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Avisos Legais
 ● A reprodução ou cópia deste documento, integral ou parcial, é estritamente proibida sem 

nossa autorização.
 ● O conteúdo deste documento está sujeito a alterações sem notificação prévia.
 ● Para fins de melhoria ou adaptação do software, o conteúdo aqui descrito pode diferir 

parcialmente da especificação, sendo, portanto, essencial sua compreensão.
 ● A cópia deste software para outra mídia é estritamente proibida (exceto para fins de 

backup), bem como seu carregamento para outros fins que não sua execução.
 ● Excetuando-se as condições previstas na garantia da MIMAKI ENGINEERING CO., 

LTD., não assumimos quaisquer responsabilidades em relação a danos (incluindo, entre 
outros, lucros cessantes, danos indiretos, danos específicos ou outras perdas financeiras) 
decorrentes do uso indevido deste produto. O mesmo se aplica em situações nas quais a 
MIMAKI ENGINEERING CO., LTD. tenha sido previamente notificada da possibilidade de 
ocorrência desses danos. Dessa forma, não nos responsabilizamos por eventuais perdas 
de mídia (produtos finais) decorrentes do uso deste produto ou danos indiretos causados 
por essa mídia.

Adobe e logotipo, Photoshop, Illustrator e PostScript são marcas registradas da Adobe System Incorporated. 
Apple, Macintosh, Mac OSX e macOS são marcas registradas da Apple Inc.
Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8.1 e Windows 10 são marcas 
registradas da Microsoft Corporation.
Todas as marcas e nomes de produtos são de propriedade de suas respectivas detentoras.
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Sobre este manual
O presente manual descreve a configuração do PC para instalação do RasterLink6 e do 
driver de impressora em um PC cliente.
Este documento apresenta os procedimentos de instalação no Sistema Operacional 
Windows 7 como exemplo.
A menos que especificado de outro modo, o mesmo procedimento se aplica aos Sistemas 
Windows XP, Windows Vista, Windows 8.1 e Windows 10.

Notas
Os itens de menu serão citados entre aspas, como: "Full Color".
Botões de caixas de diálogo serão apresentados como: Close
Este manual foi baseado no manual do RasterLink6 SG. Substitua as designações de 
software e impressora com os nomes atuais correspondentes.

Simbologia

Indica uma informação a ser considerada durante a utilização do produto.

Descreve uma informação útil.

Indica as páginas com conteúdo relacionado.
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Requisitos do sistema
O PC designado deverá atender às condições abaixo.
No entanto, conforme o sistema operacional do PC, alguns sistemas não poderão ser 
conectados ou poderão ter algumas funções restringidas. Ver seções “Nota!” para mais 
detalhes.

Sistema Operacional do PC Cliente (Windows)
WindowsXP Home Edition Service Pack3 ou posterior  (32-bit), WindowsXP Professional 
Edition Ser-vice Pack3 ou posterior  (32-bit), WindowsVista Home Premium Service Pack2 
ou posterior  (32-bit/64-bit),WindowsVista Business Service Pack2 ou posterior  (32-bit/64-
bit), WindowsVista Ultimate Service Pack2 ou posterior  (32-bit/64-bit), WindowsVista 
Enterprise Service Pack2 ou posterior  (32-bit/64-bit), Win-dows7 Home premium (32-bit/64-
bit), Windows7 Professional (32-bit/64-bit), Windows7 Ultimate (32-bit/64-bit), Windows 
7 Enterprise (32-bit/64-bit), Windows 8.1 (32-bit/64-bit), Windows 8.1 Pro (32-bit/64-bit), 
Windows 8.1 Enterprise (32-bit/64-bit), Windows 10 Home (32-bit/64-bit), Windows 10 Pro 
(32-bit/64-bit), Windows 10 Enterprise (32-bit/64-bit)

O modo de saída e o software podem diferir, conforme os sistemas operacionais do PC e dos 
PCs com o RasterLink6, conforme abaixo:

SO do PC do RasterLink6 Saída
SO do PC cliente

Windows XP Windows Vista / 7 / 8.1/10*1
32bit 32bit 64bit

Windows XP
32bit Diretório OK OK OK

32bit Driver de 
impressora OK OK N/A

Windows Vista 
Home Premium

32bit/64bit Diretório OK OK OK

32bit Driver de 
impressora OK OK N/A

64bit Driver de 
impressora N/A N/A OK

Windows Vista 
Business 
Ultimate 
Enterprise

32bit/64bit Diretório OK OK OK

32bit Driver de 
impressora OK OK N/A

64bit Driver de 
impressora N/A N/A OK

Windows 7 
Home Premium

32bit/64bit Diretório OK OK OK
Home 
Premium

Driver de 
impressora OK OK N/A

64bit Driver de 
impressora N/A N/A OK

Windows 7 
Professional 
Ultimate 
Enterprise

32bit/64bit Diretório OK OK OK

32bit Driver de 
impressora OK OK N/A

64bit Driver de 
impressora N/A N/A OK

Windows 8.1

32bit/64bit Diretório OK OK OK

32bit Driver de 
impressora OK OK N/A

64bit Driver de 
impressora N/A N/A OK

Windows 10*1

32bit/64bit Diretório OK OK OK

32bit Driver de 
impressora N/A OK N/A

64bit Driver de 
impressora N/A N/A OK

*1. No Windows 10, os dados não serão exibidos para uma conta não registrada.
N/A: Não aplicável
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Sistema Operacional do PC Cliente (Macintosh)
SO Mac X 10.3.9 ~ 10.11, SO Mac 10.12 (Após SO Mac X, somente a conexão SMB será 
compatível. (Apple Talk não habilitado)

