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Início
Guia de Configuração Rápida

POR Versão B

(apenas UE)

HL-S7000DN

Obrigado por escolher Brother. O seu apoio é importante para nós e valorizamos o seu negócio. O seu produto 
Brother foi desenvolvido e fabricado de acordo com os mais altos padrões para oferecer um desempenho no qual 
pode confiar a qualquer momento.

Leia o Guia de Segurança de Produto antes de configurar o equipamento e, em seguida, leia este Guia de 
Configuração Rápida para obter a configuração e o procedimento de instalação corretos.
Para consultar o Guia de Configuração Rápida noutros idiomas, visite http://solutions.brother.com/.

1 Desembalar o equipamento e verificar os componentes

 Os componentes incluídos na caixa podem diferir, dependendo do país. 

1 A duração estimada do cartucho é declarada de acordo com a norma ISO/IEC 24711 em metodologia de impressão contínua usando 
página de teste monocromática definida na ISO/IEC 19752.

ADVERTÊNCIA
ADVERTÊNCIA indica uma situação potencialmente perigosa que, se não evitada, pode 
resultar em morte ou ferimentos graves.

CUIDADO CUIDADO indica uma situação potencialmente perigosa que, se não evitada, pode 
resultar em ferimentos leves ou moderados.

Importante
Importante indica uma situação potencialmente perigosa que, se não evitada, pode 
resultar em danos no aparelho ou perda de funcionalidade do mesmo.

Nota
As Notas ensina como agir em determinada situação ou  fornece dicas sobre como 
utilizar outros recursos.

Cartucho de tinta 
Vida útil aproximada de 10.000 

páginas 1

Guia de Configuração Rápida

CD-ROM de instalação Cabo de alimentação CA Guia de Segurança de Produto

http://solutions.brother.com/
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ADVERTÊNCIA

São utilizados sacos plásticos na embalagem de seu equipamento. Os sacos plásticos não são 
brinquedos. Para evitar o risco de asfixia, mantenha os sacos plásticos longe do alcance de bebés e 
crianças e descarte-os corretamente.

CUIDADO
• Este equipamento é pesado, tem mais de 40 kg. Para evitar possíveis acidentes, pelo menos duas pessoas 

devem levantar o equipamento segurando-o pelas partes frontal e traseira. Tenha cuidado com a peça que 
trava a saída de folhas ao mover ou levantar o equipamento.

• NÃO carregue o produto com as bandejas inferiores opcionais, a bandeja de saída opcional ou o estabilizador 
opcional, pois pode ferir-se ou causar danos nos equipamentos, dado que os acessórios opcionais são 
componentes independentes.

a Remova a fita e o filme de proteção que cobrem o equipamento.

b Certifique-se de que possui todos os componentes.

Nota
• Mantenha um espaço mínimo em torno do equipamento, conforme mostrado na ilustração.

• Recomendamos guardar a embalagem original em caso de devolução do equipamento por algum motivo.

• O cabo de interface não é um acessório padrão. Compre o cabo de interface apropriado para o interface 
que deseja usar (USB ou Rede).

Cabo USB

Recomenda-se o uso de um cabo USB 2.0 (Tipo A/B) que tenha no máximo 2 metros.

Cabo de rede

Utilize um cabo direto de par entrelaçado Categoria 5 (ou superior) para Rede Ethernet Rápida 10BASE-T, 
100BASE-TX ou Rede Ethernet Gigabit 1000BASE-T. Recomenda-se o uso de um cabo direto de par 
entrelaçado Categoria 5 (ou superior) e dispositivos de rede compatíveis com 1000BASE-T quando conectar 
o equipamento a uma Rede Ethernet Gigabit.

150 mm 330 mm

250 mm
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2 Inserir papel na bandeja 
de papel

a Puxe a bandeja de papel lentamente até parar. 
Em seguida, levante com cuidado a parte frontal 
da bandeja e retire-a do equipamento.

b Enquanto pressiona a alavanca verde para 
mover as guias de papel a, deslize as guias 
de papel para enquadrar o tamanho do papel 
que está a colocar na bandeja. Certifique-se de 
que as guias ficam colocadas firmemente no 
tamanho selecionado.

c Ventile bem a pilha de papéis para evitar 
congestionamentos de papel ou problemas de 
alimentação.

d Coloque papel na bandeja e certifique-se de 
que:
 O papel está abaixo da marca máxima de 

papel (bbb) a. 
Colocar papel a mais na bandeja de papel 
causará congestionamentos.

 O lado a ser impresso deve estar voltado 
para baixo.

 A guia de papel com a indicação máxima de 
quantidade (bbb) a deve tocar na borda do 
papel para que ele esteja inserido 
corretamente.

Nota
Para papel tamanho Ofício ou Ofício II (Fólio), 
pressione o botão para permitir mover a guia de 
papel a, na parte inferior da bandeja de papel e, em 
seguida, puxe a parte traseira da bandeja de papel.

(Os papéis tamanho Ofício ou Ofício II não estão 
disponíveis em algumas regiões.)

1

1

1
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e Recoloque a bandeja de papel firmemente no 
equipamento. Certifique-se de que está 
totalmente inserida.

3 Ligar o equipamento

a Conecte o cabo de alimentação CA ao 
equipamento e, em seguida, conecte-o a uma 
tomada elétrica CA.

4 Instalar o cartucho de 
tinta

CUIDADO
• Se a tinta cair nos olhos, lave-os imediatamente 

com água e ligue para um médico se necessário.

• Se a tinta manchar a sua pele ou as suas roupas, 
lave-as com sabão ou detergente imediatamente.

a Verifique se a alimentação está ligada. 
O LCD exibirá a mensagem Sem Cartucho.

b Abra a tampa do cartucho de tinta a.

c Retire o cartucho de tinta da embalagem.

d Coloque o cartucho de tinta no equipamento 
com firmeza.

Nota
• Para papel tamanho Ofício ou Ofício II (Fólio), 

é preciso alterar a posição do travão de saída. 
Para mover o travão para a posição Ofício, 
pressione os botões para soltar a na base do 
travão e remova a peça. Em seguida, deslize a 
tampa para a parte traseira do equipamento 
conforme o desenho abaixo. Recoloque o 
travão de saída na área exposta movendo a 
tampa.

• Quando o travão de saída estiver na posição 
padrão, irá acender-se de acordo com o status 
do equipamento. A luz não está disponível na 
posição Ofício. Para obter mais informações 
sobre a luz de status, consulte Sinalizações de 
LED no Manual do Utilizador.

Importante
NÃO conecte ainda o cabo de interface.

Nota
Certifique-se de instalar primeiro o cartucho de 
tinta fornecido com o equipamento.

1
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e Feche a tampa do cartucho de tinta.

5 Verificar a qualidade da 
impressão

a Quando o processo de preparação for 
concluído, o equipamento imprimirá uma 
página de teste.

Verifique a qualidade de impressão da página 
de teste.

b Se a impressão parecer clara e visível, 
pressione 1 (Sim) para encerrar a verificação 
da qualidade e vá para o passo 6.

Se a impressão tiver um problema de 
qualidade, pressione 2 (Não). O equipamento 
começará a fazer a limpeza e imprimirá 
novamente uma página de teste.

6 Configurar o seu idioma

a Pressione Menu.

b Pressione a ou b para escolher 
Config. Geral.

Pressione OK.

c Pressione OK para escolher Idioma Local.

d Para escolher o idioma pretendido, pressione 
a ou b.

Pressione OK.

Nota
O equipamento preparará o sistema de tubo de 
tinta para a impressão. Esse processo levará 
aproximadamente 15 minutos. Não desligue o 
equipamento.

Importante
• NÃO retire o cartucho de tinta se não precisar 

substituí-lo.

• NÃO insira e remova o cartucho 
repetidamente. Se fizer isso, a tinta pode sair 
do cartucho.

• Depois de abrir um cartucho de tinta, instale-o 
no equipamento e deve usá-lo até seis meses 
após a instalação. O cartucho de tinta fechado 
deve ser utilizado até a data de validade 
gravada na embalagem.

• NÃO desmonte nem modifique o cartucho de 
tinta, pois isso pode fazer a tinta sair do 
cartucho.

