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Precauções
• Qualquer uso ou reprodução não autorizado, parcial ou total, deste guia é estritamente proibido.

• As informações neste manual podem estar sujeitas a alterações posteriores sem aviso.

• Observe que algumas das descrições neste guia podem ser diferentes das especificações reais devido a melhorias 
e revisões neste software.

• Copiar este software para outros discos (exceto para fins de backup) ou carregá-lo na memória para outros fins 
que não seja para executá-lo é estritamente proibido.

• Com exceção do que é descrito nas disposições de garantia, a Mimaki Engineering Co. Ltd. não assume a 
responsabilidade por quaisquer danos (incluindo, entre outros, perda de lucros, danos indiretos, danos especiais 
ou outros danos financeiros) resultantes do uso ou impossibilidade de utilizar este produto. O mesmo se aplica aos 
casos em que a Mimaki Engineering Co. Ltd. foi informada da possibilidade de danos com antecedência. Dessa 
forma, não nos responsabilizamos por eventuais perdas de mídia (produtos finais) decorrentes do uso deste 
produto ou danos indiretos causados por essa mídia.

RasterLink é uma marca comercial ou marca registrada da Mimaki Engineering Co. Ltd. no Japão e em outros 
países.

Adobe, o logotipo da Adobe, Acrobat, Illustrator, Photoshop e PostScript são marcas comerciais ou marcas 
registradas da Adobe Inc. nos Estados Unidos e em outros países.

Apple, Macintosh e macOS são marcas registradas da Apple Inc.

Microsoft, Windows, Windows 8.1 e Windows 10 são marcas registradas ou comerciais da Microsoft Corporation 
nos Estados Unidos e em outros países.

Outros nomes de empresas e produtos descritos neste manual são marcas comerciais ou marcas registradas de 
suas respectivas empresas.
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Sobre este guia
Este manual descreve todas as configurações necessárias para instalar o RasterLink7.

Anotações Utilizadas neste Manual
• Os nomes de botões e outros itens exibidos na tela estão entre colchetes ([ ]), como [View] ou [Full Color].

• Substitua o nome da impressora neste manual pelo nome do produto que você está usando.

• O “PC do RasterLink” é o PC no qual o RasterLink7 está instalado.

• “RIP-PC” é usado neste manual como o nome do host do PC do RasterLink. Leia os procedimentos para 
substituir o nome do host pelo nome do PC do RasterLink em uso.

Símbolos usados neste guia

Explicação

Importante! Importante O símbolo “Importante” indica informações com as quais você deve estar 
familiarizado ao usar o RasterLink7.

Dica O símbolo “Dica” indica informações úteis para o usuário.

Informações de 
Referência.

Indica uma página de referência com informações relacionadas. Clique 
no texto para exibir a página.

Como obter este manual e manuais relacionados
As versões mais recentes deste guia e dos manuais relacionados estão disponíveis no

• Site oficial da Mimaki ( https://mimaki.com/download/software.html )



Introdução ..............................................6
Configuração do Sistema ........................ 6

Requisitos do Sistema ...........................7
Sistema Operacional para PCs 
Clientes com Windows ............................ 7
Sistema Operacional para PCs 
Clientes com Macintosh .......................... 7

Métodos de Impressão do PC cliente ....8
Impressão Usando uma Hot Folder ........ 8
Impressão com a Instalação de um 
Driver de Impressora ............................... 8
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1.1 Introdução
Obrigado por adquirir este produto Mimaki.
RasterLink7 é um software aplicativo usado para ler vários tipos de dados de imagem e enviá-los como dados 
de impressão para uma impressora a jato de tinta fabricada pela Mimaki Engineering.

Configuração do Sistema

RasterLinkPC

macOSWindows 8.1
Windows 10

Windows 8.1
Windows 10

PC Cliente

PC que cria dados de imagem.
Os dados são enviados para o PC do RasterLink.

PC no qual está instalado o RasterLink7.

Interface USB 2.0 ou interface Ethernet

Impressora Mimaki

Envia
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1.2 Requisitos do Sistema
O PC usado como cliente deve rodar um sistema operacional que atenda os requisitos abaixo.

No entanto, a conexão pode não ser possível dependendo do sistema operacional do PC no qual o RasterLink 
está instalado (referido como o “PC do RasterLink” daqui em diante), ou o PC cliente pode limitar as funções que 
podem ser conectadas. Consulte os detalhes na tabela abaixo.

