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Sobre o SmartSolutions

O que é o SmartSolutions?
SmartSolutions é um conjunto de soluções que você pode criar, personalizar e fazer download do site do SmartSolutions
na Internet (http://smartsolutions.lexmark.com) para sua impressora. Ele permite criar soluções personalizadas com
apenas um toque para simplificar as tarefas de cópia, digitalização e impressão repetitivas. O SmartSolutions também
permite exibir RSS feeds, o Google Agenda e álbuns de fotografias on-line no painel de controle da impressora.

Para acessar uma solução que você criou ou personalizou, toque em SmartSolutions no painel de controle da impressora
e depois selecione o ícone ou o nome da solução.

Algumas das soluções que podem estar disponíveis são listadas a seguir. Verifique o site do SmartSolutions para obter
uma lista atualizada.

Soluções pré-carregadas

Clique com a tecla Para

Cópia do cartão de ID Copiar os dois lados de um cartão de ID em uma única página.

Reimpressão de fotografia Criar reimpressões de fotografias.

Mais informações Saiba mais sobre o SmartSolutions e sobre como você pode criar e fazer download de suas
próprias soluções personalizadas.

Personalizar soluções

Solução Descrição

Localizador de cartuchos Exibe informações sobre as lojas locais onde você pode adquirir cartuchos, com opções
para imprimir ou enviar por e-mail informações sobre o cartucho e o revendedor, além
de imprimir um mapa do local do revendedor.

Copiar Copia documentos ou fotografias usando definições de cópia predefinidas.

Cópia ecológica Copia documentos ou fotografias usando definições que exercem um impacto positivo
no meio ambiente.

Google Agenda* Exibe o seu Google Agenda com uma opção para imprimir a agenda diária ou detalhes
do evento.

Visualizador de fotografias*

Visualizador Photobucket*

Visualizador de fotografias Picasa*

Exibe fotografias de sites da Internet, como o Photobucket e o Picasa, com opções para
imprimir ou enviar um e-mail com um link para a fotografia selecionada.

Imprimir um arquivo

(somente Windows)

Use a impressora para imprimir arquivos de documentos do computador ou de dispo-
sitivos de armazenamento externo que foram previamente selecionados no Centro de
Soluções.

Manchetes de RSS* Exibe manchetes de notícias e resumos de artigos, além de outros RSS feeds (por
exemplo, sobre o clima, palavra do dia, trívia, poesia etc), com opções de enviar por e-
mail artigos completos ou exibi-los em um computador.

* Você pode selecionar uma ou mais soluções como protetor de tela da impressora.

Sobre o SmartSolutions
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Solução Descrição

Digitalizar para enviar por e-mail Envia por email documentos digitalizados diretamente da impressora usando nomes
ou contatos predefinidos no catálogo de endereços.

Digitalizar para fax Envia por fax documentos diretamente da impressora usando nomes ou contatos
predefinidos no catálogo de endereços.

Digitalizar para arquivo Digitaliza e salva arquivos para um computador selecionado previamente usando
definições predefinidas.

* Você pode selecionar uma ou mais soluções como protetor de tela da impressora.

Exemplos:
• Se você é proprietário de um negócio ou supervisor e geralmente imprime uma programação de trabalho, crie uma

solução Imprimir um arquivo. Especifique o local de seu arquivo de programação e, em seguida, nomeie a solução
Imprimir programação. Na próxima vez que você precisar imprimir uma cópia da programação atual, basta
selecionar Imprimir programação no menu do SmartSolutions no painel de controle da impressora. A impressora
automaticamente localizará e imprimirá o arquivo.

• Se você freqüentemente digitaliza e envia por fax um documento para seu advogado usando as mesmas definições,
você pode criar uma solução Digitalizar para fax e nomeá-la Fax para advogado. Na próxima vez que você quiser
enviar o documento por fax, basta carregar o documento e selecionar a nova solução (Fax para advogado) no menu
do SmartSolutions no painel de controle da impressora. A impressora automaticamente aplicará as definições
escolhidas, selecionará seu advogado como destinatário e enviará o fax.

Nota: é necessário adicionar a impressora ao Centro de Soluções antes de começar a criar ou personalizar soluções.

Requisitos de sistema recomendados
Para que o SmartSolutions funcione adequadamente, seu computador deve ter uma conexão com a Internet de alta
velocidade, além do seguinte:

Sistema operacional Navegador Java Virtual Machine Adobe Flash Player

Windows

Windows 7
Internet Explorer 8 (32 bits)

Java 5 ou posterior Adobe Flash Player 9.2 ou posterior

Firefox 3.5 ou superior

Windows Vista (SP1)

Internet Explorer 8

Internet Explorer 7 (32 bits)

Firefox 3.5 ou superior

Windows XP (SP3)

Internet Explorer 8

Internet Explorer 7 (32 bits)

Internet Explorer 6

Firefox 3.5 ou superior

Windows 2000 Internet Explorer 6

Macintosh

Sobre o SmartSolutions
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Sistema operacional Navegador Java Virtual Machine Adobe Flash Player

Mac OS X versão 10.6

Safari 4 ou posterior Java 5 ou posterior Adobe Flash Player 10 ou posteriorMac OS X versão 10.5

Mac OS X versão 10.4

Linux

Ubuntu 

Firefox 3.5 Java 5 ou posterior Adobe Flash Player 10 ou posteriorOpenSUSE 

Fedora 

Para obter as atualizações mais recentes recomendadas para o sistema operacional, visite o site
http://smartsolutions.lexmark.com na Internet.

Requisitos para imprimir um arquivo
Seu computador deve ter um sistema operacional Windows.
O driver da impressora deve estar instalado com uma conexão de impressora de rede.
A impressora deve estar na mesma sub-rede que o computador.

Requisitos para digitalizar um arquivo
O driver da impressora deve estar instalado com uma conexão de impressora de rede.
A impressora deve estar na mesma sub-rede que o computador.

Requisitos para iniciar um navegador na impressora
O driver da impressora deve estar instalado com uma conexão de impressora de rede.

Downloads de software
Visite estes sites para fazer download de versões compatíveis dos navegadores ou aplicativos de software suportados:

• Internet Explorer: http://www.microsoft.com/windows/internet-explorer/

• Safari: http://www.apple.com/safari/

• Firefox: http://www.mozilla.com/firefox/

• Java: http://www.java.com/download/

• Adobe Flash Player: http://www.adobe.com/products/flashplayer/

Sobre o SmartSolutions
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Aprendendo sobre o Centro de Soluções

Aprendendo sobre o Centro de Soluções
1 2

3
4

Clique com a tecla Para

1 Biblioteca de soluções Selecione uma solução a ser criada e adicionada à sua impressora.

2 Espaço de trabalho • Exibir, editar e excluir as soluções que você criou.

• Alterar a ordem na qual as soluções são exibidas no painel de controle da impressora.

• Personalizar as definições da proteção de tela da impressora.

3 Salvar e sincronizar Salvar as soluções que você criou e enviá-las para a impressora.

4 Impressoras Adicionar, renomear, substituir ou remover uma impressora do Centro de Soluções.

Para atualizar a área de trabalho, clique com o botão direito do mouse no nome da impressora e clique em Atualizar
área de trabalho.

Para especificar o intervalo de pesquisa para a impressora verificar se há atualizações SmartSolutions, clique com o
botão direito do mouse no nome da impressora e, em seguida, clique em Avançado.

Usando a Biblioteca de soluções
A Biblioteca de soluções contém os diferentes SmartSolutions que você pode personalizar e adicionar à impressora.

Para adicionar uma solução à impressora, siga um dos seguintes procedimentos:

• Arraste o ícone da Biblioteca de soluções para o espaço de trabalho.

• Clique duas vezes no ícone.
Para exibir mais soluções, clique nas setas para cima e para baixo.

Sobre o SmartSolutions
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Notas:

• Se houver várias impressora na sua conta do SmartSolutions, a solução será adicionada à impressora selecionada.

• É possível adicionar até 75 soluções a uma impressora.

Para obter mais informações sobre como criar e personalizar soluções, clique em ? na caixa de diálogo da solução.

