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Instruções de utIlIzação Instruções de utIlIzação

1. INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
1.1. ACERCA DESTE MANUAL DE UTILIZAÇÃO
Este manual de utilização faz parte da documentação técnica incluída 
no âmbito de entrega do CLICK. Contém informação importante sobre a 
utilização segura, e o funcionamento adequado e eficaz do software.  
O seguimento do manual de utilização ajuda a evitar riscos, reduz os erros e 
os períodos de inatividade. 

Este manual de utilização tem de ser lido, compreendido e aplicado por 
qualquer pessoa que trabalhe com o equipamento e software CLICK.

As figuras selecionadas são exemplos e permitem compreender o 
funcionamento do software CLICK. 

1.2. OUTROS DOCUMENTOS E DIRETRIZES APLICÁVEIS
Documentos adicionais aplicáveis em conjunto com este manual de 
utilização.

 f Os seguintes documentos têm também de ser seguidos:

 ■ CLICK - Manual de instalação

 ■ DELL - OptiPlex 3050 All-in-One - Manual de início rápido

 ■ Microsoft - Windows 10 Manuais de instalação

 ■ Manual do despachante

1.3. SÍMBOLOS UTILIZADORES NESTE MANUAL DE 
UTILIZAÇÃO

Diversas marcas e símbolos são utilizados no texto deste manual de utilização.  
As marcas e símbolos encontram-se explicados aqui:

1. Passos numerados das ações
 f Símbolo para ato ou medida necessários
 ; Resultado de uma sequência de ações ou passos de ações

 ■ Símbolo de uma lista

→ Referência	a	um	capítulo 

[Button name] = Símbolo de um botão.

Figuras (Fig.) = Figuras são imagens de exemplo apresentadas neste manual 
de utilização.

Imagens = Imagens são ficheiros importados para o CLICK pelo utilizador.

Ver Classificação das instruções de aviso

Símbolo de informações e instruções adicionais

1.4. VALIDADE DO MANUAL DE UTILIZAÇÃO
Este manual de utilização apenas é válido para os seguintes produtos:

 ■ CLICK - Professional Image Management System 
Versão: 4.X

 ■ DELL - OptiPlex 3050 All-in-One

 f Veja se existem versões mais recentes deste manual de utilização. 
→ Referência	a	um	capítulo

1.5. RETENÇÃO DE DOCUMENTOS
 f Guarde em segurança este manual de utilização e todos os 

documentos aplicáveis, para que estejam sempre disponíveis.
 f Transmita a documentação completa ao proprietário seguinte.
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2. SEGURANÇA
2.1. ESTRUTURA DAS MENSAGENS DE AVISO
As mensagens de aviso estão relacionadas com ações e encontram-se 
estruturadas da seguinte forma:

PALAVRA DE SINAL

Natureza e origem do perigo!
Explicação da natureza e origem do perigo.

 f Medidas para evitar o perigo.

As mensagens de aviso encontram-se classificadas consoante o respetivo 
perigo. 

AVISO

Danos no dispositivo, software ou ficheiros.

Informação e instruções adicionais.

2.2. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
Utilização correta
O dispositivo CLICK apenas foi concebido para executar o software CLICK e 
respetivas aplicações. 

A correta utilização também inclui a leitura e cumprimento deste manual de 
utilização e de outros documentos aplicáveis, assim como informações de 
segurança. A manutenção obrigatória e os respetivos cuidados têm também 
de ser seguidos para assegurar a segurança operacional.

Qualquer outra utilização ou utilização que vá além do especificado será 
considerada imprópria.

Utilização indevida previsível:
 f Evitar o seguinte:

 ■ A utilização de transformadores de corrente não aprovados,

 ■ A utilização de impressoras não aprovadas,

 ■ O arranque do equipamento e software pela ordem incorreta,

 ■ A alteração de qualquer configuração do sistema operativo,

 ■ A instalação de novo software no sistema operativo 
(excluindo o software CLICK),

 ■ A alteração do pseudónimo da máquina,

 ■ A remoção de dispositivos de origem das imagens até lhe ser 
solicitado,

 ■ A eliminação dos ficheiros da pen de recuperação.

2.3. LIMITES OPERACIONAIS
 f Utilizar o CLICK apenas no interior e num ambiente seco e fresco.

2.4. GARANTIA E RESPONSABILIDADE
A Mitsubishi Electric descarta quaisquer pedidos de garantia e 
responsabilidade por danos materiais se os mesmos se deverem a uma ou 
mais das seguintes razões:

 ■ Utilização indevida, → “2.2.	Instruções	de	segurança”	página 10
 ■ Manutenção indevida,

 ■ Alterações estruturais do dispositivo não autorizadas,

 ■ Incumprimento dos limites operacionais,

 ■ Incumprimento das instruções do manual de utilização.

2.5. PEN DE RECUPERAÇÃO
No ato da entrega, é facultada uma pen para fins de recuperação. Esta pen 
será necessária para recuperar as predefinições de fábrica do CLICK.

 f Não perder nem eliminar quaisquer ficheiros da pen de recuperação.
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3. SOFTWARE
3.1. VISÃO GERAL DO DISPOSITIVO
O CLICK é um sistema de imagiografia profissional “tudo em um” que 
permite gerir vários equipamentos de impressão ao mesmo tempo, 
incluindo fazer adaptações multiformato, encomendar impressões em 
ambas as faces, receber tarefas online a partir de qualquer dispositivo móvel. 

O CLICK é operado através de um ecrã tátil. O rato e o teclado apenas são 
necessários para assistência técnica.

4

3

2

6 5

1

9

8

7

Fig.	1.	 Visão	geral	do	dispositivo

1 Ecrã tátil 6 Teclado
2 Câmara (com patilha de privacidade) 7 Porta para auscultadores
3 Unidade ótica 8 Portas USB 3.0
4 Botão ligar/desligar 9 Leitor de cartões SD
5 Rato

3.2. ECRÃ PRINCIPAL
O ecrã principal dá acesso a diferentes aplicações do programa e às 
respetivas definições. Por exemplo:

 ■ o processamento de imagens de câmaras digitais, 

 ■ imagens de impressão direta, 

 ■ fazer cópias de imagens, 

 ■ fazer fotos tipo passe,

 ■ fazer um calendário, um álbum, um cartão comemorativo com uma imagem.

O software poderá diferir dos símbolos e funções apresentados neste 
manual de utilização, consoante a versão do software.

97 85 64321

14 12 101113

Fig.	2.	 Ecrã	principal

1 Modo de ordenação 8 Barra de deslocamento
2 Botão [Change sorting order] 9 Barra de ferramentas de edição
3 Botão [Thumbnail zoom] 10 Botão [Dispatcher]
4 Botão [Diretório de trabalho] 11 Botão [Novo]
5 Botão [Adicionar imagens] 12 Sumário da encomenda
6 Motor de busca de imagens 13 Produtos
7 Caminho do diretório de trabalho 14 Botão [Menu]



1514 Manual de utilização | CLICK | 110CLK120PTMAN | 03/2019 Manual de utilização | CLICK | 110CLK120PTMAN | 03/2019

software software

3.2.1. BOTÕES COMUNS
Existem botões comuns que aparecem na maioria dos ecrãs e têm a mesma 
função em todos eles:

Botão função

  

 

[Navigate]: navegar para a frente e para trás entre os 
menus, deslocar-se pelas listas ou aplicar e prosseguir com 
as ações.

 

[Plus/Minus]: aumentar/diminuir a quantidade de alterações 
de imagens ou encomendas.

[Accept]: aceitar a ação atual.

[Decline]: recusar a ação atual.

[Dispatcher]: Contactar o dispatcher.

[Menu]: Chamar o menu.

 

[Thumbnail zoom control]: aumentar/diminuir o nível de 
zoom das imagens de pré-visualização da miniatura.

[Drop down]: Chamar um menu de conteúdo.

[Select/Unselect all]: selecionar ou anular seleção de todas 
as imagens do motor de busca de imagens.

[Preview]: abrir uma pré-visualização de ecrã completo para 
a imagem selecionada.

 

[Girar]: rodar a imagem selecionada 90° para a esquerda ou 
direita.

[Retocar]: Chamar o modo de retoque da imagem.

[Eliminar]: eliminar a imagem selecionada.

[Export]: exportar a imagem selecionada.

3.2.2. BOTÕES DE RETOQUE DA IMAGEM
Os seguintes botões são utilizados para fins de retoque da imagem.

Botão função

[Zoom e corte]: Chamar o modo “zoom e corte”.

[Sépia, Preto e Branco]: Chamar o modo “sépia, Preto e 
Branco”.

[Remoção de olhos vermelhos]: Chamar o modo “remoção 
de olhos vermelhos”.

[Brilho e contraste]: Chamar o modo “Brilho e contraste”.

[Níveis automáticos]: Chamar o modo “níveis automáticos”.

[Position control]: Controlar a posição da imagem.

 

[Controlos de Zoom]: aumentar/diminuir o nível de zoom da 
imagem selecionada.

[Portrait]: alterar a orientação da imagem para retrato 
(vertical).

[Landscape]: alterar a orientação da imagem para 
paisagem (horizontal).

[Sépia]: Converter a imagem para sépia.

[Preto e Branco]: Converter a imagem para preto e branco.

[Compare]: Comparar o aspeto das imagens antes e depois 
no processo de retoque.

[Remove red eyes]: remover o “efeito de olhos vermelhos” 
das imagens.

[Automatic adjust]: ajustar e melhorar automaticamente 
a imagem.
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3.2.3. BOTÕES DE PERSONALIZAÇÃO DO ÁLBUM
Os seguintes botões são utilizados para fins de personalização do álbum.

Botão função

[Change background]: alterar a imagem 
de fundo do álbum.

[Change border]: alterar a moldura da imagem.

[Swap/Move]: ativar a função para trocar/mover imagens 
numa página do álbum.

[Scramble]: alterar o esquema da imagem numa página do 
álbum.

[Change text font]: alterar o tipo de letra do texto.

[Change text color]: alterar a cor do texto.

 

[Change text size]: aumentar/diminuir o tamanho do texto.

[Insira texto]: adicionar texto a uma página do álbum.