O modo de saída e o software podem diferir, conforme os sistemas operacionais do PC e dos 
PCs com o RasterLink6, conforme abaixo:

SO do PC do 
RasterLink6 Saída

SO do PC cliente
Mac OS X macOS

10,3 10,4 10,5 10,6 10,7 10,8 10,9 10,10 10,11 10,12

Windows XP
Diretório OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
Driver de 
impressora OK OK OK OK OK OK N/A OK OK N/A

Windows Vista 
Home Premium

Diretório OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
Driver de 
impressora N/A N/A N/A N/A OK OK OK OK OK N/A

Windows Vista 
Business 
Ultimate 
Enterprise

Diretório OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Driver de 
impressora OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Windows 7 
Home Premium

Diretório N/A OK OK OK OK OK OK OK OK OK
Driver de 
impressora N/A N/A OK OK OK OK OK OK OK N/A

Windows 7 
Professional 
Ultimate 
Enterprise

Diretório N/A OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Driver de 
impressora N/A OK OK OK OK OK OK OK OK N/A

Windows 8.1
Diretório OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
Driver de 
impressora N/A N/A N/A N/A OK OK OK OK OK N/A

Windows 10*1
Diretório N/A N/A OK OK OK OK OK OK OK OK
Driver de 
impressora N/A N/A N/A N/A OK OK OK OK OK N/A

*1. No Windows 10, os dados não serão exibidos para uma conta não registrada.
N/A: Não disponível
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Modo de impressão a partir de um PC cliente
Caso utilize um SO Windows Vista ou posterior, defina sua senha de usuário no PC do RasterLink6.

Impressão a partir do diretório
O RasterLink6 gera um diretório para armazenamento de dados de imagens. A transferência 
desses dados para um PC cliente permite o acesso ao RasterLink6.

Transferência
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Impressão a partir do driver
Para imprimir diretamente de um aplicativo como o Adobe Illustrator ou o Photoshop, 
utilize o driver da impressora criado pelo RasterLink6. De forma similar a outros drivers de 
impressora, o driver criado pelo RasterLink6 é específico.

Crie o diretório e o driver da impressora usando um dos métodos abaixo.
 ● Registro de impressora usando a função [Printer Management]. (  Guia de Instalação)
 ● Registro da impressora e diretório através da função [Favorite]. (  P.29)
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Configuração do PC com o RasterLink6
O PC do RasterLink6 se refere tanto a um PC com o RasterLink6 instalado quanto um PC 
em vias de receber esse software.
Abaixo as etapas necessárias para instalação do RasterLink6.

Neste Guia de Instalação, o PC do RasterLink6 será citado como "RasterLink". 
Sempre que o termo "RasterLink" aparecer, substitua pelo nome de seu PC com o 
RasterLink6.

Antes de instalar o RasterLink6.

Alterar as configurações do SO (  P.17)
Alterar as seguintes configurações:
• Nome do PC host
• Política de segurança local
• Configurações de conta de convidado

Instalar o RasterLink6 e registrar a impressora (  Guia de Instalação)
Instalar o RasterLink6 e registrar a impressora.

Após instalar o RasterLink6.

Alterar as configurações para o compartilhamento de pastas e 
impressoras (  P.31)

Alterar as configurações do PC do RasterLink6 para conectar e compartilhar 
pastas e impressoras de um PC cliente.
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Acesso ao Painel de Controle
Acesse o Painel de Controle conforme abaixo.

Windows 10

1 Selecione [All apps] - [Windows 
System] - [Control Panel] no menu 
inicial.
A tela “Painel de Controle” é exibida.

2 Se a opção “Category” estiver 
marcada como “View by”, altere para 
“Large icons” ou “Small icons”.

Categoria marcada como “Small icons”

Clique
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Windows 8.1

1 Clique na seta do canto inferior 
esquerdo da tela Inicial.

2 Dê um clique-duplo em “Control 
Panel”.
A tela “Painel de Controle” é exibida.

Clique
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Windows 7

1 Selecione “Control Panel” no menu 
inicial.
A tela “Painel de Controle” é exibida.

2 Se a opção “Category” estiver marcada como 
“View by”, altere para “Large icons” ou “Small 
icons”.

Categoria marcada como “Small icons”

Clique
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Windows Vista

1 Selecione “Control Panel” no menu 
inicial.
A tela “Painel de Controle” é exibida.

2 Na tela do Painel de Controle, clique 
em “Classic View”.
Todos os ícones do Painel de Controle serão 
exibidos.

Clique

Clique
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Windows XP

1 Selecione “Control Panel” no menu 
inicial.
A tela “Painel de Controle” é exibida.

2 Se o Painel de Controle estiver na 
tela "Category", clique em "Switch to 
Classic View".
Todos os ícones do Painel de Controle serão 
exibidos.

Clique

Clique
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Alteração das Configurações do SO

Alteração do Nome do PC Host
Defina o PC host (nome) para que o RasterLink6 possa ser identificado na rede.
Se houver mais de um PC com RasterLink6 na mesma rede, será necessário unificar os 
nomes de host para que não haja conflito.
Neste exemplo, o nome do host, antes de ser alterado, era "XXXX", passando a ser 
denominado "RIP-PC".

1 Dê um clique-duplo em [System], 
no Painel de Controle.

2 Clique em [Change settings].
Se a tela [User Account Control] for exibida, 
clique em Continue .

Clique-Duplo

Clique
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3 Clique na aba [Computer Name].
Clique em Change .

