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O manual mais atualizado encontra-se disponível no site oficial.
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Manutenção
A máquina deve ser limpa periodicamente dependendo da frequência de uso para manter a precisão e 
garantir o uso a longo prazo.
Leia as precauções de manutenção cuidadosamente antes de realizar a manutenção deste produto.
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1. Conectando-se a uma Rede Local

1. Conectando-se a uma Rede Local
Conecte o PC de controle e o PC rodando um RIP a uma rede local ou com um cabo LAN para salvar os 
dados do RIP do PC rodando um RIP. Tome as seguintes precauções para conectar o cabo LAN: 
Insira o cabo LAN até ouvir um clique.

 ● Sobre a configuração de rede do PC rodando um RIP e desta máquina

1 Existem dois tipos de conexões entre o PC rodando um RIP e esta máquina.
(1) Conexão usando o cabo LAN(1) Connection using the LAN cable

(2) Conexão através da rede local(2) Connection via the local network

2 Os seguintes dispositivos de conexão são usados para conexão de rede.

Dispositivo Necessário Recomendado
Porta LAN do PC rodando um RIP 1 Gbps ou superior 10 Gbps

Cabo LAN CAT6A ou superior CAT6A ou superior

Hub de Comutação 1 Gbps ou superior 10 Gbps

 ● Precauções com a conexão LAN
• Utilize cabo LAN Categoria 6A ou superior.
• Use um PC rodando RIP compatível com 10GBASE-T ou um hub de comutação. Pode levar mais 

tempo para transferir os dados do RIP (tarefas) usando componentes abaixo do padrão.
• Configure o PC de controle e o PC rodando um RIP para transferir dados de impressão na mesma 

rede. Conexões via roteador ou Wi-Fi não são possíveis.

PC do RIP Impressora (PC de controle)

Conexão LAN

PC do RIP

Internet

Rede local

Hub de comutação

Conexão LAN
 Conexão LAN

 

Impressora (PC de controle)
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1. Conectando-se a uma Rede Local

 ● Método 1 para verificar a conexão LAN do PC de controle

1 Verifique os indicadores do conector LAN embaixo na parte de trás do PC de controle.
• Os indicadores do conector LAN acendem quando o sistema está conectado.
• Se os indicadores não estiverem acesos, insira o cabo LAN até que ele seja encaixado 

corretamente.

LED Status Descrição

SPEED
Verde Conectado via 10GBASE-T

Amarelo Conectado por uma conexão diferente de 10GBASE-T

LINK/ACT
Luz verde 

intermitente Os dados estão sendo enviados e recebidos.

Verde Sem tráfego de rede.

• Não desconecte o cabo durante uma transferência de dados.

• Certifique-se de confirmar se o indicador do conector LAN está aceso antes de realizar as 
configurações subsequentes.

 ● Método 2 para verificar a conexão LAN do PC de controle

1 Em MENU no painel de toque, toque em [SETTING 2] > [System setting] > [Network setting].
• Uma caixa de diálogo será exibida.

[LINK/ACT] [SPEED]
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1. Conectando-se a uma Rede Local

2 Verifique o campo [Current settings].
• Se a conexão LAN foi estabelecida com sucesso, o endereço será exibido.

3 Toque no [X] no canto superior direito para fechar a caixa de diálogo.
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2. Configuração do PC do RIP

2. Configuração do PC do RIP

Configuração das configurações de compartilhamento e descoberta 
de rede

1 No PC rodando um RIP, abra o menu Iniciar do Windows e clique em [Settings].
• A janela [Settings] será exibida.

2 Selecione [Network & Internet].

3 Na seção “Change your network settings”, selecione [Sharing options].
• A seguinte janela será exibida.
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2. Configuração do PC do RIP

4 Selecione [Private], [Guest or Public] ou [Domain], dependendo da configuração da rede.

Em caso de problemas, verifique com o administrador da rede quais configurações precisam ser alteradas.

5 Selecione [Turn on network discovery] e clique em [Save changes]..

6 Reinicie o PC rodando um RIP para aplicar as configurações.

Configuração de uma conexão Ethernet

1 No PC rodando um RIP, abra o menu Iniciar do Windows e clique em [Settings].
• A janela [Settings] será exibida.
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2. Configuração do PC do RIP

2 Selecione [Network & Internet].

3 Na seção “Change your network settings”, selecione [Change adapter options].
• A seguinte janela será exibida.

4 Clique com o botão direito do mouse no ícone [Ethernet] e, em seguida, clique em [Properties].
• Se houver vários ícones [Ethernet], abra e selecione as propriedades da porta que deseja usar.
• O nome pode variar dependendo do PC.
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2. Configuração do PC do RIP

5 Na aba Networking, selecione o item de conexão [Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)] e 
clique em [Properties].

6 Defina as configurações de rede.
• Defina as configurações de rede do PC rodando um RIP de acordo com as configurações de rede 

do PC de controle.
• Para obter mais informações sobre as configurações de rede do PC de controle e do PC rodando 

um RIP, entre em contato com o administrador da rede.

7 Reinicie o PC rodando um RIP para aplicar as configurações.

8 Confirme se a conexão foi estabelecida.
• Primeiro, conecte o PC rodando um RIP e o PC de controle por meio de um cabo LAN.