• Os equipamentos Brother foram concebidos 
para utilizar tinta com uma determinada 
especificação e funcionar a um nível otimizado 
em termos de desempenho quando utilizados 
com cartuchos de tinta originais da marca 
Brother. A Brother não garante este 
desempenho ótimo se for utilizada tinta ou 
cartuchos de tinta com outras especificações. 
Por conseguinte, a Brother desaconselha a 
utilização de cartuchos que não sejam 
cartuchos originais da marca Brother com este 
equipamento, nem a recarga de cartuchos 
vazios com tinta de outra origem. Se a cabeça 
de impressão ou outra parte deste equipamento 
for danificada por causa da utilização de tinta ou 
de cartuchos de tinta que não sejam produtos 
originais da marca Brother, devido à 
incompatibilidade ou falta de adequação desses 
produtos a este equipamento, quaisquer 
reparações necessárias poderão não ser 
cobertas pela garantia.

Nota
Se uma mensagem de erro for exibida, siga as 
instruções mostradas no LCD.
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7 Configurar a data e a 
hora

Configurar a data e a hora permite que o 
equipamento limpe a cabeça de impressão na hora 
apropriada para manter a melhor qualidade de 
impressão.

a Pressione Menu.

b Pressione a ou b para escolher 
Config. Geral.

Pressione OK.

c Pressione a ou b para escolher Data e Hora.

Pressione OK.

d Pressione a ou b para escolher Data e Hora.

Pressione OK.

e Introduza os últimos dois dígitos do ano no 
teclado numérico e, em seguida, 
pressione OK.

Data e Hora
XX/XX/XXXX XX:XX

Ano:2013

Digite. & tecla OK

(por exemplo, introduza 1 3 para 2013.)

f Introduza os dois números do mês no teclado 
numérico e, em seguida, pressione OK.

g Introduza os dois números do dia no teclado 
numérico e, em seguida, pressione OK.

h (Somente América do Norte e América do Sul) 
Pressione a ou b para escolher Relógio 12h 
ou Relógio 24h e, em seguida, 
pressione OK.

Data e Hora
25/03/2013

a Relógio 12h
b Relógio 24h

Selec. ab ou OK

i Introduza a hora no teclado numérico e, em 
seguida, pressione OK.

j (Somente Relógio 12h) 
Pressione a ou b para escolher AM ou PM e, em 
seguida, pressione OK.

Data e Hora
25/03/2013 03:25

a AM
b PM

Selec. ab ou OK

8 Configurar o fuso horário

Pode configurar o fuso horário (não o horário de 
verão, mas o horário padrão) de sua localidade no 
equipamento.
Por exemplo, o fuso horário de Portugal é UTC-00:00.

a Pressione Menu.

b Pressione a ou b para escolher 
Config. Geral.

Pressione OK.

c Pressione a ou b para escolher Data e Hora.

Pressione OK.

d Pressione a ou b para escolher o 
Fuso Horário.

Pressione OK.

e Pressione a ou b para configurar o fuso 
horário.

Pressione OK.

Avance para

Vá para a próxima página para instalar o 
driver da impressora.
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9 Escolher o seu tipo de conexão

Estas instruções de instalação são para Windows® XP Home/XP Professional/XP Professional x64 Edition, 

Windows Vista®, Windows® 7, Windows Server® 2003/2003 x64 Edition/2008/2008 R2 e Mac OS X (versões 
10.5.8, 10.6.x e 10.7.x).

Nota

Visite-nos em http://solutions.brother.com/, onde poderá obter suporte para o produto, as atualizações de 
driver e os utilitários mais recentes e respostas para perguntas frequentes (FAQs) e perguntas técnicas.

Para utilizadores do interface USB
Windows®, vá para a página 8
Macintosh, vá para a página 10

Para rede cablada
Windows®, vá para a página 11
Macintosh, vá para a página 15

Para rede sem fios
Windows® e Macintosh, 
vá para a página 17

http://solutions.brother.com/
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Windows®USB

Para utilizadores de cabo de interface USB

10 Antes da instalação

a Certifique-se de que seu computador está 
LIGADO e de que está conectado com direitos 
de administrador.

b Desligue o equipamento e certifique-se de que 
o cabo de interface USB NÃO está conectado 
ao equipamento. Se já tiver conectado o cabo, 
desconecte-o.

11 Instalar o driver da 
impressora

a Insira o CD-ROM de instalação na sua unidade 
de CD-ROM. Se for solicitado, selecione o 
idioma pretendido.

b Se aceitar o contrato de licença, clique em 
Instalar driver da impressora e clique em 
Sim.

c Escolha Conexão local (USB) e, em seguida, 
clique em Avançar.

Importante
Se houver programas em execução, feche-os.

Nota
A informação do ecrã pode diferir, dependendo 
do seu sistema operativo.

Nota
Se o ecrã da Brother não for exibido 
automaticamente, vá a Meu PC (My Computer), 
clique duas vezes no ícone do CD-ROM e, em 
seguida, clique duas vezes em start.exe.

Nota

Para utilizadores do Windows Vista® e do 

Windows® 7, quando o ecrã Controle de Conta 
de Utilizador for exibido, clique em Permitir ou 
Sim.

Nota
Para instalar o driver PS (driver de impressora 
BR-Script3), escolha Instalação personalizada 
e siga as instruções do ecrã.
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d Siga as instruções do ecrã até que o quadro 
abaixo seja exibido.

e Conecte o cabo USB à porta USB marcada 
com o símbolo  no seu equipamento e, em 
seguida, conecte o cabo ao seu computador.

f Ligue o equipamento.

A instalação será iniciada automaticamente. 
Siga as instruções do ecrã.

g Quando o quadro Registro on-line (Registo 
on-line) for exibido, siga as instruções do ecrã. 
Após concluir o processo de registo, clique em 
Avançar.

h Quando o quadro Instalação Concluída for 
exibido, selecione a caixa da ação que deseja 
executar e, em seguida, clique em Concluir.

i Quando o quadro Configuração de 
atualização de software for exibido, escolha a 
configuração de atualização de software 
desejada e clique em OK.

Importante
NÃO cancele nenhum dos quadros durante a 
instalação. Pode levar alguns segundos para que 
todos os quadros sejam exibidos.

Nota
Dependendo das configurações de segurança, 
poderá ser exibida uma janela de segurança do 

Windows® Security ou de software antivírus ao 
usar o equipamento ou o software. Deixe a janela 
prosseguir.

Concluir Agora a instalação está 
completa.

Nota
Driver da impressora XML Paper Specification

O Driver da impressora XML Paper Specification 
é o driver mais apropriado para Windows Vista® 
e Windows® 7 para impressão a partir de 
aplicativos que usam documentos XML Paper 
Specification. Para fazer o download do driver 
mais recente, visite Brother Solutions Center em 
http://solutions.brother.com/.

http://solutions.brother.com/
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MacintoshUSB

Para utilizadores de cabo de interface USB

10 Antes da instalação

a Certifique-se de que o seu equipamento está 
conectado à corrente e de que o seu 
Macintosh está LIGADO. É necessário estar 
conectado com direitos de administrador.

b Conecte o cabo USB à porta USB marcada 
com o símbolo  no seu equipamento e, em 
seguida, conecte o cabo ao seu Macintosh.

c Certifique-se de que o interruptor do 
equipamento está ligado.

11 Instalar o driver da 
impressora

a Insira o CD-ROM de instalação na sua unidade 
de CD-ROM.

b Clique duas vezes no ícone Start Here OSX.

c Escolha Conexão Local (USB) e, em seguida, 
clique em Avançar. Siga as instruções do 
ecrã.

d Escolha o seu equipamento da lista e, em 
seguida, clique em OK.

e Quando aparecer este quadro, clique em 
Avançar.

Nota
• Para utilizadores Mac OS X 10.5.7 ou inferior, 

faça o upgrade para o Mac OS X 
10.5.8 - 10.7.x. (Para obter os drivers e 
informações mais recentes do Mac OS X que 
utiliza, visite http://solutions.brother.com/.)

• Para adicionar o driver PS (driver de 
impressora BR-Script3), vá até Brother 
Solutions Center em 
http://solutions.brother.com/ e visite Perguntas 
frequentes na página do seu modelo para 
obter instruções.

Nota
Pode levar alguns minutos para a instalação ser 
concluída.

Nota
Quando o quadro Suporte Brother for exibido, 
siga as instruções do ecrã.