Usando seu espaço de trabalho
O seu espaço de trabalho contém as diferentes soluções que você personalizou para cada impressora. No espaço de
trabalho você pode:

• Exibir, editar e excluir soluções.
Para editar uma solução, clique duas vezes na solução específica.
Para excluir uma solução, clique e arraste a solução específica para o ícone de lixeira.

Para alterar o layout do seu espaço de trabalho, clique nas diferente exibições de páginas .

Para navegar entre as páginas de soluções, clique nos números das páginas .
Para obter mais informações sobre como editar sua solução, clique em ? na caixa de diálogo da solução.

• Alterar a ordem na qual as soluções são exibidas no painel de controle da impressora.
Clique e arraste o ícone de solução para onde você deseja movê-la no espaço de trabalho.

• Personalizar as definições da proteção de tela da impressora.
Clique em Proteção de tela, e, em seguida, selecione a solução que deseja utilizar como protetor de tela da
impressora.

• Salvar as soluções que você criou e enviá-las para a impressora.
Clique em Salvar e sincronizar

Nota: O sistema te desconectará automaticamente depois de 2 horas inativo e não salvará automaticamente
as alterações. Para garantir que as soluções sejam salvas, clique em Salvar e sincronizar depois da
personalização.

Sobre o SmartSolutions
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Preparação inicial

Iniciando o site do SmartSolutions na Internet
Antes de começar, verifique se:

• A impressora e o computador estão conectados cada um à Internet através de uma conexão Ethernet ou sem fio.

• A impressora está ligada, e na tela Bem-vindo.

Usando o software da impressora
Nota: verifique se o software da impressora está instalado.

1 Abra a pasta de programas da impressora:

Para usuários do Windows
a Clique em  ou Iniciar.

b Clique em Todos os Programas ou Programas e então selecione a pasta de programas da impressora na lista.

Para usuários do Macintosh
Na Área de trabalho de localização, clique duas vezes na pasta do programa da impressora.

2 Clique em Visitar o SmartSolutions da Lexmark.

Usando um navegador da Web
1 Abra um navegador da Web.

2 Digite http://smartsolutions.lexmark.com na barra de endereço e pressione Enter.

Para facilitar o acesso posterior ao SmartSolutions, você poderá marcar o site ou criar um atalho na área de trabalho.

Criando uma conta para usar o Centro de Soluções
A criação de uma conta do SmartSolutions permite salvar soluções personalizadas e enviá-las para a impressora.

1 Inicie o site do SmartSolutions na Internet em seu computador.

2 Clique em Criar uma conta.

3 Preencha os campos necessários.

4 Clique em Continuar e, em seguida, siga as instruções exibidas na tela do computador.

Nota: você precisará do seu endereço de e-mail e senha toda vez que fizer login no SmartSolutions.

Preparação inicial
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Adicionando uma impressora
1 Inicie o site do SmartSolutions na Internet em seu computador.

2 Fazer login ao SmartSolutions.

Nota: Se esta for a primeira vez que você faz login no site do SmartSolutions na Internet, será solicitado a criar
uma conta.

3 Clique na guia Centro de Soluções.

4 Na parte inferior da tela, clique em Adicionar impressora.

5 Siga as instruções para adicionar a impressora.

Notas:

• Verifique se definiu a data e a hora corretamente na impressora. A impressora deve ser definida com a data e a
hora atuais para que o Assistente Adicionar impressora funcione.

• é necessário adicionar a impressora apenas uma vez. Na próxima vez que você fizer login e usar o SmartSolutions,
não será necessário adicioná-la novamente.

• Você pode adicionar mais impressoras compatíveis com SmartSolutions à sua conta.

• Para renomear uma impressora, clique em Renomear impressora na área de impressoras.

• Para remover uma impressora, clique em Remover impressora na área de impressoras.

Preparação inicial
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Atualizando a impressora
Após criar suas soluções, você deverá atualizar sua impressora para que ela possa receber com êxito as alterações.
Verifique se:

• A impressora e o computador estão conectados cada um à Internet através de uma conexão Ethernet ou sem fio.

• A impressora está ligada, e na tela Bem-vindo.

1 No seu espaço de trabalho, clique em Salvar e sincronizar.

Nota: não feche a janela do navegador durante a atualização.

2 No painel de controle da impressora, verifique se as soluções foram enviadas para a impressora.

3 Se as soluções não forem exibidas na impressora, atualize a impressora manualmente no painel de controle:

a Na tela Bem-vindo do painel de controle da impressora, toque em SmartSolutions.

b Toque em Mais opções.

c Toque em Atualizar agora.

Nota: pode ser necessário atualizar a impressora manualmente no painel de controle se ela e o computador estiverem
em redes diferentes.

Atualizando a impressora
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Usando o SmartSolutions na impressora
Antes de começar, verifique se:

• A impressora e o computador estão conectados cada um à Internet através de uma conexão Ethernet ou sem fio.

• A impressora está ligada, e na tela Bem-vindo.

• Você salvou as soluções que criou no Centro de Soluções e as enviou para a impressora.

1 Se estiver usando uma solução de cópia ou impressão, coloque papel.

2 Se estiver usando uma solução de cópia ou digitalização, coloque um documento original voltado para cima no ADF
ou voltado para baixo no vidro do scanner.

Nota: o ADF está disponível apenas em modelos selecionados.

3 Na tela Bem-vindo do painel de controle da impressora, toque em SmartSolutions.

4 Toque no ícone da solução que você criou.

Notas:

• Para navegar até outros ícones de solução do painel de controle da impressora, toque em  ou .

• Se a solução não for mostrada no painel de controle, atualize a impressora. Para obter mais informações, consulte
“Atualizando a impressora” na página 11.

• Para exibir outras opções do SmartSolutions no painel de controle da impressora, toque em Mais opções.

Usando o SmartSolutions na impressora
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Modificando as definições da proteção de tela da
impressora

Definindo soluções como a proteção de tela da impressora
Você pode usar o Centro de Soluções para escolher qual solução deseja exibir na proteção de tela da impressora.

Notas:

• A proteção de tela da impressora suporta somente as soluções que exibem informações baseadas na Web no painel
de controle da impressora. Por exemplo, você pode personalizar sua proteção de tela para que exiba manchetes
de seus RSS feeds ou imagens do seu visualizador de fotografias on-line.

• Verifique a lista de soluções disponíveis no site do SmartSolutions na Internet.

1 No lado superior direito do espaço de trabalho, clique em Proteção de tela.

2 Selecione a solução que deseja utilizar como protetor de tela da impressora.

3 Clique em OK.

4 Clique em Salvar e sincronizar para enviar as definições da proteção de tela para a impressora.

Nota: não feche a janela do navegador durante a atualização.

O painel de controle da impressora indicará se as mudanças foram enviadas para a impressora.

Ajustando as definições da proteção de tela usando o painel de
controle da impressora
Para que a proteção de tela seja executada no painel de controle da impressora, verifique se:

• A impressora está conectada à Internet através de conexão Ethernet ou sem fio.

• As definições da impressora para executar soluções como a proteção de tela não estão desativadas.

Verifique se as soluções estão ativadas como a proteção de tela na impressora.
1 Na tela Bem-vindo do painel de controle da impressora, navegue até Proteção de tela:

 > Configuração de dispositivo > Proteção de tela

2 Toque em Selecionar protetor de tela.

3 Toque em Protetor de tela baixado.

4 Toque em Aceitar.

Modificando as definições da proteção de tela da impressora
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Defina o tempo limite para a impressora iniciar a proteção de tela
1 Na tela Bem-vindo do painel de controle da impressora, navegue até Proteção de tela:

 >  Configuração de dispositivo >  Proteção de tela

2 Toque em Tempo limite.

3 Selecione o intervalo de tempo de sua preferência até a proteção de tela ser iniciada.

Selecionar Desativar desativa as proteções de tela da impressora.

4 Toque em Aceitar.

Faça com que a proteção de tela seja executada por mais tempo do que o tempo
limite de economia de energia padrão da impressora
A proteção de tela é executada por alguns minutos antes de a impressora entrar no modo de economia de energia. O
padrão da impressora para economia de energia é 60 minutos. Para que a proteção de tela seja executada por mais
tempo, altere o tempo limite de economia de energia.

