0.0.0" desactiva a definição.

4
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DESACTIVADO

Definir se deve utilizar o
protocolo SNTP.

Itens de Definição de Rede

O texto sombreado indica a predefinição de fábrica.

Item

Web browser

Ferramenta de
Configuração Configuração
Plug-in Network de Placa de
Setting
Rede
(Definição de
(Mac)
rede)

Printing 1-10

-

Definição

ENABLE

-

DESACTIVADO

Configuration 1-10

4

-

ENABLE

-

DESACTIVADO

Definições de Rede

Administrator’s IP Address
to Register

-

-

0.0.0.0

Descrição

Definir se deve permitir alterações da configuração a partir
dos endereços IP especificados
no intervalo #1-10 de Endereço IP.
Definir se deve permitir alterar
a configuração a partir dos endereços IP especificados no intervalo #1-10 de Endereço IP.
Indicar o endereço IP do administrador. Só este endereço
tem acesso permanente à impressora. Não esquecer que
quando o administrador acede
à impressora através de um
servidor proxy, este item está
definido para o endereço do
servidor proxy sendo permitido um acesso total através do
servidor proxy. Recomenda-se que o administrador aceda
à impressora sem utilizar um
servidor proxy.

 Filtragem do Endereço MAC
O texto sombreado indica a predefinição de fábrica.

Item

Web browser

MAC Address Filtering

Ferramenta de
Configuração
Plug-in Network
Setting
(Definição de
rede)

Configuração de
Placa de
Rede
(Mac)

-

-

Definição

ENABLE
DESACTIVADO

MAC Address Access

-

-

ACCEPT
DENY
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Descrição

Definir se deve utilizar a
filtragem do endereço MAC,
função esta que só permite o
acesso a partir dos endereços
MAC especificados. Esta
função requer conhecimentos
profundos dos endereços MAC.
Normalmente, deve seleccionar
[DESACTIVADO]. Definir os
itens abaixo correctamente
quando selecciona [ENABLE];
de contrário, não é permitido o
acesso a partir da rede.
Definir se deve permitir ou
recusar o acesso a partir dos
endereços IP especificados no
intervalo #1-50 de endereços
MAC.

Itens de Definição de Rede

O texto sombreado indica a predefinição de fábrica.

Item
Ferramenta de
Configuração
Plug-in Network
Setting
(Definição de
rede)

Configuração de
Placa de
Rede
(Mac)

MAC Address #1-50

-

-

00:00:00:
00:00:00

Especificar os endereços
MAC de acesso à impressora permitidos. Se introduzir
"00:00:00:00:00:00" desactiva
a definição.

Administrator’s MAC Address
to Register

-

-

00:00:00:
00:00:00

Definir o endereço MAC do administrador. Só este endereço tem
acesso permanente à impressora. Não esquecer que quando o
administrador acede à impressora através de um servidor proxy,
este item está definido para o
endereço do servidor proxy sendo permitido um acesso total
através do servidor proxy. Recomenda-se que o administrador
aceda à impressora sem utilizar
um servidor proxy.

Web browser

Definição

Descrição

O texto sombreado indica a predefinição de fábrica.

Item
Ferramenta de
Configuração
Plug-in
Network
Setting
(Definição de
rede)

Configuração de
Placa de
Rede
(Mac)

SSL/TLS

-

-

Cipher Strength

-

-

Web browser

Definição

ENABLE
DESACTIVADO
Weak
Standard

Descrição

Definir se deve utilizar
SSL/TLS.
Definir o nível de
encriptação.

Strong
HTTP/IPP

-

-

OFF

Especifica se a
encriptação da recepção
via HTTP/IPP é realizada
ou não.

HTTP/IPP Cipher
Level Setting

-

-

Standard

Especifica a força da
encriptação da recepção
via HTTP/IPP.

FTP Receive

-

-

Desactivar

Especifica se a
encriptação da recepção
via FTP é realizada ou
não.

FTP Receive Cipher
Level Setting

-

-

Standard

Especifica a força da
encriptação da recepção
via FTP.

SMTP Receive

-

-

OFF

Especifica se a
encriptação da recepção
via SMTP é realizada ou
não.
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 SSL/TLS

4

Itens de Definição de Rede

O texto sombreado indica a predefinição de fábrica.

Item
Ferramenta de
Configuração
Plug-in
Network
Setting
(Definição de
rede)

Configuração de
Placa de
Rede
(Mac)

SMTP Receive Cipher
Level Setting

-

-

Standard

Especifica a força da
encriptação da recepção
via SMTP.

Certificate
Generation

-

-

Utilizar um certificado auto-assinado
(certificado auto-assinado)
Utilizar um certificado assinado por
uma entidade certificada (certificado
assinado por entidade certificada)

Gerar um certificado
auto-assinado. Ou então,
gerar um CSR para enviar
para uma autoridade de
certificação e instalar um
certificado emitido pela
mesma.

Common Name

-

-

(Endereço IP da impressora)

Este item é fixado
no endereço IP da
impressora quando se
gera um certificado autoassinado.

Organization

-

-

(NULL)

Nome da empresa: Especificar o nome oficial da
sua empresa. É possível
introduzir até 64 de caracteres.

Organization Unit

-

-

(NULL)

Unidade da empresa:
Especificar um subgrupo,
como uma departamento
ou divisão dentro da empresa. É possível introduzir até 64 de caracteres.

Locality

-

-

(NULL)

Nome da cidade: Especificar o nome da cidade ou
localidade onde a empresa está localizada. É possível introduzir até 128 de
caracteres.

State/Province

-

-

(NULL)

Distrito/Concelho: Especificar o nome do distrito
ou concelho onde a empresa está localizada. É
possível introduzir até
128 de caracteres.

Country/Region

-

-

(NULL)

Código de país: Especificar o código de duas
letras do país ou região
onde a empresa está
localizada. (Exemplo:
JP (Japão), US (Estados
Unidos da América)). É
possível introduzir até 2
de caracteres.

Key Type

-

-

RSA

Definir o tipo de código
para a comunicação
encriptada.

Key Size

-

-

2048 bit

Definir o tamanho
do código para a
comunicação encriptada.

Web browser

4

Definição
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1024 bit
512 bit
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Descrição

Itens de Definição de Rede

 SNTP
O texto sombreado indica a predefinição de fábrica.

Item

Web browser

Ferramenta de
Configuração
Configuração
Plug-in Network de Placa de
Setting
Rede
(Definição de
(Mac)
rede)

Definição

Descrição

SNTP

-

-

ENABLE

NTP Server (Pri.)

-

-

(NULL)

Definir o endereço IP do servidor NTP
principal a partir do qual foi obtida a
informação da hora.

NTP Server (Sec.)

-

-

(NULL)

Definir o endereço IP do servidor NTP
secundário a partir do qual foi obtida a
informação da hora.

Time Zone

-

-

0:00

Definir a diferença horário em relação a
GMT.

Daylight Saving

-

-

ON

Definir se deve utilizar a Hora de Verão.

Definir se deve utilizar o protocolo SNTP.

DESACTIVADO

 Lista de Trabalhos
O texto sombreado indica a predefinição de fábrica.

Item

Web browser

Ferramenta de
Configuração
Plug-in Network
Setting
(Definição de
rede)

Configuração de
Placa de
Rede
(Mac)

-

-

Job queue display
setting

Definição

Descrição

Document Name Job
Condition
Job Type

Seleccionar os itens mostrados
na lista de trabalhos (dados de
impressão) que estão à espera
de ser impressos. Se não for
feita nenhuma selecção para a
Computer Name User
definição, são mostrados os itens
Name
Number of sheets printed predefinidos.

Transmit Time
Transmit Port

 Impressão Web
O texto sombreado indica a predefinição de fábrica.

Item

Web browser

Paper Tray

Ferramenta de
Configuração
Plug-in Network
Setting
(Definição de
rede)

Configuração de
Placa de
Rede
(Mac)

-

-

Definição

Tabuleiro 1
Tabuleiro Multiusos
Tabuleiro 2*
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Descrição

Seleccionar o tabuleiro para a
impressão.
* No caso de estar instalada uma
unidade de tabuleiro opcional
aparece o Tabuleiro 2.

Definições de Rede

OFF

4

Itens de Definição de Rede

O texto sombreado indica a predefinição de fábrica.