Concluir Agora a instalação está 
completa.

http://solutions.brother.com/
http://solutions.brother.com/
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Para utilizadores de cabo de interface de rede cablada 
(Para utilizadores de rede ponto a ponto)

10 Antes da instalação

a Router
b Equipamento

a Certifique-se de que seu computador está 
LIGADO e de que está conectado com direitos 
de administrador.

b Remova a capa protetora da porta Ethernet 
marcada com um símbolo .

c Conecte o cabo de interface de rede à porta 
Ethernet e, em seguida, conecte-o a uma porta 
livre no seu terminal.

d Certifique-se que o interruptor do equipamento 
está ligado.

11 Instalar o driver da 
impressora

a Insira o CD-ROM de instalação na sua unidade 
de CD-ROM. Se for solicitado, selecione o 
idioma pretendido.

b Se aceitar o contrato de licença, clique em 
Instalar driver da impressora e clique em 
Sim.

Nota
Se for conectar o equipamento à sua rede, 
recomendamos que entre em contacto com o 
administrador do sistema antes da instalação.

Importante
Se houver programas em execução, feche-os.

Nota
A informação do ecrã pode diferir, dependendo 
do seu sistema operativo.

TCP/IPTCP/IP

Nota
Se o ecrã da Brother não for exibido 
automaticamente, vá a Meu PC (My Computer), 
clique duas vezes no ícone do CD-ROM e, em 
seguida, clique duas vezes em start.exe.

Nota

Para utilizadores do Windows Vista® e do 

Windows® 7, quando o ecrã Controle de Conta 
de Utilizador for exibido, clique em Permitir ou 
Sim.
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Windows®Rede cablada

c Escolha Conexão em rede cabeada 
(Ethernet) (Conexão em rede cablada 
(Ethernet)) e, em seguida, clique em Avançar.

d Escolha Impressora de Rede Ponto a  Ponto 
Brother e, em seguida, clique em Avançar.

e A instalação será iniciada automaticamente. 
Siga as instruções do ecrã.

f Quando o quadro Registro on-line (Registo 
on-line) for exibido, siga as instruções do ecrã. 
Após concluir o processo de registo, clique em 
Avançar.

g Quando o quadro Instalação Concluída for 
exibido, selecione a caixa da ação que deseja 
executar e, em seguida, clique em Concluir.

h Quando o quadro Configuração de 
atualização de software for exibido, escolha a 
configuração de atualização de software 
desejada e clique em OK.

Nota
Para instalar o driver PS (driver de impressora 
BR-Script3), escolha Instalação personalizada 
e siga as instruções do ecrã.

Nota
Escolha a opção de configuração do Firewall e, 
em seguida, clique em Avançar.

Importante
NÃO cancele nenhum dos quadros durante a 
instalação. Pode levar alguns segundos para que 
todos os quadros sejam exibidos.

Nota
• Caso solicitado, escolha o seu equipamento da 

lista e, em seguida, clique em Avançar.

• Se houver mais de um equipamento do mesmo 
modelo conectado à sua rede, o Endereço IP e 
o Node Name serão exibidos para ajudá-lo(a) 
a identificar o equipamento.

• Para localizar o endereço IP do equipamento e 
o Node Name, imprima a página de 
configurações da impressora. Consulte 
Imprimir a página de configurações da 
impressora na página 32.

Nota
Dependendo das configurações de segurança, 
poderá ser exibida uma janela de segurança do 

Windows® Security ou de software antivírus ao 
usar o equipamento ou o software. Deixe a janela 
prosseguir.

Concluir Agora a instalação está 
completa.

Nota
Driver da impressora XML Paper Specification

O Driver da impressora XML Paper Specification 
é o driver mais apropriado para Windows Vista® 
e Windows® 7 para impressão a partir de 
aplicativos que usam documentos XML Paper 
Specification. Para fazer o download do driver 
mais recente, visite Brother Solutions Center em 
http://solutions.brother.com/.

http://solutions.brother.com/
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Para utilizadores de cabo de interface de rede cablada 
(Para utilizadores de rede compartilhada)

10 Antes da instalação

a Computador cliente
b Computador conhecido como “Servidor” ou 

“Servidor de impressão”
c TCP/IP ou USB
d Equipamento

a Certifique-se que o seu computador está 
LIGADO e de que está conectado com direitos 
de administrador.

b Certifique-se de que o interruptor do 
equipamento está ligado.

11 Instalar o driver da 
impressora

a Insira o CD-ROM de instalação na sua unidade 
de CD-ROM. Se for solicitado, selecione o 
idioma pretendido.

b Se aceitar o contrato de licença, clique em 
Instalar driver da impressora e clique em 
Sim.

c Escolha Conexão em rede cabeada 
(Ethernet) (Conexão em rede cablada 
(Ethernet)) e, em seguida, clique em Avançar.

d Escolha Impressora Compartilhada em 
Rede e, em seguida, clique em Avançar.

Nota
Se for conectar o equipamento à sua rede, 
recomendamos que entre em contacto com o 
administrador do sistema antes da instalação.

Importante
Se houver programas em execução, feche-os.

Nota
Os quadros podem diferir, dependendo do seu 
sistema operativo.

TCP/IP

Nota
Se o ecrã da Brother não for exibido 
automaticamente, vá a Meu PC (My Computer), 
clique duas vezes no ícone do CD-ROM e, em 
seguida, clique duas vezes em start.exe.

Nota

Para utilizadores do Windows Vista® e do 

Windows® 7, quando o ecrã Controle de Conta 
de Utilizador for exibido, clique em Permitir ou 
Sim.

Nota
Para instalar o driver PS (driver de impressora 
BR-Script3), escolha Instalação personalizada 
e siga as instruções do ecrã.



14

Windows®Rede cablada

e Escolha a fila de seu equipamento e, em 
seguida, clique em OK.

f A instalação será iniciada automaticamente. 
Siga as instruções do ecrã.

g Quando o quadro Registro on-line (Registo 
on-line) for exibido, siga as instruções do ecrã. 
Após concluir o processo de registo, clique em 
Avançar.

h Quando o quadro Instalação Concluída for 
exibido, selecione a caixa da ação que deseja 
executar e, em seguida, clique em Concluir.

Nota
Entre em contacto com o administrador se não 
souber o local ou o nome da fila do equipamento 
na rede.

Importante
NÃO cancele nenhum dos ecrãs durante a 
instalação. Pode levar alguns segundos para que 
todos os ecrãs sejam exibidos.

Nota
Dependendo das configurações de segurança, 
poderá ser exibida uma janela de segurança do 

Windows® Security ou de software antivírus ao 
usar o equipamento ou o software. Permita que o 
processo avance.

Concluir Agora a instalação está 
completa.

Nota
Driver da impressora XML Paper Specification

O Driver da impressora XML Paper Specification 
é o driver mais apropriado para Windows Vista® 
e Windows® 7 para impressão a partir de 
aplicativos que usam documentos XML Paper 
Specification. Para fazer o download do driver 
mais recente, visite Brother Solutions Center em 
http://solutions.brother.com/.

http://solutions.brother.com/
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Para utilizadores de cabo de interface de rede cablada

10 Antes da instalação

a Certifique-se de que o seu equipamento está 
conectado à corrente e de que o seu 
Macintosh está LIGADO. É necessário estar 
conectado com direitos de administrador.

b Remova a capa protetora da porta Ethernet 
marcada com um símbolo .

c Conecte o cabo de interface de rede à porta 
Ethernet e, em seguida, conecte-o a uma porta 
livre no seu terminal.

d Certifique-se de que o interruptor do 
equipamento está ligado.

11 Instalar o driver da 
impressora

a Insira o CD-ROM de instalação na sua unidade 
de CD-ROM.

b Clique duas vezes no ícone Start Here OSX.

c Escolha Conexão em rede cabeada 
(Ethernet) (Conexão em rede cablada 
(Ethernet)) e, em seguida, clique em Avançar. 
Siga as instruções do ecrã.

d Escolha o seu equipamento da lista e, em 
seguida, clique em OK.

Nota
• Para utilizadores Mac OS X 10.5.7 ou inferior, 

faça o upgrade para o Mac OS X 
10.5.8 - 10.7.x. (Para obter os drivers e 
informações mais recentes do Mac OS X que 
utiliza, visite http://solutions.brother.com/.)

• Para adicionar o driver PS (driver de 
impressora BR-Script3), vá até o Brother 
Solutions Center em 
http://solutions.brother.com/ e visite as 
Perguntas frequentes na página do seu 
modelo para obter instruções.

Nota
Pode levar alguns minutos para a instalação ser 
concluída.

