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Guia de Configurações

Obrigado por adquirir nosso software “TxLink3”.
O presente documento oferece informações de configuração do TxLink3.

Geral
Impressora:

TxLink3 Lite Séries JV300, JV150, CJV300, CJV150, TS300P-1800 e
Tx300P-1800

TxLink3 Standard
Séries JV300, JV150, CJV300, CJV150, JV5, 
TS300P-1800, TS500-1800DS, TS500P-3200, TS5-1600AMF, Tx300P-1800, 
Tx500-1800B, Tx500-1800DS, Tx400-1800B, Tx400-1800D,MM700-1800

TxLink3 Professional
Séries JV300, JV150, CJV300, CJV150, JV5, 
TS300P-1800, TS500-1800DS, TS500P-3200, TS5-1600AMF, Tx300P-1800, 
Tx500-1800B, Tx500-1800DS, Tx400-1800B, Tx400-1800D,MM700-1800

Formatos: PostScript2/3, EPS, AI, PDF (X-3), JPEG, BMP, PNG e TIFF

Requisitos do Sistema:

Sistema Operacional
Windows XP(32bit), Windows Vista(32/64bit), Windows 7(32/64bit), Windows 
8(32/64bit),
Windows 8.1(32/64bit), Windows 10(32/64bit)

CPU Intel Core i7(2.66GHz) ou superior.
Chip Intel (*1)
Memória 1GB ou acima (Recomendado 2GB ou acima)
HDD 160GB ou acima
Interface USB 2.0 (*2), Ethernet
Espectrofotômetro Barbieri, ColorScout, X-Rite

(*1) Caso não utilize um chip da Intel poderão ocorrer erros na saída de dados.

(*2) Pelo menos duas portas serão necessárias: uma para conexão do dongle USB e outra para a impressora.

Instalação do TxLink3

Antes de instalar o TxLink3

1 Verifique a disponibilidade dos itens abaixo:
 – CD de instalação do TxLink3
 – Dongle USB

Na ausência de um dos itens, entre em contato com seu distribuidor local.

2 Verifique as Configurações de Atualização Automática do Windows.
Ao selecionar o modo Automático em [Automatic updates] do Windows, um programa de atualização será 
acionado em períodos específicos, reiniciando seu PC a cada vez que isso ocorrer. Para evitar o reinício 
automático do PC, selecione “Baixar atualizações mas aguardar minha instalação”, em [Automatic Updates] 
no Painel de Controle.

3 Verifique os parâmetros de alimentação do Windows.
Quando configurado para entrar no modo de espera (dormir), se nenhuma operação for executada por um 
período determinado, o TxLink3 interrompe sua operação e impressão, mesmo durante uma impressão. 
Para que isso não ocorra, altere a configuração “System standby”.

4 Instalação do driver Mimaki.
Instale o driver para executar a conexão da impressora. O driver poderá ser instalado de duas formas 
distintas:

 – Através do CD fornecido
 – Através do site da Mimaki.

Instalação do TxLink3

1 Antes da instalação, retire o dongle se este estiver conectado ao PC.

2 Insira o CD de instalação no PC. Se [Automatic] for exibido, selecione “Install the program”. 
Início da instalação.

3 Menu do CD. Selecione [Install TxLink3]

4   A tela [Installer Language] será exibida. 
Selecione o idioma de sua preferência e clique em [OK].

5 O assistente de Configuração é iniciado. Clique [Next].

6 O Contrato de Licença será exibido. Leia e clique em [I Agree].

7 Especifique [Install to…]. Selecione uma pasta no drive com espaço suficiente. Então, clique em [Next].

8   Especifique o tipo de configuração. 
Caso utilize um dongle, selecione [Dongle Version (CodeMeter) e clique em 
[Next].

9 Especifique a pasta do menu inicial. Clique em [Install]. A instalação será iniciada.

10   A tela [User data] será exibida. Especifique uma pasta para armazenar as confi-
gurações do TxLink3 e arquivos temporários. Especifique uma pasta com espaço 
suficiente em [Change folder…]. Então, clique em [OK].

11   Uma mensagem solicitando a conexão do dongle com o PC será exibida. 
Conecte o dongle USB no PC e clique em [OK].

12 Uma tela de conclusão de instalação será exibida. Clique [Next].

13 O assistente de instalação é encerrado. Clique em [Finish].

Inicialização do TxLink3
Primeiramente, conecte o dongle USB para inicializar o TxLink3.

Caso utilize o Windows XP, Vista ou Windows 7:
Selecione [All programs] – [TxLink3] – [TxLink3] no menu [Start].

Caso utilize o Windows 8 ou Windows 8.1:
Acesse tela [All application] e selecione [TxLink3] - [TxLink3].

Caso utilize o Windows 10:
Selecione [All App] – [TxLink3] – [TxLink3] no menu [Start].

Configurações do TxLink3

Ativação da Licença
Para a operação inicial do TxLink3, diversas configurações serão necessárias. Ativação da Licença pela Internet. 
Caso o PC no qual o TxLink3 foi instalado não tenha acesso à Internet, porém haja um outro PC conectado, a 
ativação da licença utilizando este PC será possível.