4 Altere o nome na caixa [Computer 
name] e clique em OK .

5 A tela de confirmação será exibida.
Clique em OK . O PC não será 
reiniciado.

1.Clique

2.Clique

1.Clique

2.Clique

Clique
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6 Na tela “System Properties”, clique em 
Close .

7 A tela de reinicialização será 
exibida. Clique em Restart Now  
para reiniciar o PC.

Clique

Clique
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Configurações de Grupos
Configure o PC do RasterLink6 para que integre um grupo de trabalho com o nome 
"WORKGROUP". Verifique com seu administrador de rede quanto a disponibilidade de uma 
rede de domínio.

1 Dê um clique-duplo em [System], no 
Painel de Controle.

2 Clique em [Change settings].

3 Clique na aba [Computer Name].
Clique em Change .

Clique-Duplo

Clique

2.Clique

1.Clique
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4 Altere a caixa “Workgroup” e clique 
em OK .

5 Clique em OK .

6 A tela de confirmação será exibida.
Clique em OK .
O PC não será reiniciado.

1.Alterar

2.Clique

Clique

Clique
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7 Na tela “System Properties”, 
clique em   Close

8 A tela de reinicialização será 
exibida. Clique em Restart Now
para reiniciar o PC.

Clique

Clique
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Configuração da Política de Segurança Local (Windows 7 / 
Windows Vista)

Caso pretenda instalar o RasterLink6 em um PC com SO Windows 7 ou Windows Vista e 
utilizar um PC MacOSX como cliente para se conectar via SMB, será necessário alterar as 
políticas de segurança antes da instalação.
Se o PC do RasterLink6 estiver na rede de domínio, talvez esse procedimento não seja 
necessário. Para mais informações, entre em contato com seu administrador de rede.

Os SOs abaixo não possuem a função de política de segurança local.
 ● Windows Vista Home Premium
 ● Windows 7 Home Premium

1 Dê um clique-duplo em “Administrative 
Tools”, no Painel de Controle.
A tela [Administrative Tools] será exibida.

2 Dê um clique-duplo em “Local 
Security Policy”, na tela 
[Administrative Tools].
A tela “User Account Control” será exibida; 
clique em Continue .

A tela [Local Security Policy] é exibida.

3 Selecione [Security Options] na 
seção [Security Settings].

Dê um clique-duplo em [Network 
access: Let Everyone permissions 
apply to anonymous users].

A caixa de diálogo [Network access: Let 
Everyone permissions apply to anonymous 
users] será exibida.

Clique-Duplo

Clique-Duplo

Clique-Duplo
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4 Selecione “Enabled”.
Clique em OK .

5 Dê um clique-duplo em [Network 
access: Restrict anonymous access 
to Named Pipes and Shares].
A caixa de diálogo [Network access: 
Restrict anonymous access to Named Pipes 
and Shares] será exibida.

6 Selecione “Disabled”.
Clique em OK .

Clique-Duplo

2.Clique

2.Clique

1.Selecione

1.Selecione
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7 Clique no botão de "Fechar" para 
sair da tela.

8 Reinicie seu PC.

Clique
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Configurações da conta de convidado
Defina a conta de convidado para permitir o acesso ao PC do RasterLink6.

Para Windows 10
A conta de convidado não pode ser utilizada no SO Windows 10.
Se um SO anterior ao Windows 10 utilizando uma conta de convidado for atualizado para o 
Windows 10, essa conta não poderá mais ser utilizada.

Windows 8.1 / Windows 7 / Windows Vista

1 Dê um clique-duplo em [User 
Accounts], no Painel de Controle.

2 Clique em “Manage another 
account”.
Se a tela [User Account Control] for exibida, 
clique em Continue .

3 Clique em “Guest”.

Clique-Duplo

Clique

Clique



Alteração das Configurações do SO

27

4 Clique em Turn ON .

Abra a Pasta "Options" no Painel de Controle e selecione a aba "View". Na seção 
"Advanced settings" da aba "View", verifique se a opção "Use Sharing Wizard 
Recommended" está selecionada.

Clique

Clique
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Windows XP

1 Dê um clique-duplo em [User 
Accounts], no Painel de Controle.

2 Clique em “Guest”.

3
 ● Confirme a seleção da opção 

"Use simple file sharing 
(Recommended)", em [Tools] 
- [Folder Options] - [View] 
- [Advanced settings:] do 
Explorer.

 ● Caso esteja inserido em uma 
rede de domínio, consulte 
seu administrador de rede 
em relação às contas de 
convidado.

Clique em Turn On the Guest Account .

Clique-Duplo

Clique

Clique
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Crie um Diretório / Driver de Impressora Após 
o Registro

Caso o diretório ou driver da impressora não tenham sido criados por ocasião do registro, 
crie-os agora conforme abaixo.

Consulte o guia de referência para o registro da impressora.

1
Ao criar o diretório e o driver 
da impressora, inicie o 
RasterLink6 com os privilégios 
de administrador.

Inicializar o RasterLink6.

2 Aba [Favorite].
Abrir a janela [General Print]  e, na aba 
à esquerda, selecione [Favorite].

3 A partir da lista, selecione sua 
opção para criar o diretório / driver 
de impressora; clique em .

4 A caixa de diálogo do diretório será 
exibida. Clique em Create . 

1.Clique

2.Clique

3.Clique

Clique
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5 Clique em Close.
Essa ação finaliza a criação do diretório e 
do driver da impressora.

Clique
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Alteração das configurações para o comparti-
lhamento de pastas e impressoras

Configure o PC do RasterLink6 de modo que um PC cliente conectado em rede possa 
acessá-lo.