Nota
• Se houver mais de um equipamento do mesmo 

modelo conectado à sua rede, o endereço 
MAC (endereço Ethernet) será exibido após o 
nome do modelo.

• Para localizar o endereço MAC do 
equipamento (endereço Ethernet) e o 
endereço IP, imprima a página de 
configurações da impressora. Consulte 
Imprimir a página de configurações da 
impressora na página 32.

http://solutions.brother.com/
http://solutions.brother.com/
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e Quando este quadro for exibido, clique em 
Avançar.

Nota
Quando o ecrã Suporte Brother for exibido, siga 
as instruções do ecrã.

Concluir Agora a instalação está 
completa.
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Para utilizadores de interface de rede sem fio

10 Antes de começar

Primeiro, deve definir as configurações de rede sem fios de seu equipamento para se comunicar com o seu ponto 
de acesso/router de rede. Após configurar o equipamento para se comunicar com o seu ponto de acesso/router, 
os computadores na rede terão acesso ao equipamento. Para usar o equipamento num computador, terá de 
instalar o driver da impressora. Siga as instruções do processo de configuração e instalação.

Modo de infraestrutura

Nota
• Se for conectar o equipamento à sua rede, recomendamos que entre em contacto com o administrador do 

sistema antes da instalação. Deve conhecer as configurações de rede sem fio antes de continuar com esta 
instalação.

• Caso tenha definido as configurações sem fios de seu equipamento anteriormente, deve redefinir as 
configurações de rede (LAN) antes de definir as configurações sem fio novamente.

1 No equipamento, pressione Menu. Pressione a ou b para escolher Rede e, em seguida, pressione OK.

2 Pressione a ou b para escolher Reset da Rede e, em seguida, pressione OK.

3 Pressione 1. Quando a mensagem Reiniciar. OK? for exibida, pressione 1 para escolher Sim para 
reiniciar.

• Para obter os melhores resultados com a impressão de documentos do dia-a-dia, coloque o equipamento 
Brother o mais próximo possível do ponto de acesso/router de rede com o mínimo de obstruções. Objetos 
grandes e paredes entre os dois dispositivos, assim como interferências de outros dispositivos eletrónicos 
podem afetar a velocidade da transferência de dados dos seus documentos. 
Devido a esses fatores, a conexão sem fios pode não ser o melhor método para todos os tipos de 
documentos e aplicativos. Se imprime grandes volumes, como documentos com várias páginas com texto 
e gráficos grandes, considere a escolha de Ethernet com fio para obter uma transferência de dados mais 
rápida ou USB para obter a melhor velocidade de rendimento.

• Embora a Brother HL-S7000DN possa ser usada em redes cabladas e sem fios, terá de optar por um dos 
métodos de conexão uma vez que não podem ser usados ao mesmo tempo.

• Se usar o equipamento numa rede sem fios compatível IEEE 802.1x, consulte Usando a autenticação IEEE 
802.1x no Manual do Utilizador de Rede.

a Ponto de acesso/router

b Equipamento de rede sem fios (o seu 
equipamento)

c Computador com capacidade sem fios 
conectado ao ponto de acesso/router

d Computador cablado conectado ao ponto de 
acesso/router
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11 Escolher o método de configuração sem fios

As instruções a seguir oferecerão três métodos de configuração do equipamento Brother numa rede sem fios. 
Escolha o método de sua preferência para o seu ambiente.

Nota

Para configurar o seu equipamento em qualquer outro ambiente sem fios, pode consultar as instruções no 
Manual do Utilizador de Rede.

a Configuração usando o CD-ROM de instalação e usando temporariamente um cabo USB 
(somente Windows®)

• Deve usar temporariamente um cabo USB durante a configuração (cabo não incluído).

Recomenda-se o uso de um PC com conexão sem fios conectado à rede para este método.

• Se estiver a usar o Windows® XP ou um cabo de rede para conectar o seu computador ao seu 
ponto de acesso/router sem fios, deverá conhecer o SSID e a Chave de rede do ponto de 
acesso/router de WLAN antes de prosseguir. Anote as configurações da sua rede sem fios na 
área a seguir.

• Não entre em contato com o Serviço de atendimento ao cliente da Brother sem as informações 
de segurança sem fios. Não poderemos ajudá-lo(a) a localizar suas configurações de 
segurança de rede.

Item Registe as configurações de rede sem fios atuais

SSID (Nome de rede)

Chave da rede (Chave de segurança/chave de 
criptografia)

* A Chave de rede também pode ser descrita como Senha, Chave de Segurança ou de Criptografia.

Nota

• Se não souber estas informações (SSID e Chave de rede), não será possível prosseguir com a 
configuração sem fios.

• Como faço para encontrar essas informações (SSID e Chave de rede)?

1 Deve consultar a documentação fornecida com o ponto de acesso/router de WLAN.

2 O nome de rede inicial pode ser o nome do fabricante ou o nome do modelo.

3 Se não sabe as informações de segurança, consulte o fabricante do router, o administrador do 
sistema ou o fornecedor de Internet.

Avance para página 20
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b Configuração manual do painel de controle usando o Assistente de configuração (Windows® 
e Macintosh)

Se o seu ponto de acesso/router de WLAN não oferece suporte ao protocolo WPS (Wi-Fi Protected 
Setup™) ou AOSS™, escreva as configurações de rede sem fios do seu ponto de acesso/router 
de WLAN na área a seguir.

Não entre em contacto com o Serviço de atendimento ao cliente da Brother sem as informações 
de segurança sem fios. Não poderemos ajudá-lo(a) a localizar suas configurações de segurança 
de rede.

Item Registe as configurações de rede sem fios atuais

SSID (Nome de rede)

Chave da rede (Chave de segurança/chave de 
criptografia)

* A Chave de rede também pode ser descrita como Senha, Chave de Segurança ou de Criptografia.

Nota

• Se não souber estas informações (SSID e Chave de rede), não será possível prosseguir com a 
configuração sem fios.

• Como faço para encontrar essas informações (SSID e Chave de rede)?

1 Deve consultar a documentação fornecida com o ponto de acesso/router de WLAN.

2 O nome de rede inicial pode ser o nome do fabricante ou o nome do modelo.

3 Se não sabe as informações de segurança, consulte o fabricante do router, o administrador do 
sistema ou o fornecedor de Internet.

Avance para página 22

c Configuração de toque automático usando WPS (Wi-Fi Protected Setup) ou AOSS™ 
(Windows® e Macintosh)

Se o seu ponto de acesso/router de WLAN oferecer suporte à configuração sem fios automática 
(toque automático ou one-push) (WPS ou AOSS™)

Avance para página 24
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Configuração usando o CD-ROM de instalação e usando 
temporariamente um cabo USB (somente Windows®)

12 Definir as configurações 
de conexão sem fios

a Insira o CD-ROM de instalação na sua unidade 
de CD-ROM. Se for solicitado, selecione o 
idioma pretendido.

b Se aceitar o contrato de licença, clique em 
Instalar driver da impressora e, em seguida, 
clique em Sim.

c Escolha Conexão em rede sem fio (Conexão 
em rede sem fios) e, em seguida, clique em 
Avançar.

d Escolha Impressora de Rede Ponto a Ponto 
Brother ou Impressora Compartilhada em 
Rede e, em seguida, clique em Avançar.

e Escolha Sim, tenho um cabo USB para a 
instalação e, em seguida, clique em Avançar.

• Deve usar temporariamente um cabo USB 
durante a configuração (cabo não incluído).

• Se estiver a usar o Windows® XP ou um 
cabo de rede para conectar o seu 
computador ao seu ponto de acesso/router 
sem fios, deverá saber o SSID e a Chave de 
rede do ponto de acesso/router de WLAN 
anotados na etapa 11-a na página 18 antes 
de prosseguir.

• Se usar seu equipamento numa rede sem 
fios compatível IEEE 802.1x, consulte 
Usando a autenticação IEEE 802.1x no 
Manual do Utilizador de Rede.

Nota
Se o ecrã da Brother não for exibido 
automaticamente, vá a Meu PC (My Computer), 
clique duas vezes no ícone do CD-ROM e, em 
seguida, clique duas vezes em start.exe.

Nota

Para utilizadores do Windows Vista® e do 

Windows® 7, quando o ecrã Controle de Conta 
de Utilizador for exibido, clique em Permitir ou 
Sim.