Item

Web browser

Ferramenta de
Configuração
Plug-in Network
Setting
(Definição de
rede)

Configuração de
Placa de
Rede
(Mac)

-

-

Copies

Definição

1

Introduzir o número de cópias a
imprimir. É possível introduzir um
número até 999.

999

4

Descrição

Definições de Rede

Collate

-

-

Checked
Not checked

Definir se a impressão deve ser
agrupada.

Fit to page

-

-

Checked

Definir se deve ajustar o
tamanho do ficheiro PDF ao
tamanho do papel colocado no
tabuleiro no caso do tamanho
de papel do ficheiro PDF ser
diferente do tamanho do papel
colocado no tabuleiro.

Not checked

Duplex printing

-

-

(NULL)

Margem mais comprida
Margem mais estreita
Page Select

-

Checked

-

Not checked
PDF Password

-

Checked

-

Not checked

Seleccionar o método de
encadernação na impressão
frente e verso.
Definir as páginas a imprimir especificando as páginas de início e
de fim.
Seleccionar este item e introduzir
a palavra-passe quando imprime
um ficheiro PDF encriptado.

 IEEE802.1X
O texto sombreado indica a predefinição de fábrica.

Item
Ferramenta de
Configuração
Plug-in Network
Setting
(Definição de
rede)

Configuração
de Placa de
Rede
(Mac)

IEEE802.1X

-

-

EAP Type

-

-

EAP-TLS
PEAP

Seleccionar o método EAP.

EAP User

-

-

(NULL)

Especificar o nome de utilizador
utilizado para EAP. Este item é
válido quando EAP-TLS/PEAP está
seleccionado. É possível introduzir até
64 caracteres alfanuméricos.

EAP Password

-

-

(NULL)

Definir a palavra-passe de utilizador
EAP. Este item só é válido quando
PEAP está seleccionado. É possível
introduzir até 64 caracteres
alfanuméricos.

Web browser

Definição

ENABLE

Descrição

Definir se deve utilizar IEEE802.1X.

DESACTIVADO
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O texto sombreado indica a predefinição de fábrica.

Item

Web browser

Ferramenta de
Configuração
Plug-in Network
Setting
(Definição de
rede)

Configuração
de Placa de
Rede
(Mac)

Use SSL Certificate

-

-

Definição

ENABLE
DESACTIVADO

Authenticate
Server

-

-

ENABLE
DESACTIVADO

Descrição

Definir se deve utilizar um certificado SSL/TLS para a autenticação
IEEE802.1X. Se não houver nenhum
certificado SSL/TLS instalado, não
pode seleccionar "ENABLE". Este item
só é válido quando EAP-TLS está seleccionado.
Definir se deve autenticar um
certificado enviado pelo servidor
RADIUS utilizando um certificado CA.

O texto sombreado indica a predefinição de fábrica.

Item
Ferramenta de
Configuração
Plug-in Network
Setting
(Definição de
rede)

Configuração de
Placa de
Rede
(Mac)

IPSec

-

-

ENABLE
DESACTIVADO

Definir se deve utilizar IPSec.

IP Address 1-50

-

-

0.0.0.0

Especificar o endereço do anfitrião
autorizado a comunicar por IPSec.

Web browser

Definição

Descrição

●● Utilizar caracteres de um byte
separados por um ponto para
um endereço IPv4.
●● Utilizar caracteres de um byte
separados por dois pontos para
um endereço IPv6 Global.
●● O endereço local de ligação IPv6
não é suportado.

IKE Encryption Algorithm

-

-

3DES-CBC
DES-CBC

Definir o método de encriptação IKE.

IKE Hash Algorithm

-

-

SHA-1
MD5

Definir o método de definição
aleatória (hash) IKE.

Diffie-Hellman Group

-

-

Group1
Group2

Definir o grupo Diffie-Hellman utilizado na Proposta de Fase1 (Phase1
Proposal).

LifeTime

-

-

600

Definir a duração de ISAKMP
SA. Utiliza-se, normalmente, a
predefinição de fábrica.

86400
28800

Pre-shared Key

-

-

(NULL)

Definir uma chave pré-partilhada.

Key PFS

-

-

KEYPFS

Definir se deve utilizar a Chave PFS
(Perfect Forward Secrecy).

NOPFS
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 IPSec

4

Itens de Definição de Rede

O texto sombreado indica a predefinição de fábrica.

Item
Ferramenta de
Configuração
Plug-in Network
Setting
(Definição de
rede)

Configuração de
Placa de
Rede
(Mac)

Diffie-Hellman Group when Key
PFS Enable

-

-

Group2
Group1
Nenhum

Definir o grupo Diffie-Hellman
utilizado para a Chave PFS.

ESP

-

-

Activar
Desactivar

Definir se deve utilizar ESP
(Encapsulating Security Payload).

ESP Encryption Algorithm

-

-

3DES-CBC
DES-CBC

Definir o algoritmo de encriptação
para ESP.

ESP Authentication Algorithm

-

-

Definir o algoritmo de autenticação
para ESP.

AH

-

-

AH Authentication Algorithm

-

-

SHA-1
MD5
OFF
Activar
Desactivar
SHA-1
MD5

LifeTime

-

-

600

Definir a duração de IPSec SA.
Utiliza-se, normalmente, a
predefinição de fábrica.

Web browser

4

Definição

Definições de Rede

3600
86400
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Descrição

Definir se deve utilizar AH
(Authentication Header).
Definir o algoritmo de encriptação
para AH.

Alterar as Definições de Rede A Partir da Página Web


Alterar as Definições de Rede A Partir da Página
Web
Esta secção explica como alterar as definições de rede a partir da página web da impressora.
Para aceder à página web da impressora, o computador tem de respeitar as condições indicadas a
seguir.
●● TCP/IP tem de estar activado.
●● Tem de ter instalado o Microsoft Internet Explorer 6.0 ou posterior, Safari 3.0 ou posterior, ou Firefox
3.0 ou posterior.
Memo

●● Verifique se a definição de segurança do web browser está definida para um nível médio.
●● Para entrar no menu [Config. Admin.], tem de iniciar a sessão como administrador. A palavra-passe de administrador
predefinida de fábrica é "aaaaaa".

4

Referência

Informação do Fim de Vida
Útil do Consumível e de Erros
por email (Alerta de email)
Pode definir a impressora para que envie um
email de notificação de erro quando ocorre um
erro. Pode definir quando deseja ser notificado:

4

Siga as instruções do ecrã para
especificar definições detalhadas.

5

Seleccione [Set detail of the SMTP
Protocol].

6

Se necessário, pode configurar
[Security settings], [Configure
attached information] e [Others].

7

Clique em [Submit].

●● Periodicamente
●● Apenas quando ocorre um erro

Configurar a Impressora
Pode configurar as definições de alerta por email
utilizando a página da web.

A placa de rede volta a arrancar para activar as
novas definições.

Alertas Periódicos

Memo

●● Se especificar um nome de domínio em [SMTP Server],
configure o servidor DNS na definição [TCP/IP].

1

●● Tem de definir o servidor de correio para que a
impressora possa enviar email. Para mais informações
sobre a definição do servidor de correio, contacte o seu
administrador de rede.

Aceda à página web da impressora e
inicie a sessão como administrador.

2

Seleccione [Config. Admin.].

●● Se estiver a utilizar o Internet Explorer 7 ou posterior,
certifique-se de que configura as definições indicadas
abaixo antes de enviar um e-mail de teste. No browser,
seleccione [Ferramentas] > [Internet Options],
e depois clique em [Custom Level] no separador
[Segurança]. Depois seleccione [Activar] em [Permitir
que os Web sites peçam informações utilizando
janelas de script].

3

Seleccione [Configuração de
rede]>[PCRede]> [Alert Settings].

4

Introduza um endereço de email para
receber os alertas.

5

Clique em [Setting] para o endereço
especificado.

1

Aceda à página web da impressora e
inicie a sessão como administrador.

2

Seleccione [Config. Admin.].

3

Seleccione [Configuração de
rede]>[PCRede]> [Send Settings].

[Copiar] é muito útil se quiser aplicar as
condições do alerta a outro endereço.

6

Siga as instruções do ecrã para
especificar definições detalhadas.

7

Clique em [OK].
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●● Algumas das definições abaixo podem ser efectuadas noutros utilitários. Para mais informações, consulte "Itens de Definição
de Rede" P.109.

Alterar as Definições de Rede A Partir da Página Web

8

Clique em [View a Summary of
Current Configuration] para verificar
as definições actuais e depois clique em
[X] para fechar a janela.