1 Na tela Bem-vindo do painel de controle da impressora, navegue até Economia de energia:

 >  Configuração de dispositivo >  Economia de energia

2 Toque no tempo limite de economia de energia desejado.

3 Toque em Aceitar.

Modificando as definições da proteção de tela da impressora
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Perguntas freqüentes

Como corrijo problemas da impressora de rede com o Utilitário
de configuração sem fio?
Sua rede deve estar configurada corretamente para que o Centro de Soluções acesse as informações de rede da
impressora. Para configurar a rede, execute o Utilitário de configuração sem fio.

1 Clique em  ou Iniciar.

2 Clique em Todos os Programas ou Programas e, em seguida, selecione a pasta de programas da impressora na lista.

3 Clique em Página inicial da impressora.

4 Selecione a impressora na lista.

5 Na guia Configurações, clique em Utilitário de configuração sem fio.

6 Siga as instruções exibidas na tela do computador.

Como excluo uma solução?
1 No espaço de trabalho, clique no ícone da solução que você deseja excluir, e arraste-a e solte-a no ícone de lixeira.

Uma caixa de diálogo de confirmação é exibida.

2 Clique em OK.

3 Clique em Salvar e sincronizar para enviar as alterações para a impressora.

Como excluo da minha impressora as soluções que foram
adicionadas por outro usuário?
Você pode excluir soluções do Centro de Soluções e depois atualizar a impressora para refletir as alterações.

1 Fazer login ao SmartSolutions.

2 Clique na guia Centro de Soluções.

3 Selecione a impressora que contém as soluções que você deseja excluir.

4 No espaço de trabalho, arraste e solte o ícone de solução no ícone de lixeira.

5 Clique em Salvar e sincronizar para enviar as alterações para a impressora.

Perguntas freqüentes
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Como reativo uma impressora que não está mais vinculada à
minha conta?
1 Clique com o botão direito do mouse no ícone da impressora inativa e, em seguida, clique em Reativar.

2 Na caixa de diálogo Configuração de impressora do Centro de Soluções, clique em Iniciar.

3 Siga as instruções exibidas na tela do computador.

Se mesmo assim você não conseguir visualizar a impressora, em seguida adicione-a novamente. Para obter mais
informações, consulte “Adicionando uma impressora” na página 10.

Como substituo uma impressora existente por uma nova?
1 Na área Impressoras, clique com o botão direito do mouse na impressora que você deseja substituir.

2 Clique em Substituir impressora.

Isso abre a caixa de diálogo Configuração de impressora do Centro de Soluções, onde você pode adicionar uma
nova impressora. Para obter mais informações, consulte “Adicionando uma impressora” na página 10.

Notas:

• As soluções que você criou na impressora existente serão copiadas na impressora recém-criada.

• A impressora atual será excluída do Centro de Soluções.

As soluções são salvas automaticamente se a mesma impressora
for adicionada no espaço de trabalho?
Se você adicionar a mesma impressora no seu espaço de trabalho, a impressora anterior será substituida pela
impressora recentemente adicionada. As soluções que você criou na impressora anterior serão salvas no espaço de
trabalho. No entanto, você deverá atualizar manualmente o SmartSolutions do painel de controle da impressora para
atualizar a sua impressora.

1 Na tela Bem-vindo do painel de controle da impressora, toque em SmartSolutions.

2 Toque em Mais opções.

3 Toque em Atualizar agora.

Como defino um intervalo de polling para que a impressora
verifique se há atualizações Smartsolutions?
1 Na área Impressoras, clique com o botão direito do mouse na impressora de sua escolha.

2 Clique em Avançado.

Perguntas freqüentes
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3 Selecione o número de horas para determinar com que freqüência a impressora deverá verificar se há atualizações
no site do SmartSolutions na Internet.

4 Clique em OK.

Nota: a impressora indicará se as atualizações estão disponíveis. Use o painel de controle da impressora para fazer
download dessas atualizações na impressora.

Como ativo ou desativo a proteção de tela da impressora?
1 Na tela Bem-vindo do painel de controle da impressora, navegue até Proteção de tela:

 > Configuração de dispositivo > Proteção de tela.

2 Toque em Tempo limite.

3 Para ativar a proteção de tela da impressora, selecione o intervalo de tempo de sua preferência.

Para desativar a proteção de tela da impressora, selecione Desativar.

4 Toque em Aceitar.

Onde posso localizar informações adicionais?
• Para obter mais informações sobre como configurar a função de e-mail, consulte o capítulo Enviando por e-mail no

Guia do usuário da impressora.

• Para obter mais informações sobre como configurar a impressora para enviar fax, consulte o Guia Preparação inicial
do fax ou o capítulo Enviando fax do Guia do usuário, ambos da impressora.

• Para obter mais informações sobre rede, consulte o Guia Preparação inicial da rede ou o capítulo Rede do Guia do
usuário, ambos da impressora.

Perguntas freqüentes
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Dicas e solução de problemas

Dicas
Algumas soluções necessitam que a impressora esteja configurada corretamente para que possa executar funções
básicas de impressora. As dicas a seguir ajudarão você a configurar a impressora corretamente para essas soluções.

Dicas para imprimir
• Use o papel apropriado para o trabalho de impressão.

• Selecione uma qualidade de impressão mais alta para obter melhores impressões.

• Verifique se há tinta suficiente nos cartuchos de tinta.

• Ao imprimir fotografias ou ao trabalhar com mídia especial, remova cada folha após a impressão.

• Selecione a definição sem bordas ao imprimir fotografias.

Dicas para enviar por email
• Verifique se a função de e-mail da impressora está configurada corretamente. Para obter mais informações sobre

como configurar a função de e-mail, consulte o capítulo Enviando por e-mail no Guia do usuário da impressora.

• Adicione contatos ao catálogo de endereços da impressora. Ao enviar um email ou quando criar uma solução de
e-mail, você poderá selecionar contatos no catálogo de endereços em vez de digitar os e-mails várias vezes.

• Não utilize aspas quando salvar contatos no catálogo de endereços da impressora. A ferramenta de pesquisa do
catálogo de endereços no SmartSolutions não reconhece endereços com aspas.

Dicas para enviar fax
Antes de enviar um fax:

• Verifique se a impressora está ligada e conectada a uma linha telefônica, DSL ou VoIP em funcionamento. Se você
ouvir um tom de discagem, a linha está funcionando.

• Coloque um documento original voltado para cima no ADF ou voltado para baixo no vidro do scanner.

• Ao usar um ADF, ajuste a guia de papel do ADF à largura do documento original.

• Ao usar o vidro do scanner, feche a tampa do scanner para evitar bordas escuras na imagem digitalizada.

Antes de solucionar problemas do SmartSolutions
Use esta lista de verificação para solucionar a maioria dos problemas do SmartSolutions.

Verifique se:

• A impressora e o computador estão conectados cada um à Internet através de uma conexão Ethernet ou sem fio.

• A impressora está ligada, e na tela Bem-vindo.

Dicas e solução de problemas
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• A impressora está conectada firmemente ao computador host, ao servidor de impressão ou a outros pontos de
acesso à rede.

• Você selecionou “Sempre confiar no conteúdo desta fonte” da caixa de diálogo Aviso Java - Segurança.

Quando a caixa de diálogo Aviso Java – Segurança for exibida, selecione “Sempre confiar no conteúdo desta fonte”
e, em seguida, clique em Executar. É necessário inicializar o Java adequadamente.

Solução de problemas de configuração de rede da impressora e
Smartsolutions

A impressora não consegue conectar-se à rede
• Verifique se todas as tomadas, hubs, roteadores, pontos de acesso e outros dispositivos de conexão estão ligados.

• Verifique se o endereço IP, gateway e máscara de rede da sua rede estão corretos.

Imprima uma página de configuração de rede na impressora para verificar as configurações de rede.

• Verifique se a rede local possui conectividade e se está funcionando adequadamente.

Tente acessar outros computadores em sua rede. Se a sua rede possuir acesso à Internet, tente conectar-se à
Internet através da conexão sem fio.

VERIFIQUE A CONEXÃO ETHERNET

• Verifique os conectores em cada extremidade do cabo Ethernet por danos óbvios. Se o cabo estiver danificado,
use um novo.

• Verifique se uma das extremidades do cabo Ethernet está conectada corretamente à porta Ethernet da
impressora, e a outra a um hub de rede, roteador ou conexão de parede.

