Manual do Utilizador

AirPrint

PREFÁCIO
Foram feitos todos os esforços, no sentido de garantir que a informação contida neste documento é
completa, precisa e actualizada. O fabricante não assume qualquer responsabilidade pelo resultado
dos erros fora do seu controlo. O fabricante também não pode garantir que as alterações a software
e equipamento realizadas por outros fabricantes e referidas no presente manual não afectarão a
aplicabilidade das informações nele contidas. A menção a produtos de software fabricados por outras
empresas não constitui, necessariamente, a adesão aos mesmos por parte do fabricante.
Embora tenham sido envidados todos os esforços para tornar este manual o mais preciso e útil
possível, não nos responsabilizamos, expressa ou implicitamente, pela exactidão ou integralidade da
informação nele contida.
Os controladores e manuais mais actuais encontram-se disponíveis em:
https://www.oki.com/printing/
Copyright © 2013 Oki Data Corporation. Todos os direitos reservados.
A OKI é uma marca registada da Oki Electric Industry Co., Ltd.
Apple, Macintosh, Mac e Mac OS são marcas comerciais registadas da Apple Inc.
Outros nomes de produtos e marcas são marcas comerciais registadas ou marcas comerciais dos
respectivos proprietários.

iPad, iPhone, iPod e iPod touch são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos E.U.A e em outros
países. AirPrint e o logótipo AirPrint são marcas comerciais da Apple Inc.

Nota

●● AirPrint só está disponível para impressora ou MFP que suporta AirPrint.
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1 Visão Geral
Resumo
No SOi, as aplicações AirPrint activadas podem imprimir para um dispositivo AirPrint activo — e não
precisa de instalar um controlador ou configurar uma fila de impressora. Toque em imprimir, seleccione
um dispositivo AirPrint activo e imprima. É tão simples como isso.

Produtos Afectados
SO Mac, SO X Lion, SO X Mountain Lion, iPad, iPhone, iPod touch

AirPrint
AirPrint é uma tecnologia Apple que permite às aplicações criarem impressões de alta qualidade
utilizando arquitectura de impressão sem controlador. Todas as aplicações com SOi incorporado que
suportem impressão utilizam AirPrint. Aplicações na Loja de Aplicações (App Store) que utilizem o
sistema de impressão do SOi também utilizam AirPrint.

Requisitos do SOi  AirPrint
Para utilizar AirPrint, necessita de um dos seguintes dispositivos com a última versão do SOi:
 iPad (todos os modelos)
 iPhone (3GS ou superior)
 iPod touch (3ª geração ou superior)

Requisitos SO X  AirPrint
 SO X Lion
 SO X Mountain Lion
Visite o site da Apple para informações mais recentes.
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2 Configuração
Para utilizar AirPrint, precisa de se ligar à rede que está conectada ao seu dispositivo móvel.
O modelo sem fios apenas é compatível com o modo de infra-estrutura.

Modo de infra-estrutura
Dispositivos e dispositivos móveis ligam-se ao pontos de acessos por rede sem fios. Dispositivos e
pontos de acesso ligam-se por rede sem ou com fios.

Ou
Ponto de acesso sem fios
Dispositivo móvel

Dispositivo
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3 A Imprimir
As aplicações AirPrint activas podem imprimir para um dispositivo AirPrint activado. Não precisa de
instalar um controlador.
Toque em imprimir, seleccione um dispositivo AirPrint activo e imprima.

Produtos Afectados
> iPhone, iPad ou iPod touch com SOi 4.2 ou superior
> M
 AC SOX 10.7 ou superior
Pode imprimir a partir das aplicações Apple Correio, Fotos e Safari. As aplicações disponíveis na Loja de
Aplicações (App Store) também oferecem esta função.

Depois disto, MC562 é usado como um exemplo.

Para SOi
1

Abra o ficheiro que quer imprimir a partir da aplicação.

2

Toque no ícone de acção

3

Toque no botão Imprimir (Print).