[Delete image/text]: eliminar imagens ou textos de uma 
página do álbum.

3.2.4. BOTÕES DE PERSONALIZAÇÃO DOS CARTÕES DE VISITA
Os seguintes botões são utilizados para fins de personalização do cartão 
comemorativo.

Botão função

[Change theme]: alterar o tema do cartão comemorativo.

[Edição de texto]: ativar o modo “edição de texto”.

  

[Alinhar texto]: alterar o alinhamento do texto para a 
esquerda, centro ou direita.

[Sombra]: adicionar ou remover a sombra do texto.

3.2.5. BOTÕES DO DISPATCHER
Os seguintes botões são utilizados no módulo Dispatcher.

Botão função

[Validate]: Validar as encomendas adicionadas.

[Eliminar]: eliminar as encomendas adicionadas.

[Validate with pause]: Validar uma encomenda, mas fazer 
uma pausa no processamento automático da encomenda.

[Options]: Chamar as opções da encomenda.

[Picture Adjust]: ativar o modo “retocar”.

[Change text font]: alterar o tipo de letra do texto.

[Change text color]: alterar a cor do texto.

[Desligar]: encerrar o sistema.
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3.3. FONTES
O CLICK captura, processa e imprime imagens das seguintes fontes:

fontes

usB (pen)

Cartões multimédia (cartões sd)

diretório de trabalho partilhado em rede

Bluetooth

Smartphone, por wi-fi (app Smart Photo Print)

smartphone, por cabo usB compatível com dispositivos android e iPhone

redes sociais: facebook, Instagram

Hotfolder (pasta partilhada, impressão direta)

PhotoPrintMe (catálogo online para criação de produtos a partir de qualquer origem)

 f Ver todas as fontes possíveis clicando no botão [Adicionar imagens] no 
ecrã principal.

Todos os formatos de imagens habituais (JPEG, TIFF, BMP, GIF e PNG) 
são compatíveis com o software CLICK.

A resolução nativa do ficheiro original é suportada.

3.4. PRODUTOS
O CLICK disponibiliza uma ampla variedade de grandes serviços.

serVIço função

Impressões diretas: 
Permite imprimir imagens de forma rápida e direta. 

Impressões: 
Permite criar tarefas de impressão de diversos tamanhos.  
a função “edit&Print” (editar e imprimir) permite editar 
todas as imagens da mesma tarefa de forma sequencial, 
além de aplicar parâmetros de edição a grupos de imagens.

Calendário easygifts: 
Permite criar um calendário com uma série de tamanhos, 
definições e uma lista completa de estilos.

Álbum easygifts: 
Permite criar um álbum com uma série de tamanhos, 
estilos e modelos. 

Fotografias tipo passe: 
Permite imprimir uma composição fotográfica para 
documentos de identificação, passaportes, fotografias de 
carteira, etc.

Cartões de visita: 
Permite criar um cartão comemorativo com vários estilos  
e desenhos.

3.5. RETOQUE DE IMAGEM
O CLICK disponibiliza várias funções para modificar o formato e o conteúdo 
das imagens importadas.

O CLICK oferece as seguintes funcionalidades de retoque:
 ■ ampliação, rotação e corte de imagens,

 ■ convertendo as imagens para sépia ou preto e branco,

 ■ removendo o “Efeito de olhos vermelhos” das imagens,

 ■ modificando o aspeto das imagens 
(luminosidade, contraste e saturação),

 ■ ajustando automaticamente as imagens.
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3.6. FUNÇÕES DO MENU PRINCIPAL
O CLICK está equipado com várias funções de serviço para uma utilização eficaz.

3.6.1. MECLOUDPRINTER.COM
O site mecloudprinter.com oferece as seguintes funções:

Para novos utilizadores:
 ■ Criar uma nova conta de utilizador, registar um novo dispositivo, 

solicitar um novo serviço (subscrições).

Para os utilizadores existentes:
 ■ Início de sessão, modificação de palavra-passe, registo de dispositivos 

adicionais (se já se encontrar algum registado), adicionar novos 
serviços (subscrições).

3.6.2. DESPACHANTE
O Dispatcher é um módulo de gestão para imprimir encomendas.

O Dispatcher do CLICK permite:
 ■ gerir e aceder a todas as encomendas, em qualquer momento, a partir 

de vários pontos de fluxo de trabalho, 

 ■ visualizar o estado das impressoras e das encomendas,

 ■ gerir impressoras (priorizar, pausar e parar as encomendas em fila de 
espera, nível dos consumíveis).

O Dispatcher pode ser iniciado manualmente a partir da aplicação CLICK. 
Pode ser aberto e fechado sem que afete o trabalho a ser realizado.

3.6.3. MONITOR
A função de serviço “Monitor” apresenta todas as aplicações do CLICK e os 
seus estados atuais e pesquisas de novas impressoras conectadas.

3.6.4. SUPORTE REMOTO
A função de serviço “Suporte remoto” permite que o Serviço Técnico da 
Mitsubishi se conecte diretamente ao dispositivo CLICK. 

O Serviço Técnico da Mitsubishi pode controlar de forma remota o dispositivo 
CLICK e facultar suporte.

3.6.5. LIVE UPDATE
A função de serviço “Live Update Download Manager” (Gestor de 
transferências Live Update) permite manter o software atualizado.

3.6.6. GESTOR DE CÓPIAS DE SEGURANÇA
A função de serviço “Gestor de cópias de segurança” permite criar ou 
recuperar uma cópia de segurança do software.

3.6.7. ESTATÍSTICAS
A função de serviço “Estatísticas” permite manter um registo de todas as 
encomendas, rendimentos e consumos, etc. ao longo de um determinado 
período de tempo.

As estatísticas podem ser imprimidas ou exportadas num ficheiro Excel.

3.6.8. HOTFOLDER
O HotFolder ou pasta partilhada faculta várias funcionalidades.

O HotFolder no CLICK permite:
 ■ atuar como pasta de rede para imprimir localmente,
 ■ gerir facilmente eventos,
 ■ configurar cada pasta para um formato individual e atributos específicos,
 ■ utilizar até 16 pastas de rede partilhadas,
 ■ imprimir as imagens recebidas adicionando automaticamente texto 

ou máscaras.

3.6.9. PHOTOPRINTME
O PhotoPrintMe é um catálogo online que permite o acesso  
a uma variedade de produtos e formatos.

 f Aceda a https://www.photoprintme.com/ para mais informações.

O PhotoPrintMe no CLICK permite:
 ■ receber encomendas na loja a partir de qualquer parte,
 ■ gerir de imediato as encomendas recebidas,

 ■ imprimir automaticamente as encomendas.

De forma a gerir as suas encomendas desde o Dispatcher, irá dispor 
de um Código QR específico para receber as encomendas online 
diretamente no seu sistema CLICK.

O Manual de Instalação incluído com o equipamento inclui informação 
adicional sobre como subscrever o seu serviço PhotoPrintMe.
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3.6.10. ESTADO DO PHOTOPRINTME
A função de serviço “Estado PhotoPrintMe” valida todas as encomendas 
recebidas, os seus estados atuais e as subscrições ativas recebidas da 
aplicação PhotoPrintMe. 

Para uma encomenda ser efetuada corretamente, certifique-se de que os 
estados são os seguintes:

 ■ Valor de “PhotoPrintME service” (Serviço PhotoPrintME) é  
“Connected” (Conectado),

 ■ Valor de “Subscription Service” (Serviço de Subscrição) é  
“Active” (Ativo),

 ■ Valor de “Network status” (Estado da rede) é “Up” (A funcionar).

Uma segunda validação pode ser adicionada desativando a função 
“Print directly” (Imprimir diretamente). A condição predefinida (ativa)  
é recomendada.

3.6.11. ENCOMENDAS PHOTOPRINTME
A função de serviço “Pedidos Photo Print ME” é um atalho para o site 
PhotoPrintMe. Permite validar todas as encomendas recebidas através da 
aplicação PhotoPrintMe. 

3.6.12. CONFIGURAÇÃO
A função de serviço “Configuração” permite configurar as seguintes funções 
do software CLICK:

 ■ System (Application/Services/Sources) -  
Sistema (Aplicação/Serviços/Fontes),  
→ “5.1.	Configuração	do	sistema”	página 24

 ■ Dispatcher, → “5.2.	Configuração	do	Dispatcher”	página 30
 ■ PrintModule, → “5.3.	Configuração	do	PrintModule”	página 32
 ■ Hotfolder. → “5.4.	Configuração	do	HotFolder”	página 34

3.6.13. ENCERRAR
A função de serviço “Desligar” permite encerrar o sistema diretamente desde 
o software CLICK. → “4.2.	Encerramento	do	sistema”	página 23

4. ARRANQUE DO SISTEMA
4.1. INICIAÇÃO DO EQUIPAMENTO E SOFTWARE

AVISO

Erros devido a arranque falso do sistema!
Um arranque inapropriado do sistema pode causar erros do sistema  
e funcionamento.

 f Respeitar a seguinte ordem ao iniciar o equipamento e software.

1. Ligar as impressoras conectadas.

2. Ligar o sistema.
 f Premir o botão Ligar/desligar no canto inferior direito.
 ; Após alguns segundos, o arranque automático do sistema operativo e 

o ecrã principal do CLICK irão aparecer.

4.2. ENCERRAMENTO DO SISTEMA
1. Encerrar o sistema.

 f Clicar no botão  [Menu].
 f Clicar no botão [Desligar].
 f Aceitar o desligar clicando no botão  [Accept].
 ; Após alguns segundos, o sistema encerra automaticamente.
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5. FUNCIONAMENTO
5.1. CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA
Proceder da seguinte forma:

1. Chamar o menu de Configuração.
 f Clicar no botão  [Menu].
 f Clicar no botão [Configuração].
 f Selecionar e clicar numa das opções de configuração disponíveis:

 ■ Aplicação: 

 ■ Serviços: 

 ■ Fontes: 

 ; O menu de Configuração é chamado.

É recomendável criar uma cópia de segurança logo após configurar o 
software. → “6.3.	Criar	uma	cópia	de	segurança”	página 66

As funções de software foram concebidas para o correto 
funcionamento com as impressoras MITSUBISHI (verificar a lista de 
modelos compatíveis).