• Consulte o seguinte para obter mais informações sobre a conexão do cabo LAN.Please refer to the following for more details regarding LAN cable connection.
  “Conectando-se a uma Rede Local"(P. 4)
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2. Configuração do PC do RIP

9 Abra o Explorer no PC rodando um RIP e digite [\\número de série da impressora] na barra de 
endereço.
• Em MENU no painel de toque, toque em [SYSTEM] > [System information] para exibir o número 

de série da impressora na tela do navegador à direita.
• Se duas pastas, HotFolder e SharedJob, forem exibidas, a configuração estará concluída.
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3. Importação de Tarefas no MPC por meio de Pastas Compartilhadas

3. Importação de Tarefas no MPC por meio 
de Pastas Compartilhadas
Siga estas etapas para importar os dados do RIP (tarefas) para o PC de controle usando uma rede local: 

Please refer to the following for more details regarding LAN cable connection.
  

“Conectando-se a uma Rede Local"(P. 4)

LAN connection

: SharedJob

: HotFolder

Printer (control PC)RIP PC

• Estão disponíveis dois tipos de pastas compartilhadas para impressoras. Elas podem ser usadas para 
diferentes propósitos.

Item Descrição
SharedJob • As tarefas são importadas para a impressora e exibidas na lista de tarefas do MPC.

• Para imprimir, basta selecionar uma tarefa na lista de tarefas.

HotFolder As tarefas são importadas para a impressora e impressas imediatamente.
1. Quando o modo de impressão contínua está ativado: A impressão é iniciada 

imediatamente.
2. Quando o modo de impressão contínua está desativado: A tarefa é adicionada à fila. 

Ative o modo de impressão contínua para iniciar a impressão.
3. Se outra tarefa estiver sendo impressa no momento: A tarefa é adicionada à fila. 

Assim que a tarefa atual terminar de ser impressa, a tarefa na fila será iniciada 
automaticamente. Observe que quando o modo de operação automática ou o modo de 
mudança de tarefa estão ativados, o modo de impressão contínua será desativado e a 
impressão será interrompida assim que a impressão em andamento terminar.

Exportação de tarefas para uma pasta compartilhada
Os dados do RIP (tarefas) podem ser enviados diretamente e importados para uma pasta compartilhada 
desta máquina.

Conexão LAN

PC do RIP Impressora (PC de controle)

: SharedJob

: HotFolder
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3. Importação de Tarefas no MPC por meio de Pastas Compartilhadas

1 Especifique uma pasta compartilhada em [Select output folder] na tela de status do RasterLink 
de acordo com o uso pretendido.

• Para imprimir a partir de [JOB LIST] no painel de toque após a exportação de uma tarefa
-> Selecione SharedJob. (ex: [\\*******\SharedJob])

• Para iniciar a impressão automaticamente após a exportação de uma tarefa
-> Selecione HotFolder. (ex: [\\*******\HotFolder])

• Altere “********” para o número de série da impressora.
• Em MENU no painel de toque, toque em [SYSTEM] > [System information] para exibir o número de 

série na tela do navegador à direita.

2 Selecione [Print and RIP] no RasterLink.
• Se o destino de exportação estiver definido como SharedJob:

-> A tarefa do RIP é adicionada à lista de tarefas.

• Se o destino de exportação estiver definido como HotFolder:
-> “Receiving Job” é exibido no canto inferior esquerdo da tela do MPC durante a exportação da 
tarefa.

3 Dependendo da pasta compartilhada selecionada, as seguintes ações são executadas.
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3. Importação de Tarefas no MPC por meio de Pastas Compartilhadas

 ● Ao usar SharedJob

1 Em MENU no painel de toque, toque em [PRINT] > [JOB LIST] > [SharedJob].
• Caso já tenha aberto a pasta [SharedJob], toque no botão atualizar.
• As tarefas salvas são exibidas.

• Para imprimir, selecione uma tarefa na lista de tarefas e comece a imprimir.

 ● Ao usar HotFolder

1 Quando uma tarefa é enviada para HotFolder e o carregamento de dados é concluído, a 
impressão é iniciada imediatamente.
• As tarefas carregadas com sucesso são armazenadas em [HotFolder].

• Até 100 tarefas podem ser armazenadas em HotFolder por padrão. Se o número de tarefas 
armazenadas em HotFolder exceder o valor definido, as tarefas serão excluídas na ordem com a 
operação de impressão mais antiga primeiro. O número de tarefas armazenadas pode ser alterado 
em [System setting] > [HotFolder setting] no Menu Setting 2.

2 Dependendo da configuração [QUICK MENU] > [Continuous print], a seguinte operação 
ocorrerá.
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3. Importação de Tarefas no MPC por meio de Pastas Compartilhadas

(1) Quando o modo de impressão contínua está ativado
• A impressão é iniciada imediatamente.

(2) Quando o modo de impressão contínua está desativado
• A tarefa é adicionada à fila. Ative o modo de impressão contínua para iniciar a 

impressão.
(3) Se outra tarefa estiver sendo impressa no momento

• A tarefa é adicionada à fila. Assim que a tarefa atual terminar de ser impressa, 
a tarefa na fila será iniciada automaticamente. Observe que quando o modo de 
operação automática ou o modo de mudança de tarefa estão ativados, o modo de 
impressão contínua será desativado e a impressão será interrompida assim que a 
impressão em andamento terminar.

Copiando tarefas para uma pasta compartilhada a qualquer momento
As tarefas podem ser criadas com antecedência no PC rodando um RIP e copiadas para a pasta 
compartilhada a qualquer momento para importação para o MPC.

1 Criar uma tarefa no PC rodando um RIP antecipadamente.

2 Copie a tarefa criada no PC rodando um RIP para a pasta compartilhada (SharedJob ou 
HotFolder) a ser usada.
• Digite [\\********] na barra de endereços do Explorer para abrir a pasta compartilhada desta 

máquina.

• Altere “********” para o número de série da impressora.
• Em MENU no painel de toque, toque em [SYSTEM] > [System information] para exibir o número de 

série na tela do navegador à direita. 
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