Sistema Operacional para PCs Clientes com Windows
O RasterLink7 é compatível com impressoras a jato de tinta da MIMAKI ENGINEERING. 
Até 4 impressoras podem ser conectadas ao mesmo tempo.

Sistema 
Operacional

Microsoft® Windows 8.1® (versão de 32 bits/64 bits)

Microsoft® Windows 8.1® Pro (versão de 32 bits/64 bits)

Microsoft® Windows 8.1® Enterprise (versão de 32 bits/64 bits)

Microsoft Windows 10® Home (versão de 32 bits/64 bits)

Microsoft® Windows 10® Pro (versão de 32 bits/64 bits)

Microsoft® Windows 10® Enterprise (versão de 32 bits/64 bits)

Os métodos de impressão do PC e sistema operacional do RasterLink e do PC e sistema operacional cliente são 
os seguintes.

SO do PC do RasterLink6 Método de Impressão SO do PC Cliente
Windows 8.1/10*1

32 bits 64 bits
Windows 8.1/10*1 32 bits/64 

bits
Hot folder OK OK

32 bits/64 
bits

Driver de impressora OK OK

*1. A impressão não é possível utilizando uma conta de convidado no Windows 10.

Sistema Operacional para PCs Clientes com Macintosh
macOS 10.12 a 10.14 (Compatível apenas com conexão SMB)

Os métodos de impressão do PC e sistema operacional do RasterLink e do PC e sistema operacional cliente são 
os seguintes.

SO do PC do RasterLink6 Método de Impressão SO do PC Cliente
macOS 10.12 a 10.14

Windows 8.1 Hot folder OK

Driver de impressora OK

Windows 10*1 Hot folder OK

Driver de impressora OK
*1. A impressão não é possível utilizando uma conta de convidado no Windows 10.
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 AVISO

 ATENÇÃO

CUIDADO

• Não submeta o frasco de tinta a choques violentos ou vibração excessiva. Não tente reabastecer 
a tinta. A tinta vazada pode aderir à pele ou entrar em contato com os olhos ou a boca.

• Insira o chip de CI com o lado metálico voltado para cima. Inseri-lo do lado errado pode causar mal 
funcionamento da máquina ou danificar o chip.

Importante!

• Não encoste na alavanca de regulagem da altura.

• Não instale esta máquina em locais úmidos ou com risco de exposição a respingos de água. Caso 
contrário, há risco de falha, choque elétrico ou incêndio.

• Não desmonte o frasco de tinta. A tinta vazada pode aderir à pele ou entrar em contato com os 
olhos ou a boca.

• Evite armazenar este produto em locais acessíveis a crianças.

• Leia atentamente a ficha de informações de segurança (FISPQ) antes de utilizar o produto. 
https://mimaki.com/supply/sds/

• Preste muita atenção à ventilação e certifique-se de usar óculos de segurança, luvas e máscara 
ao manusear a tinta, líquido de manutenção, tinta residual ou outras soluções utilizadas com esta 
máquina. A tinta vazada pode aderir à pele ou entrar em contato com os olhos ou a boca.

1.3 Métodos de Impressão do PC cliente
Importante! • Lembre-se de definir a senha da conta do usuário usando o PC do RasterLink.

Caso contrário, não será possível se conectar a partir do PC cliente.

Impressão Usando uma Hot Folder
O RasterLink7 cria uma pasta para receber os dados de imagem, chamada "hot folder", no PC onde o programa 
está instalado.

Arraste e solte os dados de imagem do PC cliente para esta pasta para transferir os dados para o RasterLink7.

Impressão com a Instalação de um Driver de Impressora
Para imprimir conectando-se diretamente ao Adobe Illustrator, Adobe Photoshop ou aplicativo semelhante, use o 
driver de impressora criado pelo RasterLink7.

Especifique o driver de impressora criado pelo RasterLink7 da mesma forma que um driver de impressora normal.

Use um dos métodos abaixo para criar uma hot folder e um driver de impressora.
• Crie uma hot folder e um driver de impressora durante o registro da impressora, usando a 

função [Printer Management]. (Consulte o Guia de Instalação do RasterLink7)
• Use a função [Favorite] para criar uma hot folder e um driver de impressora.  “Criação de 

uma Hot Folder e um Driver de Impressão Após o Registro da Impressora” (P. 18)
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Capítulo 2 Configurações do PC do 
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2.1 Visão Geral das Configurações
Sobre o PC do RasterLink

O termo PC do RasterLink indica o PC que instala o RasterLink7 e o PC onde o software está instalado.