O fabricante não suporta problemas derivados da utilização de 
outras tecnologias de impressão. 

5.1.1. APLICAÇÃO

AVISO

Erros devido a pseudónimo falso da máquina!
Um pseudónimo falso da máquina pode causar erros do sistema  
e funcionamento.

 f Não alterar ou eliminar o pseudónimo da máquina.

Proceder da seguinte forma:

Fig.	3.	 Menu	de	configuração	da	aplicação

1. Configurar o idioma do software CLICK.
 f Clicar no botão  [Drop down].
 f Selecionar e clicar no idioma pretendido na lista de conteúdo.
 f Reiniciar o software.

2. Eliminar as imagens editadas à saída.
 f Ativar ou desativar esta função, consoante pretendido.

3. Guardar todas as configurações.
 f Clicar no botão [Save].
 ; Todas as configurações são guardadas.
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5.1.2. SERVIÇOS
Proceder da seguinte forma:

21 3 4

Fig.	4.	 Menu	de	configuração	do	serviço

1 Serviços 3 Preços

2 Produtos 4 Definições

1. Configurar os serviços.
 f Selecionar um serviço e clicar numa das opções disponíveis:

 ■ Produtos

 ■ Preços

 ■ Definições

PRODUTOS
2. Configurar os produtos.

 f Clicar no botão [Produtos].
 f Selecionar os produtos que deverão estar disponíveis para impressão. 

Os produtos selecionados são indicados por um ponto verde. 
Os produtos não selecionados são indicados por um ponto cinzento.

 f Aplicar as alterações, clicando no botão  [Accept].
 ; Os produtos estão configurados.

Os serviços “Prints” (Impressões) e “Direct Prints” (Impressões diretas) 
usam os mesmos produtos.

PREÇOS
3. Configurar o preço.

 f Clicar no botão [Preços].
 f Selecionar um produto e determinar o valor do preço.
 f Introduzir o valor do preço determinado.
 f Aplicar as alterações, clicando no botão  [Accept].
 ; O preço está configurado.

Os serviços “Prints” (Impressões) e “Direct Prints” (Impressões diretas) 
usam os mesmos preços.
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DEFINIÇÕES
4. Configurar as definições.

 f Clicar no botão [Settings].
 f Configurar as definições consoante pretendido:

serVIço defInIções

Impressões Múltipla 
seleção

 f Ativar ou desativar a função “multiple selection 
in image browser” (múltipla seleção no motor 
de busca de imagens) consoante pretendido.

 f Aplicar as alterações, clicando no  
botão  [Accept].

Fotografias 
tipo passe

alinhamento 
automático do 
rosto

 f Ativar ou desativar a função “use automatic 
face alignment” (usar alinhamento automático 
do rosto) consoante pretendido.

 f Aplicar as alterações, clicando no  
botão  [Accept].

ajuste 
personalizado

 f Ativar ou desativar a função “apply custom 
adjustments” (aplicar ajustes personalizados) 
consoante pretendido.

 f Clicar no botão [Configure].
 f Selecionar e abrir uma imagem de referência.
 f Aplicar as alterações, clicando no  

botão  [Accept].

Configurações 
de esquemas

 f Configurar os esquemas clicando no  
botão [Layouts configuration].

 f Selecionar o ficheiro “compositions.xml” 
pretendido da lista.

 f Aplicar a seleção de esquemas clicando no 
botão  [Accept].

 f Aplicar as alterações, clicando no  
botão  [Accept].

5. Guardar todas as configurações.
 f Clicar no botão [Save].
 ; Todas as configurações são guardadas.

5.1.3. FONTES
Proceder da seguinte forma:

1 2

Fig.	5.	 Menu	de	configuração	das	fontes

1 Fontes de importação 2 Definições

1. Configurar as fontes de importação.
 f Selecionar uma fonte de importação e clicar no botão [Settings].

fonte defInIções

diretório de 
trabalho

 f Crie um novo caminho do diretório de trabalho, clicando no 
botão [Novo].

 f Elimine um caminho do diretório de trabalho selecionado, 
clicando no botão [Eliminar].

 f Guarde as definições clicando no botão [Save].

explorador  f Crie um novo caminho do explorador, clicando no botão [Novo].
 f Elimine um caminho do explorador selecionado, clicando 

no botão [Eliminar].
 f Guarde as definições clicando no botão [Save].

Bluetooth  f Ativar ou desativar a função “use generic bluetooth receiver” 
(usar recetor de bluetooth genérico) consoante pretendido.

 f Alterar o nome do recetor de Bluetooth consoante pretendido.
 f Guarde as definições clicando no botão [Save].
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fonte defInIções

smartphone-
Wi-fi

 f Ativar ou desativar a função “automatic disconnection” 
(desconexão automática) consoante pretendido.

 f Alterar o endereço IP consoante pretendido.
 f Ativar ou desativar a função “safe mode” (modo seguro) 

consoante pretendido.
 f Ativar ou desativar a função “Compatibilidade com 

Windows 10” consoante pretendido.
 f Guarde as definições clicando no botão [Save].

2. Guardar todas as configurações.
 f Clicar no botão [Save].
 ; Todas as configurações são guardadas.

É recomendável criar uma cópia de segurança logo após configurar o 
software. → “6.3.	Criar	uma	cópia	de	segurança”	página 66

5.2. CONFIGURAÇÃO DO DISPATCHER
Proceder da seguinte forma:

1. Ativar o Dispatcher.
 f Clicar no botão  [Dispatcher].
 ; O Dispatcher encontra-se ativado.

2. Abrir o menu de definições.
 f Clicar no botão  [Settings].

3. Configurar as definições do Dispatcher.
 f Configurar as definições seguintes consoante pretendido:

lIsta de 
gruPos

lIsta de 
defInIções

detalHe das defInIções

Coletor de 
lIXo

Última recolha de lixo  f Verificar a marca de hora da 
última recolha de lixo.

tempo máx. 
encomendas prontas

 f Alterar o número de dias para 
manter encomendas prontas.

tempo máx. 
encomendas canceladas

 f Alterar o número de dias para 
manter encomendas canceladas.

tempo máx. 
encomendas com erro

 f Alterar o número de dias para 
manter encomendas com erro.

tempo máx. para 
aprovação de 
encomendas 

 f Alterar o número de dias para 
aprovar encomendas.

lIsta de 
gruPos

lIsta de 
defInIções

detalHe das defInIções

Coletor de 
lIXo

tempo máx. 
encomendas 
pendentes

 f Alterar o número de dias para 
manter encomendas pendentes.

frequência recolha 
completa de lixo

 f Alterar o número de dias para 
ativar uma recolha completa de 
lixo.

regIstos registos da base de 
dados

 f Ativar ou desativar registos da 
base de dados.

enCoMendas aprovação automática  f Ativar ou desativar a aprovação 
automática das encomendas 
recebidas.

Modo de ordenação  f Ativar ou desativar o modo de 
ordenação da impressora.

 f Configurar um índice de 
encomendas, clicando no  
botão [Settings].

tempo limite para 
último serviço pronto

 f Alterar o tempo limite  
(em minutos) para o último 
serviço no estado “Done” 
(Pronto) em cada impressora.

eCrã ecrã alvo  f Alterar o monitor do ecrã ativo 
para o software. 

talão Imprimir talão  f Alterar o estado quando o talão 
deve ser imprimido.

transferÊnCIa Caminho local  f Alterar a pasta para encomenda 
recebida. 

Ter em atenção que a pasta 
tem de ser uma pasta 
partilhada com autorizações 
por escrito.

Caminho partilhado  f Alterar o nome da pasta 
CAMINHO_LOCAL. 

4. Configurar a moeda.
 f Clicar na moeda ativa.
 f Selecionar a moeda pretendida na lista.

5. Configurar o idioma.
 f Clicar no idioma ativo.
 f Selecionar o idioma pretendido na lista.
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6. Guardar todas as alterações.
 f Clicar no botão  [Accept].
 ; Todas as alterações são aplicadas.
 ; O Dispatcher está configurado.

5.3. CONFIGURAÇÃO DO PRINTMODULE
Proceder da seguinte forma:

1. Ativar o Dispatcher.
 f Clicar no botão  [Dispatcher].
 ; O Dispatcher encontra-se ativado.

2. Escolher módulo de serviço.

3. Selecionar PrintModule.

4. Abrir menu e selecionar ferramenta de configuração.

ferraMentas de 
ConfIguração

defInIções detalHe das defInIções

ferraMenta de 
defInIções do 
sIsteMa

autodelete  f Ativar ou desativar se as encomendas 
prontas serão eliminadas.

autoresume  f Ativar ou desativar a retoma do 
trabalho de impressão após um erro 
da impressora.

Se esta opção estiver desativada, 
um grande número de 
encomendas irá acumular-se, 
o que poderá reduzir o espaço 
livre no disco rígido. Para o 
evitar, elimine as encomendas 
manualmente ou ative esta opção.

ferraMentas de 
ConfIguração

defInIções detalHe das defInIções

ferraMenta de 
defInIções da 
IMPressora

formato de 
impressão

 f Ativar ou desativar o formato de 
impressão 10x15 para os modelos de 
impressora para os quais isso for possível 
no consumível 15x20 (“LayoutPrint”).

 f Se a impressora CP-W5000D estiver 
selecionada, ativar as opções de 
impressão de um só lado e dos dois lados.

 f Ativar ou desativar cada um dos 
tamanhos de impressão para o 
modelo de impressora selecionado.

A distribuição múltipla não está 
disponível para as impressões 
dos dois lados e os tamanhos de 
impressão de imagens compostas, 
7,6x15 = 34, 5,5x15 = 35 e 5x15 = 36.

ferraMenta de 
defInIção da 
qualIdade de 
IMageM

PrintMode  f Selecionar a velocidade de impressão.

tabela de 
gama

 f Selecionar uma tabela de gama no 
formato CPG, se disponível. 