Nota
Para instalar o driver PS (driver de impressora 
BR-Script3), escolha Instalação personalizada 
e siga as instruções do ecrã.

Nota
• Se escolher Impressora Compartilhada em 

Rede, selecione a fila do seu equipamento e, 
em seguida, em OK.

• Escolha a opção de configuração do Firewall e, 
em seguida, clique em Avançar.

Nota
Se o ecrã Aviso importante for exibido, leia o 
aviso. Marque a caixa após confirmar o SSID e a 
Chave de rede e, em seguida, clique em 
Avançar.
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f Conecte temporariamente o cabo USB (não 
incluído) diretamente ao computador e ao 
equipamento.

g Siga um destes procedimentos:
 Se o ecrã Confirmação da instalação for 

exibido, marque a caixa e clique em 
Avançar, depois vá para h.

 Caso contrário, vá para i.

h Marque Sim se deseja conectar com o SSID. 
Clique em Avançar e vá para k.

i O assistente pesquisará as redes sem fios 
disponíveis no seu equipamento. Escolha o 
SSID que anotou para a sua rede no 
passo 11-a na página 18 e, em seguida, 
clique em Avançar.

j Introduza a Chave de Rede anotada no 
passo 11-a na página 18 e, em seguida, clique 
em Avançar.

k Confirme as configurações de rede sem fios e, 
em seguida, clique em Avançar. As 
configurações serão enviadas para o seu 
equipamento.

l Desconecte o cabo USB entre o computador e 
o equipamento e, em seguida, clique em 
Avançar.

 

A configuração sem fios foi concluída. 
Um indicador de quatro níveis à direita do 
display LCD do aparelho mostrará a 
intensidade do sinal sem fios do ponto de 
acesso/router.

Para instalar o controlador (driver) da 
impressora, continue para o passo 14.

Avance para

passo e na página 29

Nota
• Se a lista estiver em branco, verifique se o 

ponto de acesso está ligado e transmitindo o 
SSID, verificando também se o equipamento e 
o ponto de acesso estão ao alcance da 
comunicação sem fios. Em seguida, clique em 
Atualizar.

• Se o seu ponto de acesso sem fios estiver 
definido para não transmitir o SSID, pode 
adicioná-lo manualmente clicando no botão 
Avançado. Siga as instruções do ecrã para 
inserir o Nome (SSID) e, em seguida, clique 
em Avançar.

Nota
Se a sua rede não está configurada para 
Autenticação e Criptografia, o ecrã ATENÇÃO! 
será exibido. Para continuar a configuração, 
clique em OK.

Nota
• As configurações permanecerão inalteradas 

se clicar em Cancelar.

• Se deseja inserir manualmente as configurações 
do endereço IP do seu equipamento, clique em 
Alterar endereço IP e insira as configurações do 
endereço IP necessárias para sua rede.

• Se o ecrã de falha de configuração de conexão 
sem fios for exibido, clique em Tentar 
novamente.
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Configuração manual do painel de controle usando o Assistente 
de configuração (Windows® e Macintosh)

12 Definir as configurações 
de conexão sem fios

a No equipamento, pressione Menu. Pressione 
a ou b para escolher Rede e, em seguida, 
pressione OK.

Pressione a ou b para escolher Rede 
Wireless e, em seguida, pressione OK.

b Pressione a ou b para escolher 
Assist.Config. e, em seguida, 
pressione OK.

Quando a mensagem Ativar WLAN? for 
exibida, pressione a ou b para escolher 
Ativado e, em seguida, pressione OK. 
Iniciará o assistente de configuração sem fios.

Caso contrário, pressione Cancel para sair do 
assistente de configuração sem fios.

c O equipamento iniciará a procura dos SSIDs 
disponíveis. Levará alguns segundos para ser 
exibida uma lista de SSIDs disponíveis.

Se uma lista de SSIDs for exibida, use a tecla 
a ou b para escolher o SSID anotado no 
passo 11-b na página 19 e, em seguida, 
pressione OK.

d Siga um destes procedimentos:
 Se o ponto de acesso/router de WLAN do 

SSID selecionado oferecer suporte a WPS e 
a mensagem O ponto de acesso 
selecionado suporta WPS. Usar 
WPS? for exibida, vá para e.

 Se usar um método de autenticação e 
criptografia que exige uma Chave de rede, 
vá para f.

 Se o seu método de autenticação for 
Sistema aberto e o modo de criptografia for 
Nenhum, vá para g.

e Para conectar o seu equipamento usando o 
modo sem fios automático, pressione 1 para 
escolher Sim. (Se escolher Não(Manual), 
vá para f para colocar a Chave de rede.) 
Quando a mensagem Inicie o WPS no 
ponto de acesso/roteador sem fio e 
selecione Avançar. (Inicie o WPS no 
ponto de acesso/router sem fios e selecione 
Avançar.) for exibida, pressione o botão WPS 
no ponto de acesso/router de WLAN e, em 
seguida, pressione 1. Vá para g.

f Insira a Chave de rede anotada no passo 11-b 
na página 19. Para excluir os caracteres 
inseridos, pressione Clear. 

Por exemplo, para escrever a letra a, 
pressione a tecla 2 no teclado numérico uma 
vez. Para escrever o número 3, pressione a 
tecla 3 no teclado numérico sete vezes.

As letras aparecem nesta ordem: letra 
minúscula, letra maiúscula e números.

Para obter mais informações, consulte 
Inserindo texto para configurações sem fios 
na página 28.

Pressione OK quando tiver inserido todos os 
caracteres e, em seguida, pressione OK para 
Sim para aplicar as configurações.

g O seu equipamento tentará conectar-se à sua 
rede sem fios usando as informações 
inseridas.

Será exibida uma mensagem de resultado de 
conexão no display LCD e um relatório da 
WLAN será impresso automaticamente.

Se houver falha de conexão, verifique o código 
do erro no relatório impresso e consulte a 
Solução de problemas na página 25.

• Deve ter as configurações sem fios da rede 
anotadas no passo 11-b na página 19 antes 
de prosseguir.

• Se usar o seu equipamento numa rede sem 
fios compatível IEEE 802.1x, consulte 
Usando a autenticação IEEE 802.1x no 
Manual do Utilizador de Rede.

Nota
• Se uma lista de SSIDs não for exibida, 

verifique se o seu ponto de acesso está 
ativado. Aproxime o seu equipamento do ponto 
de acesso e tente iniciar a partir de a 
novamente.

• Se o seu ponto de acesso estiver configurado 
para não transmitir o SSID, terá de adicionar o 
nome SSID manualmente. Para obter 
detalhes, consulte Configurando o seu 
equipamento quando o SSID não é transmitido 
no Manual do Utilizador de Rede.
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A configuração sem fios foi concluída. 
Um indicador de quatro níveis à direita do 
display LCD do aparelho mostrará a 
intensidade do sinal sem fios do ponto de 
acesso/router.

Para instalar o controlador (driver) da 
impressora, continue até ao passo 13.

Para utilizadores do® Windows:

Avance para

página 29

Para utilizadores do Macintosh:

Avance para

página 31
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Configuração de toque automático usando WPS (Wi-Fi Protected 
Setup) ou AOSS™ (Windows® e Macintosh)

12 Definir as configurações 
sem fios

a Confirme se o seu ponto de acesso/router de 
WLAN tem o símbolo WPS ou AOSS™ como 
mostrado a seguir.

b Coloque o equipamento Brother ao alcance do 
ponto de acesso/router WPS ou AOSS™. O 
alcance pode variar dependendo do ambiente. 
Consulte as instruções fornecidas com o ponto 
de acesso/router.

c No equipamento, pressione Menu. Pressione 
a ou b para escolher Rede e, em seguida, 
pressione OK.

Pressione a ou b para escolher Rede 
Wireless e, em seguida, pressione OK.

d Pressione a ou b para escolher WPS/AOSS e, 
em seguida, pressione OK.

Quando a mensagem Ativar WLAN? for 
exibida, pressione a ou b para escolher 
Ativado e, em seguida, pressione OK. Isso 
iniciará o assistente de configuração sem fios.

Caso contrário, pressione Cancel para sair do 
assistente de configuração sem fios.

e Quando a mensagem Inicie o WPS/AOSS 
no ponto de acesso/roteador sem 
fio. (Inicie o WPS/AOSS no ponto de 
acesso/router sem fios.) for exibida, pressione 
o botão WPS ou AOSS™ no ponto de 
acesso/router de WLAN. Consulte o guia do 
utilizador para obter instruções sobre o seu 
ponto de acesso/router de WLAN. Em seguida, 
pressione OK.