<

<

<

<

• Verifique se a luz verde da porta Ethernet da impressora acende quando o cabo Ethernet é conectado.

VERIFICAR A CONEXÃO SEM FIO

Nota: SmartSolutions não funcionará se sua impressora estiver conectada a um computador por conexão ad-hoc.

Dicas e solução de problemas
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• Verifique se a luz do indicador Wi-Fi está acesa e totalmente verde.

MAC:
XX   XX   XX   XX   XX   XX

Se a luz do indicador Wi-Fi não estiver acesa ou estiver laranja, tente reconectar à rede sem fio:

• Verifique se o SSID está correto.

Imprima uma página de configuração de rede na impressora para verificar as configurações de rede.

• Verifique se a chave do WEP e a frase com senha WPA está correta (se sua rede for segura).

Efetue login no ponto de acesso sem fio (roteador sem fio) e verifique as configurações de segurança.

• Desligue o ponto de acesso e ligue-o novamente.

Aguarde um minuto para que a impressora reestabeleça a conexão.

• Verifique a qualidade do sinal sem fio.

Imprima uma página de configuração de rede e verifique a qualidade do sinal. Se a qualidade do sinal for listada
como boa ou excelente, então outro fator está causando o problema.

• Verifique se a impressora e o computador estão na mesma faixa da rede sem fio.

Para a maioria das redes, a impressora, o computador e outros dispositivos sem fio devem ficar a 30 metros (100
pés) do ponto de acesso sem fio (roteador sem fio).

• Verifique se a impressora está localizada longe de obstáculos ou dispositivos eletrônicos que possam interferir
com o sinal sem fio.

Verifique se a impressora e o ponto de acesso não estão separados por postes, paredes ou colunas de suporte
que contenham metal ou concreto.

Muitos dispositivos podem interferir com o sinal sem fio, incluindo babás eletrônicas, motores, telefones sem
fio, câmeras com sistema de segurança, redes sem fio e alguns dispositivos Bluetooth.

• Verifique as configurações avançadas de segurança do seu ponto de acesso.

– Se você estiver usando um filtro de endereço MAC para limitar o acesso à sua rede sem fio, adicione o endereço
MAC da impressora, modem, computador e todos os outros dispositivos de conexão à lista de endereços que
podem se conectar ao ponto de acesso.

– Se você configurar o ponto de acesso sem fio para emitir um número limitado de endereços IP, isso deverá
ser alterado para que seus dispositivos possam ser adicionados.

Nota: Se você não souber como fazer essas alterações, consulte a documentação fornecida com o ponto de
acesso, ou entre em contato com o profissional que instalou a sua rede sem fio.

Dicas e solução de problemas
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• Altere o canal usado pelo ponto de acesso.

Para obter mais informações sobre como modificar o canal, consulte a documentação que acompanha seu ponto
de acesso.

• Elimine o congestionamento de rede.

Se uma rede sem fio está muito ocupada, a impressora pode ter dificuldade de comunicação com outros
dispositivos da rede. Algumas causas de congestionamento da rede sem fio podem ser:

– Transferência de arquivos grandes pela rede

– Jogos em rede

– Fluxo de vídeo

– Vários computadores na rede sem fio ao mesmo tempo

Para obter mais informações, consulte o Guia de Preparação inicial da rede.

A impressora não consegue conectar-se à Internet
Os cenários de rede a seguir impedem que a impressora conecte-se à Internet:

• Conexão discada com a Internet

• Conexão ad-hoc entre a impressora e o computador

• Conexão de rede ponto a ponto

VERIFIQUE A CONEXÃO COM A INTERNET DA IMPRESSORA

Navegue até Teste de conexão à Internet:

SmartSolutions > Mais opções > Teste de conexão à Internet

VERIFIQUE A CONEXÃO DE REDE

Certifique-se de que a sua conexão Ethernet ou sem fio estejam funcionando, e que todos dispositivos estejam
conectados corretamente. Para obter mais informações, consulte “A impressora não consegue conectar-se à rede”
na página 19.

VERIFIQUE SE O FIRMWARE DA IMPRESSORA ESTÁ ATUALIZADO

Verifique se há atualizações de firmware no site da Lexmark.

1 Visite o site na Web da Lexmark em http://www.lexmark.com.

2 Clique em Drivers e downloads.

3 Selecione a impressora.

Um link com atualizações importantes de firmware geralmente é publicado na página do produto.

VERIFIQUE SE A PORTA DHCP DA IMPRESSORA ESTÁ LIGADA.
A impressora precisa de um endereço IP para conectar-se à Internet. Por padrão, o Protocolo de configuração
dinâmica de host (DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol) é ativado na impressora, permitindo que um endereço
IP seja automaticamente atribuído.

Dicas e solução de problemas
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Para ativar a porta DHCP:

1 Navegue até DHCP:

 > Configuração de rede > TCP/IP > DHCP

2 Toque em Ativar.

VERIFIQUE SE A IMPRESSORA REQUER UM PROXY

Dependendo da sua rede, será necessário ou não configurar um proxy. Para obter mais informações, consulte “O
que é um proxy?” na página 37.

Não é possível iniciar o SmartSolutions

VERIFIQUE SE OS REQUISITOS DE SISTEMA RECOMENDADOS FORAM ATENDIDOS

Para obter mais informações, consulte“Requisitos de sistema recomendados” na página 5.

VERIFIQUE SE O JVM (JAVA VIRTUAL MACHINE) ESTÁ INSTALADO NO COMPUTADOR

VERIFIQUE SE O ADOBE FLASH PLAYER 10 PARA O SEU NAVEGADOR ESTÁ INSTALADO

O site do SmartSolutions na Internet precisa de um plug-in do Adobe Flash Player para ser iniciado.

VERIFIQUE A CONEXÃO COM A INTERNET DA IMPRESSORA.
• Verifique se a impressora e o computador estão cada qual conectados à Internet com uma conexão de alta

velocidade.

• Pode ser necessário configurar as definições do proxy da impressora para conectá-la à Internet. Para obter mais
informações, consulte “O que é um proxy?” na página 37.

• Caso seu sistema tenha restrições administrativas, modifique-as para permitir a comunicação com a impressora.

VERIFIQUE A CONEXÃO DE REDE

Certifique-se de que a sua conexão Ethernet ou sem fio estejam funcionando, e que todos dispositivos estejam
conectados corretamente. Para obter mais informações, consulte “A impressora não consegue conectar-se à rede”
na página 19.

O computador não detecta a impressora
Problemas de conexão impedem a comunicação entre a impressora e o computador. Verifique se todas as conexões
estão funcionando adequadamente.

RECONECTE A FONTE DE ALIMENTAÇÃO DA IMPRESSORA

1 Desligue a impressora e desconecte o cabo de alimentação da tomada elétrica.

2 Remova com cuidado a fonte de alimentação da impressora e insira-o novamente.

3 Ligue o cabo de alimentação na tomada elétrica e ligue a impressora.

Dicas e solução de problemas
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VERIFIQUE SE O FIRMWARE DA IMPRESSORA ESTÁ ATUALIZADO

Verifique se há atualizações críticas de firmware no site da Lexmark na Internet.

1 Visite o site da Lexmark na Internet em http://www.lexmark.com.

2 Clique em Drivers e downloads.

3 Selecione a impressora.

Um link com atualizações importantes de firmware geralmente é publicado na página do produto.

VERIFIQUE A CONEXÃO DA IMPRESSORA

Verifique se:

• A impressora não está conectada ao computador que compartilha pela rede.

• A impressora não está conectada através de conexão Ethernet a um servidor de impressão na rede.

• A impressora não está conectada a um computador por conexão ad-hoc.

VERIFIQUE SE A PESQUISA DE IMPRESSORA ESTÁ DESATIVADA

A pesquisa de impressora deve estar ativada para que o computador detecte a impressora.

Verifique se a caixa de seleção Pesquisar minha impressora na rede está selecionada na primeira tela do Assistente
Adicionar impressora.

DESLIGUE O ROTEADOR (PONTO DE ACESSO) E LIGUE-O NOVAMENTE.
Aguarde um minuto para que a impressora reestabeleça a conexão.

VERIFIQUE A CONEXÃO DE REDE

Certifique-se de que a sua conexão Ethernet ou sem fio estejam funcionando, e que todos dispositivos estejam
conectados corretamente. Para obter mais informações, consulte “A impressora não consegue conectar-se à rede”
na página 19.