Configurações de compartilhamento e divulgação
Esta seção descreve a configuração do PC com RasterLink6 para inclusão em um grupo de 
trabalho e para compartilhamento e divulgação em uma rede privada.
Caso deseje configurar seu PC com RasterLink6 para uma rede de domínio ou para obter 
mais informações sobre a rede, entre em contato com seu administrador.

Windows 10/ Windows 8.1

1 Clique em [Network and Sharing 
Center], no Painel de Controle

2 Clique em [Change advanced 
sharing settings].

Clique

Clique
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3 A seguir, altere a opção “Private” 
ou “Guest or Public”, conforme 
suas configurações de rede. 
Altere a configuração atual da 
rede. Consulte seu administrador 
de rede quanto as configurações 
necessárias.

4 Configure os seguintes itens:
1. Selecione “Turn on network 

discovery”.
 •  Ao passar para as configurações 

“Private”, selecione “Turn on 
automatic setup of network 
connected devices”.

2. Selecione “Turn on file and 
printer sharing”.

3. Ao alterar as configurações 
"Private", selecione "Use user 
accounts and passwords to 
connect to other computers".

5 Selecione “All Networks” e 
configure os seguintes itens:
1. Selecione “Turn off password 

protected sharing”.

6 Clique em [Save changes].
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Windows 7

1 Dê um clique-duplo em [Network 
and Sharing Center], no Painel de 
Controle

2 Clique em [Change advanced 
sharing settings].

3 A seguir, altere a opção “Home or Work” ou “Public”, conforme suas configurações 
de rede.
Altere a configuração atual da rede.
Consulte seu administrador de rede quanto as configurações necessárias.

Clique-Duplo

Clique
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4 Selecione os seguintes itens:
1. Selecione “Turn on network 

discovery”.
2. Selecione “Turn on file and 

printer sharing”.

3. Selecione “Turn off password 
protected sharing”. 
Clique em Save changes .

1.Selecione

2.Selecione

3.Selecione

4.Selecione
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Windows Vista

1 Dê um clique-duplo em [Network 
and Sharing Center], no Painel de 
Controle

2 Clique em  na opção “Network 
discovery”.

3 Selecione “Turn on network 
discovery”.

Clique em Apply .

Se a tela [User Account Control] for exibida, 
clique em Continue .

Clique-Duplo

Clique

1.Clique

2.Clique
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4 Selecione a opção “No, make the 
network that I am connected to a 
private network”.

5 Clique em  na opção “File 
sharing”.

6 Selecione “Turn on file sharing”.

Clique em Apply .

Se a tela [User Account Control] for exibida, 
clique em Continue .

7 Clique em  na opção “Password 
protected sharing”.

Clique

Clique

1.Clique
2.Clique
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8 Selecione “Turn off password 
protected sharing”.

Clique em Apply .

Se a tela [User Account Control] for exibida, 
clique em Continue .

9 Confirme que a configuração foi 
alterada.
Clique no botão de "Fechar" para finalizar.

1.Clique

2.Clique
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Habilitar o compartilhamento de arquivos (com Windows Vista)
Quando o RasterLink6 é iniciado pela primeira vez, o diretório e a pasta PPD são definidas 
automaticamente para o compartilhamento de arquivos. No entanto, no caso do Windows 
Vista, se o compartilhamento de arquivos não estiver ativado, o acesso do PC cliente não 
será possível. Abaixo um exemplo de habilitação para o compartilhamento de arquivos no 
Windows Vista através da pasta PPD, definida automaticamente quando o RasterLink6 é 
iniciado pela primeira vez.

1 Exibição da pasta PPD no PC do 
RasterLink6.

2 Selecione a pasta PPD; clique 
no botão direito.
Selecione “Share...” no menu de pop-up.

3 Clique em Share .
Se a tela [User Account Control] for exibida, 
clique em Continue .

1. Botão direito

2. Selecione

Clique
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4 Clique em Done .

Clique



40

Habilitar o compartilhamento de arquivos (com Windows XP)
Quando o RasterLink6 é iniciado pela primeira vez, o diretório e a pasta PPD são definidas 
automaticamente para o compartilhamento de arquivos. No entanto, no caso do Windows 
XP, se o compartilhamento de arquivos não estiver ativado, o acesso do PC cliente não 
será possível. Abaixo um exemplo de habilitação para o compartilhamento de arquivos no 
Windows XP através da pasta PPD, definida automaticamente quando o RasterLink6 é 
iniciado pela primeira vez.

1 Exibição da pasta PPD no PC do 
RasterLink6.
O símbolo da mão sob a pasta indica que 
esta pode ser compartilhada.

2 Selecione a pasta PPD; clique 
no botão direito.
Selecione “Sharing and Security” no 
menu de pop-up.

1. Botão direito

2. Selecione
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3

Para executar o Assistente de 
Configuração de Rede será 
necessário conhecimento prévio. 
Caso não possua conhecimentos 
suficientes, não execute o 
Assistente de Configuração de 
Rede.

Se a tela à direita for exibida, 
o compartilhamento não está 
habilitado. Clique em “If you 
understand the security risks 
but want to share files without 
running the wizard, click 
here”. Se a tela em (4) for 
exibida, o compartilhamento 
já está habilitado, não 
sendo necessário alterar as 
configurações.

Selecione “Just enable file sharing”.

Clique em OK .

4 Quando o RasterLink6 é 
iniciado pela primeira vez, a 
pasta PPD está configurada 
para o compartilhamento, de 
forma que a opção "Share this 
folder on the network" deverá 
estar marcada. Sem alterar 
essas configurações, clique 
em OK  para sair dessa tela.