Controlar o Acesso Utilizando
o Endereço IP (Filtragem IP)

Também pode verificar as definições actuais de
até dois endereços na janela principal. Seleccione
os endereços desejados na caixa de lista.

9

Clique em [Submit].

Nota

A placa de rede volta a arrancar para activar as
novas definições.

●● Certifique-se de que especificou o endereço IP correcto.
Se especificar um endereço IP errado, não pode aceder à
impressora utilizando o protocolo IP.

Memo

4

Pode controlar o acesso à impressora utilizando
os endereços IP. Pode definir se deseja autorizar
a configuração ou impressão a partir dos
endereços IP especificados. Por predefinição de
fábrica a filtragem IP está desactivada.

●● O email de alerta não será enviado se não tiverem
ocorrido erros para notificação.

●● Se activar a filtragem IP, o acesso através de anfitriões
não especificados nestes passos é recusado.
Memo

Definições de Rede

Avisar Quando Ocorre um Erro

●● Para a filtragem IP só pode utilizar IPv4.

1

1

Aceda à página web da impressora e
inicie a sessão como administrador.

2

Seleccione [Config. Admin.].

3

Seleccione [Configuração de
rede]>[Segurança]> [IP Filtering].

4

Siga as instruções do ecrã para
especificar definições detalhadas.

Execute os passos 1 a 6 de "Alertas
Periódicos" P.131.
Quando um erro ou aviso que requeira notificação
é seleccionado, aparece uma janela para
especificar o tempo entre a ocorrência do erro e o
envio do alerta.

2

Especifique o tempo antes de enviar
alertas e clique em [OK].
Se especificar um tempo mais longo, só é
notificado dos erros que persistirem.

3

Clique em [OK].

4

Clique em [View a Summary of
Current Configuration] para verificar
as definições actuais e depois clique em
[X] para fechar a janela.

Nota

●● Se não houver nada registado em [Administrator
IP Address that has been registered] e
dependendo do intervalo de endereços IP
especificado pode não poder aceder à impressora.
●● Se utilizar um servidor proxy, [Your Current Local
Host/Proxy IP Address] e o endereço IP do
anfitrião podem não corresponder.

Também pode verificar as definições actuais de
até dois endereços na janela principal. Seleccione
os endereços desejados na caixa de lista.

5

5

Clique em [Submit].
A placa de rede volta a arrancar para activar as
novas definições.
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Controlar o Acesso Utilizando
o MAC Address (Filtragem
MAC Address)

Imprimir Sem Controlador
de Impressora (Impressão
Directa)

Pode controlar o acesso à impressora
utilizando os endereços MAC. Pode autorizar ou
recusar o acesso a partir dos endereços MAC
especificados.

Imprimir Ficheiros PDF

Nota

●● Certifique-se de que especificou o endereço MAC correcto.
Se especificar um endereço MAC errado, não pode aceder
à impressora através de uma rede.
●● Não pode especificar a autorização ou recusa de acesso
para cada endereço individualmente.

●● Dependendo do ficheiro PDF a impressão pode não
ser correcta. Se a impressão não ficar correcta, abra o
ficheiro com o Adobe Reader e depois imprima-o.

Seleccione [Config. Admin.].

3

Seleccione [Configuração de
rede]>[Segurança]> [MAC Address
Filtering].

4

Siga as instruções do ecrã para
especificar definições detalhadas.
Nota

1

Aceda à página web da impressora e
inicie a sessão como administrador.

2

Clique em [Direct Print].

3

Seleccione [Web Printing].

4

Siga as instruções do ecrã para
especificar definições detalhadas.

5

Seleccione as definições e depois clique
em [Imprimir].

●● Se não houver nada registado em [Administrator
MAC Address that has been registered] e
dependendo do endereço MAC especificado pode não
poder aceder à impressora.
●● Se utilizar um servidor proxy, [Your Current Local
Host/Proxy MAC Address] e o endereço MAC do
anfitrião podem não corresponder.

5

Clique em [Submit].
A placa de rede volta a arrancar para activar as
novas definições.

Os dados são enviados para a impressora e a
impressão inicia-se.

Configurar o Servidor para Imprimir
Ficheiros Anexados a e-mails
Quando a impressora recebe um e-mail, pode
imprimir ficheiros anexados ao mesmo.
Nota

●● Podem ser impressos até 10 ficheiros e um máximo de 8
MB para cada ficheiro.
●● Podem ser impressos ficheiros PDF, JPEG e TIFF.
●● Poderá ser necessário instalar memória RAM adicional de
modo a poder imprimir determinados ficheiros PDF.
●● Se tiver problemas ao tentar imprimir um ficheiro PDF,
abra o mesmo no Adobe Reader e imprima-o.

 Configuração para POP
1

Aceda à página da Internet da
impressora e inicie a sessão como
administrador.

2

Seleccione [ (Config. Admin.)] (Config.
Admin.).

- 133 -

4
Definições de Rede

Aceda à página web da impressora e
inicie a sessão como administrador.

2

Memo

●● Dependendo do ficheiro PDF, pode ser necessária memória
RAM adicional.

Memo

1

Pode imprimir ficheiros PDF sem instalar um
controlador de impressora. Especifique o ficheiro
que deseja imprimir na página web e envie-o
para a impressora.

Alterar as Definições de Rede A Partir da Página Web

3

4

5

Seleccione [Configuração de rede]
(Configuração de rede) >[PCRede]
(E-mail) > [Receive Settings]
(Configurações de recepção).

Encriptar a Comunicação por
SSL/TLS
Pode encriptar a comunicação entre o
computador e a impressora. A comunicação é
encriptada por SSL/TLS nos casos indicados
abaixo.

Seleccione [POP3] (Não utilizar
certificado SSL/TLS para autenticação
EAP) para e depois clique em [To
STEP2] (Importar).

●● Alteração das definições da impressora a partir
da página web

Siga as instruções do ecrã para
especificar as definições detalhadas.

●● Impressão IPP
●● Impressão directa

Nota

●● Certifique-se de que especifica as definições de
servidor de correio correctas. Se activar a opção
"APOP" e o servidor não suportar o protocolo APOP,
pode não receber os e-mails correctamente.

4

Criar um Certificado
Pode criar um certificado na página web. Estão
disponíveis os dois certificados seguintes:

Definições de Rede

●● Se especificar um nome de domínio para o servidor
de correio, configure o servidor DNS na definição
[TCP/IP].

6

●● Um certificado auto-assinado.
●● Um certificado criado por uma autoridade de
certificação.

Clique em [Submit] (Enviar).
Nota

Nota

●● Se o servidor POP não suportar a encriptação SSL, os
e-mails poderão não ser recebidos correctamente.

 Configuração para SMTP
1

Aceda à página da Internet da
impressora e inicie a sessão como
administrador.

2

Seleccione [ (Config. Admin.)] (Config.
Admin.).

3

Seleccione [Configuração de rede]
(Configuração de rede) >[PCRede]
(E-mail) > [Receive Settings]
(Configurações de recepção).

4

Seleccione [SMTP] (Não utilizar
certificado SSL/TLS para autenticação
EAP) para e depois clique em [To
STEP2] (Importar).

5

Siga as instruções do ecrã para
especificar as definições detalhadas.

6

Clique em [Submit] (Enviar).

●● Se alterar o endereço IP da impressora depois de ter
criado um certificado, o certificado torna-se inválido. Não
altere o endereço IP da impressora depois de criar um
certificado.

1

Aceda à página web da impressora e
inicie a sessão como administrador.

2

Seleccione [Config. Admin.].

3

Seleccione [Configuração de
rede]>[Segurança]> [SSL/TLS].

4

Seleccione [Activar] para [SSL/TLS].

5

Introduza as informações requeridas em
[CommonName], [Organization], etc.

6

Clique em [Submit].

7

Verifique as informações introduzidas e
clique em [OK].

Aparecem as informações introduzidas.

Se estiver a criar um certificado auto-assinado, o
procedimento de definição está concluído. Siga as
instruções do ecrã e feche a página web.
Se estiver a obter um certificado emitido por uma
autoridade de certificação, vá para o passo 8.

8
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Siga as instruções do ecrã para enviar
um CSR para uma autoridade de
certificação.
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9

Siga as instruções do ecrã para instalar
um certificado a partir da autoridade de
certificação.
Copie o texto entre “----- BEGIN CERTIFICATE ----” e “----- END CERTIFICATE -----”, e cole-o na
caixa de texto.