Perfil ICC  f Selecionar um perfil ICC específico,  
se disponível.

nitidez  f Ajustar parâmetro entre  
“OFF” (Desativado) e “8”.

nitidez V, 
nitidez H

 f Ajustar parâmetro entre  
“OFF” (Desativado) e “8” para o 
modelo CP-W5000D.

ajuste de cor  f Ajustar brilho da cor RGB, contraste e 
luminosidade.

Guardar sempre as alterações antes de selecionar 
outro modelo de impressora.

ferraMenta de 
estatÍstICas

exportação 
de ficheiro 
CsV

 f Selecionar o ficheiro localizado em:  
C:\ProgramData\PSSolutions\
PrintModule\Statistics\

 f Selecionar a localização do ficheiro .csv. 

5. Guardar todas as alterações.
 f Clicar no botão [Save].
 ; Todas as alterações são aplicadas.

 ; O PrintModule está configurado.
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5.4. CONFIGURAÇÃO DO HOTFOLDER
Proceder da seguinte forma:

1. Iniciar o módulo HotFolder.
 f Clicar no botão  [Menu].
 f Clicar no botão [Atalhos].
 f Clicar no botão [HotFolder].
 ; O módulo HotFolder foi iniciado.

Fig.	6.	 Módulo	HotFolder

As HotFolders não podem ser configuradas enquanto o serviço 
HotFolder estiver a ser executado. As HotFolders não podem ser 
operadas enquanto o serviço HotFolder não estiver a ser executado.

2. Configurar o HotFolder.
 f Para o serviço HotFolder clicando no botão [Stop].
 f Configurar as definições seguintes do HotFolder consoante 

pretendido:

 ■ nome da HotFolder,

 ■ opções de impressão,

 ■ opções de ajuste da imagem,

 ■ opções de configuração da decoração.  
→ “5.4.1.	Configuração	da	decoração”	página 35

3. Ativar o serviço HotFolder.
 f Ativar o serviço HotFolder clicando no botão [Run].
 ; O HotFolder está configurado.

A impressão dos dois lados não é possível utilizando HotFolders.

5.4.1. CONFIGURAÇÃO DA DECORAÇÃO
Proceder da seguinte forma:

1. Configurar o HotFolder. → “5.4.	Configuração	do	HotFolder”	página 34
2. Iniciar configuração da decoração.

 f Clicar no botão [Decoration setup].
 ; A configuração da decoração foi iniciada.

Fig.	7.	 Configuração	da	decoração

3. Adicionar imagem de decoração.
 f Ativar a função “decoration” (decoração) clicando na caixa de 

verificação.
 f Selecionar e adicionar a imagem, clicando no botão [Procurar].
 f Ajustar a imagem consoante pretendido, utilizando os botões 

para “Picture size (Tamanho da imagem), Automatic centering 
(Centralização automática) e Canvas orientation (Orientação da tela)”.
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4. Adicionar texto de decoração.
 f Ativar a função “text” (texto) clicando na caixa de verificação.
 f Adicionar o texto pretendido no campo de texto.
 f Ajustar o texto consoante pretendido utilizando os botões para 

“Font family (Família de letras), Font size (Tamanho de letra) e Text 
alignment (Alinhamento do texto)”.

5. Aplicar alterações.
 f Clicar no botão [OK].
 ; A decoração de imagem está configurada.

5.5. TRABALHAR COM DIRETÓRIOS DE TRABALHO

O sistema está sempre a trabalhar com um diretório de trabalho 
selecionado.

5.5.1. DIRETÓRIO DE TRABALHO
Clicando em “Diretório de trabalho” podem ser criadas novas pastas 
no diretório de trabalho predefinido principal e o diretório de trabalho 
apresentado pode ser alterado.

As pastas criadas podem ser eliminadas. O diretório de trabalho 
predefinido não pode ser eliminado.

Proceder da seguinte forma:

1. Chamar o diretório de trabalho.
 f Clicar no botão [Diretório de trabalho] no ecrã principal.
 ; O diretório de trabalho predefinido será apresentado.

2. Criar nova pasta.
 f Selecionar o diretório de trabalho predefinido.
 f Clicar no botão [Nova pasta].
 f Digitar o nome da pasta, consoante pretendido.
 f Clicar no botão  [Accept].
 ; A nova pasta foi criada.

A nova pasta criada é apresentada como uma subpasta do diretório de 
trabalho predefinido. As imagens podem ser importadas para a nova 
subpasta criada. 

5.6. ADICIONAR/IMPORTAR	IMAGENS

AVISO

Possível perda de dados!
Remover o cartão SD da câmara digital com a mesma ligada poderá 
causar a perda de dados.

 f Desligar a câmara digital antes de remover o cartão SD.

AVISO

Possível perda de dados!
Remover o dispositivo de origem das imagens do CLICK a meio de um 
processo poderá causar a perda de dados.

 f Não remover o dispositivo de origem das imagens até ser solicitado a 
fazê-lo pelo software CLICK.

As imagens do dispositivo de origem serão guardadas no diretório 
de trabalho selecionado. O caminho do seu diretório de trabalho é 
sempre apresentado no canto superior direito do ecrã principal.

 f Seguir as instruções que se seguem, consoante a fonte de importação 
utilizada.
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5.6.1. CARTÃO SD OU PEN USB
Proceder da seguinte forma:

1. Ligar o dispositivo de origem das imagens.

2. Importar as imagens.

 f Clicar no botão [Adicionar imagens] no ecrã principal.

1 2 3 4

Fig.	8.	 Importação	de	imagens

1 Fontes de importação 3 Imagens

2 Pastas 4 Botão [Next]

 f Selecionar “Explorador” entre as fontes de importação.

 f Selecionar a pasta das imagens.

 f Selecionar as imagens.

 f Continuar clicando no botão [Next].
 ; Todas as imagens selecionadas serão importadas.

5.6.2. SMARTPHONE-USB
Proceder da seguinte forma:

1. Selecionar tipo de smartphone.

 f Clicar no botão [Adicionar imagens] no ecrã principal.

 f Selecionar “Smartphone-USB” na lista de fontes de importação.

 f Selecionar um dos seguintes tipos de smartphone na lista:

 ■ iOS

 ■ Android

IOS
2. Importar as imagens de um smartphone iOS.

 f Ligar o smartphone iOS ao adaptador apropriado.
 f Desbloquear o smartphone iOS.
 f Confiar na conexão clicando no botão [Trust] no smartphone iOS.

 f Continuar clicando no botão [Next].

 f Selecionar a pasta das imagens.

 f Continuar clicando no botão [Next].

 f Selecionar as imagens.

 f Continuar clicando no botão [Next].
 ; Todas as imagens selecionadas serão importadas.

ANDROID
3. Importar as imagens de um smartphone Android.

 f Ligar o smartphone Android ao adaptador apropriado.
 f Clicar na notificação relativa à conexão USB no smartphone Android.
 f Configurar a conexão USB no smartphone Android para “MTP” ou 

“File Transfer” (Transferência de ficheiros).

 f Continuar clicando no botão [Next].

 f Selecionar a pasta das imagens.

 f Continuar clicando no botão [Next].

 f Selecionar as imagens.

 f Continuar clicando no botão [Next].
 ; Todas as imagens selecionadas serão importadas.
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5.6.3. SMARTPHONE-WI-FI
Proceder da seguinte forma:

1. Selecionar tipo de smartphone.

 f Clicar no botão [Adicionar imagens] no ecrã principal.

 f Selecionar “Smartphone-Wi-fi” na lista de fontes de importação.

 f Selecionar o tipo de smartphone na lista seguinte:

 ■ iOS,

 ■ Android.

2. Obter a app “Smart Photo Print”.
 f Digitalizar o Código QR apresentado e transferir a app gratuitamente. 

3. Ligar o smartphone ao CLICK-Wi-fi.
 f Utilizar os dados de início de sessão apresentado (SSID e palavra-

passe) para ligar o smartphone com o CLICK-Wi-fi.

ou
 f Digitalizar o Código QR para ligar o smartphone com o 

CLICK-Wi-fi (apenas smartphones Android).
4. Importar as imagens.

 f Iniciar a app “Smart Photo Print”.
 f Selecionar as imagens na app.
 f Enviar imagens para o CLICK clicando no botão [Send] na app.
 ; Todas as imagens selecionadas serão importadas.

5.6.4. BLUETOOTH

Atenção, a comunicação por Bluetooth não é compatível com um 
iPhone ou iPad.

1. Ligar o dispositivo por Bluetooth.
 f Ativar o Bluetooth no dispositivo.

2. Importar as imagens.
 f Selecionar as imagens no dispositivo.
 f Partilhar as imagens por Bluetooth com o CLICK.

 f Continuar clicando no botão [Next].
 ; Todas as imagens partilhadas serão importadas.

5.6.5. SERVIÇOS ONLINE
1. Selecionar o serviço online.

 f Clicar no botão [Adicionar imagens] no ecrã principal.

 f Selecionar um dos seguintes tipos da lista de fontes de importação:

 ■ Facebook,

 ■ Instagram,

 ■ Picasa e Google Photos.

2. Iniciar sessão no serviços online selecionado.

3. Importar as imagens.

 f Selecionar as imagens do serviços online.

 f Clicar no botão [Next].
 ; Todas as imagens selecionadas serão importadas.
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5.7. RETOCAR IMAGENS
Proceder da seguinte forma:

1. Importar as imagens. → “5.6.	Adicionar/importar	imagens”	página 37
2. Selecionar imagens.

 f Selecionar as imagens clicando nas miniaturas de pré-visualização 
apresentadas no motor de busca do ecrã principal. 

 f Selecionar todas as imagens clicando no botão  [Select/Unselect all]. 

3. Iniciar a função “Retocar”.

 f Clicar no botão  [Retocar].
 ; A função Retocar está ativada.

Fig.	9.	 Função	Retocar

4. Selecionar as opções de Retocar.

Se retocar uma imagem a partir do botão de retocar do ecrã 
principal, a nova imagem será guardada na pasta do diretório de 
trabalho apresentada no ecrã principal.

5.7.1. AMPLIAR E CORTAR
Proceder da seguinte forma:

1. Iniciar a função “Retocar”. → “5.7.	Retocar	imagens”	página 42
2. Selecionar a opção “Zoom e corte”.

 f Clicar no botão  [Zoom e corte].
 ; O modo de zoom e cortar está ativado.