1.Clique

2.Selecione

3.Clique

Clique
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Impressão a partir de PCs Clientes
Abaixo detalhes de configuração para PCs clientes com acesso ao RasterLink6 via rede.
Como PCs clientes, os SO Windows XP/Vista/7/8.1/10 e Macintosh podem ser utilizados.

Neste capítulo presume-se que o JV400-LX encontra-se registrado na pasta “Printer 
Management”. Caso outra impressora venha a ser registrada, configure conforme o 
tipo e modelo.

Windows Vista
PC Cliente (  P.53)

Windows XP
PC Cliente (  P.49)

Windows 7
PC Cliente (  P.58)

Ethernet

Mac OSX(10.3)
PC Cliente (  P.66)

Mac OSX(10.5~10.11)/
macOS 10.12

PC Cliente (  P.76)

Windows 8.1/10
PC Cliente (  P.62)

Mac OSX(10.4)
PC Cliente (  P.71)
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Alteração das Configurações do SO
Execute as configurações para o grupo de trabalho de forma que o PC cliente tenha acesso. 
Verifique com seu administrador de rede quanto a disponibilidade de uma rede de domínio.

Configurações para Grupo de Trabalho (Windows 10 / Windows 
8.1 / Windows 7 / Windows Vista/ Windows XP)

O nome padrão do grupo de trabalho do Windows 7 é “WORKGROUP2.
Abaixo um exemplo de definição de nome de um grupo de trabalho, sendo alterado de 
“XXXX” para “WORKGROUP”.

1 Dê um clique-duplo em [System], no Painel 
de Controle.

2 Clique em [Change settings].

Clique-Duplo

Clique



Alteração das Configurações do SO

45

3 Clique na aba [Computer Name].

Clique em Change . 

4
Adote o mesmo nome do 
grupo de trabalho do PC do 
RasterLink6.

Altere a caixa “Workgroup” e clique 
em OK .

5 Clique em OK .

6 A tela de confirmação será exibida.
Clique em OK . O PC não será 
reiniciado.

1.Clique

2.Clique

2.Clique

1.Alterar

Clique

Clique

Clique
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7 Na tela “System Properties”, clique 
em Close .

8 A tela de reinicialização será 
exibida. Clique em Restart Now  
para reiniciar o PC.

Clique

Clique
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Configurações para Grupo de Trabalho (Mac OS X 10.3 até 10.4)
Abaixo um exemplo de definição de nome de um grupo de trabalho para “WORKGROUP” 
através do MacOS X 10.4.
O nome do grupo de trabalho no PC do RasterLink6 é “WORKGROUP”.

1 Na tela [Finder], selecione [Go] - 
[Utilities].
Clique em “Directory Access”.

2
Para o SO 10.3, selecione 
“SMB”.

Selecione “SMB/CIFS” e clique em 
Configure .

3

Adote o mesmo nome do 
grupo de trabalho do PC do 
RasterLink6.

Na caixa “Workgroup”, insira 
o mesmo nome do PC do 
RasterLink6.

Clique em OK .

Clique

1. Selecione

2.Clique

1. Insira

2.Clique
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Configurações para Grupo de Trabalho (Mac OS X 10.5 até 10.11/
macOS 10.12)

Abaixo um exemplo de definição de nome de um grupo de trabalho para “WORKGROUP” 
através do MacOS X 10.7.
O nome do grupo de trabalho no PC do RasterLink6 é “WORKGROUP”.

1 Clique em [Network] na tela 
[System Preferences].

2 Selecione a rede e clique em 
Advanced... .

3

Adote o mesmo nome do 
grupo de trabalho do PC do 
RasterLink6.

Clique na aba “WINS”.
Na caixa “Workgroup”, insira o mesmo 
nome do PC do RasterLink6.

Clique em OK .

Clique

Clique

1. Clique

2.Input

3.Clique
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Configuração do Windows XP para PC Cliente

Instale o driver da impressora.
Abaixo o procedimento de instalação do driver da impressora no Windows XP.

1 No menu inicial, selecione o Painel 
de Controle.
Abra a opção “Printers and Faxes”.

Clique em “Add a printer”.

2 Na tela “Add Printer Wizard”, clique 
em Next .

3 Selecione “A network printer, 
or a printer attached to another 
computer”.

Clique em Next .

Clique

Clique

1. Selecione

2.Clique
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4 Selecione a opção “Browse for a 
printer”.
Clique em Next .

5 Na lista de impressoras 
compartilhadas, selecione o PC 
no qual o RasterLink6 encontra-se 
instalado.
Selecione o driver da impressora 
em “Printer Name” registrado no 
“Printer Management”.

6 Na caixa de diálogo “Connect to 
Printer”, clique em “Yes”.

7 Clique em Finish .

 

2.Clique

1.Selecione

1.Selecione

2.Clique

Clique

Clique
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8 A impressora foi adicionada com 
sucesso.

9 Clique com o botão direito na 
impressora para selecionar suas 
propriedades.

10 Clique na aba [General].
Clique em Printing Preferences... .

1.Botão direito

2.Clique

1.Clique

2.Clique
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11 Clique em Advanced... .

12 Selecione “Download as Softfont”.
Clique em OK .

Clique

1.Selecione
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Configuração do Windows Vista para PC 
Cliente

Configurações de compartilhamento e divulgação
Esta seção descreve a configuração do PC com SO Windows Vista para inclusão em um 
grupo de trabalho e para compartilhamento e divulgação em uma rede privada.
Caso deseje configurar seu PC com Windows Vista para uma rede de domínio ou para obter 
mais informações sobre a rede, entre em contato com seu administrador.

1 Dê um clique-duplo em [Network 
and Sharing Center], no Painel de 
Controle

2 Clique em  na opção “Network 
discovery”.

Clique-Duplo

Clique
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3 Selecione “Turn on network 
discovery”.