Este recurso detectará automaticamente qual 
modo (WPS ou AOSS™) utiliza o seu ponto de 
acesso/router para configurar o seu equipamento.

f Será exibida uma mensagem de resultado de 
conexão no display LCD e um relatório da 
WLAN será impresso automaticamente.

Se houver falha de conexão, verifique o código 
do erro no relatório impresso e consulte a 
Solução de problemas na página 25.

 

A configuração sem fios foi concluída. 
Um indicador de quatro níveis à direita do 
display LCD do aparelho mostrará a 
intensidade do sinal sem fios do ponto de 
acesso/router.

Para instalar o controlador (driver) da 
impressora, continue até ao passo 13.

Para utilizadores do® Windows:

Avance para

página 29

Para utilizadores do Macintosh:

Avance para

página 31

Nota
Se o seu ponto de acesso/router de WLAN 
oferece suporte a WPS (Método PIN) e deseja 
configurar o seu equipamento usando o Método 
PIN (Número de identificação pessoal), consulte 
Configuração usando o Método de PIN do WPS 
(Wi-Fi Protected Setup) no Manual do Utilizador 
de Rede.
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Solução de problemas

Como faço para encontrar as configurações sem fios (Nome de rede (SSID) 
e Chave de rede)

* A Chave de rede também pode ser descrita como Senha, Chave de Segurança ou de Criptografia.
* Se o ponto de acesso/router de WLAN está configurado para não transmitir o SSID, o SSID não será 

detetado automaticamente. Deverá inserir o nome do SSID manualmente. Consulte Configurando o seu 
equipamento quando o SSID não é transmitido no Manual do Utilizador de Rede.

Relatório de WLAN
Se o relatório de WLAN impresso mostra falha na conexão, verifique o código do erro no relatório impresso e 
consulte as instruções a seguir.

Não entre em contacto com o Serviço de atendimento ao cliente da Brother sem as informações de 
segurança sem fios. Não poderemos ajudá-lo(a) a localizar suas configurações de segurança de rede.

1) Deve consultar a documentação fornecida com o ponto de acesso/router de WLAN.

2) O nome de rede inicial pode ser o nome do fabricante ou o nome do modelo.

3) Se não sabe as informações de segurança, consulte o fabricante do router, o administrador do sistema ou 
o fornecedor de Internet.

Código do erro Soluções recomendadas

TS-01

A configuração sem fios não está ativada, LIGUE a configuração sem fios.

- Se um cabo LAN está conectado ao seu equipamento, desconecte-o e ATIVE a 
configuração sem fios do seu equipamento.
1. No equipamento, pressione Menu. Pressione a ou b para escolher Rede e, em 

seguida, pressioneOK.
2. Pressione a ou b para escolher Rede Wireless e, em seguida, pressioneOK.
3. Pressione a ou b para escolher Assist. Config. e, em seguida, pressione OK.
4. Quando a mensagem Ativar WLAN? for exibida, pressione a ou b para escolher 
Ativado e, em seguida, pressione OK. Isso iniciará o assistente de configuração 
sem fios.

TS-02

Não é possível detetar o ponto de acesso/router de WLAN.

1. Verifique os quatro pontos a seguir.

- Verifique se o ponto de acesso/router de WLAN está ligado.
- Aproxime o seu equipamento de uma área sem obstruções ou de um ponto de 

acesso/router de WLAN.
- Coloque temporariamente o seu equipamento a um metro do ponto de acesso de 

WLAN ao definir as configurações sem fios.
- Se o ponto de acesso/router de WLAN está a filtrar o endereço MAC, confirme se o 

endereço MAC do equipamento Brother é permitido no filtro. Consulte Imprimir a 
página de configurações da impressora na página 32.

2. Se inseriu manualmente o SSID e as informações de segurança (SSID/método de 
autenticação/método de criptografia/Chave de rede) as informações podem estar 
incorretas. 
Confirme novamente o SSID e as informações de segurança e, em seguida, insira 
novamente as informações corretas conforme necessário. 
Consulte Como faço para encontrar as configurações sem fios (Nome de rede (SSID) 
e Chave de rede) na página 25 para confirmar.
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Código do erro Soluções recomendadas

TS-03

A rede sem fios e a configuração de segurança inserida podem estar incorretas.
Confirme novamente as configurações de rede sem fios.

* Verifique se o SSID/método de autenticação/método de criptografia/ID do utilizador/
Senha do usuário inseridos ou selecionados estão corretos.

Consulte Como faço para encontrar as configurações sem fios (Nome de rede (SSID) e 
Chave de rede) na página 25 para confirmar.

TS-04

Os métodos de Autenticação/Criptografia usados pelo ponto de acesso/router de WLAN 
selecionado não são suportados pelo seu equipamento.

Para o modo de infraestrutura, altere os métodos de autenticação e criptografia do ponto 
de acesso/router de WLAN. O seu equipamento oferece suporte aos métodos de 
autenticação a seguir: WPA, WPA2, ABERTA e Chave compartilhada. WPA oferece 
suporte aos métodos de criptografia TKIP ou AES. WPA2 oferece suporte ao método de 
criptografia AES. ABERTA e Chave compartilhada correspondem à criptografia WEP.

Se o seu problema não for resolvido, as configurações de SSID ou de rede inseridas 
podem estar incorretas. Confirme novamente as configurações de rede sem fios.

Tabela combinada de autenticação e métodos de criptografia

Método de autenticação Método de criptografia

WPA-Pessoal
TKIP

AES

WPA2-Pessoal AES

ABERTA
WEP

NENHUM (sem criptografia)

Chave compartilhada WEP

Consulte Como faço para encontrar as configurações sem fios (Nome de rede (SSID) e 
Chave de rede) na página 25 para confirmar.

Para o modo ad-hoc, altere os métodos de autenticação e de criptografia do seu 
computador para obter a configuração sem fios.
O seu equipamento oferece suporte somente ao método de autenticação ABERTA, com 
criptografia WEP opcional.

TS-05

As informações de segurança (SSID/Chave de rede) estão incorretas.
Reconfirme as informações de SSID e de segurança (Chave de rede).
Se o router usa criptografia WEP, insira a chave usada como primeira chave WEP. O seu 
equipamento Brother oferece suporte somente ao uso da primeira chave WEP.

Consulte Como faço para encontrar as configurações sem fios (Nome de rede (SSID) e 
Chave de rede) na página 25 para confirmar.

TS-06

As informações de segurança sem fios (Método de autenticação/Método de criptografia/
Chave de rede) estão incorretas.
Confirme novamente as informações de segurança sem fios (Método de autenticação/
Método de criptografia/Chave de rede) na tabela do TS-04.
Se o router usa criptografia WEP, insira a chave usada como primeira chave WEP. O seu 
equipamento Brother oferece suporte somente ao uso da primeira chave WEP.

Consulte Como faço para encontrar as configurações sem fios (Nome de rede (SSID) e 
Chave de rede) na página 25 para confirmar.
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Para utilizadores de rede sem fios
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Código do erro Soluções recomendadas

TS-07

O equipamento não consegue detetar um ponto de acesso/router de WLAN com WPS ou 
AOSS™ ativado.

Caso deseje definir suas configurações sem fios usando WPS ou AOSS™, deve 
configurar o equipamento e o ponto de acesso/router de WLAN.
Confirme se o seu ponto de acesso/router de WLAN oferece suporte a WPS ou AOSS™ 
e tente iniciar novamente.

Se não sabe como configurar o seu ponto de acesso/router de WLAN usando WPS ou 
AOSS™, consulte a documentação fornecida com o ponto de acesso/router de WLAN, 
pergunte ao fabricante do ponto de acesso/router de WLAN ou pergunte ao administrador 
de rede.

TS-08

Dois ou mais pontos de acesso de WLAN com WPS ou AOSS™ ativado foram detetados.

- Confirme se somente um ponto de acesso/router de WLAN ao alcance tem o método 
WPS ou AOSS™ ativado e tente novamente.

- Tente iniciar novamente em alguns minutos para evitar a interferência de outros pontos 
de acesso.
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Para utilizadores de rede sem fios

Inserindo texto para configurações sem fios

A maioria das teclas numéricas possuem três ou quatro letras impressas. As teclas para 0, # e l não têm letras 
impressas porque são usadas para caracteres especiais.
Pressionando a tecla numérica correta repetidamente, pode aceder ao carácter desejado.