3. Ampliar e cortar a imagem.
 f Clicar no botão  [Drop down].
 f Escolher uma predefinição de impressão normal na lista.
 f Ampliar a imagem clicando nos botões  /  [Controlo de Zoom]. 
 f Escolher a orientação vertical ou horizontal clicando no 

botão  [Portrait] ou no botão  [Landscape].
 f Mudar a posição da imagem clicando nos botões  [Posição].

4. Aplicar alterações.
 f Clicar no botão  [Accept].

5. Descartar alterações.
 f Clicar no botão  [Decline].

6. Guardar todas as alterações.
 f Clicar no botão  [Accept].
 ; Todas as alterações são aplicadas. 
 ; Uma cópia da imagem com todas as alterações é criada.
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5.7.2. SÉPIA, PRETO E BRANCO
Proceder da seguinte forma:

1. Iniciar a função “Retocar”. → “5.7.	Retocar	imagens”	página 42
2. Selecionar a opção “Sépia, Preto e Branco”.

 f Clicar no botão  [Sépia, Preto e Branco].
 ; O modo “Sépia, Preto e Branco” está ativado.

3. Converter a imagem para sépia.
 f Clicar no botão  [Sépia].

4. Converter a imagem para preto e branco.
 f Clicar no botão  [Preto e Branco].

5. Comparar a imagem.
 f Comparar a vista antes e depois da imagem clicando e mantendo 

pressionado o botão  [Compare].

6. Aplicar alterações.
 f Clicar no botão  [Accept].

7. Descartar alterações.
 f Clicar no botão  [Decline].

8. Guardar todas as alterações.
 f Clicar no botão  [Accept].
 ; Todas as alterações são aplicadas. 
 ; Uma cópia da imagem com todas as alterações é criada.

5.7.3. REMOÇÃO DOS OLHOS VERMELHOS
Proceder da seguinte forma:

1. Iniciar a função “Retocar”. → “5.7.	Retocar	imagens”	página 42
2. Selecionar a opção “Remoção de olhos vermelhos”.

 f Clicar no botão  [Remoção de olhos vermelhos].
 ; O modo “Remoção de olhos vermelhos” está ativado.

3. Remover o efeito de olhos vermelhos.
 f Clicar no botão  [Remoção de olhos vermelhos] até que o resultado 

pretendido seja obtido.

4. Comparar a imagem.
 f Comparar a vista antes e depois da imagem clicando e mantendo 

pressionado o botão  [Compare].

5. Aplicar alterações.
 f Clicar no botão  [Accept].

6. Descartar alterações.
 f Clicar no botão  [Decline].

7. Guardar todas as alterações.
 f Clicar no botão  [Accept].
 ; Todas as alterações são aplicadas. 
 ; Uma cópia da imagem com todas as alterações é criada.
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5.7.4. LUMINOSIDADE E CONTRASTE
Proceder da seguinte forma:

1. Iniciar a função “Retocar”. → “5.7.	Retocar	imagens”	página 42
2. Selecionar a opção “Brilho e contraste”.

 f Clicar no botão  [Brilho e contraste].
 ; O modo “Brilho e contraste” está ativado.

3. Alterar o brilho da imagem.
 f Aumentar ou diminuir o brilho da imagem clicando nos 

botões  /  [Plus/Minus] para o brilho.

4. Alterar o contraste da imagem.
 f Aumentar ou diminuir o contraste da imagem clicando nos 

botões  /  [Plus/Minus] para o contraste.

5. Comparar a imagem.
 f Comparar a vista antes e depois da imagem clicando e mantendo 

pressionado o botão  [Compare].

Atenção que as imagens imprimidas normalmente têm um aspeto 
mais escuro do que as imagens apresentadas no ecrã.

6. Aplicar alterações.
 f Clicar no botão  [Accept].
 ; As alterações foram aplicadas.

7. Descartar alterações.
 f Clicar no botão  [Decline].
 ; As alterações foram descartadas.

8. Guardar as alterações.
 f Clicar no botão  [Accept].
 ; As alterações foram aplicadas. 
 ; Uma cópia da imagem com todas as alterações é criada.

5.7.5. NÍVEIS AUTOMÁTICOS
Proceder da seguinte forma:

1. Iniciar a função “Retocar”. → “5.7.	Retocar	imagens”	página 42
2. Selecionar a opção “Níveis automáticos”.

 f Clicar no botão  [Níveis automáticos].
 ; O modo “Níveis automáticos” está ativado.

3. Melhorar os níveis de imagem.
 f Melhorar automaticamente os níveis da imagem clicando no 

botão  [Automático] até que o resultado pretendido seja alcançado.

4. Comparar a imagem.
 f Comparar a vista antes e depois da imagem clicando e mantendo 

pressionado o botão  [Compare].

5. Aplicar alterações.
 f Clicar no botão  [Accept].
 ; As alterações foram aplicadas.

6. Descartar alterações.
 f Clicar no botão  [Decline].
 ; As alterações foram descartadas.

7. Guardar todas as alterações.
 f Clicar no botão  [Accept].
 ; Todas as alterações são aplicadas. 

 ; Uma cópia da imagem com todas as alterações é criada.
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5.8. ELIMINAR IMAGENS
Proceder da seguinte forma:

1. Selecionar imagens.
 f Selecionar as imagens clicando nas miniaturas de pré-visualização 

apresentadas no motor de busca do ecrã principal. 

 f Selecionar todas as imagens clicando no botão  [Select/Unselect all].

2. Eliminar imagens.
 f Clicar no botão  [Eliminar].
 ; As imagens serão eliminadas.

5.9. EXPORTAÇÃO DE IMAGENS
Proceder da seguinte forma:

1. Selecionar imagens.
 f Selecionar as imagens clicando nas miniaturas de pré-visualização 

apresentadas no motor de busca do ecrã principal. 

 f Selecionar todas as imagens clicando no botão  [Select/Unselect all].

2. Exportar as imagens.
 f Clicar no botão  [Export].
 f Selecionar o caminho ou o dispositivo de memória em que os ficheiros 

exportados devem ser guardados.

Se o dispositivo de memória amovível não aparecer como opção na 
fonte Explorador, alterar para outra fonte e premir novamente no 
ícone do Explorador para atualizar as unidades disponíveis.

 f Continuar clicando no botão [Next].
 ; A imagem será exportada.

Este software implementa funções concebidas para o correto 
funcionamento com as impressoras MITSUBISHI (verificar a lista de 
modelos compatíveis). O fabricante não suporta problemas 
derivados da utilização de outras tecnologias de impressão.

5.10. UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE IMPRESSÕES DIRETAS
Proceder da seguinte forma:

1. Importar as imagens. → “5.6.	Adicionar/importar	imagens”	página 37
2. Selecionar imagens.

 f Selecionar as imagens clicando nas miniaturas de pré-visualização 
apresentadas no motor de busca do ecrã principal. 

 f Selecionar todas as imagens clicando no botão  [Select/Unselect all].

3. Ativar o modo “Direct prints” (Impressões diretas).

 f Clicar no botão  [Direct prints].
 ; O modo “Direct prints” (Impressões diretas) está ativado.

4. Selecionar um produto a partir de uma lista de produtos.

5. Aplicar opções de impressão. 
 f Selecionar as opções de impressão apresentadas consoante 

pretendido.

6. Selecionar a quantidade de impressões.
 f Aumentar ou diminuir a quantidade de impressões clicando nos 

botões  /  [Plus/Minus].

7. Imprimir imagens.
 f Iniciar o processo de impressão clicando no botão  [Next].
 ; A imagem será imprimida com as opções selecionadas.

As imagens retocadas serão guardadas na pasta “Imagens 
editadas” do Explorador. 
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5.11. UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE IMPRESSÕES
Proceder da seguinte forma:

1. Importar as imagens. → “5.6.	Adicionar/importar	imagens”	página 37
2. Selecionar imagens.

 f Selecionar as imagens clicando nas miniaturas de pré-visualização 
apresentadas no motor de busca do ecrã principal. 

 f Selecionar todas as imagens clicando no botão  [Select/Unselect all]. 

3. Ativar o modo “Prints” (Impressões).

 f Clicar no botão  [Prints].

 ; O modo “Prints” (Impressões) está ativado.

4. Selecionar imagens.
 f Selecionar as imagens clicando nas miniaturas de pré-visualização 

apresentadas no motor de busca do modo “Prints” (Impressões). 

 f Selecionar todas as imagens clicando no botão  [Select/Unselect all]. 

5. Selecionar o produto e quantidade de impressões.
 f Aumentar ou diminuir a quantidade de impressões do produto 

pretendido clicando nos botões  /  [Plus/Minus].

6. Retocar uma imagem individual. 
 f Clicar no botão  [Retocar].
 f Retocar a imagem consoante pretendido. → “5.7.	Retocar	imagens”	página 42
 f Clicar no botão  [Next] para continuar.
 f Aplicar todas as alterações, clicando no botão  [Accept].

7. Retocar várias imagens em simultâneo.
 f Clicar no botão [Editar e imprimir].
 f Ativar a função “Manter valores para a fotografia seguinte”.
 f Retocar a imagem consoante pretendido.  
→ “5.7.	Retocar	imagens”	página 42

 f Clicar no botão  [Next] para continuar.
 f Aplicar todas as alterações, clicando no botão  [Accept].

8. Aplicar opções de impressão. 
 f Selecionar as opções de impressão apresentadas consoante pretendido.

9. Imprimir imagens.
 f Iniciar o processo de impressão clicando no botão  [Next].
 ; A imagem será imprimida com as opções selecionadas.

As imagens retocadas serão guardadas na pasta “Imagens 
editadas” do Explorador. 

5.12. UTILIZAR O SERVIÇO CALENDÁRIO EASYGIFTS
Proceder da seguinte forma:

1. Importar as imagens. → “5.6.	Adicionar/importar	imagens”	página 37
2. Selecionar imagens.

 f Selecionar as imagens clicando nas miniaturas de pré-visualização 
apresentadas no motor de busca do ecrã principal. 

 f Selecionar todas as imagens clicando no botão  [Select/Unselect all]. 