Clique em Apply .

Se a tela [User Account Control] for exibida, 
clique em Continue .

4 Selecione a opção “No, make the 
network that I am connected to a 
private network”.

2.Clique
1.Selecione



Configuração do Windows Vista para PC Cliente

55

Instale o driver da impressora.
Abaixo o procedimento de instalação do driver da impressora no Windows Vista.

1 Abra a opção “Printers”.
Selecione [Start] - [Control Panel].
Selecione [Printers] no Painel de Controle.

Clique em “Add a printer”.
A tela “Add Printer Wizard” será exibida.

2 Clique em “Add a network, wireless 
or Bluetooth printer”.

3 Selecione uma impressora do PC 
com RasterLink6 a partir da lista.

Clique em Next .
Após a tela “Windows Printer Installation”, a 
janela “Printers” será exibida.

Clique

Clique

1. Selecione

2.Clique
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4 Clique em “Install driver”.
Se a tela [User Account Control] for exibida, 
clique em Continue .

5 Clique em Next .

6 Clique em Finish .

7 Configure a impressora.
Clique com o botão direito na 
impressora para selecionar suas 
propriedades no menu de pop-up.

Clique

Clique

Clique

1.Botão direito

2.Clique
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8 Clique na aba [General].
Clique Printing Preferences...

9 Clique em Advanced... .

10 Selecione “Download as Softfont”.
Clique em OK .

2.Clique

1.Clique

Clique

2. Clique

1.Selecione
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Configuração do Windows 7 para PC Cliente

Configurações de compartilhamento e divulgação
Esta seção descreve a configuração do PC com SO Windows 7 para inclusão em um grupo 
de trabalho e para compartilhamento e divulgação em uma rede privada.
Caso deseje configurar seu PC com Windows 7 para uma rede de domínio ou para obter 
mais informações sobre a rede, entre em contato com seu administrador.

1 Dê um clique-duplo em [Network 
and Sharing Center], no Painel de 
Controle

2 Clique em  na opção “Network 
discovery”.

3 A seguir, altere a opção “Home or Work” ou “Public”, conforme suas configurações 
de rede.
Altere a configuração atual da rede.
Consulte seu administrador de rede quanto as configurações necessárias.

4 Selecione “Turn on network 
discovery”.

Clique-Duplo

Clique

Selecione
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Instale o driver da impressora.
Abaixo o procedimento de instalação do driver da impressora no Windows 7.

1 Abra a opção “Devices and 
Printers”.

1. Clique em [Start] - [Devices 
and Printers].

2. Clique em “Add a printer”.

2 Clique em “Add a network, wireless 
or
 Bluetooth printer”.

3 Selecione uma impressora do PC 
com RasterLink6.
Clique em Next .

Clique

1.Selecione

2.Clique

Clique

Clique
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4 Clique em “Install driver” na tela da 
Impressora.

5 Clique em Next .

6 Clique em Finish .
A impressora foi adicionada com sucesso.

7 Configure a impressora.
Clique com o botão direito na impressora 
para selecionar Printing Preferences...  
no menu de pop-up.

Clique

Clique

1.Botão direito

3.Clique

Clique
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8 Clique em Advanced... .

9 Altere a opção “TrueType Font” 
para “Download as Softfont”.

Clique em OK .

Clique

2.Clique

1.Selecione
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Configuração do Windows10 / 8.1 para PC 
Cliente

Configurações de compartilhamento e divulgação
Esta seção descreve a configuração do PC com SO Windows 10/8.1 para inclusão em um 
grupo de trabalho e para compartilhamento e divulgação em uma rede privada.
Caso deseje configurar seu PC com Windows 10/8.1 para uma rede de domínio ou para 
obter mais informações sobre a rede, entre em contato com seu administrador.

1 Clique em [Network and Sharing 
Center], no Painel de Controle

2 Clique em [Change advanced 
sharing settings].

3 A seguir, altere a opção “Home or Work” ou “Public”, conforme suas configurações 
de rede.
Altere a configuração atual da rede.
Consulte seu administrador de rede quanto as configurações necessárias.

4 Selecione “Turn on network 
discovery”.

Clique-Duplo

Clique

Selecione
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Instale o driver da impressora.
Abaixo o procedimento de instalação do driver da impressora no Windows 10/8.1.

1 Clique em [Devices and Printers], 
no Painel de Controle

2 Clique em “Add a printer”.

3 Selecione uma impressora do PC 
com RasterLink6.
Clique em Next .

Clique

Clique

Clique

1.Selecione

2.Clique
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4 Clique em “Install driver” na tela da 
Impressora.

5 Clique em Next .

6 Clique em Finish .
A impressora foi adicionada com sucesso.

7 Configure a impressora.
Clique com o botão direito na impressora 
para selecionar Printing Preferences...  
no menu de pop-up.

Clique

Clique

1.Botão direito

3.Clique

Clique
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8 Clique em Advanced... .

9 Altere a opção “TrueType Font” 
para “Download as Softfont”.
Clique em OK .

Clique

1.Selecione

2.Clique
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Configuração do PC Cliente (Macintosh) (SO 
10.3)

Configuração do diretório através do Finder
Selecione um servidor pelo Finder para acessar o diretório do RasterLink6 do cliente 
Macintosh.

1
Selecione [Utilities] na tela 
[Finder], selecione [Directory 
Access] e verifique se o uso do 
SMB está habilitado.

Selecione [Go] - [Connect to Server] 
na tela [Finder].

2 Insira o Endereço do Servidor 
(“Server Address”) conforme 
abaixo.
“afp:/at/RasterLink6 PC host 
name” ou “afp://RasterLink6 PC IP 
address”
Clique em Connect .