Fluxo de Configurações
O fluxo geral das configurações do PC do RasterLink é o seguinte.

1.  Especifique as configurações antes de instalar o RasterLink7.

 “Alteração do Nome do Host” (P. 11)

 “Configurações dos Grupos de Trabalho” (P. 13)

 “Configurações ao Conectar com uma Conta de Convidado” (P. 20)

2. Instale o RasterLink7.

Registro da impressora para instalação do RasterLink7 (Consulte o “Guia de Instalação do RasterLink7”).

3. Especifique as configurações depois de instalar o RasterLink7.

 “Configurações Compartilhadas e de Busca” (P. 16)

Alteração das configurações comuns do PC do RasterLink para conectar o PC cliente às pastas e impressoras 
do PC do RasterLink.
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2.2 Alteração do Nome do Host
Especifique o nome do host (nome do computador) para identificar o PC do RasterLink na rede.

Se houver vários mais de um PC com RasterLink na mesma rede, certifique-se de que não haja nomes de host 
duplicados.

Nessa explicação, o exemplo “RIP-PC” é definido como o nome do host.

1 No menu [Start], clique em [Settings]. 

2 Clique em [System].

3 À esquerda, clique em [About] e, em seguida, em [Rename this PC].
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4 Insira o nome em [Current PC name] e clique em [Next].

5 Quando a tela de confirmação for exibida, clique em [Restart Now].
• O PC é reiniciado.



Capítulo 2 Configurações do PC do RasterLink / Configurações dos Grupos de Trabalho

13

2

2

2

2

2

2

2

2.3 Configurações dos Grupos de Trabalho
Configure o PC do RasterLink para que ele possa se juntar ao grupo de trabalho chamado "WORKGROUP".

Se entrar em uma rede de domínio, consulte com os administradores de rede a rede que está sendo utilizada.

1 No menu [Start], clique em [Settings].

2 Clique em [System].

3 À esquerda, clique em [About], em seguida clique em [System info] à direita.
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 AVISO

 ATENÇÃO

CUIDADO

• Não submeta o frasco de tinta a choques violentos ou vibração excessiva. Não tente reabastecer 
a tinta. A tinta vazada pode aderir à pele ou entrar em contato com os olhos ou a boca.

• Insira o chip de CI com o lado metálico voltado para cima. Inseri-lo do lado errado pode causar mal 
funcionamento da máquina ou danificar o chip.

Importante!

• Não encoste na alavanca de regulagem da altura.

• Não instale esta máquina em locais úmidos ou com risco de exposição a respingos de água. Caso 
contrário, há risco de falha, choque elétrico ou incêndio.

• Não desmonte o frasco de tinta. A tinta vazada pode aderir à pele ou entrar em contato com os 
olhos ou a boca.

• Evite armazenar este produto em locais acessíveis a crianças.

• Leia atentamente a ficha de informações de segurança (FISPQ) antes de utilizar o produto. 
https://mimaki.com/supply/sds/

• Preste muita atenção à ventilação e certifique-se de usar óculos de segurança, luvas e máscara 
ao manusear a tinta, líquido de manutenção, tinta residual ou outras soluções utilizadas com esta 
máquina. A tinta vazada pode aderir à pele ou entrar em contato com os olhos ou a boca.

4  Clique em [Change settings].

5 Clique na guia [Computer Name], em seguida clique em [Change].

6 Mude para [WORKGROUP] e depois clique em [OK].

Importante! • Digite o nome do grupo de trabalho usando caracteres alfanuméricos de um byte.
• Insira os caracteres alfabéticos com letras maiúsculas.
• Não é necessário alterar o nome do computador em [Computer Name].
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7 Clique em [OK].

• Esta tela não é exibida quando o nome do grupo de trabalho não é alterado.

8 Quando a tela de confirmação for exibida, clique em [OK].
• Não reinicie o computador ainda.

9 Na tela [System Properties], clique em [OK].

10  Clique em [Restart Now].
• O PC é reiniciado.
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 AVISO

 ATENÇÃO

CUIDADO

• Não submeta o frasco de tinta a choques violentos ou vibração excessiva. Não tente reabastecer 
a tinta. A tinta vazada pode aderir à pele ou entrar em contato com os olhos ou a boca.

• Insira o chip de CI com o lado metálico voltado para cima. Inseri-lo do lado errado pode causar mal 
funcionamento da máquina ou danificar o chip.