1   Na operação inicial será exibida a mensagem [Mimaki Online 
License Activation]. 
Insira o nome da empresa, e-mail do responsável (*) e país; a seguir 
insira o nome do distribuidor e a denominação da impressora.  
Após inserir essas informações, clique em [Activate].

(*) Após a ativação uma mensagem será enviada por e-mail.

[Quando conectado à Internet]

1   A caixa de diálogo ao lado é exibida; a ativação da licença foi 
realizada com sucesso.

[Quando não conectado à Internet]

1  A caixa de diálogo ao lado é exibida. 
Para realizar a ativação da licença através do PC conectado à 
Internet, crie um arquivo weblink; 
Clique [OK].

2 A caixa de diálogo [Save as…] é exibida. O nome utilizado por padrão é “LicReq”. Grave o arquivo em uma 
pasta adequada. 
A tela de configuração do TxLink3 será exibida; feche essa janela.

3 Copie o arquivo gravado na Etapa 2 no PC conectado à Internet.

4   Dê um clique-duplo no arquivo weblink. 
O navegador é iniciado e abre a tela de ativação da 
licença.

Verifique o conteúdo e clique em [Order and download 
License file Now].

O arquivo da licença (extensão*..eslic14) será 
carregado. 
(Conforme seu navegador, uma caixa de diálogo será 
exibida para gravação do arquivo em local específico).

5 Copie o arquivo da licença no PC no qual o TxLink3 foi instalado.

6 Dê um clique-duplo no arquivo da licença para concluir sua ativação.
Inicialize o TxLink3.

Configurações de Impressão

Sobre "Ambiente de Impressão”
Ambiente de Impressão: Inclui todas as informações de saída (impressora, portas, resolução, perfil ICC etc...) 
em um único arquivo. Ao definir o ambiente de impressão, será possível habilitar as configurações de saída

Outros métodos de “Ambiente de Impressão”
A adição de um ambiente de impressão pode ser feita de dois modos distintos.

 – Através do download do arquivo “print environment” disponível no site da Mimaki.
 – Através da criação de seu próprio ambiente de impressão.

Download do arquivo “print environment” no site da Mimaki.
É possível fazer o download do ambiente de impressão pelo site da Mimaki. (Há a possibilidade de não haver 
essa opção, conforme o tipo de sua impressora).
Verifique se sua impressora está relacionada na página correspondente. A extensão do arquivo é *.PrEnv.

1 A tela [No print environment has yet been defined.] será exibida.
Clique no botão [Import].

2 A janela [Open] será exibida. Selecione o arquivo do ambiente de impressão correspon-
dente e clique em [Open].

3 A janela [Print Environment] é exibida e o arquivo selecionado é adicionado.

Selecione o arquivo e pressione [Settings]. A janela [Printer settings] é exibida.

A seguir a tela [Port setting] é exibida.

Criação de um próprio ambiente de impressão.

É possível criar seu próprio ambiente de impressão.
[Procedimento de criação]

1  A tela [No print environment has yet been defined.] será exibida.
Clique no botão [Import].

2 A tela [Add Print Environment] será exibida.
Acesse [Driver] – [Mimaki] e selecione sua impressora e configuração; clique no botão [OK].

3 A tela [Print settings] será exibida.

Configure a Saída conforme abaixo.

Tela Port setting.

Conecte seu PC à impressora e ligue a alimentação.

1   Na lista exibida à esquerda da tela [Print settings], selecione a 
opção “Printer and Port”. 
Clique no botão  “New”.

2 A tela [Edit Printer Settings] será exibida.
Clique no botão [Add…].

3 Exibição da tela [Add Port].
A tela [Add Port] será exibida.
Caso utilize uma conexão USB2.0 -> selecione ”Mimaki USB2 Port”,
Caso utilize um cabo Ethernet -> Selecione “Mimaki TCP/IP” e clique em [Yes].

4 Seleção da opção “Mimaki USB port”

Insira o nome em [Name] para habilitar a impressora (Caso hajam 
múltiplas impressoras o nome deverá ser diferente).
Logo após, clique em [OK] e feche a tela.

Seleção da opção “Mimaki TCP/IP”

  Clique no botão [Search Printer]. 
A impressora será exibida na lista; 
selecione-a. 
Clique no botão [OK].

5 Volte para a tela [Edit Printer Settings]. Selecione “Mimaki” na caixa [Status Monitor]. Clique no botão [OK].

6 A tela [New Printer] será exibida. Insira o nome da impressora correspondente e clique 
em OK.

7 Volte para a tela [Print Settings]. O nome inserido na tela [New Printer] será exibido no 
campo [Printer Name].

Configuração da tinta

Será necessário configurar o slot correspondente à tinta utilizada conforme o modelo da impressora.

 ● Para os modelos Tx, configure conforme abaixo. O arquivo fornecido deverá seguir essa configuração.