10 Clique em [Enviar].

O procedimento de definição de um certificado
emitido por uma autoridade de certificação está
concluído.

Abrir a Página Web
Inicie um web browser.

2

Introduza "https://o endereço IP da sua
impressora" na barra de endereços da
URL e depois prima o botão <ENTER
(INTRODUZIR)>.

Clique em [Iniciar] e seleccione
[Dispositivos e Impressoras] >
[Adicionar uma impressora].

2

No assistente [Adicionar impressora],
seleccione [Adicionar uma impressora
de rede, sem fios ou Bluetooth].

3

Na lista de impressoras disponíveis,
seleccione [A impressora que
pretendo não se encontra listada].

4

Seleccione [Selecionar uma
impressora partilhada pelo nome].

5

Introduza "http://endereço IP da sua
impressora/ipp" ou "http://endereço
IP da sua impressora/ipp/lp" e depois
clique em [Sequinte].

6

Clique em [Uso do Disco].

7

Insira o DVD-ROM do software no
computador.

8

Introduza o valor indicado abaixo em
[Copiar os arquivos do fabricante
de:] e depois clique em [Procurar].

Impressão IPP

-- Para o controlador PCL, "D:\Drivers\EN\
PCL".

A impressão IPP permite-lhe transmitir os dados
dos trabalhos de impressão do computador para
a impressora através da Internet.

-- Para o controlador PS, "D:\Drivers\EN\PS".
-- Para o controlador XPS, "D:\Drivers\EN\
XPS".

 Activar a Impressão IPP

A impressão IPP está desactivada por
predefinição. Para efectuar a impressão IPP, tem
de activar primeiro IPP.

1

Aceda à página web da impressora e
inicie a sessão como administrador.

2

Seleccione [Admin Setup].

3

Seleccione [Network Setup] > [IPP].

4

Seleccione [Enable].

5

Clique em [Submit].

 Definir a Impressora Como
Impressora IPP (só no Windows)

Memo

●● Nos exemplos acima, a unidade de DVD-ROM está
configurada como unidade D.

9

Seleccione o ficheiro INF e clique em
[Abrir].

10 Clique em [OK].
11 Seleccione um modelo e clique em [OK].
12 Clique em [Sequinte].
13 Clique em [Concluir].
14 Depois de concluir a instalação, imprima
a página de teste.

Adicione a impressora ao computador como uma
impressora IPP.

 Definir a Impressora Como
Impressora IPP (só no Mac OS X)

Adicione a impressora ao computador como uma
impressora IPP.
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1
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1

Insira o DVD-ROM do software no
computador e instale o controlador.

Encriptar a Comunicação por
IPSec

Referência

●● "Manual do utilizador (Configuração)"

4

2

Seleccione [preferências do Sistema]
no menu Apple.

3

Clique em [Print & Scan].

4

Clique em [ + ].

5

Clique no separador [IP].

6

No [Protocolo], seleccione [IPP
(Internet Printing Protocol)].

Definições de Rede

7

Introduza "ipp/Ip" em [Fila].

9

Clique em [Adicionar].

Tem de configurar a impressora antes de
configurar o computador.
Memo

●● Tem de ter previamente uma chave pré-partilhada pronta.

Configurar a Impressora
Para activar IPSec, tem primeiro de configurar a
impressora a partir da página da web.

10 Clique em [Continuar].
11 Verifique se a impressora está registada
em [Print & Scan].

Memo

●● Os passos abaixo são explicados utilizando, como
exemplo, o NotePad. Os passos e menus podem diferir em
função da aplicação que está a utilizar.

Abra o ficheiro que pretende imprimir.

2

No menu [Ficheiro], seleccione
[Imprimir].

3

Seleccione a impressora IPP que criou
em [Seleccionar impressora], e
depois clique em [Imprimir].

Nota

●● Quando activa IPSec, a comunicação com um anfitrião
não especificado é recusada.
Memo

 Efectuar a Impressão IPP

1

A comunicação é encriptada com IPSec. Se
IPSec estiver activado, a encriptação é aplicada
a todas as aplicações que utilizem protocolos IP.
Pode especificar um máximo de 50 anfitriões
pelos endereços IP respectivos. Se um
anfitrião que não está registado tentar aceder
à impressora, o acesso é recusado. Se tentar
aceder a um anfitrião que não esteja registado,
a tentativa é invalidada.

Introduza o endereço IP da impressora
em [Endereço].

8

Pode encriptar a comunicação entre o
computador e a impressora.

●● Não se esqueça de tomar nota dos valores que especificar
nestes passos. Vai precisar deles quando configurar as
definições IPSec no computador.

1

Aceda à página web da impressora e
inicie a sessão como administrador.

2

Seleccione [Admin Setup].

3

Seleccione [Network Setup]>
[Security]> [IPSec].

4

Siga as instruções do ecrã para
especificar definições detalhadas.
Memo

●● Tem de activar [ESP] ou [AH] na configuração para
"Phase2 Proposal".

5

Clique em [Submit].
A placa de rede volta a arrancar para activar as
novas definições.
Nota

●● Se não conseguir configurar IPSec por haver
inconsistências entre os parâmetros que especificou,
não poderá aceder à página web. Nesse caso, desactive
IPSec no painel do operador da impressora ou inicie as
definições de rede.

- 136 -

Alterar as Definições de Rede A Partir da Página Web

14 Especifique [Algoritmo de

Configurar o Computador

integridade], [Algoritmo de
encriptação] e [Grupo DiffieHelman].

Memo

●● Tem de configurar a impressora antes de configurar o
computador.

Nota

1

Clique em [Iniciar] e seleccione
[Painel de Controlo]>[Ferramentas
administrativas].

2

Clique duas vezes em [Política de
segurança local].

3

Na janela [Política de segurança
local], clique em [IP Security Policies
on Local Computer].

16 Na janela [Métodos de segurança

4

No menu [Acção], seleccione [Criar
política de segurança IP…].

17 Na janela [Definições para troca de

5

Em [Assistente para política de
segurança IP], clique em [Sequinte].

18 Na janela de propriedades da política

6

Introduza um [Nome] e uma
[Descrição] e depois clique em
[Sequinte].

8
9

15 Clique em [OK].
para troca de chaves], clique em
[OK].
chaves], clique em [OK].

de segurança, seleccione o separador
[Regras].

19 Clique em [Adicionar].

Anule a selecção da caixa de verificação
[Activar a regra de resposta
predefinida (apenas versões
anteriores do Windows). ] e depois
clique em [Sequinte].

20 Em [Assistente para regra de

segurança], clique em [Sequinte].

21 No ecrã [Ponto final do túnel],

seleccione [Esta regra não especifica
um túnel] e depois clique em
[Sequinte].

Seleccione [Editar Propriedades] e
depois clique em [Concluir].

22 No ecrã [Tipo de rede], seleccione

Na janela de propriedades da política
de segurança, seleccione o separador
[Geral].

23 No ecrã [Lista de filtros IP], clique em

[Ligações de rede] e depois clique em
[Sequinte].
[Adicionar].

10 Clique em [Definições].

24 Na janela [Lista de filtros IP], clique
em [Adicionar].

11 Na janela [Definições para troca de

chaves], introduza um valor (minutos)
para [Autenticar e gerar uma nova
chave a cada:].

25 Em [Assistente para filtro IP], clique
em [Sequinte].

Nota

●● Especifique um valor igual ao valor [Duração]
especificado na configuração para "Phase1 Proposal"
em "Configurar a Impressora" P.136. Embora
[Duração] esteja especificado em segundos,
introduza um valor em minutos neste passo.

12 Clique em [Métodos].
13 Na janela [Métodos de segurança

26 No ecrã [Descrição de filtro IP e

propriedade 'Espelhado'], clique em
[Sequinte].

27 No ecrã [Origem do tráfego IP], clique
em [Sequinte].

28 No ecrã [Destino do tráfego de IP],
clique em [Sequinte].

para troca de chaves], clique em
[Adicionar].
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7

●● Seleccione um valor igual ao especificado em [IKE
Encryption Algorithm], [IKE Hush Algorithm] e
[Grupo Diffie-Helman] na altura da configuração
para "Phase1 Proposal" em "Configurar a Impressora"
P.136.
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29 No ecrã [Tipo de protocolo IP], clique
em [Sequinte].