Importante!

• Não encoste na alavanca de regulagem da altura.

• Não instale esta máquina em locais úmidos ou com risco de exposição a respingos de água. Caso 
contrário, há risco de falha, choque elétrico ou incêndio.

• Não desmonte o frasco de tinta. A tinta vazada pode aderir à pele ou entrar em contato com os 
olhos ou a boca.

• Evite armazenar este produto em locais acessíveis a crianças.

• Leia atentamente a ficha de informações de segurança (FISPQ) antes de utilizar o produto. 
https://mimaki.com/supply/sds/

• Preste muita atenção à ventilação e certifique-se de usar óculos de segurança, luvas e máscara 
ao manusear a tinta, líquido de manutenção, tinta residual ou outras soluções utilizadas com esta 
máquina. A tinta vazada pode aderir à pele ou entrar em contato com os olhos ou a boca.

2.4 Configurações Compartilhadas e de Busca
Especifique as configurações para que o PC do RasterLink possa ser acessado a partir do PC cliente conectado 
à rede.

Esta seção descreve como especificar as configurações para que o PC do RasterLink entre no grupo de trabalho 
denominado “WORKGROUP” e seja possível compartilhar e fazer buscas em uma rede privada.

Se entrar em uma rede de domínio, consulte com os administradores de rede a rede que está sendo utilizada.

1 No menu [Start], clique em [Settings].

2 Clique em [Network & Internet].

3 Clique em [Sharing Options].
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4 Selecione [Private] (Privada) ou [Guest or Pulbic] (Convidado ou Pública), de acordo com a configuração 
da rede.

• O campo [Domain] (Domínio) pode ser exibido.

• A opção [Private] deve ser marcada como o perfil atual. O compartilhamento é desativado em 
redes públicas.

5 Configure os seguintes itens:

(1) Selecione [Turn on network discovery].

• Se [Private] estiver definido, marque a caixa de seleção ao lado de [Turn on automatic setup of network 
connected devices].

(2) Selecione [Turn on file and printer sharing].
(3) Se [Private] estiver definido, selecione [Connect to other computer using user account and password]. (Para 

Windows 8.1)

6 Execute os seguintes procedimentos. (Para Windows 8.1)
(1) Abra [All Networks].
(2) Selecione [Turn off password protected sharing].
(3) Clique em [Save changes].
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2.5 Criação de uma Hot Folder e um Driver de 
Impressão Após o Registro da Impressora

Caso não tenha criado uma folder e um driver de impressora ao registrar a impressora ou criado um favorito, será 
possível criá-los mais tarde seguindo as etapas abaixo.

• Para os procedimentos de registro da impressora, consulte o “Guia de Referência do RasterLink7”.

1 Inicie o RasterLink7.

• Para criar a hot folder e o driver de impressora, inicie o RasterLink7 com privilégios de 
administrador.

2 Selecione o ícone [Favorite].

3 Selecione o favorito para o qual deseja criar uma hot folder e um driver de impressora na lista e, 
em seguida, clique no ícone [

Select the favorite for which you want to create a hot folder and printer driver from the list,
and then click on the [ ] icon.].

• A caixa de diálogo [Hot Folder] será exibida.
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4 Clique em [Create].

5 Clique em [Close].
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 AVISO

 ATENÇÃO

CUIDADO

• Não submeta o frasco de tinta a choques violentos ou vibração excessiva. Não tente reabastecer 
a tinta. A tinta vazada pode aderir à pele ou entrar em contato com os olhos ou a boca.

• Insira o chip de CI com o lado metálico voltado para cima. Inseri-lo do lado errado pode causar mal 
funcionamento da máquina ou danificar o chip.

Importante!

• Não encoste na alavanca de regulagem da altura.

• Não instale esta máquina em locais úmidos ou com risco de exposição a respingos de água. Caso 
contrário, há risco de falha, choque elétrico ou incêndio.

• Não desmonte o frasco de tinta. A tinta vazada pode aderir à pele ou entrar em contato com os 
olhos ou a boca.

• Evite armazenar este produto em locais acessíveis a crianças.

• Leia atentamente a ficha de informações de segurança (FISPQ) antes de utilizar o produto. 
https://mimaki.com/supply/sds/

• Preste muita atenção à ventilação e certifique-se de usar óculos de segurança, luvas e máscara 
ao manusear a tinta, líquido de manutenção, tinta residual ou outras soluções utilizadas com esta 
máquina. A tinta vazada pode aderir à pele ou entrar em contato com os olhos ou a boca.