Para definir configurações de rede sem fios

Inserir espaços
Para inserir um espaço num nome, pressione c duas vezes entre caracteres.

Fazer correções
Se tiver introduzido um carácter incorretamente e quiser alterá-lo, pressione d ou c  para mover o ponteiro do 
cursor para o carácter incorreto e, em seguida, pressione Clear. Introduza o carácter correto. Também pode 
inserir caracteres movendo o ponteiro do cursor e inserindo um caractere. Se o ponteiro do cursor estiver depois 
do último carácter, pressione Clear para excluir o caractere à esquerda.

Repetir letras
Para escrever outro carácter usando a mesma tecla do carácter anterior, pressione c para mover o ponteiro do 
curso antes de pressionar a tecla novamente.

Caracteres especiais e símbolos
Pressione l, # ou 0 e, em seguida, pressione d ou c para mover o ponteiro do cursor para o carácter especial ou 
o símbolo desejado. Pressione OK para escolher.

Pressione 
a tecla

Uma vez Duas 
vezes

Três 
vezes

Quatro 
vezes

Cinco 
vezes

Seis 
vezes

Sete 
vezes

Oito 
vezes

Nove 
vezes

2 a b c A B C 2 a b

3 d e f D E F 3 d e

4 g h i G H I 4 g h

5 j k l J K L 5 j k

6 m n o M N O 6 m n

7 p q r s P Q R S 7

8 t u v T U V 8 t u

9 w x y z W X Y Z 9

Pressione l para (espaço) ! ” # $ % & ’ ( )  + , - . /

Pressione # para : ; < = > ? @ [ ] ^ _ 

Pressione 0 para 0 ¥ { | } ~
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Instalar o driver da impressora

13 Antes da instalação

a Certifique-se de que o seu computador está 
LIGADO e de que está conectado com direitos 
de administrador.

b Certifique-se de que a chave Liga/Desliga está 
ligada.

14 Instalar o driver da 
impressora

a Insira o CD-ROM de instalação na sua unidade 
de CD-ROM. Se for solicitado, selecione o 
idioma pretendido.

b Se aceitar o contrato de licença, clique em 
Instalar driver da impressora e clique em 
Sim.

c Escolha Conexão em rede sem fio (Conexão 
em rede sem fios) e, em seguida, clique em 
Avançar.

d Escolha Impressora de Rede Ponto a Ponto 
Brother ou Impressora Compartilhada em 
Rede e, em seguida, clique em Avançar.

e Escolha o equipamento na lista e, em seguida, 
clique em Avançar.

f A instalação será iniciada automaticamente. 
Siga as instruções do ecrã.

g Quando o quadro Registro on-line (Registo 
on-line) for exibido, siga as instruções do ecrã. 
Após concluir o processo de registo, clique em 
Avançar.

Importante
Se houver programas em execução, feche-os.

Nota
A informação dos ecrãs pode diferir, dependendo 
do seu sistema operativo.

Nota
Se o ecrã da Brother não for exibido 
automaticamente, vá a Meu PC (My Computer), 
clique duas vezes no ícone do CD-ROM e, em 
seguida, clique duas vezes em start.exe.

Nota

Para utilizadores do Windows Vista® e do 

Windows® 7, quando o ecrã Controle de Conta 
de Utilizador for exibido, clique em Permitir ou 
Sim.

Nota
Para instalar o driver PS (driver de impressora 
BR-Script3), escolha Instalação personalizada 
e siga as instruções do ecrã.

Nota
• Se escolher Impressora Compartilhada em 

Rede, selecione a fila do seu equipamento e, 
em seguida, em OK.

• Escolha a opção de configuração do Firewall e, 
em seguida, clique em Avançar.

Nota
Se está a usar WEP e o display LCD exibir 
‘Conectado’ mas não encontra o seu 
equipamento, verifique se a chave WEP foi 
inserida corretamente. A chave WEP diferencia 
maiúsculas de minúsculas.

Importante
NÃO cancele nenhum dos ecrãs durante a 
instalação. Pode levar alguns segundos para que 
todos os ecrãs sejam exibidos.
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Windows®Rede sem fios

h Quando o quadro Instalação Concluída for 
exibido, selecione a caixa da ação que deseja 
executar e, em seguida, clique em Concluir.

i Quando o quadro Configuração de 
atualização de software for exibido, escolha a 
configuração de atualização de software 
desejada e clique em OK.

Nota
Dependendo das configurações de segurança, 
poderá ser exibida uma janela de segurança do 

Windows® Security ou de software antivírus ao 
usar o equipamento ou o software. Deixe a janela 
prosseguir.

Concluir Agora a instalação está 
completa.

Nota
Driver da impressora XML Paper Specification

O Driver da impressora XML Paper Specification 
é o driver mais apropriado para Windows Vista® 
e Windows® 7 para impressão a partir de 
aplicativos que usam documentos XML Paper 
Specification. Para fazer o download do driver 
mais recente, visite Brother Solutions Center em 
http://solutions.brother.com/.

http://solutions.brother.com/
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Instalar o driver da impressora

13 Antes da instalação

a Certifique-se de que o seu equipamento está 
conectado à corrente e de que o seu 
Macintosh está LIGADO. É necessário estar 
conectado com direitos de administrador.

14 Instalar o driver da 
impressora

a Insira o CD-ROM de instalação na sua unidade 
de CD-ROM.

b Clique duas vezes no ícone Start Here OSX.
 

c Escolha Conexão em rede sem fio (Conexão 
em rede sem fios) e, em seguida, clique em 
Avançar.

d Siga as instruções do ecrã.

e Escolha o seu equipamento na lista e, em 
seguida, clique em OK.

f Quando este ecrã for exibido, clique em 
Avançar.

Nota
• Para utilizadores Mac OS X 10.5.7 ou inferior, 

faça o upgrade para o Mac OS X 
10.5.8 - 10.7.x. (Para obter os drivers e 
informações mais recentes do Mac OS X que 
usa, visite http://solutions.brother.com/.)

• Para adicionar o driver PS (driver de 
impressora BR-Script3), vá até Brother 
Solutions Center em 
http://solutions.brother.com/ e visite as 
Perguntas frequentes na página do seu 
modelo para obter instruções.

Importante
NÃO cancele nenhum dos ecrãs durante a 
instalação. Pode levar alguns minutos para a 
instalação ser concluída.

Nota
Se houver falha nas configurações sem fios, o 
ecrã Assistente de configuração de 
dispositivos de rede sem fio (Assistente de 
configuração de dispositivos de rede sem fios) 
será exibida. Siga as instruções do ecrã para 
concluir a configuração sem fios.

Nota
• Se houver mais de um equipamento do mesmo 

modelo conectado à sua rede, o endereço 
MAC (endereço Ethernet) será exibido após o 
nome do modelo.

• Para localizar o endereço MAC do 
equipamento (endereço Ethernet) e o 
endereço IP, imprima a página de 
configurações da impressora. Consulte 
Imprimir a página de configurações da 
impressora na página 32.

Nota
Quando o ecrã Suporte Brother for exibido, siga 
as instruções do ecrã.

Concluir Agora a instalação está 
completa.

http://solutions.brother.com/
http://solutions.brother.com/
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Para utilizadores de rede

Gestão via Web 
(navegador da Web)

O servidor de impressão Brother vem equipado com 
um servidor da Web que permite a monitorização do 
status ou a alteração de algumas definições de 
configuração, usando HTTP (Hyper Text Transfer 
Protocol).

a Abra o navegador.

b Introduza “http://endereço IP do equipamento/” 
na barra de endereços do navegador (onde 
“endereço IP do equipamento” é o endereço IP 
do equipamento Brother ou o nome do servidor 
de impressão).
 Por exemplo: http://192.168.1.2/

Restaure o padrão de fábrica das 
configurações de rede

Para restaurar o padrão de fábrica de todas as 
configurações de rede do servidor de impressão, siga 
estes passos.

a Pressione Menu.

b Pressione a ou b para escolher Rede.

Pressione OK.

c Pressione a ou b para escolher Reset 
da Rede.

Pressione OK.

d Pressione 1 para escolher Reset e, em 
seguida, pressione 1 para reiniciar o 
equipamento.

O equipamento será reiniciado.