43 Seleccione [Aceitar comunicações

inseguras, mas responder sempre
com IPSec] se efectuar a comunicação
IPSec através do endereço IPv6 global.

30 Clique em [Concluir].
31 Na janela [Lista de filtros IP], clique

44 Clique em [OK].

em [OK].

45 Seleccione [Nova acção de filtro] e

32 No [Assistente para regra de

depois clique em [Sequinte].

segurança], seleccione o novo filtro IP
na lista e depois clique em [Sequinte].

46 No ecrã [Método de autenticação],
seleccione o método de autenticação
desejado e depois clique em
[Sequinte].

33 No ecrã [Acção do filtro], clique em

4

[Adicionar].

34 Em [Assistente para acção de filtro],
clique em [Sequinte].

47 Clique em [Concluir].

Definições de Rede

48 Na janela de propriedades da política de

35 No ecrã [Nome de acção de

segurança de IP, clique em [OK].

filtro], introduza um [Nome] e uma
[Descrição] e depois clique em
[Sequinte].

49 Na janela [Política de segurança

local], seleccione a nova política de
segurança de IP.

36 No ecrã [Opções gerais de acção

50 No menu [Acção], seleccione

de filtro], seleccione [Negociar
segurança] e depois clique em
[Sequinte].

[Atribuir].

51 Certifique-se de que para a nova política

37 No ecrã [A comunicar com

computadores que não suportam
IPSec], seleccione [Não permitir
comunicações não seguras.] e depois
clique em [Sequinte].

de segurança de IP, [Gerir listas de
filtros IP] aparece como [Sim].

52 Clique em [X] no ecrã [Política de

38 No ecrã [Segurança do tráfego IP],
seleccione [Personalizado] e depois
clique em [Definições].

39 Na janela [Definições personalizadas
do método de segurança], configure
as definições e depois clique em [OK].
Nota

●● Configure as definições AH e ESP para as mesmas
definições que configurou para "Phase2 Proposal" em
"Configurar a Impressora" P.136.

40 No ecrã [Segurança do tráfego IP],
clique em [Sequinte].

41 Seleccione [Editar Propriedades] e
depois clique em [Concluir].

42 Na janela de propriedades de acção do

filtro, seleccione [Utilizar chave de
sessão de Perfect Forward Secrecy
(PFS)] se desejar activar Chave PFS.
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Utilizar SNMPv3

Utilizar IPv6

Se utilizar um gestor SNMP que suporte
SNMPv3, a gestão da impressora pode ser
encriptada por SNMP.

A impressora suporta IPv6. A impressora obtém
automaticamente o endereço IPv6. Não pode
definir o endereço IPv6 manualmente.

1

A impressora suporta os protocolos indicados a
seguir.

Aceda à página web da impressora e
inicie a sessão como administrador.

●● Na impressão:

2

Seleccione [Admin Setup].

3

Seleccione [Network Setup]>[SNMP]>
[Settings].

-- IPP

4

Siga as instruções do ecrã para
especificar definições detalhadas.

-- FTP

5

Clique em [Submit].

-- RAW (Port9100)

4

●● Na configuração:
-- HTTP
-- SNMPv1/v3
-- Telnet
O funcionamento é confirmado em condições
específicas nas aplicações abaixo.
Protocolo
LPD

Port9100

FTP

HTTP

SO
●● Windows 7
●● Windows
Vista
●● Windows XP
●● Windows 7
●● Windows
Vista
●● Windows 7
●● Windows
Vista
●● Windows XP
●● Mac OS X
●● Windows XP
●● Mac OS X

Telnet

Aplicação

Condição

LPR (Linha de
comandos)

*1, 2, 3

LPRng

*1, 2, 3

FTP (Linha de
comandos)

*1, 2, 3

FTP (Terminal)
Internet
Explorer 6.0
Safari (2.0v412.2)
Telnet (Linha
de comandos)

*1, 2, 3
*1, 2, 3

●● Windows 7
●● Windows
Vista
●● Windows XP
●● Mac OS X
Telnet
(Terminal)

*1, 2,
3, 4
*1, 2, 3

*1, 2, 3

*1) P
 ara especificar um nome de
anfitrião, edite o ficheiro do nome
respectivo ou aceda através do
servidor DNS.
*2) C
 om Telnet, se só estiver activado
IPv6 não pode especificar um
nome de anfitrião através do
servidor DNS.
*3) N
 ão pode especificar um nome de
anfitrião se utilizar um endereço
local de ligação para o acesso.
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*4) I ntroduza um endereço IPv6
dentro de parênteses rectos.

Utilizar IEEE802.1X

Nota

A impressora suporta a autenticação
IEEE802.1X.

●● Para utilizar IPv6 no Windows XP, instale IPv6.

Tem de configurar a impressora e o computador
antes de efectuar os passos abaixo.

Activar IPv6

4
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1

Aceda à página web da impressora e
inicie a sessão como administrador.

2

Seleccione [Admin Setup].

3

Seleccione [Network Setup]>
[TCP/IP].

4

Seleccione [Enable] para [IPv6].

 Utilizar PEAP

5

Clique em [Submit].

1

Aceda à página web da impressora e
inicie a sessão como administrador.

2

Seleccione [Admin Setup].

3

Seleccione [Network Setup]>
[IEEE802.1X].

4

Seleccione [Enable] para
[IEEE802.1X].

5

Seleccione [PEAP] para [EAP Type].

6

Introduza um nome de utilizador em
[EAP User].

7

Introduza uma palavra-passe em [EAP
Password].

8

Seleccione [Authenticate Server] e
depois clique em [Import].

9

Seleccione o nome do ficheiro do
certificado CA e depois clique em [OK].

Referência

●● Para mais informações sobre a configuração inicial
e o endereço IP, consulte o Manual do utilizador
(Configuração).

Configurar a Impressora para
IEEE802.1X

A placa de rede volta a arrancar para activar as
novas definições.

Verificar o Endereço IPv6
O endereço IPv6 é atribuído automaticamente.

1

Seleccione [View Information].

2

Seleccione [Rede]>[TCP/IP].
Memo

●● Se o endereço global for apresentado só com zeros, pode
haver um erro devido ao router que está a utilizar.
Referência

●● Também pode verificar o endereço IPv6 no relatório de
rede na impressora premindo o botão
e seleccionando
[Inf. Impressão] > [Rede]. Para mais informações
sobre o relatório e a impressão respectiva, consulte
"Imprimir as Informações da Impressão" P.49.

Especifique um certificado emitido pela autoridade
de certificação da qual o servidor RADIUS obteve
o certificado. Pode importar um ficheiro PEM, DER
e PKCS#7.

10 Clique em [Submit].

A placa de rede volta a arrancar para activar as
novas definições.

11 Se aparecer o ecrã de espera na

impressora, desligue esta última.

12 Vá para "Ligar a Impressora a um Switch
de Autenticação" P.141.
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 Utilizar EAP-TLS
1

Ligar a Impressora a um Switch de
Autenticação

Aceda à página web da impressora e
inicie a sessão como administrador.

1

Verifique se a impressora está desligada.

2

Ligue um cabo Ethernet à porta de
interface de rede.

3

Ligue o cabo Ethernet à porta de
autenticação de um switch de
autenticação.

2

Seleccione [Admin Setup].

3

Seleccione [Network Setup]>
[IEEE802.1X].

4

Seleccione [Enable] para
[IEEE802.1X].

5

Seleccione [EAP-TLS] para [EAP Type].

4

Ligue a impressora.

6

Introduza um nome de utilizador em
[EAP User].

5

Configure a impressora.

8

Seleccione [Not use SSL/TLS
Certificate for EAP authentication] e
depois clique em [Import].
Introduza o nome de ficheiro do
certificado.
Só pode importar um ficheiro PKCS#12.

9

Seleccione a palavra-passe do certificado
e depois clique em [OK].

10 Seleccione [Authenticate Server] e
depois clique em [Import].

Configurar a rede local (LAN) sem
fios a partir da Página da Internet
(apenas modelos sem fios)
Esta secção explica como configurar as
definições da rede local (LAN) sem fios e alterar
as definições de rede a partir da página da
Internet da impressora.
Para aceder à página da Internet da impressora,
o computador tem de respeitar as condições
indicadas a seguir.
●● TCP/IP está activado.