3. Ativar o modo “easygifts Calendar” (Calendário easygifts).

 f Clicar no botão  [easygifts Calendar].

 ; O modo “easygifts Calendar” está ativado.

4. Selecionar um produto a partir de uma lista de produtos.

5. Definir o momento de início (ano).
 f Selecionar o momento de início clicando nos botões  /   

[Back/Next] ao lado do ano apresentado.
 f Aplicar as alterações e continuar clicando no botão  [Next].

6. Conceber o calendário.
 f Selecionar um estilo de calendário a partir da lista de estilos.
 f Selecionar um desenho de calendário a partir da lista de desenhos.
 f Escolher entre um desenho horizontal ou um desenho vertical.
 f Aplicar as alterações e continuar clicando no botão  [Next].

7. Selecionar a imagem do calendário.
 f Selecionar a imagem clicando na miniatura de pré-visualização 

apresentada por cima da pré-visualização do calendário. 

8. Posicione a imagem.
 f Ampliar a imagem clicando nos botões  /  [Controlo de Zoom]. 
 f Mudar a posição da imagem clicando nos botões  [Position control].
 f Aplicar as alterações e continuar clicando no botão  [Next].

9. Aplicar opções de impressão. 
 f Selecionar as opções de impressão apresentadas consoante 

pretendido.
 f Aplicar as alterações e continuar clicando no botão  [Next].

10. Selecionar a quantidade de impressões.
 f Aumentar ou diminuir a quantidade de impressões clicando nos 

botões  /  [Plus/Minus].



5352 Manual de utilização | CLICK | 110CLK120PTMAN | 03/2019 Manual de utilização | CLICK | 110CLK120PTMAN | 03/2019

funCIonaMento funCIonaMento

11. Imprimir calendário.
 f Iniciar o processo de impressão clicando no botão  [Next].
 ; O calendário será imprimido com as opções selecionadas.

As imagens retocadas serão guardadas na pasta “Imagens 
editadas” do Explorador. 

5.13. UTILIZAR O SERVIÇO ÁLBUM EASYGIFTS
Proceder da seguinte forma:

1. Importar as imagens. → “5.6.	Adicionar/importar	imagens”	página 37
2. Selecionar imagens.

Atenção, são necessárias pelo menos 20 imagens para criar um 
álbum.

 f Selecionar as imagens clicando nas miniaturas de pré-visualização 
apresentadas no motor de busca do ecrã principal. 

 f Selecionar todas as imagens clicando no botão  [Select/Unselect all]. 

3. Ativar o modo “easygifts Album” (Álbum easygifts).

 f Clicar no botão  [easygifts Album].

 ; O modo “easygifts Album” (Álbum easygifts) está ativado.

4. Selecionar um produto a partir de uma lista de produtos.

5. Selecionar uma das seguintes opções de fundo do álbum:

 ■ Utilizar as suas imagens como fundo.

 ■ Utilizar desenhos decorativos como fundo.

6. Selecionar desenho decorativo (se selecionado anteriormente).
 f Selecionar um desenho decorativo a partir da lista.
 f Aplicar as alterações e continuar clicando no botão  [Next].

7. Selecionar imagens.
 f Selecionar as imagens clicando nas miniaturas de pré-visualização 

apresentadas no motor de busca de imagens do Álbum easygifts. 

 f Selecionar todas as imagens clicando no botão  [Select/Unselect all]. 
 f Continuar clicando no botão  [Next].

8. Definir o título para a primeira página.
 f Utilizar o teclado no ecrã para introduzir um título.
 f Aplicar as alterações e continuar clicando no botão  [Next].

9. Definir a imagem para a primeira página.
 f Selecionar a imagem clicando nas miniaturas de pré-visualização 

apresentadas no motor de busca de imagens do Álbum easygifts. 
 f Aplicar as alterações e continuar clicando no botão  [Next].

Ter em atenção que a tarefa de preparação do álbum deverá 
ocupar algum tempo consoante o número de imagens utilizadas.

 ; O Álbum foi preparado.

As imagens retocadas serão guardadas na pasta “Imagens editadas” 
do Explorador. 

PERSONALIZAR PÁGINAS DO ÁLBUM
Proceder da seguinte forma:

Fig.	10.	 Personalizar	páginas	do	álbum

1. Selecionar página do álbum.
 f Selecionar a página do álbum clicando na miniatura de pré-

visualização apresentada por cima da pré-visualização do álbum. 

2. Alterar fundo.

Atenção que o aspeto do fundo depende das imagens importadas 
previamente ou dos desenhos decorativos selecionados.

 f Clicar no botão  [Change background] até que o resultado 
pretendido seja obtido.
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3. Alterar moldura da imagem.
 f Selecionar a imagem clicando na mesma.
 f Clicar no botão  [Change border] até que o resultado pretendido 

seja obtido.

4. Mover imagem.
 f Selecionar a imagem clicando na mesma.
 f Ativar o modo “move” (mover) clicando no botão  [Swap/Move].

O modo “move” (mover) é indicado pelo símbolo de uma seta 
amarela no canto superior direito da imagem.

 f Arrastar e mover a imagem consoante pretendido.

5. Trocar imagem.

Atenção que esta função apenas está disponível se uma página do 
álbum tiver mais do que uma imagem.

 f Selecionar a imagem clicando na mesma.
 f Ativar o modo “swap” (trocar) clicando no botão  [Swap/Move].
 f Arrastar e largar a imagem pretendida sobre outra imagem para 

trocar as posições de ambas as imagens.

6. Misturar esquema de página.
 f Alterar o esquema da página clicando no botão  [Scramble] até que 

o resultado pretendido seja alcançado.

7. Introduzir texto.
 f Clicar no botão  [Insira texto].
 f Digitar o texto pretendido.
 f Aplicar o texto, clicando no botão  [Accept].

8. Alterar letra do texto.
 f Selecionar a caixa de texto clicando na mesma.
 f Clicar no botão  [Change font] até que o resultado pretendido seja 

obtido.

9. Alterar tamanho do texto.
 f Selecionar a caixa de texto clicando na mesma.
 f Aumente ou diminua o tamanho da letra clicando nos botões  / 

[Change font size].

10. Alterar cor do texto.
 f Selecionar a caixa de texto clicando na mesma.
 f Clicar no botão  [Change color] até que o resultado pretendido seja 

obtido.

11. Eliminar imagem ou texto.
 f Selecionar a imagem ou a caixa de texto clicando na mesma.
 f Clicar no botão  [Eliminar].

 f Clicar no botão  [Accept].

12. Retocar imagem.
 f Selecionar a imagem clicando na mesma.
 f Clicar no botão  [Retocar].
 f Retocar a imagem consoante pretendido.  
→ “5.7.	Retocar	imagens”	página 42

13. Aplicar alterações.
 f Clicar no botão  [Accept].

14. Aplicar opções de impressão. 
 f Selecionar as opções de impressão apresentadas consoante 

pretendido.
 f Aplicar as alterações e continuar clicando no botão  [Next].

15. Selecionar a quantidade de impressões.
 f Aumentar ou diminuir a quantidade de impressões clicando nos 

botões  /  [Plus/Minus].

16. Imprimir álbum.
 f Iniciar o processo de impressão clicando no botão  [Next].

 ; O álbum será imprimido com as opções selecionadas.

5.14. UTILIZAR O SERVIÇO DE FOTOGRAFIAS TIPO PASSE
Proceder da seguinte forma:

1. Importar as imagens. → “5.6.	Adicionar/importar	imagens”	página 37
2. Selecionar imagens.

 f Selecionar as imagens clicando nas miniaturas de pré-visualização 
apresentadas no motor de busca do ecrã principal. 

 f Selecionar todas as imagens clicando no botão  [Select/Unselect all]. 

3. Ativar o modo “Photo ID” (Fotografias tipo passe).

 f Clicar no botão  [Photo ID].

 ; O modo “Photo ID” (Fotografias tipo passe) está ativado.

4. Selecionar um produto a partir de uma lista de produtos.

5. Selecionar imagem.
 f Selecionar a imagem clicando na miniatura de pré-visualização 

apresentada por cima da pré-visualização da fotografia tipo passe. 

 ; O CLICK alinha automaticamente a imagem selecionada.
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6. Alinhar imagem manualmente (se necessário).

Fig.	11.	 Exemplo	de	alinhamento	do	rosto

 f Alinhar o rosto de acordo com as diretrizes apresentadas na figura de 
exemplo, clicando nos botões  [Position control] e  /  [Controlo 
de Zoom].

Atenção, as diretrizes poderão variar consoante os países e as 
políticas. Poderão ser configuradas diferentes composições de 
alinhamento de rosto.

 f Aplicar as alterações e continuar clicando no botão  [Next].

7. Aplicar opções de impressão. 
 f Selecionar as opções de impressão apresentadas consoante 

pretendido.
 f Aplicar as alterações e continuar clicando no botão  [Next].

8. Selecionar a quantidade de impressões.
 f Aumentar ou diminuir a quantidade de impressões clicando nos 

botões  /  [Plus/Minus].

9. Imprimir fotografias tipo passe.
 f Iniciar o processo de impressão clicando no botão  [Next].
 ; A fotografia tipo passe será imprimida com as opções selecionadas.

As imagens retocadas serão guardadas na pasta “Imagens 
editadas” do Explorador. 

5.15. UTILIZAR O SERVIÇO DE CARTÕES DE VISITA
Proceder da seguinte forma:

1. Importar as imagens. → “5.6.	Adicionar/importar	imagens”	página 37
2. Selecionar imagens.

 f Selecionar as imagens clicando nas miniaturas de pré-visualização 
apresentadas no motor de busca do ecrã principal. 

 f Selecionar todas as imagens clicando no botão  [Select/Unselect all]. 

3. Ativar o modo “Greeting cards” (Cartões comemorativos).

 f Clicar no botão  [Greeting cards].

 ; O modo “Greeting cards” (Cartões comemorativos) está ativado.

4. Selecionar um produto a partir de uma lista de produtos.

5. Desenhar o cartão comemorativo.
 f Selecionar um tópico para o cartão comemorativo.
 f Selecionar um estilo de cartão comemorativo a partir da lista de 

estilos.
 f Selecionar um desenho de cartão comemorativo a partir da lista de 

desenhos.
 f Aplicar as alterações e continuar clicando no botão  [Next].