3 Selecione o diretório de sua 
preferência.
Clique em OK .

Clique

1.Inserir

2.Clique

2.Selecione

2.Clique

Clique
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4

Com a conta do Convidado 
ativada, conecte como “Guest”.

Insira “Nome” e “Senha” do 
usuário registrado no PC com o 
RasterLink6.

Clique em Connect .

5 O diretório está configurado e 
acessível ao PC Cliente com 
Macintosh.

6 Retornar à etapa 1; na etapa 3, 
selecionar a pasta PPD.

1.Inserir

2.Clique
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Configuração da Impressora

1
Selecione [Print & Fax] na tela 
[System Preferences].

Selecione [Print & Fax] na tela 
[System Preferences].

2 Clique em Set Up Printers... .

3 Selecione a tecla Option  e então 
clique em Add .

Selecione

Clique

Clique
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4 Selecione “Advanced” na parte 
superior da tela.
Selecione “Windows Printer via 
SAMBA”.

5 Insira o nome da impressora no 
campo “Device Name”.
O nome da impressora será exibido 
no SO Mac.

6 Preencha o campo “Device URL” 
conforme abaixo. Se o SO do PC 
com o RasterLink6 for o Windows 
7 ou o Windows Vista , preencha 
o campo “Device URL” conforme 
abaixo. “smb://RasterLink6 PC’s 
host name/shared printer name” 
ou “smb://RasterLink6 PC’s IP 
address/ shared printer name”

Se o SO do PC com o RasterLink6 for o Windows XP, preencha o campo “Device URL” 
conforme abaixo.

 ● Caso a conta do Convidado esteja inativa: 
“smb://user name:password@RasterLink6 PC’s host name/shared printer name” ou “smb://
user name:password@RasterLink6 PC’s IP address/shared printer name”

 ● Com a conta do Convidado ativada: 
“smb://guest@RasterLink6 PC’s host name/shared printer name” ou “smb://guest@
RasterLink6 PC’s IP address/shared printer name”

1.Selecione

2.Selecione

Insira

Insira
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7 Selecione a impressora a ser 
utilizada.
Selecione “Other...” em “Printer Model”.

8

Não utilize “MKIJEN.PPD” com o 
SO Mac X.

Selecione “MKRL5xEN.PPD” na 
pasta PPD.
Clique em Choose .

9 Confirme se o arquivo PPD 
selecionado na etapa 8 encontra-se 
no campo “Printer Model”.
Clique Add

10 A nova impressora foi adicionada 
na lista [Printer List].

11 Repetir as etapas de 3 a 10 para 
adicionar mais impressoras.

Selecione

1.Selecione

2.Clique

1.Marque

2.Clique
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Configuração do PC Cliente (Macintosh) (SO 
10.4)

Configuração do diretório através do Finder
Utilize o Finder para selecionar um servidor, de forma que o PC Cliente com Macintosh 
possa acessar o diretório no PC com RasterLink6.

1
Selecione [Utilities] na tela 
[Finder], selecione [Directory 
Access] e verifique se o uso do 
SMB/CIFS está habilitado.

Selecione [Go] na tela [Finder] e em 
seguida [Connect to Server...].

2 Pteencha o campo “Server 
Address” conforme abaixo:
“smb://RasterLink6 PC’s host name” ou 
“smb://RasterLink6 PC’s IP address”. 
(Verificação do IP  P.84)

Clique em Connect .

3

Selecione [Utilities] na tela 
[Finder], selecione [Directory 
Access] e verifique se o uso do 
SMB/CIFS está habilitado.

Insira “Nome” e “Senha” de um 
usuário registrado no PC do 
RasterLink6.

Clique em OK .

Clique

1.Inserir

2.Clique

2.Clique

1.Inserir
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4 Selecione uma das pastas 
compartilhadas para ser aplicada 
como diretório de impressão.
Clique em OK .

5 O diretório foi configurado e está 
pronto para ser acessado pelo PC 
Cliente com Macintosh.

6 Retornar à Etapa 1 e selecionar a 
pasta PPD na Etapa 4.

1.Selecione

2.Clique
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Configuração da Impressora

1
Selecione [Utilities] na tela 
[Finder], selecione [Directory 
Access] e verifique se o uso do 
SMB/CIFS está habilitado.

Selecione [Print & Fax] na tela 
[System Preferences].

2 Clique em + .

3 Selecione a tecla option  e então 
clique em “More Printers...”.

Selecione

Clique

Clique
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4 Selecione “Advanced” na parte 
superior da tela.
Selecione “Windows Printer via 
SAMBA”.

5 Insira o nome da impressora no 
campo “Device Name”.
O nome da impressora será exibido no SO 
Mac.

6 Preencha o campo “Device URL” 
conforme abaixo.
Se o SO do PC com o RasterLink6 for o 
Windows 7 ou o Windows Vista , preencha 
o campo “Device URL” conforme abaixo. 
“smb://RasterLink6 PC’s host name/shared 
printer name” ou “smb://RasterLink6 PC’s IP 
address/ shared printer name”

Se o SO do PC com o RasterLink6 for o Windows XP, preencha o campo “Device URL” 
conforme abaixo.

 ● Caso a conta do Convidado esteja inativa: 
“smb://user name:password@RasterLink6 PC’s host name/shared printer name” ou “smb://
user name:password@RasterLink6 PC’s IP address/shared printer name”

 ● Com a conta do Convidado ativada: 
“smb://guest@RasterLink6 PC’s host name/shared printer name” ou “smb://guest@
RasterLink6 PC’s IP address/shared printer name”

1.Selecione

2.Selecione

Inserir

Inserir
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7 Selecione a impressora a ser 
utilizada.
Selecione “Other...” em “Printer Model”.