4

Configure as opções da impressora.

.
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4-1

Seleccionar Impressora.

Nota

●● Se imprimir pela primeira vez ou se a impressora seleccionada anteriormente não estiver disponível,
precisa de seleccionar uma impressora.
●● Quando seleccionar uma impressora, as funções suportadas pelo dispositivo serão também
apresentadas.

4-2

Definir opções.

Intervalo: Definir páginas a imprimir.
* Não pode seleccionar este item com a Aplicação em uso.

Cópia: Definir número de cópias a imprimir.
Frente e verso: Especificar impressão frente e verso.

5

Tocar Imprimir (Print).
Nota

Se quiser imprimir a partir do Tabuleiro Multiusos, configure as definições de Alimentação de Papel do
dispositivo no Tabuleiro Multiusos.

Visualizar Fila de Impressão
Pode verificar a Fila de Impressão tocando duas vezes no botão Home para visualizar as aplicações
usadas recentemente. Em seguida, toque em Centro de Impressão.
Nota

O Centro de Impressão apenas está disponível enquanto a impressão está a decorrer.
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Para Mac SO X
Para Mac SO X 10.7 ou superior
 Adicionar Impressora
1

Verifique se o dispositivo e o computador estão ligados.

2

No menu Apple, seleccione [Preferências de Sistema].

3

Clique em [Imprimir e Digitalizar (Print & Scan)].

4

Clique em [+] e seleccione [Impressora (Printer)] no menu pop-up.

Nota

Com MC562, seleccione o nome do dispositivo, como por exemplo [OKI-MC562-5470D5].

5

Verifique que a máquina é apresentada em [Impressoras (Printers)] e [MC562AirPrint] é apresentado em [Tipo (Kind)].

6

Feche [Imprimir e Digitalizar (Print & Scan)].
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 Iniciar uma tarefa de impressão
1

Abra o ficheiro que quer imprimir a partir da aplicação.

2

Do menu [Ficheiro], seleccione [Imprimir].

3

Seleccione [OKI-MC562] a partir de [Impressora (Printer)].

4

Definir número de cópias de entrada em [Cópias (Copies)].

5

Em [Pré-visualizar (Preview)], defina as opções.
Exemplo: Alimentação de Papel, etc.

6

Clique em [Imprimir (Print)].
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4 Menu
 AirPrint
FUNÇÃO

OPÇÃO

DESCRIÇÃO

AirPrint

Activar

Apresentado quando AirPrint está disponível.
(Desactivar não é visualizado)

FUNÇÃO

OPÇÃO

DESCRIÇÃO

AirPrint

Activar

Apresentado quando AirPrint não está dispo-

Desactivar

nível.

Nota

Quando Bonjour ou IPP não estão disponíveis, a função AirPrint será desactivada. Quando quiser usar
AirPrint, contacte o seu administrador de sistema. Depois active a função AirPrint.
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5 Resolução de Problemas
 Quando aparece a mensagem "Não Foram Encontradas Impressoras
AirPrint" no dispositivo SOi
Verifique se a impressora:
1

Tem corrente e está ligada. Se tiver corrente, desligue a impressora e volte a ligá-la
para ver se resolve a questão.

2

Está ligado à mesma rede que o dispositivo SOi.

 Quando não consegue imprimir
Verifique se a impressora:
1

Tem corrente e está ligada. Se tiver corrente, desligue a impressora e volte a ligá-la para
ver se resolve a questão.

2

Está ligado à mesma rede que o dispositivo SOi.

3

Tem a última versão de firmware instalada.

4

Tem papel com toner suficiente instalado.

5

Não tem nenhum erro.

Se necessário, consulte o Manual do Utilizador da impressora para o ajudar nos passos acima.
Nota

As impressoras podem demorar alguns minutos a se ligarem à rede depois de serem ligadas.
Certifique-se de que a impressora está ligada à rede antes de tentar imprimir.
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