 ● A impressora também deverá ser configurada ao utilizar tintas fluorescentes.

 ● NÃO altere as configurações a menos que seja adicionada outra série ou cor de tinta.

Na lista exibida à esquerda da tela [Print Settings], 
selecione a opção “Printing Ink Assignment”.
Para a série Tx

 ● Ao utilizar o conjunto de seis tintas Tx500: 
Duas tintas da mesma cor poderão ser inseridas 
simultaneamente na impressora, porém, a opção "none" 
deverá ser selecionada para o slot.

 ● Como exemplo, configure conforme abaixo.
As tintas "Vermelho" e "Laranja" são inseridas 
simultaneamente:

Vermelho: “Red/ orange”
Laranja: “Profile channel 8”

As tintas "Azul" e "Violeta" são inseridas 
simultaneamente:

Azul: “Blue/ violet”
Violeta: “Profile channel 8”

 ● Na ausência da tinta desejada na lista ou caso necessário 
inserir uma tinta no perfil ICC, selecione “Profile channel 8” - 
“Profile channel 12”.

 ● Na ausência da tinta desejada na lista e caso não desejada a 
inserção no perfil ICC de uma cor substituta, selecione “spot 
color1” - “spot color 6”.

Uso de tinta fluorescente no modelo TS300P

 ● Utilize o arquivo “Print environment” : NÃO ALTERE essa configuração.
 ● Caso deseje criar seu próprio arquivo “Print environment”:

Na configuração inicial, a tinta fluorescente poderá ser utilizada como substituta.
Caso deseje criar um perfil ICC que inclua uma tinta fluorescente no TxLink3, configure conforme 
abaixo.

Configuração anterior  
(Apenas na substituição 
da tinta)

⇒
Após 
(Para substituição da 
tinta ou perfil ICC)

Cor da tinta

Cor 1(S1) ⇒ Canal 8 (P8) Amarelo fluorescente

Cor 2(S2) ⇒ Canal 9 (P9) Rosa fluorescente

Recuperação das configurações da impressora: Somente TS300P, Tx300P e TS500P
Caso necessário retornar às configurações anteriores (resolução de saída, passadas etc.) da impressora.

1) Na lista exibida à esquerda da tela [Print Settin-
gs], selecione a opção “Device”.

2) Clique no botão [Retrieve print modes from printer].
3) A tela [Device options] será exibida. Clique no botão 

[Retrieve].
*Ao selecionar a porta Ethernet aguarde alguns 
segundos para configurar sua impressora.

4) Mensagem exibida. Clique no botão [OK] e feche a 
tela [Device options].

Após essa operação, clique em [OK] e feche a tela [Print Settings].

Configuração do espectrofotômetro

1 A tela [No print environment has yet been defined.] será exibida.
Clique no botão [Import].

2 A tela [Application Defaults] será exibida.

Selecione a opção “Spectrophotometer” na lista à esquerda da tela.

3 Clique em [Change] no campo “Measurement 
Specification”. 
A tela [Measurement Specification] será exibida. 
Selecione “Textile & Painting (D65, 10°)” e clique no botão 
[OK]. 
Clique em [OK] na tela [Application Defaults].

Avisos Legais

 ● A reprodução ou cópia do manual TxLink3, integral ou parcial, é estritamente proibida sem nossa autorização.

 ● O conteúdo do manual TxLink3 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. Por exemplo, a MIMAKI não se responsabiliza pela eventual perda de mídias 
(trabalhos) confeccionadas com este equipamento ou por danos indiretos causados pelo equipamento ao utilizar tais mídias.

Política de Propriedade
Favor acessar nossa Política de Propriedade através do link:

http://mimaki.com/privacy.html
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TxLink3
TxLink3

TxLink3 Lite JV300 Series, JV150 Series, CJV300 Series, CJV150 Series, TS300P-1800,
Tx300P-1800

TxLink3 Standard JV300 Series, JV150 Series, CJV300 Series, CJV150 Series, JV5 Series,
TS300P-1800, TS500-1800DS, TS500P-3200, TS5-1600AMF, Tx300P-1800, 
Tx500-1800B, Tx500-1800DS, Tx400-1800B, Tx400-1800D,MM700-1800

TxLink3 Professional JV300 Series, JV150 Series, CJV300 Series, CJV150 Series, JV5 Series,
TS300P-1800, TS500-1800DS, TS500P-3200, TS5-1600AMF, Tx300P-1800, 
Tx500-1800B, Tx500-1800DS, Tx400-1800B, Tx400-1800D,MM700-1800

: PostScript2/3 EPS AI PDF X-3 JPEG BMP PNG TIFF

OS Windows XP(32bit), Windows Vista(32/64bit), Windows 7(32/64bit), Windows 8(32/64bit),
Windows 8.1(32/64bit), Windows 10(32/64bit)

CPU Intel Core i7(2.66GHz)
Intel (*1)
1GB 2GB

HDD 160GB
USB 2.0 (*2), Ethernet
Barbieri, ColorScout, X-Rite
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