Imprimir a página de 
configurações da impressora

A página Configurações da impressora apresenta 
todas as configurações atuais da impressora, 
incluindo as configurações de rede.

a Pressione Menu.

b Pressione a ou b para escolher Info.  
Aparelho.

Pressione OK.

c Pressione OK para escolher Imprimir  
Config.
O equipamento imprimirá as configurações 
atuais da impressora.

Nota
Recomendamos o Microsoft® Internet 
Explorer® 7.0/8.0 ou o Firefox 3.6 para 
Windows® e o Safari 4.0/5.0 para Macintosh. 
Certifique-se também de que o JavaScript e os 
cookies estão ativados, independentemente do 
navegador utilizado. Para usar um navegador da 
Web, terá que saber o endereço IP do servidor de 
impressão. O endereço IP do servidor de 
impressão está listado na página Configurações 
da impressora.

Nota
• Se tiver configurado uma password opcional, 

deverá inseri-la quando solicitado para aceder 
a Gestão via Web.

• Para obter mais informações, consulte Gestão 
via Web no Manual do Utilizador de Rede.

Nota
Se o IP Address na página Configurações da 
impressora mostrar 0.0.0.0, aguarde um minuto e 
tente novamente.
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Para utilizadores de rede

Instalação silenciosa 
(somente Windows®)

A instalação silenciosa permite instalar o driver da 
impressora em computadores remotamente. Não há 
necessidade que cada utilizador do computador 
instale o driver.

a Inicie o prompt de comando.

Clique em Iniciar/Todos os Programas/
Acessórios/Prompt de Comando.

Ou clique em Iniciar, Pesquisar programas e 
arquivos (Executar), introduza “cmd” e, em 
seguida, pressione a tecla Enter.

b Introduza a unidade de CD-ROM drive: 
depois de > no prompt de comando, onde a 
unidade de CD-ROM drive é a letra da 
unidade de CD-ROM na qual inseriu o 
CD-ROM, e pressione a tecla Enter.

Por exemplo, se o CD-ROM foi inserido na 
unidade D, essa letra seria: c:\>d:

c Introduza cd install\nomedo modelo 
depois de >, onde nomedo modelo é o nome 
do modelo do equipamento e, em seguida, 
pressione a tecla Enter.

Por exemplo, se o nome do modelo for 
HL-S7000DN, será necessário escrever: 
d:\cd install\HL-S7000DN

d Introduza setup /ip endereço ip depois 
de >, onde endereço ip é o endereço IP do 
servidor de impressão e, em seguida, 
pressione a tecla Enter.

Por exemplo, se o endereço IP for 192.168.1.1, 
será necessário escrever: 
d:\install\HL-S7000DN>setup /ip 
192.168.1.1
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Acessórios e consumíveis

Acessórios

O equipamento possui os acessórios opcionais em baixo. Pode expandir as capacidades do equipamento 
adicionando estes acessórios. Para obter mais informações sobre a bandeja inferior opcional, a bandeja de saída 
e o estabilizador opcional, visite-nos em: http://solutions.brother.com/.

Consumíveis

Quando chegar o momento de substituir os consumíveis, o display indicará um erro no painel de controle do ecrã 
LCD. Para obter mais informações sobre os consumíveis do equipamento, visite-nos em 
http://www.brother.com/original/ ou entre em contato com o revendedor local da Brother.

1 A duração estimada do cartucho é declarada de acordo com a norma ISO/IEC 24711 em metodologia de impressão contínua usando 
página de teste monocromática definida na ISO/IEC 19752.

Bandeja inferior Bandeja de saída Estabilizador opcional

LT-7100 MX-7100 SB-7100

As três bandejas inferiores opcionais 
(Bandeja 2, Bandeja 3 e Bandeja 4) 
podem ser instaladas, e é possível 
colocar até 500 folhas de papel em 
cada bandeja.

É possível instalar uma bandeja de 
saída opcional que pode conter até 
500 folhas de papel.

Quando instalar duas ou mais bandejas 
inferiores opcionais, será necessário 
instalar o estabilizador opcional.

Cartucho de tinta de substituição

HC-05BK

(Aproximadamente 30.000 páginas) 1

Nota
Para substituir consumíveis, consulte Substituição do cartucho de tinta no Manual do Utilizador.

http://solutions.brother.com/
http://www.brother.com/original/
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Marcas comerciais
Microsoft, Windows, Windows Server e Internet Explorer são marcas registadas ou marcas comerciais da Microsoft Corporation nos Estados 
Unidos e/ou em outros países.
Windows Vista é uma marca registada ou uma marca comercial da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Apple, Macintosh, Safari e Mac OS são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e em outros países.
Wi-Fi Protected Setup é uma marca da Wi-Fi Alliance.
AOSS é uma marca comercial da Buffalo Inc.
Cada empresa cujo título do software é mencionado neste manual tem um Contrato de licença de software específico com os programas 
proprietários.

Todos os nomes comerciais e de produtos de empresas que apareçam nos produtos Brother, documentos 
relacionados e outros materiais são marcas comerciais ou marcas registadas das respetivas empresas.

Compilação e publicação
Este manual foi compilado e publicado sob a supervisão da Brother Industries, Ltd., abordando as descrições e especificações de produto 
mais recentes.
O conteúdo deste manual e as especificações deste produto estão sujeitas a alterações sem aviso.
A Brother reserva o direito de efetuar alterações sem aviso nas especificações e nos materiais aqui contidos e não será responsável por danos 
(incluindo os danos por consequência) causados por confiança nos materiais apresentados, incluindo, mas não limitado a erros tipográficos 
e outros relacionados a esta publicação.

Direitos de autor e licença
©2012 Brother Industries, Ltd. Todos os direitos reservados.
Este produto inclui software desenvolvido pelos seguintes fornecedores:
©1983-1998 PACIFIC SOFTWORKS, INC. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.
©2008 Devicescape Software, Inc. Todos os direitos reservados.
Este produto inclui o software “KASAGO TCP/IP” desenvolvido pela ZUKEN ELMIC,Inc.

www.brotherearth.com

	Guia de Configuração Rápida HL-S7000DN
	Início
	1 Desembalar o equipamento e verificar os componentes
	2 Inserir papel na bandeja de papel
	3 Ligar o equipamento
	4 Instalar o cartucho de tinta
	5 Verificar a qualidade da impressão
	6 Configurar o seu idioma
	7 Configurar a data e a hora
	8 Configurar o fuso horário
	9 Escolher o seu tipo de conexão

	Para utilizadores de cabo de interface USB (Windows®)
	10 Antes da instalação
	11 Instalar o driver da impressora

	Para utilizadores de cabo de interface USB (Macintosh)
	10 Antes da instalação
	11 Instalar o driver da impressora

	Para utilizadores de cabo de interface de rede cablada (Para utilizadores de rede ponto a ponto) (Windows®)
	10 Antes da instalação
	11 Instalar o driver da impressora

	Para utilizadores de cabo de interface de rede cablada (Para utilizadores de rede compartilhada) (Windows®)
	10 Antes da instalação
	11 Instalar o driver da impressora

	Para utilizadores de cabo de interface de rede cablada (Macintosh)
	10 Antes da instalação
	11 Instalar o driver da impressora

	Para utilizadores de interface de rede sem fio
	10 Antes de começar
	11 Escolher o método de configuração sem fios
	Configuração usando o CDROM de instalação e usando temporariamente um cabo USB (somente Windows®)
	12 Definir as configurações de conexão sem fios

	Configuração manual do painel de controle usando o Assistente de configuração (Windows® e Macintosh)
	12 Definir as configurações de conexão sem fios

	Configuração de toque automático usando WPS (WiFi Protected Setup) ou AOSS™ (Windows® e Macintosh)
	12 Definir as configurações sem fios

	Solução de problemas
	Como faço para encontrar as configurações sem fios (Nome de rede (SSID) e Chave de rede)
	Relatório de WLAN

	Inserindo texto para configurações sem fios
	Instalar o driver da impressora (Windows®)
	13 Antes da instalação
	14 Instalar o driver da impressora

	Instalar o driver da impressora (Macintosh)
	13 Antes da instalação
	14 Instalar o driver da impressora


	Para utilizadores de rede
	Gestão via Web (navegador da Web)
	Restaure o padrão de fábrica das configurações de rede
	Imprimir a página de configurações da impressora
	Instalação silenciosa (somente Windows®)

	Acessórios e consumíveis
	Acessórios
	Consumíveis

	brother POR