VERIFIQUE SUA CONEXÃO COM A INTERNET

• Verifique se a impressora e o computador estão cada qual conectados à Internet com uma conexão de alta
velocidade.

Pode ser necessário configurar as definições do proxy da impressora para conectá-la à Internet. Para obter mais
informações, consulte “O que é um proxy?” na página 37.

• Caso seu sistema tenha restrições administrativas, modifique-as para permitir a comunicação com a impressora.

VERIFIQUE O ENDEREÇO MAC
Se a rede usar filtro de endereço MAC, certifique-se de incluir o endereço MAC da impressora na lista do filtro de
endereço MAC. Isso permitirá que a impressora opere na rede.
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23

http://www.lexmark.com


VERIFIQUE SE O ROTEADOR NÃO ESTÁ CONECTADO A UMA REDE PRIVATIVA VIRTUAL (VPN, VIRTUAL

PRIVATE NETWORK).
A maior parte das VPNs não permite que os computadores se comuniquem com nenhuma outra rede ao mesmo
tempo, apenas com a VPN. Desconecte do VPN e, em seguida, faça uma nova tentativa de conexão com a impressora.

VERIFIQUE O APELIDO DA IMPRESSORA.
Verifique se você está conectado à impressora correta. Um apelido da impressora é um nome único que você designa
à sua impressora para identificá-la na rede.

REDEFINIR AS DEFINIÇÕES SEM FIO PARA O PADRÃO DE FÁBRICA

Nota: Redefinir as definições para padrões de fábrica excluirá da impressora todas as definições de rede já
selecionadas. Será necessário configurar suas definições novamente Para obter mais informações sobre a
configuração de uma conexão sem fio ou Ethernet na sua impressora, consulte o Guia Preparação inicial da rede.

1 Na tela Bem-vindo, navegue até Redefinir configurações de rede:

> Configurar rede> Redefinir configurações de rede

2 Toque em Sim.

As configurações da impressora sem fio são redefinidas para o padrão de fábrica. Para verificar, imprima uma
página de configuração de rede.

Não é possível adicionar impressora
Problemas de conexão impedem a comunicação entre a impressora e o computador. Verifique se todas as conexões
estão funcionando adequadamente. Para obter mais informações, consulte “O computador não detecta a impressora”
na página 22.

Código de confirmação ausente ou inválido

CERTIFIQUE-SE DE INSERIR IMEDIATAMENTE O CÓDIGO DE CONFIRMAÇÃO CORRETO NA IMPRESSORA

O código de confirmação gerado no Centro de Soluções expira depois de algum tempo. Gere um novo quando quando
esse expirar:

1 Clique em Cancelar no Assistente Adicionar impressora.

2 Adicione a impressora novamente.

CONECTE A FONTE DE ALIMENTAÇÃO DA IMPRESSORA NOVAMENTE E, EM SEGUIDA, GERE UM NOVO CÓDIGO

DE CONFIRMAÇÃO

1 Desligue a impressora e desconecte o cabo de alimentação da tomada elétrica.

2 Remova com cuidado a fonte de alimentação da impressora e insira-o novamente.

3 Ligue o cabo de alimentação na tomada elétrica e ligue a impressora.
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4 Clique em Cancelar no Assistente Adicionar impressora.

5 Adicione a impressora novamente.

Ativando o Java no seu navegador

Para usuários do Internet Explorer

1 No menu do navegador, navegue até:

Ferramentas > Opções da Internet > Guia Avançado

2 Selecione todas as opções na seção Java.

Para usuários do Firefox

1 No menu do navegador, navegue até:

Ferramentas > Opções > Guia Conteúdo

2 Selecione Ativar Java.

Para usuários do Safari

1 No menu do navegador, navegue até:

Safari > Preferências > Segurança

2 Na área de conteúdo da Web, selecione Ativar Java.

Solucionando problemas de soluções

Soluções não são exibidas na impressora

ATUALIZE AS SOLUÇÕES DA IMPRESSORA MANUALMENTE

Atualize as soluções da impressora no Centro de Soluções ou na impressora.

• No Centro de Soluções, clique em Salvar e sincronizar para enviar as soluções que você criou para a impressora.

• Na tela Bem-vindo do painel de controle da impressora, navegue até Atualizar agora:

SmartSolutions > Mais opções > Atualizar agora

Não é possível enviar fax

VERIFIQUE A CONEXÃO DE FAX

• Verifique se a impressora e os outros dispositivos na linha (se houver) estão instalados e configurados
corretamente de acordo com o seu cenário de configuração.

• Verifique se os cabos estão conectados às portas corretas.

• Verifique se os cabos estão conectados firmemente.

Dicas e solução de problemas
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VERIFIQUE SE VOCÊ REGISTROU SUAS INFORMAÇÕES DE USUÁRIO NA IMPRESSORA

Em alguns países, não é possível enviar um fax sem inserir seu nome ou o nome da empresa. Algumas máquinas de
fax também bloqueiam fax desconhecidos ou que não tenham as informações do remetente.

DIMINUA A TRANSMISSÃO DO MODEM DE FAX

O modem da impressora pode transmitir dados a 33.600 bps. Esta é a velocidade máxima na qual a impressora pode
enviar e receber fax. É necessário, porém, definir o modem para sua capacidade de transmissão mais rápida. A
velocidade do modem da máquina de fax que recebe deve ser correspondente ou maior do que a velocidade da
máquina na qual o fax está sendo enviado. Caso contrário, o fax não será recebido.

1 Na tela Bem-vindo, navegue até Velocidade máxima de envio:

 > Configurar fax > Discar e enviar > Velocidade máxima de envio

2 Selecione uma velocidade de envio e toque em Aceitar.

PERMITIR CORREÇÃO DE ERROS

Erros e imagens borradas podem aparecer no documento enviado por fax se houver muito ruído na linha. Quando
há muitos erros em um fax, ele pode ser rejeitado pela máquina de fax que o recebe.

1 Na tela Bem-vindo, navegue até Correção de erro:

 > Configurar fax > Discar e enviar > Correção de erro

2 Verifique se a correção de erros está definida para Ativado.

Se não estiver Ativado, toque em Ativar e depois toque em Aceitar.

ATIVAR A CONVERSÃO DE FAX AUTOMÁTICA

Se a máquina que recebe o fax não oferecer suporte ao fax colorido, essa opção converterá automaticamente fax
colorido em fax preto-e-branco. Ela também reduz automaticamente a resolução do fax para uma resolução
suportada pela máquina que recebe o fax.

1 Na tela Bem-vindo, navegue até Conversão de fax automática:

 > Configurar fax > Discar e enviar > Conversão automática de fax

2 Verifique se a conversão de fax automática está definida como Ativado.

Se não estiver Ativado, toque em Ativar e depois toque em Aceitar.

Não é possível enviar e-mail

VERIFIQUE AS DEFINIÇÕES DO E-MAIL

Verifique se concluiu corretamente a configuração do e-mail e se o servidor SMTP também está configurado
corretamente. Para obter mais informações sobre como configurar a função de e-mail da impressora, consulte o
capítulo Enviando por e-mail no Guia do usuário da impressora.
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VERIFIQUE A CONEXÃO DE REDE

Verifique se a impressora está conectada a uma rede Ethernet ou sem fio. Sua rede deve estar conectada à Internet
para que a impressora possa se comunicar com o servidor SMTP.

DIGITE UM ENDEREÇO DE E-MAIL VÁLIDO DO DESTINATÁRIO

VERIFIQUE SE A CAIXA DE CORREIO DO DESTINATÁRIO NÃO ESTÁ CHEIA

Isso faz com que o e-mail retorne à caixa de entrada.

Não é possível exibir fotografias

VERIFIQUE A CONEXÃO COM A INTERNET

A visualização de um álbum de fotografias on-line requer uma conexão com a Internet. Para obter mais informações
sobre a verificação da conexão com a internet da impressora, consulte “A impressora não consegue conectar-se à
Internet” na página 21.

VERIFIQUE A CONFIGURAÇÃO DO SERVIDOR PROXY DA IMPRESSORA

Dependendo da sua rede, será necessário ou não configurar um proxy. Para obter mais informações, consulte “O
que é um proxy?” na página 37.