11 Seleccione o nome do ficheiro do

certificado CA e depois clique em [OK].
Especifique um certificado emitido pela autoridade
de certificação da qual o servidor RADIUS obteve
o certificado. Pode importar um ficheiro PEM, DER
e PKCS#7.

12 Clique em [Submit].

●● Tem de ter instalado o Microsoft Internet
Explorer 6.0 ou posterior, Safari 3.0 ou
posterior, ou Firefox 3.0 ou posterior.
Memo

●● Assegure-se que a definição de segurança do navegador
da Internet está definida para um nível médio, ou que as
cookies estão autorizadas.
●● Para entrar no menu [Config. Admin.] (Config. Admin.),
tem de iniciar a sessão como administrador. A palavrapasse de administrador predefinida de fábrica é "aaaaaa".

A placa de rede volta a arrancar para activar as
novas definições.

Referência

13 Se aparecer o ecrã de espera na

impressora, desligue esta última.

14 Vá para "Ligar a Impressora a um Switch
de Autenticação" P.141.

●● Para mais informações sobre a configuração inicial,
consulte o Manual do utilizador (Configuração).

●● Algumas das definições abaixo podem ser efectuadas
noutros utilitários. Para mais informações, consulte "Itens
de Definição de Rede" P.109(Itens de definição de rede*
P).

Para fazer a configuração a partir da Internet,
tem de ter efectuado as definições da ligação de
rede com fios ou sem fios.
Nota

●● Se WPA-EAP ou WPA2-EAP estiver definido como método
de segurança, é necessário efectuar previamente as
configurações a partir do menu [IEEE802.1x].
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k

 Definições IEEE802.1X
1

2

4

Aceda à página da Internet da
impressora e inicie a sessão como
administrador.
O nome de utilizador é "root" e a
palavra-passe predefinida é "aaaaaa".

Quando a unidade principal aparece
online, prossiga para o passo
"Definições de rede local (LAN) sem
fios".
Nota

●● Quando o método de segurança é definido como
[WPA-EAP] ou [WPA2-EAP] e [EAP-TLS] é
seleccionado como o [EAP Type] (Tipo EAP), a
opção [Not authenticate Server] (Não autenticar
servidor) não pode ser seleccionada.

Clique no separador [IEEE802.1X].
Se utilizar EAP-TLS:

Se utilizar PEAP:

Definições de Rede

a

Seleccione [Desactivar]
(Desactivar) para [IEEE802.1X].

a

Seleccione [Desactivar]
(Desactivar) para [IEEE802.1X].

b

Seleccione [EAP-TLS] para [EAP
Type] (Tipo EAP).

b

Seleccione [PEAP] para [EAP Type]
(Tipo EAP).

c

Introduza um nome de utilizador em
[EAP User] (Utilizador EAP).

c

Introduza um nome de utilizador em
[EAP User] (Utilizador EAP).

d

Seleccione [Do not use SSL/
TLS Certificate for EAP
authentication] (Não utilizar
certificado SSL/TLS para
autenticação EAP) para e depois
clique em [Import] (Importar).

d

Introduza de novo a palavra-passe
em [EAP Password] (Palavra-passe
EAP).

e

Seleccione [Authenticate Server]
(Não utilizar certificado SSL/TLS
para autenticação EAP) para e depois
clique em [Import] (Importar).

f

Seleccione o nome do ficheiro do
certificado CA e depois clique em
[OK].

g

Especifique o certificado emitido pela
autoridade de certificação, que é de
quem o servidor RADIUS obteve o
certificado. Pode importar um ficheiro
PEM, DER e PKCS#7.

h

Clique em [Send] (Enviar).

i

Quando a unidade principal aparece
online, prossiga para o passo
"Definições de rede local (LAN) sem
fios".

e

Introduza o nome de ficheiro do
certificado. Só pode importar um
ficheiro PKCS#12.

f

Seleccione a palavra-passe do
certificado e depois clique em [OK].

g

Seleccione [Authenticate Server]
(Não utilizar certificado SSL/TLS
para autenticação EAP) para e depois
clique em [Import] (Importar).

h

Seleccione o nome do ficheiro do
certificado CA e depois clique em
[OK].

i

j

Especifique o certificado emitido pela
autoridade de certificação, que é de
quem o servidor RADIUS obteve o
certificado. Pode importar um ficheiro
PEM, DER e PKCS#7.
Clique em [Send] (Enviar).

 Definições de rede local (LAN)
sem fios
1

Inicie a sessão como administrador.

2

Clique no separador [Configuração de
rede].

3

Clique em [Definição Rede sem fios]
> [Configuração do Manual] (Menu de
configuração manual).
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4

No campo [Basic Settings]
(Configurações básicas) em [Ligação
em Rede] (Ligação de rede), seleccione
[Sem fios] (Sem fios).

Nota

●● Não há nenhuma definição para o índice WEP KEY.
As comunicações do índice WEP KEY com o ponto de
acesso sem fios como 1.
Memo

●● Depois de introduzir a CHAVE, esta aparece com os
símbolos "*" por razões de segurança.

(2) Quando é seleccionado WPA-PSK ou
WPA2-PSK:

Memo

●● A predefinição é "Wired" (Com fios).

5

Quando é seleccionado [WPA-PSK]
ou [WPA2-PSK], são apresentados
os campos [Encryption type] (Tipo
de encriptação) e [Pre Shared Key]
(Chave pré-partilhada).

b

Em [Encryption type] (Tipo de
encriptação), seleccione o tipo
de encriptação (TKIP ou AES)
configurado no ponto de acesso sem
fios a que pretende ligar-se.

Introduza o nome SSID do ponto de
acesso sem fios a que pretende ligar-se
[SSID].

Em [Security method] (Método
de segurança), seleccione a mesma
definição de segurança que existe no
ponto de acesso sem fios a que pretende
ligar-se.
Dependendo do método de segurança
seleccionado, configure uma das
definições (1) a (3) indicadas abaixo.
Quando a opção [Desactivar]
(Desactivar) é seleccionada, prima o
botão [Submit] (Submeter) no canto
inferior esquerdo do ecrã da Internet.
(Não recomendado por razões de
segurança.)

Memo

●● A predefinição é "TKIP".
●● Dependendo do modelo de ponto de acesso sem fios,
podem ser suportados TKIP/AES mistos. Nesse caso,
recomenda-se que utilize AES.

c

Introduza uma CHAVE igual à "Pre
Shared Key" (Chave pré-partilhada)
definida para o ponto de acesso sem
fios a que se pretende ligar.

Memo

●● A predefinição é "Disabled" (Desactivada).

Memo

(1) Quando WEP é seleccionado:

a

●● Depois de introduzir a CHAVE, esta aparece com os
símbolos "*" por razões de segurança.

Quando é seleccionada a opção
[WEP], é apresentado o campo
[WEP KEY] (Chave WEP).
Introduza uma CHAVE igual à WEP
KEY (Chave WEP) definida para o
ponto de acesso sem fios a que se
pretende ligar.

(3) Quando é seleccionado WPA-EAP ou
WPA2-EAP:

a
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Quando é seleccionada a opção
[WPA-EAP] ou [WPA2-EAP], é
apresentado o campo [Encryption
type] (Tipo de encriptação).

4
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a
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b

7

4

Em [Encryption type] (Tipo de
encriptação), seleccione o tipo
de encriptação (TKIP ou AES)
configurado no ponto de acesso sem
fios a que pretende ligar-se.

Definições de Rede

Uma vez efectuadas todas as definições
básicas e de segurança, prima o botão
[Submit] (Submeter) no canto inferior
esquerdo do ecrã da Internet e as
definições são aplicadas. A ligação ao
ponto de acesso sem fios pode demorar
cerca de um minuto. Se a ligação falhar,
reconfigure as definições de ligação sem
fios a partir do painel do operador ou
mude para a rede local (LAN) com fios
e reconfigure as definições sem fios a
partir da página da Internet.
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Outras Operações
Esta secção explica como inicializar as definições de rede e como configurar a impressora e o
computador para utilizar DHCP.

Inicializar as Definições de
Rede

Utilizar DHCP
Pode obter um endereço IP a partir do servidor
DHCP.

Nota

●● Este procedimento inicializa todas as definições de rede.

1
2

Memo

●● Pode obter um endereço IP a partir do servidor BOOTP.

Prima o botão de deslocamento
para seleccionar [Config. Admin.]
e depois prima o botão <ENTER
(INTRODUZIR)>.