2.6   Configurações ao Conectar com uma 
Conta de Convidado

Especifique as seguintes configurações no PC do RasterLink se quiser se conectar usando uma conta de 
convidado ao enviar dados de um PC cliente para o PC do RasterLink, sem fazer login em uma conta no PC do 
RasterLink.

As contas de convidado são habilitadas no Windows 8.1.

Importante! • As contas de convidado não podem ser usadas no Windows 10.
• Consulte o administrador do sistema ou da rede para obter detalhes.

1 Em [Control Panel], clique duas vezes em [User Accounts].

2 Clique em [Manage another account].
• Se a tela de controle de contas de usuário for exibida; clique em [Continue].

3  Clique em [Guest].
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4 Clique em [Turn On].

• A conta de convidado será habilitada.

Importante! • Selecione [Control Panel] - [Folder Options] - [View] - [Advanced...], e verifique se a caixa de 
seleção ao lado de [Use Sharing Wizard (Recommended)] está marcada.
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 AVISO

 ATENÇÃO

CUIDADO

• Não submeta o frasco de tinta a choques violentos ou vibração excessiva. Não tente reabastecer 
a tinta. A tinta vazada pode aderir à pele ou entrar em contato com os olhos ou a boca.

• Insira o chip de CI com o lado metálico voltado para cima. Inseri-lo do lado errado pode causar mal 
funcionamento da máquina ou danificar o chip.

Importante!

• Não encoste na alavanca de regulagem da altura.

• Não instale esta máquina em locais úmidos ou com risco de exposição a respingos de água. Caso 
contrário, há risco de falha, choque elétrico ou incêndio.

• Não desmonte o frasco de tinta. A tinta vazada pode aderir à pele ou entrar em contato com os 
olhos ou a boca.

• Evite armazenar este produto em locais acessíveis a crianças.

• Leia atentamente a ficha de informações de segurança (FISPQ) antes de utilizar o produto. 
https://mimaki.com/supply/sds/

• Preste muita atenção à ventilação e certifique-se de usar óculos de segurança, luvas e máscara 
ao manusear a tinta, líquido de manutenção, tinta residual ou outras soluções utilizadas com esta 
máquina. A tinta vazada pode aderir à pele ou entrar em contato com os olhos ou a boca.

3.1 Visão Geral das Configurações
O PC cliente pode rodar Windows 8.1 ou 10 ou Macintosh.

• Esta seção descreve o gerenciamento da impressora do RasterLink7 usando uma impressora 
CJV300Plus registrada. Se outra impressora foi registrada, altere o nome da impressora antes de 
especificar as configurações.

Configurações do PC 
Cliente 

Windows 8.1/10

Ethernet

Configurações do PC 
Cliente

macOS 10.12 a 10.14
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3.2 Para Windows
Configurações dos Grupos de Trabalho

Especifique as configurações para que o PC cliente possa entrar no grupo de trabalho especificado pelo PC do 
RasterLink.

Se entrar em uma rede de domínio, consulte com os administradores de rede a rede que está sendo utilizada.

A seguir é utilizado um exemplo com “WORKGROUP” como o nome do grupo de trabalho para explicar as 
configurações.

1 No menu [Start], clique em [Settings].

2 Clique em [System].

3 À esquerda, clique em [About], em seguida clique em [System info] à direita.
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4 Clique em [Change settings].

5 Clique na guia [Computer Name], em seguida clique em [Change].

6 Mude para [WORKGROUP] e depois clique em [OK].

Importante! • Insira o mesmo nome do grupo de trabalho definido no PC do RasterLink.
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Capítulo 3 Configurações do PC Cliente / Para Windows

7 Clique em [OK].

• Esta tela não é exibida quando o nome do grupo de trabalho não é alterado.

8 Quando a tela de confirmação for exibida, clique em [OK].
• Não reinicie o computador ainda.

9 Na tela [System Properties], clique em [OK].

10 Clique em [Restart Now].
• O PC é reiniciado.
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 AVISO

 ATENÇÃO

CUIDADO

• Não submeta o frasco de tinta a choques violentos ou vibração excessiva. Não tente reabastecer 
a tinta. A tinta vazada pode aderir à pele ou entrar em contato com os olhos ou a boca.

• Insira o chip de CI com o lado metálico voltado para cima. Inseri-lo do lado errado pode causar mal 
funcionamento da máquina ou danificar o chip.