VERIFIQUE SE O URL DO ÁLBUM DE FOTOGRAFIAS É VÁLIDO

Para obter mais informações sobre como encontrar URLs dos álbuns de fotografia, clique em ? na caixa de diálogo
da solução.

SELECIONE UM TIPO DE ARQUIVO SUPORTADO (JPEG)

OPTE POR MOSTRAR SOMENTE AS IMAGENS COM O TAMANHO DE ARQUIVO SUPORTADO

As imagens muito grandes não são exibidas.

Não é possível exibir RSS feeds

VERIFIQUE A CONEXÃO COM A INTERNET

A exibição de RSS feeds requer uma conexão com a Internet. Para obter mais informações sobre a verificação da
conexão com a Internet da impressora, consulte “A impressora não consegue conectar-se à Internet” na página 21.

VERIFIQUE A CONFIGURAÇÃO DO SERVIDOR PROXY DA IMPRESSORA

Dependendo da sua rede, será necessário ou não configurar um proxy. Para obter mais informações, consulte “O
que é um proxy?” na página 37.
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VERIFIQUE SE O URL DE RSS É VÁLIDO

o endereço do RSS feed está geralmente marcado com o ícone . Para obter mais informações sobre como encontrar
URLs do RSS feed, clique em ? na caixa de diálogo da solução.

VERIFIQUE SE O RSS FEED CONTÉM ENTRADAS

Não é possível exibir o Google Agenda

VERIFIQUE A CONEXÃO COM A INTERNET

A exibição do Google Agenda requer uma conexão com a Internet. Para obter mais informações sobre a verificação
da conexão com a internet da impressora, consulte “A impressora não consegue conectar-se à Internet” na
página 21.

VERIFIQUE A CONFIGURAÇÃO DO SERVIDOR PROXY DA IMPRESSORA

Dependendo da sua rede, será necessário ou não configurar um proxy. Para obter mais informações, consulte “O
que é um proxy?” na página 37.

VERIFIQUE SE O URL DO GOOGLE AGENDA QUE VOCÊ DIGITOU É VÁLIDO

Para obter mais informações sobre como encontrar o URL do Google Agenda, clique em ? na caixa de diálogo da
solução.

VERIFIQUE SE O APLICATIVO DO GOOGLE AGENDA NÃO ESTÁ DESATIVADO

Dados incorretos ou ausentes no Localizador de cartuchos
Nota: A solução Localizador de cartuchos está disponível apenas em alguns países.

VERIFIQUE A CONEXÃO COM A INTERNET

A exibição das informações do revendedor de cartuchos requer uma conexão com a Internet. Para obter mais
informações sobre a verificação da conexão com a Internet da impressora, consulte “A impressora não consegue
conectar-se à Internet” na página 21.

VERIFIQUE A CONFIGURAÇÃO DO SERVIDOR PROXY DA IMPRESSORA

Dependendo da sua rede, será necessário ou não configurar um proxy. Para obter mais informações, consulte “O
que é um proxy?” na página 37.

DIGITE UM LOCAL VÁLIDO

O Localizador de cartuchos exibe informações sobre os revendedores locais. Verifique se digitou o local correto para
obter informações válidas.
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Soluções da impressora não foram atualizadas

ATUALIZE AS SOLUÇÕES DA IMPRESSORA MANUALMENTE

Atualize as soluções da impressora no Centro de Soluções ou na impressora.

• No Centro de Soluções, clique em Salvar e sincronizar para enviar as soluções que você criou para a impressora.

• Na tela Bem-vindo do painel de controle da impressora, navegue até Atualizar agora:

SmartSolutions > Mais opções > Atualizar agora

Dicas e solução de problemas

29



Usando a Configuração de impressora do Centro de
Soluções

Como verifico a conexão da impressora?
Verifique se:

• A impressora não está conectada ao computador que compartilha pela rede.

• A impressora não está conectada através de conexão Ethernet a um servidor de impressão na rede.

• A impressora não está conectada a um computador por conexão ad-hoc.

• Todas as tomadas, hubs, roteadores, pontos de acesso e outros dispositivos de conexão estão ligados.

• O endereço IP, gateway e máscara de rede estão corretos para sua rede.

Imprima uma página de configuração de rede na impressora para verificar as configurações de rede.

• Sua rede possui conectividade e está funcionando adequadamente.

Tente acessar outros computadores em sua rede. Se a sua rede possuir acesso à Internet, tente conectar-se à
Internet através da conexão sem fio.

Verifique se a impressora está conectada a uma rede Ethernet.
• Verifique se os conectores em cada extremidade do cabo Ethernet estão danificados. Se o cabo estiver danificado,

use um novo.

• Verifique se uma das extremidades do cabo Ethernet está conectada corretamente à porta Ethernet da impressora,
e a outra a um hub de rede ou conexão de parede.

<

<

<

<

• Verifique se a luz verde da porta Ethernet da impressora acende quando o cabo Ethernet é conectado.

Para obter mais informações, consulte o Guia de Preparação inicial da rede.

Verificar se a impressora está conectada a uma rede sem fio
Nota: SmartSolutions não funcionará se sua impressora estiver conectada a um computador por conexão ad-hoc.
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• Verifique se a luz do indicador Wi-Fi está acesa e totalmente verde.

MAC:
XX   XX   XX   XX   XX   XX

Se a luz do indicador Wi-Fi não estiver acesa ou estiver laranja, tente reconectar a uma rede sem fio:

• Verifique se o SSID está correto.

Imprima uma página de configuração de rede na impressora para verificar as configurações de rede.

• Verifique se a chave do WEP e a senha do WPA está correta (se sua rede for segura).

Efetue login no ponto de acesso (roteador sem fio) e verifique as configurações de segurança.

• Verifique se a impressora está na mesma faixa da rede sem fio.

Para a maioria das redes, a impressora, o computador e outros dispositivos sem fio devem ficar a 30 metros (100
pés) do ponto de acesso sem fio (roteador sem fio).

• Verifique se a impressora está localizada longe de obstáculos ou dispositivos eletrônicos que possam interferir com
o sinal sem fio.

Verifique se a impressora e o ponto de acesso não estão separados por postes, paredes ou colunas de suporte que
contenham metal ou concreto.

Muitos dispositivos podem interferir com o sinal sem fio, incluindo babás eletrônicas, motores, telefones sem fio,
câmeras com sistema de segurança, redes sem fio e alguns dispositivos Bluetooth.

• Verifique o endereço MAC.

Se a rede usar filtro de endereço MAC, certifique-se de incluir o endereço MAC da impressora na lista do filtro de
endereço MAC. Isso permitirá que a impressora opere na rede.

Para obter mais informações, consulte o Guia de Preparação inicial da rede.

Como saber qual impressora selecionar?
Cada impressora detectada na rede tem seu próprio endereço MAC e endereço IP exclusivo.

Selecione a impressora que tenha endereços MAC e IP correspondentes à impressora que você deseja usar.
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Localizando o endereço MAC da impressora
Selecione uma das duas formas de localizar o endereço MAC da impressora:

• Uma etiqueta do endereço MAC está localizada na parte interna da impressora.

MAC:
XX   XX   XX   XX   XX   XX

O endereço MAC da impressora é uma série de letras e números. Outros dispositivos às vezes usam um tipo de
endereço MAC chamado Endereço administrado universalmente (UAA).

MAC: XX  XX  XX  XX  XX  XX

UAA: XX   XX   XX   XX   XX   XX

• No painel de controle da impressora, navegue até a Página de configuração da rede:

 > Configuração de rede > Imprimir página de configuração

Isso imprime uma página de configuração de rede, que mostra o endereço MAC, endereço IP e outras definições
de rede da impressora.

Localizando o endereço IP da impressora
Selecione uma das duas formas de localizar o endereço IP da impressora:

• No painel de controle da impressora, navegue até TCP/IP:

 > Configuração de rede > TCP/IP

Isso exibe o endereço IP, máscara de rede IP e Gateway IP da impressora.

• No painel de controle da impressora, navegue até a Página de configuração da rede:

 > Configuração de rede > Imprimir página de configuração

Isso imprime uma página de configuração de rede, que mostra o endereço MAC, endereço IP e outras definições
de rede da impressora.