Configurar o Servidor DHCP

Introduza a palavra-passe de
administrador utilizando o teclado de dez
teclas.
A palavra-passe de administrador predefinida de
fábrica é "aaaaaa".

4

●● Para o fazer, são necessários privilégios de administrador.

.

DHCP atribui um endereço IP a cada anfitrião da
rede TCP/IP.
Nota

●● Se desejar imprimir através de uma rede, a impressora
tem de ter um endereço IP estático. Para mais
informações sobre como atribuir um endereço IP estático,
consulte o manual do servidor DHCP.
Memo

Prima o botão <ENTER
(INTRODUZIR)>.

●● São suportados os SO seguintes:

5

Verifique se a opção [Configuração de
rede] está seleccionada e depois prima
o botão <ENTER (INTRODUZIR)>.

●● Os passos abaixo são explicados utilizando, como
exemplo, o Windows Server 2008 R2. Os passos e menus
podem diferir em função do SO que está a utilizar.

6

Prima o botão de deslocamento para
seleccionar [Definicões de fábrica?]
e, em seguida, prima o botão <ENTER
(INTRODUZIR)>.

7

Verifique se a opção [Executar] está
seleccionada e depois prima o botão
<ENTER (INTRODUZIR)>.

--Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 e
Windows Server 2003

1

Clique em [Iniciar] e
seleccione [Ferramentas
administrativas]>[Gestor de
servidores].
Se já aparecer [DHCP] em [Ferramentas
administrativas], vá para o passo 8.

2

Seleccione [Adicionar Funções] na
área [Resumo das Funções].

3

Em [Assistente para Adicionar
Funções], clique em [Sequinte].

4

Seleccione [Servidor DHCP] e depois
clique em [Sequinte].

5

Siga as instruções do ecrã e configure as
definições, como necessário.

6

No ecrã [Confirm Installation
Selection], verifique as definições e
clique em [Instalar].

7

Quando a instalação estiver concluída,
clique em [Fechar].

As definições de rede são inicializadas.
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3

Prima o botão de deslocamento

Nota

Outras Operações

8

9

Clique em [Iniciar] e
seleccione [Ferramentas
administrativas]>[DHCP] para iniciar
o assistente [DHCP].
Na lista DHCP, seleccione o servidor a
utilizar.

10 No menu [Acção], seleccione [Novo
âmbito].

11 No [Assistente de novo âmbito], siga
as instruções do ecrã e configure as
definições, como necessário.

4
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4

Leia o contrato de licença e clique em
[Concordo].

5

Leia a secção [Aconselhamento
ambiental para Utilizadores] e depois
clique em [Sequinte].

6

Seleccione o dispositivo a utilizar e
depois clique em [Sequinte].

7

Seleccione [Ligação em Rede] e clique
em [Sequinte].

8

Clique em [Configuração de Rede do
Dispositivo].

9

Seleccione a sua impressora da lista e
clique em [Sequinte].

Memo

●● Tem de configurar as definições do gateway
predefinido.
●● No ecrã [Activar Âmbito], seleccione [Sim, quero
activar este âmbito agora].

12 Clique em [Concluir].
13 Seleccione o novo âmbito na lista DHCP
e depois escolha [Reservas].

10 Introduza o Endereço IP e clique em
[Configuração].

11 Introduza a palavra-passe em [Senha]
e depois clique em [OK].

-- A palavra-passe predefinida é composta
pelos seis últimos dígitos do endereço
MAC.

14 No menu [Acção], seleccione [Nova
reserva].

-- A palavra-passe é sensível a maiúsculas e
minúsculas.

15 Configurar as definições
16 Clique em [Adicionar].
17 Clique em [Fechar].
18 No menu [Ficheiro], seleccione [Sair].

A placa de rede volta a arrancar para activar as
novas definições.

12 Clique em [Sair].

Configurar a Impressora
A secção a seguir explica como configurar a
impressora para utilizar DHCP/BOOTP.
Note que como o protocolo DHCP/BOOTP está
activado por predefinição, não tem de efectuar
este procedimento.
Memo

●● Os passos abaixo são explicados utilizando, como
exemplo, a Configuração da Placa de Rede. Os passos e
menus podem diferir em função do software que está a
utilizar.

1

Ligue a impressora.

2

Ligue o computador e introduza o DVDROM do software.

3

Clique em [Executar Setup.exe].
Se aparecer a caixa de diálogo [Controlo de
Conta de Utilizador], clique em [Sim].
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5. Resolução de Problemas
Este capítulo explica como inicializar, eliminar e actualizar os controladores.


Inicialização
Esta secção explica como inicializar um disco rígido e uma memória flash, e como reiniciar as definições
do equipamento para as predefinidas.
Pode eliminar os dados ou definições guardados na impressora e restaurar as definições para os valores
em que se encontravam na altura da aquisição.
Nota

●● Nas predefinições de fábrica, [Inicializar] não pode ser seleccionado porque [Não] está seleccionado para [Config. Admin.],
[Configuração de Outros], [Configuração de Armazenamento Comum], [Enable Initialization]. Defina [Config.
Admin.], [Configuração de Outros], [Configuração de Armazenamento Comum], [Enable Initialization] para [Sim].
Memo

●● Para aceder ao menu [Config. Admin.], é necessária uma palavra-passe de administrador. A palavra-passe predefinida é
"aaaaaa".

Formatar Toda a Área

Execute a inicialização de um disco rígido se
inserir um disco rígido que tenha sido utilizado
noutro equipamento ou se o disco rígido não for
reconhecido correctamente.
Um disco rígido utiliza-se como meio de
armazenamento para colocação em spool
quando se fazem diversas cópias, para guardar
impressões seguras/dados de impressão
encriptados bem como para dados de formulário
e macros. A inicialização elimina os dados
guardados.
Um disco rígido tem três partições. As partições
são PS, Common e PCL. Quando se inicializa um
disco rígido, cada uma das partições é dividida
respectivamente na percentagem especificada
(na predefinição de fábrica, PS: 30%, Common:
50%, PCL: 20%). Também pode formatar
determinadas partições individualmente.
Se um disco rígido que tenha sido instalado
noutro dispositivo for instalado na impressora ou
se o disco rígido instalado na impressora deixar
de ser detectado, pode aparecer a mensagem
[Inicializar Sim/Não] no visor quando liga
a impressora. Nesse caso, seleccione [Sim].
(Os dados guardados no disco rígido são
eliminados.)
Se seleccionar [Não], pode aparecer a
mensagem [Ligue p/ Serviço Técnico
067:Erro] no ecrã. Desligue a impressora
e desmonte o disco rígido ou desligue a
impressora e volte a ligá-la com o disco rígido
instalado e depois seleccione [Sim].

Pode formatar toda a área do disco rígido
instalado na impressora.
Nota

●● Quando inicializa toda a área de um disco rígido, elimina
os dados indicados abaixo.
--O assunto dos dados de trabalhos guardados para
[Impressão Segura], [Impressão Segura
Codificada] ou [Armazenar para Reimprimir].
--Dados de demo personalizados
--Dados de formulário

1

Prima o botão de deslocamento

2

Prima o botão de deslocamento
para seleccionar [Config. Admin.]
e depois prima o botão <ENTER
(INTRODUZIR)>.

3

Introduza a palavra-passe de
administrador utilizando o teclado de dez
teclas.

.

A palavra-passe predefinida é "aaaaaa".

4

Prima o botão <ENTER
(INTRODUZIR)>.

5

Prima o botão de deslocamento para
seleccionar [Configuração de Outros]
e depois prima o botão <ENTER
(INTRODUZIR)>.
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Inicializar um disco rígido

5

Inicialização

6

Prima o botão de deslocamento para
seleccionar [Configuração HDD]
e depois prima o botão <ENTER
(INTRODUZIR)>.

7

Verifique se a opção [Inicializar] está
seleccionada e depois prima o botão
<ENTER (INTRODUZIR)>.

8

Verifique se a opção [Sim] está
seleccionada e depois prima o botão
<ENTER (INTRODUZIR)>.

7

Prima o botão de deslocamento para
seleccionar [Format] e depois prima o
botão <ENTER (INTRODUZIR)>.

8

Prima o botão de deslocamento para
seleccionar a partição que pretende
inicializar e depois prima o botão
<ENTER (INTRODUZIR)>.

9

Verifique se a opção [Sim] está
seleccionada e depois prima o botão
<ENTER (INTRODUZIR)>.