6. Selecionar imagem.
 f Selecionar a imagem clicando nas miniaturas de pré-visualização 

apresentadas por cima da pré-visualização do cartão comemorativo. 

7. Posicione a imagem.
 f Ampliar a imagem clicando nos botões  /  [Controlo de Zoom]. 
 f Mudar a posição da imagem clicando nos botões  [Position control].

8. Ativar o modo “Edição de texto”.
 f Clicar no botão [Edição de texto].
 ; O modo “Edição de texto” está ativado.
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Fig.	12.	 Modo	“Edição	de	texto”

9. Introduzir texto.
 f Introduzir o texto pretendido utilizando o teclado no ecrã.

10. Alterar letra do texto. 
 f Alterar o tipo de letra clicando nos botões  /  [Back/Next] até que o 

resultado pretendido seja alcançado.

11. Alterar tamanho do texto. 
 f Aumentar ou diminuir o tamanho de letra clicando nos 

botões  /  [Plus/Minus].

12. Alterar cor do texto.
 f Clicar no botão  [Change color] até que o resultado pretendido seja 

obtido.

13. Adicionar/remover a sombra do texto.
 f Clicar no botão [Sombra] para adicionar ou remover sombras do texto.

14. Posicionar o texto.
 f Alterar a posição do texto clicando nos botões  [Position control], 

 [Girar] e  /  /  [Alinhar texto].

15. Aplicar alterações de texto.
 f Clicar no botão  [Accept].
 ; As alterações de texto foram aplicadas. O modo “Edição de texto” é 

encerrado.

16. Alterar o tema do cartão comemorativo.
 f Clicar no botão  [Change theme] até que o resultado pretendido 

seja obtido.

17. Retocar imagem. 
 f Selecionar a imagem clicando na mesma.
 f Clicar no botão  [Retocar].
 f Retocar a imagem consoante pretendido.  
→ “5.7.	Retocar	imagens”	página 42

18. Aplicar todas as alterações.
 f Clicar no botão  [Next].

19. Aplicar opções de impressão. 
 f Selecionar as opções de impressão apresentadas consoante 

pretendido.
 f Aplicar as alterações e continuar clicando no botão  [Next].

20. Selecionar a quantidade de impressões.
 f Aumentar ou diminuir a quantidade de impressões clicando nos 

botões  /  [Plus/Minus].

21. Imprimir cartão comemorativo.
 f Iniciar o processo de impressão clicando no botão  [Next].
 ; O cartão comemorativo será imprimido com as opções selecionadas.

As imagens retocadas serão guardadas na pasta “Imagens 
editadas” do Explorador. 
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5.16. UTILIZAR O DISPATCHER
Proceder da seguinte forma:

1. Ativar o Dispatcher.
 f Clicar no botão  [Dispatcher].
 ; O Dispatcher encontra-se ativado.

1 32 5 64

Fig.	13.	 Configurar	aplicações

1 Separador de encomendas 4 Secção de detalhes das encomendas

2 Encomendas ativas ou concluídas 5 Encomendas recebidas

3 Separador de módulos de serviço 6 Descrição dos LED de estado

2. Verificar detalhes da encomenda.
 f Selecionar a encomenda clicando na mesma.
 f Verificar os detalhes na secção de detalhes das encomendas. 

3. Retocar imagens. 
 f Selecionar a encomenda clicando na mesma.
 f Clicar no botão  [Picture Adjust].
 f Retocar as imagens consoante pretendido. → “5.7.	Retocar	imagens”	página 42

4. Validar as encomendas.
 f Selecionar a encomenda clicando na mesma.
 f Clicar no botão  [Validate].

5. Eliminar as encomendas.
 f Selecionar a encomenda clicando na mesma.
 f Clicar no botão  [Eliminar].

6. Validar uma encomenda, mas fazer uma pausa no processamento 
automático desta encomenda.

 f Clicar no botão  [Validate with pause].

7. Priorizar encomendas.
 f Selecionar a encomenda clicando na mesma.
 f Clicar no botão  [Options].
 f Alterar a ordem de processamento selecionando uma das seguintes 

prioridades: Now (Agora), High (Alta), Medium (Média) ou Low (Baixa).

A prioridade “Now” (Agora) é a mais alta e faz com que qualquer 
trabalho com menor prioridade que esteja a ser executado seja 
interrompido. Quando a encomenda é completada, a ordem é 
restabelecida de acordo com as outras ordens a serem executadas.

8. Verificar o estado de uma encomenda.
 f Selecionar a encomenda clicando na mesma.
 f Verificar o LED de indicação apresentado nos detalhes da encomenda.
 f Identificar o LED de indicação apresentado com a seguinte lista:

led Cor estado

verde escuro encomenda pendente

verde encomenda em processamento

amarelo encomenda em pausa

vermelho encomenda com erro

branco encomenda concluída

cinzento execução de grupo de encomendas

9. Ocultar o Dispatcher.
 f Clicar no botão  [Hide].
 ; O Dispatcher é encerrado.

Esta unidade aceita encomenda de outros quiosques Mitsubishi 
através do protocolo Flexilab.

Para mais informações, consultar o manual do Dispatcher adicional 
http://www.messec.net/.
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5.17. UTILIZAR HOTFOLDERS

Esta função é muito útil para imprimir as suas imagens diretamente 
a partir do seu PC/MAC, guardando as imagens da aplicação de 
edição de fotografias do seu PC/MAC numa HotFolder CLICK.

Proceder da seguinte forma:

1. Verificar se o serviço HotFolders está em execução.  
→ “5.4.	Configuração	do	HotFolder”	página 34

2. Verificar se o CLICK está ligado a uma rede.

3. Ir para as definições dos detalhes de ligação em rede do Windows.
 f Verificar o endereço IP do CLICK.
 ; O CLICK está pronto a partilhar as HotFolders ativadas com um 

PC/MAC externo ligado à mesma rede.

4. Verificar se o PC/MAC externo está ligado à mesma rede que o CLICK.
 f Para PC Windows: Abrir o explorador de ficheiros do Windows e digitar:  

\\[CLICK IP address]
 f Para MAC: Abrir o localizador do Mac -> GO -> connect to server  

(ligar ao servidor) -> digitar: smb://[CLICK IP address]
 ; As HotFolders serão apresentadas e as imagens podem ser copiadas 

ou arrastadas para o seu interior.
 ; As imagens serão automaticamente processadas com as definições  

de HotFolder.
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6. MANUTENÇÃO
6.1. LIMPEZA
A limpeza e manutenção do hardware CLICK servem para manter um estado 
de funcionamento adequado.

 f Limpar o ecrã tátil quando estiver sujo.
 f Limpar o pó e sujidade das entradas das fontes de imagem.

6.2. ATUALIZAR O SOFTWARE
A atualização do software CLICK serve para manter uma experiência de 
utilização adequada e sem erros.

Proceder da seguinte forma:

1. Iniciar o LiveUpdate Download Manager (Gestor de transferências LiveUpdate).
 f Clicar no botão  [Menu].
 f Clicar no botão [Atalhos].
 f Clicar no botão [Atualização].
 ; O LiveUpdate Download Manager (Gestor de transferências LiveUpdate) 

é iniciado.

1 2 3 4

Fig.	14.	 LiveUpdate	Download	Manager	(Gestor	de	transferências	LiveUpdate)

1 Nova secção de atualizações 3 Secção de instalação

2 Secção de progresso de transferências 4 Lista de atualizações

2. Clicar no botão [Get new].
 ; Será feita uma pesquisa de atualizações.
 ; Se for encontrada uma atualização, esta será apresentada no ecrã e 

instalada automaticamente.

ou

3. Clicar no botão [Get local].
 f Selecionar o ficheiro de atualização.
 ; A atualização será transferida.

4. Verificar progresso de transferência.
 f Clicar no botão  [Downloads progress].
 f Verificar o progresso da transferência na lista de transferências.

5. Pause/Resume (Pausa/retomar) ou Remover transferências.
 f Fazer uma pausa nas transferências clicando no botão [Pause].
 f Retomar as transferências clicando no botão [Resume].
 f Remover as transferências clicando no botão [Remover].

6. Instalar atualização.
 f Clicar na mais recente atualização transferida.
 f Clicar no botão [Install].
 ; A atualização foi instalada com êxito.
 f Clicar no botão  [Installation] para ver o histórico de atualizações.

Se não conseguir atualizar com êxito o CLICK:
 f Procurar eventuais erros. → “7.	Resolução	de	problemas”	página 70
 f Contactar o Serviço Técnico da Mitsubishi. 
→ “8.1.	Informações	sobre	a	Assistência	ao	Cliente”	página 73
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6.3. CRIAR UMA CÓPIA DE SEGURANÇA
As cópias de segurança podem ser utilizadas para recuperar qualquer 
configuração guardada.

Proceder da seguinte forma:

1. Iniciar o Gestor de Cópias de Segurança.
 f Clicar no botão  [Menu].
 f Clicar no botão [Atalhos].
 f Clicar no botão [Gestor de cópias de segurança].
 ; O Gestor de Cópias de Segurança foi iniciado.

2. Criar uma cópia de segurança.
 f Clicar no botão [Create Backup].
 f Aceitar o processo clicando no botão  [Accept].
 ; A cópia de segurança será criada.

O processo de criação da cópia de segurança demora cerca de 
15 minutos.

Uma cópia de segurança da configuração mais recente será 
guardada internamente no sistema. Todas as cópias de segurança 
serão guardadas na mesma pasta com a data de criação. 

3. Cancelar o processo de cópia de segurança.
 f Cancelar o processo de cópia de segurança clicando no botão [Cancel 

Backup].
 ; O processo de cópia de segurança será cancelado.

6.4. RECUPERAR UMA CÓPIA DE SEGURANÇA
O botão [Restore Backup] apenas aparece se uma cópia de segurança tiver 
sido previamente criada. → “6.3.	Criar	uma	cópia	de	segurança”	página 66
Proceder da seguinte forma:

1. Iniciar o Gestor de Cópias de Segurança.
 f Clicar no botão  [Menu].
 f Clicar no botão [Atalhos].
 f Clicar no botão [Gestor de cópias de segurança].
 ; O Gestor de Cópias de Segurança foi iniciado.