Um endereço IP é um grupo de quatro números separados por pontos. Um exemplo de um endereço IP é
192.168.100.110.
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A impressora não mostra a tela para inserir números
• Selecione a impressora correta entre as impressoras localizadas na rede.

Uma impressora pode ser identificada pelo seu endereço MAC e endereço IP. Para obter mais informações, consulte
“Como saber qual impressora selecionar?” na página 31.

• Verifique se a impressora está ligada, e na tela Bem-vindo.

Quando a impressora estiver pronta, clique em Voltar no Assistente Adicionar impressora e adicione a impressora
novamente.

• Verifique se todas as conexões estão funcionando adequadamente.

Problemas de conexão impedem a comunicação entre a impressora e o computador.

Como localizo a Configuração de SmartSolutions?
1 Na tela Bem-vindo do painel de controle da impressora, toque em SmartSolutions.

2 Toque em Mais opções.

3 Toque em Configuração de SmartSolutions.

Instruções de conexão
1 Verifique se a impressora está ligada e na tela Bem-vindo.

2 Verifique a conexão de rede da impressora.

• Se a conexão da impressora for Ethernet, verifique a conexão física.

– Verifique os conectores em cada extremidade do cabo Ethernet por danos óbvios. Se o cabo estiver
danificado, use um novo.

– Verifique se uma das extremidades do cabo Ethernet está conectada corretamente à porta Ethernet da
impressora, e a outra a um hub de rede, roteador ou conexão de parede.

<

<

<

<

– Verifique se a luz verde da porta Ethernet da impressora acende quando o cabo Ethernet é conectado.
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• Se a impressora estiver conectada a uma rede sem fio, verifique se a luz do indicador Wi-Fi está acesa e
totalmente verde.

MAC:
XX   XX   XX   XX   XX   XX

Se a luz do indicador Wi-Fi não acender ou se estiver laranja, execute a configuração sem fio novamente.

Para usuários do Windows
a Clique em  ou Iniciar.
b Clique em Todos os Programas ou Programas e depois selecione a pasta de programas da impressora na

lista.
c Selecione Página inicial da impressora.
d Escolha sua impressora na lista suspensa de impressoras.
e Clique na guia Configurações.
f Clique em Utilitário de instalação sem fio.

Para usuários do Macintosh
a Na Área de trabalho de localização, clique duas vezes na pasta do programa da impressora.
b Clique duas vezes em Assistente de configuração sem fio.

Para usuários do Linux
a Abra o ToolBox da impressora.

b Clique em .

• Se você definir manualmente a configuração de rede da impressora, insira a máscara de sub-rede e gateway
padrão corretos.

3 Na caixa de diálogo Configuração de impressora do Centro de Soluções, clique em Repetir.
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Para usuários avançados
Se as etapas acima não solucionarem o problema, tente fazer o seguinte antes de clicar em Repetir:

• Inicialize o aplicativo de firewall do seu computador e abra as portas TCP e UDP 5333. Para obter mais informações
sobre como permitir a comunicação nessas portas, consulte a documentação fornecida com seu aplicativo de
firewall.

• Verifique se seu roteador (ponto de acesso) suporta a comunicação multicast. Para obter mais informações, consulte
a documentação fornecida com o roteador.

Impressora mostra um erro
A impressora pode mostrar as seguintes mensagens de erro quando uma impressora é adicionada. Use as sugestões a
seguir para limpar as mensagens de erro.

Não é possível detectar uma conexão com a Internet
• Verifique a conexão de rede da impressora. Verifique se a conexão está ativa e funcionando adequadamente. Para

obter mais informações, consulte “Como verifico a conexão da impressora?” na página 30.

• Verifique a conexão com a Internet da impressora. Verifique se a conexão está ativa e funcionando adequadamente.
Para obter mais informações, consulte “A impressora não consegue conectar-se à Internet” na página 21.

• Verifique se a impressora requer um proxy para acessar a Internet. Para obter mais informações, consulte “O que
é um proxy?” na página 37.

Não é possível a conexão com o servidor. Verifique a conexão de rede.
• Verifique a conexão de rede da impressora. Para obter mais informações, consulte “Como verifico a conexão da

impressora?” na página 30.

• Verifique se a conexão de rede está ativa e funcionando adequadamente. Para obter mais informações, consulte
“A impressora não consegue conectar-se à rede” na página 19.

Para usar este recurso, é necessário conectar-se a uma rede. Deseja conectar-se a
uma rede agora?
• Insira o CD do software de instalação novamente ou execute o Utilitário de configuração sem fio e configure as

definições de rede da impressora no computador.

Erro de comunicação. Tente novamente mais tarde.
Essa mensagem é exibida quando a impressora não consegue comunicar-se com o Centro de Soluções.

• Verifique se definiu a data e a hora corretamente na impressora. A impressora deve ser definida com a data e a
hora atuais para que o Assistente Adicionar impressora funcione.

• Tente executar a tarefa novamente mais tarde.

• Contatar o suporte ao cliente.
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Dicas para obter êxito
• Verifique se definiu a data e a hora corretamente na impressora. A impressora deve ser definida com a data e a

hora atuais para que o Assistente Adicionar impressora funcione.

• Verifique se a impressora e o computador estão conectados cada um à Internet através de uma conexão Ethernet
ou sem fio.

• Verifique se a impressora está ligada, e na tela Bem-vindo.

• Verifique se criou uma conta para usar o Centro de Soluções.

• Verifique se sabe o endereço IP e MAC da impressora que você deseja adicionar. Para obter mais informações,
consulte “Como saber qual impressora selecionar?” na página 31.

• Ao adicionar uma impressora manualmente:

– É recomendado colocar a impressora próxima ao computador. Você pode optar por movê-la novamente após
adicioná-la.

– Se a impressora estiver longe do computador, solicite a ajuda de alguém para inserir os códigos de confirmação.

• Verifique se você fez uma cópia dos códigos de confirmação.

O código de confirmação não é exibido
Depois que você digitar o código de confirmação de 6 dígitos no painel de controle da impressora, a impressora deverá
fornecer um código de confirmação de 4 dígitos a ser inserido no computador.

Se a impressora não mostrar um código de confirmação de 4 dígitos, é provável que:

A impressora esteja ocupada
Se a impressora estiver no estado ocupado por mais de dois minutos, tente fazer o seguinte:

1 Clique em Cancelar na tela do computador.

2 Reconecte a fonte de alimentação da impressora.

a Desligue a impressora e desconecte o cabo de alimentação da tomada elétrica.

b Remova com cuidado a fonte de alimentação da impressora e insira-o novamente.

c Ligue o cabo de alimentação na tomada elétrica e ligue a impressora.

3 Adicione a impressora novamente.

A impressora mostra um erro
Para obter mais informações, consulte “Impressora mostra um erro” na página 35.

A impressora retorna à tela Bem-vindo
Verifique se a impressora que você está adicionando está no Centro de Soluções.
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Se ela não estiver no Centro de Soluções, tente fazer o seguinte:

1 Clique em Cancelar na tela do computador.

2 Reconecte a fonte de alimentação da impressora.

a Desligue a impressora e desconecte o cabo de alimentação da tomada elétrica.

b Remova com cuidado a fonte de alimentação da impressora e insira-o novamente.

c Ligue o cabo de alimentação na tomada elétrica e ligue a impressora.

3 Adicione a impressora novamente.

O que é um proxy?
O proxy HTTP da impressora permite que ela interaja com sites na Internet. Dependendo da sua rede, será necessário
ou não configurar um proxy.

Geralmente, os proxies estão no formato abc.xyz.com:80, onde abc.xyz.com é o nome do proxy HTTP, e 80 é o número
da porta usada.

Entre em contato com o administrador de suporte de sistema para obter detalhes sobre a configuração do servidor
proxy da rede.

Verificando as definições proxy em um navegador da Internet
Se a impressora e o computador estiverem na mesma rede, e o seu navegador da Internet usar a configuração de proxy
manual, você poderá copiar as definições de proxy do navegador da Internet e inseri-las na impressora.