Aparece [Executar?]. Seleccionar [Sim] para
continuar.

Aparece [Executar?]. Seleccionar [Sim] para
continuar.

Formatar uma Partição Determinada

5

Pode inicializar uma partição determinada dentro
das 3 partições do disco rígido (PS, Common e
PCL).
Nota

Resolução de Problemas

●● Quando inicializa uma partição, elimina os dados indicados
a seguir.
--PS: Dados de formulário na área PS
--Common: Dados dos trabalhos e dados de demo
guardados com [Impressão Segura], [Impressão
Segura Codificada] ou [Armazenar para
Reimprimir].
--PCL: Dados de formulário na área PCL

1

Prima o botão de deslocamento

2

Prima o botão de deslocamento
para seleccionar [Config. Admin.]
e depois prima o botão <ENTER
(INTRODUZIR)>.

3

Introduza a palavra-passe de
administrador utilizando o teclado de dez
teclas.

.

A palavra-passe predefinida é "aaaaaa".

4

Prima o botão <ENTER
(INTRODUZIR)>.

5

Prima o botão de deslocamento para
seleccionar [Configuração de Outros]
e, em seguida, prima o botão <ENTER
(INTRODUZIR)>.

6

Prima o botão de deslocamento para
seleccionar [Configuração HDD]
e depois prima o botão <ENTER
(INTRODUZIR)>.
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Inicializar a Memória Flash

Repor as Definições de
Impressora

A memória Flash está incorporada numa
impressora e guarda dados, como dados de
formulário, etc.

Pode repor as definições configuradas nas
predefinições de fábrica.

Efectue os passos abaixo para a inicializar.

Nota

●● A palavra-passe e as definições de rede e hora não voltam
a assumir os valores de fábrica.

Nota

●● Quando inicializa a memória flash, elimina os dados
indicados a seguir.
--Trabalhos de impressão seguros
--Guardar para voltar a imprimir trabalhos
--Trabalhos de impressão seguros encriptados

1

Prima o botão de deslocamento

2

Prima o botão de deslocamento
para seleccionar [Config. Admin.]
e depois prima o botão <ENTER
(INTRODUZIR)>.

3

Introduza a palavra-passe de
administrador utilizando o teclado de dez
teclas.

--Dados de formulário

1

Prima o botão de deslocamento

2

Prima o botão de deslocamento
para seleccionar [Config. Admin.]
e depois prima o botão <ENTER
(INTRODUZIR)>.
Introduza a palavra-passe de
administrador utilizando o teclado de dez
teclas.
A palavra-passe predefinida é "aaaaaa".

4
5

A palavra-passe predefinida é "aaaaaa".

Prima o botão <ENTER
(INTRODUZIR)>.
Prima o botão de deslocamento
para seleccionar [Other Settings] e,
em seguida, prima o botão <ENTER
(INTRODUZIR)>.

6

Prima o botão de deslocamento
para seleccionar [Cfg. Mem. Flash]
e depois prima o botão <ENTER
(INTRODUZIR)>.

7

Verifique se a opção [Inicializar] está
seleccionada e depois prima o botão
<ENTER (INTRODUZIR)>.

8

Verifique se a opção [Sim] está
seleccionada e depois prima o botão
<ENTER (INTRODUZIR)>.

4

Prima o botão <ENTER
(INTRODUZIR)>.

5

Prima o botão de deslocamento para
seleccionar [Definições] e depois prima
o botão <ENTER (INTRODUZIR)>.

6

Verifique se a opção [Repor
Definições] está seleccionada e
depois prima o botão <ENTER
(INTRODUZIR)>.

7

Verifique se a opção [Executar] está
seleccionada e depois prima o botão
<ENTER (INTRODUZIR)>.

Aparece [Executar?]. Seleccionar [Sim] para
continuar.
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Eliminar ou Actualizar os Controladores da Impressora


Eliminar ou Actualizar os Controladores da
Impressora
Esta secção explica como eliminar ou actualizar os controladores de impressora que está a utilizar.
Nota

●● O procedimento e o visor podem diferir em função do controlador de impressora e a versão do Windows ou Mac OS X que está
a utilizar.

Eliminar um Controlador

8

Se aparecer uma mensagem
perguntando se deve remover apenas
o controlador de impressora ou o
controlador de impressora e o pacote de
controlador do seu sistema, seleccione
[Remove Driver and Package] e
depois clique em [OK].

9

Se aparecer uma mensagem de
confirmação, clique em [Sim].

Pode desinstalar os controladores de impressora.

Windows
Nota

●● Para efectuar este procedimento tem de iniciar a sessão
como administrador.

5

●● Reinicie o computador antes de remover um controlador.

1

Resolução de Problemas

2

Clique em [Iniciar] e depois seleccione
[Dispositivos e Impressoras].

10 Se aparecer a caixa de diálogo

[Remove Driver and Package], clique
[Remover] e dpeois em [OK].

Clique com o botão direito no ícone
A sua im pressora e seleccione
[Remover dispositivo].

Nota

●● Se a eliminação for recusada, reinicie o computador
e efectue novamente os procedimentos 4-10.

Se tiver especificado diversos controladores de
impressora, seleccione o tipo de controlador que
deseja eliminar em [Delete print queue].

3

11 Clique em [Fechar] na caixa de diálogo
[Propriedades do servidor de
impressão].

Se aparecer uma mensagem de
confirmação, clique em [Sim].

12 Reinicie o computador.

Nota

●● Se aparecer uma mensagem indicando que o
dispositivo está a ser utilizado, reinicie o computador
e tente novamente efectuando os passos de 1 a 2.

4

Clique em [Propriedades do servidor
de impressão] na barra superior
com um dos ícones seleccionados em
[Impressoras e Faxes].

5

Seleccione o separador [Drivers].

6

Se aparecer a mensagem [Change
Driver Settings], clique nela.

7

Seleccione o controlador de impressora
que deseja remover e clique em
[Remover].

Mac OS X
1

No menu Apple, seleccione
[preferências do Sistema].

2

Seleccione [Print & Scan].

3

Seleccione o dispositivo que quer
remover e clique em [-].
Se aparecer uma mensagem de confirmação,
clique em [Apagar impressora].

4

Feche a caixa de diálogo [Print &
Scan].

5

Insira o DVD-ROM do software no
computador.

6

Clique duas vezes em [OKI]> [Controla
dor]>[PS]>[Uninstaller].

7

Seleccione o dispositivo a eliminar na
caixa de diálogo e clique em [OK].

- 150 -

Eliminar ou Actualizar os Controladores da Impressora

8

9

Introduza a palavra-passe de
administrador utilizando o teclado de dez
teclas e clique duas vezes em [OK].

Pode actualizar os controladores de impressora.

Retire o DVD-ROM do software do
computador.

Windows Printer Driver

Actualizar um Controlador

Nota

●● Para efectuar este procedimento tem de iniciar a sessão
como administrador.
●● Reinicie o computador antes de iniciar a remoção de um
controlador de impressora.

1

Clique em [Iniciar] e depois seleccione
[Dispositivos e Impressoras].

2

Clique com o botão direito no ícone
A sua im pressora e seleccione
[Preferências de impressão].
Se tiver instalado diversos controladores de
impressora, seleccione o tipo de controlador que
deseja actualizar em [Printer Properties].

3

Clique em [Acerca de] no separador
[Configuração].
Para o controlador de impressora PS, seleccione
o separador [Opções de tarefa] e depois clique
em [Acerca de].

4

Verifique as informações da versão e
depois clique em [OK].

5

Elimine o controlador de impressora que
deseja actualizar.
Nota

●● Para garantir a actualização, elimine todos os
controladores de impressora do mesmo tipo
(controladores PCL, PS e XPS).
Referência

●● "Eliminar um Controlador" P.150

6

Instale um novo controlador de
impressora,
Referência

●● Para saber como instalar um controlador de
impressora, consulte o Manual do Utilizador
(Configuração).
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Seleccione o tipo de controlador de impressora a
verificar.

5

Eliminar ou Actualizar os Controladores da Impressora

Mac OS X
1

Elimine o controlador de impressora que
deseja actualizar.
Referência

●● "Eliminar um Controlador" P.150

2

Instale um novo controlador de
impressora,
Referência

●● Para saber como instalar um controlador de
impressora, consulte o Manual do Utilizador
(Configuração).

5
Resolução de Problemas
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