Importante!

• Não encoste na alavanca de regulagem da altura.

• Não instale esta máquina em locais úmidos ou com risco de exposição a respingos de água. Caso 
contrário, há risco de falha, choque elétrico ou incêndio.

• Não desmonte o frasco de tinta. A tinta vazada pode aderir à pele ou entrar em contato com os 
olhos ou a boca.

• Evite armazenar este produto em locais acessíveis a crianças.

• Leia atentamente a ficha de informações de segurança (FISPQ) antes de utilizar o produto. 
https://mimaki.com/supply/sds/

• Preste muita atenção à ventilação e certifique-se de usar óculos de segurança, luvas e máscara 
ao manusear a tinta, líquido de manutenção, tinta residual ou outras soluções utilizadas com esta 
máquina. A tinta vazada pode aderir à pele ou entrar em contato com os olhos ou a boca.

Configurações Compartilhadas e de Busca
Entre com o PC cliente no grupo de trabalho e especifique as configurações para compartilhar e fazer buscas 
em uma rede privada.  
Se entrar em uma rede de domínio, consulte com os administradores de rede a rede que está sendo utilizada.

1 No menu [Start], clique em [Settings].

2 Clique em [Network & Internet].

3 Clique em [Sharing Options].
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Capítulo 3 Configurações do PC Cliente / Para Windows

4 Selecione [Private] (Privada) ou [Guest or Pulbic] (Convidado ou Pública), de acordo com a 
configuração da rede.
• O campo [Domain] (Domínio) pode ser exibido.

• Se houver um administrador de rede presente, verifique qual configuração deve ser usada.

5 Selecione [Turn on network discovery].



30

Capítulo 3 Configurações do PC Cliente / Para Windows

 AVISO

 ATENÇÃO

CUIDADO

• Não submeta o frasco de tinta a choques violentos ou vibração excessiva. Não tente reabastecer 
a tinta. A tinta vazada pode aderir à pele ou entrar em contato com os olhos ou a boca.

• Insira o chip de CI com o lado metálico voltado para cima. Inseri-lo do lado errado pode causar mal 
funcionamento da máquina ou danificar o chip.

Importante!

• Não encoste na alavanca de regulagem da altura.

• Não instale esta máquina em locais úmidos ou com risco de exposição a respingos de água. Caso 
contrário, há risco de falha, choque elétrico ou incêndio.

• Não desmonte o frasco de tinta. A tinta vazada pode aderir à pele ou entrar em contato com os 
olhos ou a boca.

• Evite armazenar este produto em locais acessíveis a crianças.

• Leia atentamente a ficha de informações de segurança (FISPQ) antes de utilizar o produto. 
https://mimaki.com/supply/sds/

• Preste muita atenção à ventilação e certifique-se de usar óculos de segurança, luvas e máscara 
ao manusear a tinta, líquido de manutenção, tinta residual ou outras soluções utilizadas com esta 
máquina. A tinta vazada pode aderir à pele ou entrar em contato com os olhos ou a boca.

Instalação do Driver de Impressora
Esta seção descreve como instalar um driver de impressora.

1 No menu [Start], clique em [Settings].

2 Clique em [Devices].

3 À esquerda, clique em [Printers & scanners].

4 Clique em [Add a printer or scanner].
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Capítulo 3 Configurações do PC Cliente / Para Windows

5 Selecione a impressora do PC do RasterLink que deseja compartilhar, em seguida clique em 
[Add device].

Importante! • Se a impressora não aparecer na lista, clique em [The printer that I want isn’t listed], em 
seguida siga as instruções em  “Adicionar uma Impressora” (P. 34) para adicionar a 
impressora corretamente.

6 Clique em [Install].

7 Clique [Next].
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8 Clique [Finish].
• A impressora está registrada.

9 Clique na impressora adicionada na etapa 8.

10 Clique em [Manage].

11 Clique em [Printer properties].
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Capítulo 3 Configurações do PC Cliente / Para Windows

12 Clique em [Preferences].

13 Clique em [Advanced].

14 Para [TrueType Font], selecione [Download as Softfont].

15 Clique em [OK].
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Adicionar uma Impressora
Se a impressora não aparecer na lista, siga as etapas abaixo para adicionar a impressora.