1 Abra um navegador da Web.

2 Localize onde as definições da conexão com a Internet ou com a LAN estão configuradas.

3 Copie as definições de proxy e insira-as na impressora.

Inserindo definições de proxy na impressora
1 Navegue até Configuração da Web:

 > Configuração de rede > Configuração da Web

2 Toque em Nome do proxy HTTP para inserir o endereço do servidor proxy.

3 Toque em Número da porta do proxy para inserir o número da porta do proxy.

A porta 80 é a mais usada.

4 Para inserir endereços que contornem o servidor proxy ao acessar a Internet, toque em Ignorar proxy para, e insira
os endereços.

Notas:

• A impressora suporta nomes de proxy estáticos e proxies que não requerem autenticação.

• É necessário atualizar as definições de proxy na impressora quando essas definições são alteradas na rede.
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Como verifico a conexão com a Internet da impressora?
1 Na tela Bem-vindo do painel de controle da impressora, toque em SmartSolutions.

2 Toque em Mais opções.

3 Toque em Teste de conexão à Internet.

Se a impressora não conseguir conectar-se à Internet, faça o seguinte:

1 Desligue o roteador (ponto de acesso) e ligue-o novamente.

Aguarde um minuto para que o computador reestabeleça a conexão.

2 Verifique se definiu a data e a hora corretamente na impressora.

a Na tela Bem-vindo, navegue até Configurar dispositivo:

 > Configurar dispositivo

b Toque em Data para definir a data atual e depois toque em Aceitar.

c Toque em Hora para definir a hora atual e depois toque em Aceitar.

Se você definir manualmente a configuração de rede da impressora, verifique as definições de DNS da impressora.

3 Na caixa de diálogo Configuração de impressora do Centro de Soluções, clique em Repetir.

Se a impressora ainda não conseguir conectar-se à Internet, consulte “A impressora não consegue conectar-se à
Internet” na página 21.

Como verifico a configuração de rede da impressora?
1 Verifique se a impressora estiver conectada ao computador usando um cabo USB:

Se a impressora estiver conectada somente ao computador por um cabo USB, será necessário conectá-la a uma
rede Ethernet ou sem fio que tenha conexão com a Internet.

2 Verifique se a impressora está conectada a uma rede Ethernet:

• Verifique os conectores em cada extremidade do cabo Ethernet por danos óbvios. Se o cabo estiver danificado,
use um novo.

• Verifique se uma das extremidades do cabo Ethernet está conectada corretamente à porta Ethernet da
impressora, e a outra a um hub de rede ou conexão de parede.

<

<

<

<

• Verifique se a luz verde da porta Ethernet da impressora acende quando o cabo Ethernet é conectado.
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3 Verificar se sua impressora está conectada a uma rede sem fio:

Nota: SmartSolutions não funcionará se sua impressora estiver conectada a um computador por conexão ad hoc.

• Verifique se a luz do indicador Wi-Fi está acesa e totalmente verde.

MAC:
XX   XX   XX   XX   XX   XX

Se a luz do indicador Wi-Fi não estiver acesa ou estiver laranja, tente reconectar à rede sem fio:

• Verifique se o SSID está correto.
Imprima uma página de configuração de rede na impressora para verificar as configurações de rede.

• Verifique se a chave do WEP e a senha do WPA está correta (se sua rede for segura).
Efetue login no ponto de acesso (roteador sem fio) e verifique as configurações de segurança.

• Verifique se a impressora e o computador estão na mesma faixa da rede sem fio.
Para a maioria das redes, a impressora, o computador e outros dispositivos sem fio devem ficar a 30 metros
(100 pés) do ponto de acesso sem fio (roteador sem fio).

• Verifique se a impressora está localizada longe de obstáculos ou dispositivos eletrônicos que possam interferir
com o sinal sem fio.
Verifique se a impressora e o ponto de acesso não estão separados por postes, paredes ou colunas de suporte
que contenham metal ou concreto.
Muitos dispositivos podem interferir com o sinal sem fio, incluindo babás eletrônicas, motores, telefones sem
fio, câmeras com sistema de segurança, redes sem fio e alguns dispositivos Bluetooth.

• Verifique as configurações avançadas de segurança.
Se a rede usar filtro de endereço MAC, certifique-se de incluir o endereço MAC da impressora na lista do filtro
de endereço MAC. Isso permitirá que a impressora opere na rede.

4 Verifique a conexão geral de rede:

• Verifique se todas as tomadas, hubs, roteadores, pontos de acesso e outros dispositivos de conexão estão
ligados.

• Verifique se o endereço IP, gateway e máscara de rede da sua rede estão corretos.
Imprima uma página de configuração de rede na impressora para verificar as configurações de rede.

• Verifique se a rede local possui conectividade e se está funcionando adequadamente.
Tente acessar outros computadores em sua rede. Se a sua rede possuir acesso à Internet, tente conectar-se à
Internet através da conexão sem fio.

Para obter mais informações, consulte o Guia de Preparação inicial da rede.
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Devo desativar a pesquisa de impressora?
Por padrão, o Assistente Adicionar impressora pesquisa por impressoras em sua rede usando a pesquisa de impressora.
Porém, é necessário desativar a pesquisa de impressora nos seguintes cenários:

• A impressora que você está adicionando não está na mesma rede que o computador.

• A impressora que você está adicionando não está na lista de impressoras localizadas em sua rede. Para obter mais
informações, consulte “Instruções de conexão” na página 33.

• O seu computador não possui uma versão compatível do Java Java ou não atende aos requisitos de sistema
recomendados. Para obter mais informações, consulte “Requisitos de sistema recomendados” na página 5.

Desativando a pesquisa de impressora
Desmarque a caixa de seleção Pesquisar minha impressora na rede na primeira tela do Assistente Adicionar
impressora.

Nota: Não desative a pesquisa de impressora se a impressora estiver conectada ao computador por um cabo USB.

Quais são as recomendações de sistema?
Para que o SmartSolutions funcione adequadamente, seu computador deve ter uma conexão com a Internet de alta
velocidade, além do seguinte:

Sistema operacional Navegador Java Virtual Machine Adobe Flash Player

Windows

Windows 7
Internet Explorer 8 (32 bits)

Java 5 ou posterior Adobe Flash Player 9.2 ou posterior

Firefox 3.5 ou superior

Windows Vista (SP1)

Internet Explorer 8

Internet Explorer 7 (32 bits)

Firefox 3.5 ou superior

Windows XP (SP3)

Internet Explorer 8

Internet Explorer 7 (32 bits)

Internet Explorer 6

Firefox 3.5 ou superior

Windows 2000 Internet Explorer 6

Macintosh

Mac OS X versão 10.6

Safari 4 ou posterior Java 5 ou posterior Adobe Flash Player 10 ou posteriorMac OS X versão 10.5

Mac OS X versão 10.4

Linux
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Sistema operacional Navegador Java Virtual Machine Adobe Flash Player

Ubuntu 

Firefox 3.5 Java 5 ou posterior Adobe Flash Player 10 ou posteriorOpenSUSE 

Fedora 

Para obter as atualizações mais recentes recomendadas para o sistema operacional, visite o site
http://smartsolutions.lexmark.com na Internet.

Downloads de software
Visite estes sites para fazer download de versões compatíveis dos navegadores ou aplicativos de software suportados:

• Internet Explorer: http://www.microsoft.com/windows/internet-explorer/

• Safari: http://www.apple.com/safari/

• Firefox: http://www.mozilla.com/firefox/

• Java: http://www.java.com/download/

• Adobe Flash Player: http://www.adobe.com/products/flashplayer/

Usando o Catálogo de endereços
O SmartSolutions usa os catálogos de endereços armazenados na memória da impressora. Para obter mais informações
sobre como criar listas de contatos de e-mail e fax, consulte o capítulo Enviando por e-mail ou o capítulo Enviando fax
no Guia do usuário da impressora.

Clique em Pesquisar catálogo de endereços da caixa de diálogo da solução para iniciar o catálogo de endereços da
impressora.

• Na guia Contatos, selecione um nome na lista para adicioná-lo ao seu e-mail ou fax.

• Na guia Grupos, selecione o nome de um grupo na lista para adicioná-lo ao seu e-mail ou fax.

Notas:

• Você pode inserir até 30 contatos para as soluções Digitalizar para enviar por e-mail e Digitalizar para fax.

• Você pode inserir apenas 1 contato para soluções que suportam o envio por e-mail de fotos, artigos de notícias e
outras informações na Internet.
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