2. Recuperar uma cópia de segurança.
 f Clicar no botão [Restore Backup].
 f Selecionar um ficheiro de cópia de segurança a partir da lista.
 f Continuar clicando no botão  [Next].
 f Aceitar o processo clicando no botão  [Accept].
 ; A cópia de segurança será recuperada.

O processo de recuperação da cópia de segurança demora cerca 
de 15 minutos.
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6.5. REPOR CONDIÇÕES ORIGINAIS DE FÁBRICA

AVISO

Perda de todas as definições do sistema!
A reposição da condições original de fábrica do sistema conduz à perda 
de todas as definições do sistema, todos os ficheiros e todos os dados 
do dispositivo e sistema operativo.

 f Recomenda-se a criação de uma cópia de segurança antes de repor a 
condição original de fábrica.

AVISO

Erros e eventual perda de dados devido à interrupção da 
recuperação!
A interrupção do processo de recuperação através da remoção da pen 
de recuperação, ou o encerramento do sistema causa erros e uma 
eventual perda de dados.

 f Não remover a pen de recuperação até que o processo de 
recuperação esteja concluído.

 f Não encerrar o sistema até que o processo de recuperação esteja 
concluído.

Proceder da seguinte forma:

1. Encerrar o sistema. → “4.2.	Encerramento	do	sistema”	página 23
2. Ligar a pen de recuperação fornecida ao dispositivo CLICK.

3. Ligar o teclado ao dispositivo CLICK.

4. Ligar o sistema.
 f Premir o botão Ligar/desligar no canto inferior direito.

5. Chamar o menu de arranque do Windows.
 f Premir a tecla [F12] no teclado logo após ligar o sistema para iniciar o 

sistema de arranque do Windows.

6. Repor as condições originais de fábrica.
 f Selecionar a opção “Use a device” (Utilizar um dispositivo).
 f Selecionar a pen de recuperação.
 ; O processo de recuperação será executado automaticamente.
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7. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
7.1. LER IMAGENS DA CÂMARA DIGITAL
A seguinte visão geral determina eventuais defeitos/erros, e as respetivas 
causas e medidas de resolução.

Se não se conseguir resolver um problema:
 f Contactar o Serviço Técnico da Mitsubishi.  
→ “8.1.	Informações	sobre	a	Assistência	ao	Cliente”	página 73

ProBleMa Causa solução

o sistema 
operativo 
desativa o 
dispositivo 
conectado.

os cartões introduzidos 
poderão gerar erros de 
leitura/escrita devido 
à frequência com que 
foram utilizados, e a 
unidade/leitor não 
consegue reconhecê-los.

 f Utilizar um novo dispositivo.

o ClICK não 
consegue ler 
imagens da 
câmara digital.

o cartão com 
as imagens está 
corrompido ou não 
existem imagens no 
mesmo.

 f Assegurar que o cartão digital 
está em boas condições de 
utilização.

 f Verificar se as imagens podem 
ser lidas a partir da câmara 
de origem. Se isto se revelar 
impossível, reformatar.

 f Desligar a câmara digital antes 
de remover o cartão SD.

 f Verificar se Este PC (ambiente 
de trabalho do WindowsTM) 
apresenta as unidades lógicas. 
Caso contrário, volte a conectar 
o leitor.

o cartão de imagem 
foi introduzido 
incorretamente.

 f Instalar devidamente.

o ClICK não reconhece 
o cartão.

 f Verificar se Este PC (ambiente 
de trabalho do WindowsTM) 
apresenta as unidades lógicas. 
Caso contrário, volte a conectar 
o leitor.

o dispositivo de leitura 
usB foi desativado 
pelo sistema operativo 
e as unidades lógicas 
atribuídas a cada cartão 
desapareceram.

 f Reconectar o leitor.

7.2. ATUALIZAR O SOFTWARE
A seguinte visão geral determina eventuais defeitos/erros, e as respetivas 
causas e medidas de resolução.

Se não se conseguir resolver um problema:
 f Contactar o Serviço Técnico da Mitsubishi. 
→ “8.1.	Informações	sobre	a	Assistência	ao	Cliente”	página 73

ProBleMa Causa solução

a atualização do 
software não foi 
instalada com 
êxito.

ligação à Internet 
inexistente ou 
defeituosa.

 f Verificar o estado da rede para 
assegurar que a Internet está 
disponível.

 f Utilizar um cabo LAN para uma 
ligação mais fiável.

 f Refazer o processo de 
atualização.

7.3. OUTROS
A seguinte visão geral determina eventuais defeitos/erros, e as respetivas 
causas e medidas de resolução.

Se não se conseguir resolver um problema:
 f Contactar o Serviço Técnico da Mitsubishi. 
→ “8.1.	Informações	sobre	a	Assistência	ao	Cliente”	página 73

ProBleMa Causa solução

IMPressoras

a opção de 
impressão dos 
dois lados não 
está disponível.

a impressora instalada 
não suporta impressões 
dos dois lados.

 f Utilizar uma impressora com 
uma função de impressão 
compatível com dois lados, 
como a CP-W5000DW.

a impressão não 
foi feita dos dois 
lados.

Hotfolders

as Hotfolders 
não são visíveis 
no ClICK ou nos 
clientes em rede.

as Hotfolders não 
estão ativas ou 
estão configuradas 
incorretamente.

 f Verificar a ligação de rede 
local.

 f Verificar a configuração do 
CLICK e dos clientes em rede.

 f Ativar os HotFolders.
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ProBleMa Causa solução

As fotografias são 
copiadas para as 
Hotfolders do 
lado do cliente, 
mas não estão a 
ser imprimidas.

as Hotfolders não 
estão ativas ou o 
dispatcher interrompeu 
a encomenda por uma 
razão específica.

 f Verificar o estado da rede para 
assegurar que a Internet está 
disponível.

 f Verificar se a HotFolder em 
particular está “Activate” 
(Ativar) na aplicação 
HotFolders.

 f Verificar se as encomendas 
foram interrompidas no 
Dispatcher por qualquer razão: 
impressoras indisponíveis, 
alguns erros, etc.

serVIço PHotoPrIntMe

não são recebidas 
encomendas 
PhotoPrintMe.

não existe nenhuma 
subscrição ativa do 
PhotoPrintMe.

 f Verificar a função de serviço 
“Estado PhotoPrintMe” para:

 ■ Valor de “Subscription Service” 
(Serviço de subscrição): 
“Active” (Ativo),

 f Verificar na aplicação 
“Estado PhotoPrintMe” se 
as encomendas aparecem 
ali após validação no site 
PhotoPrintMe.

a ligação à rede falhou.  f Verificar a função de serviço 
“Estado PhotoPrintMe” para:

 ■ Valor de “Network status” 
(Estado da rede):  
“UP” (A funcionar),

 ■ Valor de “PhotoPrintME 
service” (Serviço 
PhotoPrintME):  
“Connected” (Conectado),

 f Verificar o estado da rede para 
assegurar que a Internet está 
disponível.

Problemas no 
dispatcher

 f Verificar se existem 
encomendas pendentes no 
Dispatcher.

8. CONTACTO
8.1. INFORMAÇÕES SOBRE A ASSISTÊNCIA AO CLIENTE
A Mitsubishi esforça-se por melhorar continuamente a tecnologia e 
funcionalidades dos seus produtos, e para tomar medidas para uma 
experiência de utilização perfeita.

Caso tenha algumas dúvidas ou sugestões, contacte a nossa assistência ao 
cliente utilizando a informação que se segue.

Mitsubishi Electric Europe B.V. Spanish branch
Mitsubishi Electric Image Printing Solutions

Carretera de Rubí, 76-80

08174 Sant Cugat del Vallès

Barcelona, ESPANHA

Telefone: +34 9 35 65 31 31

E-mail: mecloud.support@sp.mee.com

Internet: www.mitsubishielectric-printing.com
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9. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
9.1. DADOS GERAIS
Os dados gerais para o CLICK estão listados da seguinte forma:

ProCessador  
e CoMPutador:

Processador Intel i5, HDD 500 Gb, 4 Gb RAM

sIsteMa 
oPeratIVo:

Windows 10 Pro 64 bits

eCrã: Multitouch 10p, 19,5” 1920x1080

MedIdas: Profundidade 5,8 cm, Largura 48,26 cm, Altura 32,87 cm

Peso: 4,1 kg

PotÊnCIa: 100-240 V com adaptador externo 19,5 V (incluído)

Portas usB: 6

outro: suporte ajustável inclinável 
leitor de cartões sd 
Conector lan ethernet

CÓdIgo de 
Produto:

110000ClICK120

9.2. IMPRESSORAS COMPATÍVEIS

AVISO

Erros ou perda de qualidade de impressão devido a impressoras não 
aprovadas!
A utilização de impressoras não aprovadas poderá causar erros ou 
conduzir a fraca qualidade de impressão.

 f Utilizar apenas impressoras Mitsubishi aprovadas.

Para mais informações sobre “como conectar as impressoras?”, 
consultar o “Manual de Instalação CLICK” adicional incluído com o 
equipamento. 

Atenção, o número máximo de impressoras conectadas é de seis.

As impressoras Mitsubishi suportadas para o CLICK encontram-se listadas 
em seguida:

 ■ CP9550DW-S  

 ■ CP9820DW-S  

 ■ CP9820DW-AG  

 ■ CP3800  

 ■ CPK60DW-S  

 ■ CPD70DW / CPD70DW-S  

 ■ CPD707DW / CPD707DW-S  

 ■ CPD80DW / CPD80DW-S  

 ■ CDW5000W*

 ■ CPD90DW / CPD90DW-P

 ■ Incluindo impressoras da série 9000 vermelho (-S).

(* Inclui uma função de impressão dos dois lados.)

 f Para mais impressoras compatíveis, contactar o Serviço Técnico  
da Mitsubishi. 
→ “8.1.	Informações	sobre	a	Assistência	ao	Cliente”	página 73
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