1 Clique em [The printer that I want isn’t listed].

2 Selecione [Select a shared printer by name] e clique em [Browse].

3 Especifique o PC do RasterLink.
• A impressora compartilhada é exibida.
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Capítulo 3 Configurações do PC Cliente / Para Windows

4 Selecione a impressora compartilhada e clique em [Select].

• “\\<nome do PC do RasterLink>\<nome da impressora compartilhada>” é exibido no campo [Select 
a shared printer by name].

5 Clique [Next].
• A instalação de impressora do Windows é iniciada.

6 Se a arquitetura do PC cliente for diferente da do PC do RasterLink, a seguinte caixa de diálogo 
será exibida. Clique em [OK].

7 Clique em [Browse].
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8 Selecione “mkr7mi01” na pasta “ppd7” do PC do RasterLink.

9 Clique em [Open].
• O caminho aparece em [Copy files from].

10 Clique em [OK]. 

11 Clique em [Install].

12 Clique [Next].
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Capítulo 3 Configurações do PC Cliente / Para Windows

13 Clique [Finish].
• A impressora está registrada.

14 Clique na impressora adicionada na etapa 13.

15 Clique em [Manage].

16 Clique em [Printer properties].
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17 Clique em [Preferences].

18 Clique em [Advanced].

19  Para [TrueType Font], selecione [Download as Softfont].

20 Clique em [OK].
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3.3 Para Macintosh
A seguir está descrito um exemplo com Mac OS X 10.14 para descrever as configurações. Os procedimentos são 
os mesmos para outros sistemas operacionais, a menos onde especificado em contrário.

Configurações dos Grupos de Trabalho
Especifique as configurações para que o PC cliente possa entrar no grupo de trabalho especificado pelo PC do 
RasterLink.

Se entrar em uma rede de domínio, consulte com os administradores de rede a rede que está sendo utilizada.

 A seguir é utilizado um exemplo com “WORKGROUP” como o nome do grupo de trabalho para explicar as 
configurações.

Especifique o nome do grupo de trabalho como “WORKGROUP” também no PC do RasterLink.

1 Na janela [System Preferences], clique em [Network].

2 Selecione a rede conectada e clique em [Advanced...].
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 AVISO

 ATENÇÃO

CUIDADO

• Não submeta o frasco de tinta a choques violentos ou vibração excessiva. Não tente reabastecer 
a tinta. A tinta vazada pode aderir à pele ou entrar em contato com os olhos ou a boca.

• Insira o chip de CI com o lado metálico voltado para cima. Inseri-lo do lado errado pode causar mal 
funcionamento da máquina ou danificar o chip.

Importante!

• Não encoste na alavanca de regulagem da altura.

• Não instale esta máquina em locais úmidos ou com risco de exposição a respingos de água. Caso 
contrário, há risco de falha, choque elétrico ou incêndio.

• Não desmonte o frasco de tinta. A tinta vazada pode aderir à pele ou entrar em contato com os 
olhos ou a boca.

• Evite armazenar este produto em locais acessíveis a crianças.

• Leia atentamente a ficha de informações de segurança (FISPQ) antes de utilizar o produto. 
https://mimaki.com/supply/sds/

• Preste muita atenção à ventilação e certifique-se de usar óculos de segurança, luvas e máscara 
ao manusear a tinta, líquido de manutenção, tinta residual ou outras soluções utilizadas com esta 
máquina. A tinta vazada pode aderir à pele ou entrar em contato com os olhos ou a boca.

3 Selecione a guia [WINS], insira o mesmo nome de grupo que em [Workgroup] no PC do RasterLink 
(“WORKGROUP” neste exemplo), e então clique em [OK].
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Configurações de Hot Folder Usando o Finder
Selecione um usuário de arquivo usando o Finder para acessar as hot folders do RasterLink7 a partir de um PC 
cliente com Macintosh.

1 Em [Finder], selecione [Go] - [Connect to Server...].

2 Insira o seguinte endereço para o endereço do servidor e clique em [Connect].
• “Nome do host de smb://RasterLink7” 

ou

• “Endereço IP de smb://RasterLink7”

 “Verificação do Nome do Host e do Endereço IP Definidos” (P. 49)

3 Insira o nome [Name] e a senha [Password] de um usuário já registrado no PC do RasterLink e 
clique em [Connect].

Importante! • Se conectar usando uma conta de convidado, selecione [Guest] em [Connect as].
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 AVISO

 ATENÇÃO

CUIDADO

• Não submeta o frasco de tinta a choques violentos ou vibração excessiva. Não tente reabastecer 
a tinta. A tinta vazada pode aderir à pele ou entrar em contato com os olhos ou a boca.