8

Não utilize “MKRL5EN.PPD” com 
o SO Mac X.

Selecione “MKRL5xEN.PPD” na 
pasta PPD.
Clique em Choose .

9 Confirme se o arquivo PPD 
selecionado na etapa 8 encontra-se 
no campo “Printer Model”.
Clique Add

10 A nova impressora foi adicionada 
na lista [Printer List].

11 Repetir as etapas de 3 a 10 para 
adicionar mais impressoras.

Selecione

1.Selecione

2.Clique

1.Marque

2.Clique
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Configuração do PC Cliente (Macintosh) (SO 
10.5 ~ 10.12)

Abaixo um exemplo de configuração com Mac OSX 10.7. A menos que 
especificado de outro modo, o procedimento é similar para outros SOs.

Configuração do diretório através do Finder
Utilize o Finder para selecionar um servidor, de forma que o PC Cliente com Macintosh 
possa acessar o diretório no PC com RasterLink6.

1 Selecione [Go] - [Connect to Server] 
na tela [Finder].

2 Pteencha o campo “Server 
Address” conforme abaixo:
“smb://RasterLink6 PC’s host name” ou 
“smb://RasterLink6 PC’s IP address”. 
(Verificação do IP  P.84)

Clique em Connect .

3

Com a conta do Convidado 
ativada, conecte como “Guest”.

Insira “Nome” e “Senha” do 
usuário registrado no PC com o 
RasterLink6.

Clique em Connect .

Clique

1.Inserir

1.Inserir

2.Clique

2.Clique
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4 Selecione o diretório e a pasta 
PPD.
Clique em OK .

5 O diretório e a pasta PPD estão 
configurados e acessíveis ao PC 
Cliente com Macintosh.

2.Clique

1.Selecione
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Configuração da Impressora

1
Para SOs 10.5 até 10.6, 
selecione [Print & Fax].
Para SOs 10.9 e posteriores, 
selecione [Print & Scan].

Selecione [Print & Scan] na tela 
[System Preferences].

2 Clique em + .

3

Caso o PC do RasterLink6 não 
puder ser localizado na lista, 
consulte a seção “Adicionar uma 
impressora manualmente” (
P.81).

Selecione “Windows” a partir do 
menu.

Selecione “rip-pc” na lista de 
navegação da impressora.

Clique

1.Selecione

2.Clique

Selecione
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4

Com a conta do Convidado 
ativada, selecione “Guest”.

Insira “Nome” e “Senha” do 
usuário registrado no PC com o 
RasterLink6.

Clique em Connect .

5 Selecione a impressora a ser 
utilizada.
Selecione “Other” em “Print Using”.

6
Não utilize “MKRL5EN.PPD” com 
o SO Mac X.

Selecione “MKRL5xEN.PPD” na 
pasta PPD.

1.Inserir

2.Clique

2.Clique

1.Selecione

1.Selecione

2.Selecione
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7 Verifique se o “RasterLink6 (for 
OSX)” encontra-se em “Print 
Using”.

Clique Add

8 A nova impressora foi adicionada 
na lista [Print & Fax].

9 Repetir as etapas de 2 a 8 para 
adicionar mais impressoras.

1.Marque

2.Clique
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Adicionar uma impressora manualmente (MaxOSX10.5 e 
posterior)

Se o RasterLink6 não puder ser localizado na lista, adicione a impressora manualmente 
conforme abaixo:

1 Clique no ícone “Details” na barra de ferramentas na tela "Add Printer".
Se o ícone “Details” não puder ser localizado na barra de ferramentas, siga o procedimento abaixo:

1. Pressione a tecla Control  e 
então clique na barra de ferramentas. 
No menu de pop-up, selecione 
[Customize tool bar].

2. Arraste-e-Solte o ícone “Details” 
na barra de ferramentas e clique em 

Done .

2

Para SOs 10.5 até 10.6, selecione 
[Windows].

Selecione “Windows printer 
viaspoolss”.

Selecione

1.Arraste

2.Clique

Selecione
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3 Preencha o campo “URL” conforme 
abaixo.
“smb://RasterLink6 PC’s host name/shared 
printer name” ou “smb://RasterLink6 PC’s IP 
address/ shared printer name”

4 Insira o nome da impressora a ser 
exibido no SO Mac em "Name".

5 Selecione “Other” em “Print Using”.

6 Selecione “MKRL5xEN.PPD” na
pasta PPD.
Clique em Open .

7 Verifique se o “RasterLink6 (for 
OSX)” encontra-se em “Print 
Using”.
Clique em Add .

1.Inserir

2.Inserir

Selecione

1.Selecione

2.Clique

1.Marque

2.Clique



Configuração do PC Cliente (Macintosh) (SO 10.5 ~ 10.12)
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8 A nova impressora foi adicionada 
na lista [Print & Scan].
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Confirmação do endereço.
Para acessar o RasterLink6 será necessário inserir o Nome do Host ou o Endereço de IP do 
PC com o RasterLink6. Confirme o Nome do Host ou o Endereço de IP conforme abaixo.

1 Selecione [Command Prompt]. 
Menu [Start] - [All Programs] - 
[Accessories] - [Command Prompt]

2 Insira o texto abaixo e pressione 
"Enter".
“ipconfig/all”

3 O Nome do Host e o Endereço de 
IP são exibidos.
Clique no botão [Close] para fechar.

Clique

Inserir “ipconfig/all”

Nome do Host

Endereço de IP
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