• Insira o chip de CI com o lado metálico voltado para cima. Inseri-lo do lado errado pode causar mal 
funcionamento da máquina ou danificar o chip.

Importante!

• Não encoste na alavanca de regulagem da altura.

• Não instale esta máquina em locais úmidos ou com risco de exposição a respingos de água. Caso 
contrário, há risco de falha, choque elétrico ou incêndio.

• Não desmonte o frasco de tinta. A tinta vazada pode aderir à pele ou entrar em contato com os 
olhos ou a boca.

• Evite armazenar este produto em locais acessíveis a crianças.

• Leia atentamente a ficha de informações de segurança (FISPQ) antes de utilizar o produto. 
https://mimaki.com/supply/sds/

• Preste muita atenção à ventilação e certifique-se de usar óculos de segurança, luvas e máscara 
ao manusear a tinta, líquido de manutenção, tinta residual ou outras soluções utilizadas com esta 
máquina. A tinta vazada pode aderir à pele ou entrar em contato com os olhos ou a boca.

4 Selecione a hot folder e a pasta PPD7 em uso e clique em [OK].

• A hot folder e a pasta PPD7 são configuradas para permitir o acesso a partir de um PC cliente com Macintosh.
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Configurações da Impressora

1 Na janela [System Preferences], selecione [Printers & Scanners].

2 Clique em [+].

3 Nos ícones na parte superior da tela, selecione [Windows], em seguida [rip-pc].

Importante! • Caso não encontre o PC do RasterLink nesta tela, consulte  “Adicionar uma Impressora 
Manualmente” (P. 46) e adicione a impressora.
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4 Insira o nome [Name] e a senha [Password] de um usuário já registrado no PC do RasterLink e 
clique em [Connect].

Importante! • Se conectar usando uma conta de convidado, selecione [Guest] em [Connect as].

5 Selecione a impressora a ser usada, e selecione [Other] em [Use].

6 Na pasta PPD7 montada, selecione “MKR71001.gz” e clique em [Open].
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7 Verifique se [MimakiInkjetPrinter(for macOS)] é exibido, e então clique em [Add].

• A impressora adicionada é exibida na lista da janela [Printers & Scanners].

8 Repita as etapas de 2 a 7 para adicionar mais impressoras, conforme necessário.
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Adicionar uma Impressora Manualmente
Caso não encontre o PC doRasterLink na lista do navegador, execute a instalação manual de acordo com os 
procedimentos a seguir.

1 Na barra de ferramentas da janela [Add Printer], selecione o ícone [ If there is no [ ] icon (advanced settings) in the toolbar, add one according to the following ] (configurações 
avançadas).

• Se não houver o ícone [If there is no [ ] icon (advanced settings) in the toolbar, add one according to the following] (configurações avançadas) na barra de ferramentas, adicione de acordo 
com os procedimentos a seguir.

(1) Mantenha a tecla [Control] pressionada enquanto clica na barra de ferramentas e, em seguida, 
selecione [Customize tool bar] no menu pop-up exibido.

(2) Arraste o ícone [If there is no [ ] icon (advanced settings) in the toolbar, add one according to the following] (configurações avançadas) para a barra de ferramentas.

(3) Clique [Finish].
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2 Em [Type], selecione [Windows printer via spools].

3 Insira o seguinte endereço no [URL] e o nome da impressora exibido no Mac OC em [Name].
• “Nome do host/Impressora compartilhada em smb://RasterLink7”

ou
• “Endereço IP/Impressora compartilhada em smb://RasterLink7”

  “Verificação do Nome do Host e do Endereço IP Definidos” (P. 49)

4 Selecione [Other] em [Use].
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5 Na pasta PPD7 montada, selecione “MKR71001.gz” e clique em [Open].

6 Verifique se [MimakiInkjetPrinter(for macOS)] é exibido, e então clique em [Add].

• A impressora adicionada é exibida na lista da janela [Printers & Scanners].
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3.4 Verificação do Nome do Host e do 
Endereço IP Definidos

O nome do host e o endereço IP do PC do RasterLink são necessários para acessar o RasterLink7. O nome do 
host e o endereço IP podem ser verificados com os procedimentos a seguir.

1 No menu [Start], selecione [Windows System] - [Command Prompt].

2 Insira a seguinte sequência de caracteres e pressione [Enter].
• ipconfig/all

• [Host Name] e [IP Address] são exibidos.

• Quando terminar, clique em [X].
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