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Histórico de alterações
Abril de 2018
• Solicitação de informações removidas da licença.

Agosto de 2017
• Suporte removido para Digitalizar para PC.

• Instruções atualizadas sobre como acessar as funções da impressora.

Julho de 2016
• Documento inicial lançado para produtos multifuncionais com tela sensível ao toque do tipo tablet.
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Visão geral
Use o aplicativo para permitir que os usuários especifiquem as definições de trabalho diretamente de seus
computadores ou dispositivos móveis antes de enviá-los para a impressora. Você também pode usar o
aplicativo com tecnologias de apoio, como ampliadores e leitores de tela.

O aplicativo é compatível com sistemas operacionais Windows® e Mac OS. Para obter mais informações,
consulte o arquivo Readme.

Este documento oferece instruções sobre como configurar, utilizar e solucionar problemas do aplicativo.

Dicas para o uso de tecnologias de apoio e dispositivos
compatíveis com navegador

Software de reconhecimento de fala ou leitores de tela
Passe por todo o conteúdo da tela antes de fazer uma seleção. Além de links e botões, a tela pode conter
textos explicativos que oferecem informações sobre uma seleção em particular.

ampliadores de tela
• Trabalhe com o menor nível de ampliação possível.

• As definições do aplicativo são alinhados à esquerda.

• Quando um valor for solicitado, a caixa de entrada seguirá para a próxima linha.

• Para ler o texto que indica o valor de uma configuração, role toda a tela para a direita antes de clicar no
link.

Dispositivos compatíveis com navegador
• Passe por todo o conteúdo da tela antes de fazer uma seleção. Além de links e botões, a tela pode conter

textos explicativos que oferecem informações sobre uma seleção em particular.

• Suas definições de trabalho preferidas podem ser salvas como atalhos e são armazenadas nos cookies do
navegador. Para dispositivos compatíveis com navegador que não suportam cookies, as preferências não
poderão ser salvas utilizando atalhos.
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Configuração do aplicativo

Como localizar o endereço IP da impressora
Execute um dos seguintes procedimentos:

• Localize o endereço IP na parte superior da tela inicial da impressora.

• Na tela inicial da impressora, toque em Configurações > Rede/Portas > Visão geral da rede.

Criar um atalho de navegador
1 Abra o navegador da Web e digite
IPaddress/esf/prtappauth/apps/LexmarkAccessibilitySolution, no endereço
IPaddress da impressora.

2 Marcar a tela inicial do aplicativo.

Como configurar um atalho da área de trabalho
Antes de começar, obtenha o arquivo utilitário do aplicativo. Para obter mais informações, entre em contato
com o administrador.

Para sistemas operacionais Windows

1 No computador, salve o arquivo utilitário do aplicativo em C:\Lexmark.

2 Crie um atalho e, em seguida, abra a janela Propriedades do atalho.

3 No campo de destino, digite um dos seguintes procedimentos:

• C:\Lexmark\LAS‑Win‑Utility.exe /IP IPaddress, onde IPaddress é o endereço IP da
impressora.

• C:\Lexmark\LAS‑Win‑Utility.exe /DNS hostname, onde hostname é o nome de host da
impressora.

4 Clique em Aplicar > OK.

Para sistemas operacionais Mac OS

1 No computador, inicie o arquivo utilitário do aplicativo.

2 Na caixa de diálogo do utilitário do aplicativo, escolha o ícone do aplicativo.

3 No campo Endereço IP ou o Nome DNS, digite o endereço IP ou nome de host da impressora e, em seguida,
clique em Criar.
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Como restringir as funções da impressora
Você pode aumentar segurança da impressora desativando funções da impressora para determinados
usuários.

1 Abra o navegador da web e digite o endereço IP da impressora.

2 No Embedded Web Server, clique em Definições > Segurança.

3 Na seção Pública, clique em Gerenciar permissões.

4 Expanda Acesso a funções e, em seguida, desmarque a caixa de seleção ao lado da função que você
deseja desativar.

5 Clique em Salvar.
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Utilização do aplicativo

Acessar as funções da impressora
1 Na tela inicial do aplicativo, selecione uma função da impressora.

Nota: Para visualizar todas as opções de cada função, clique em Mostrar exibição expandida.

2 Configurar as definições e clique em Salvar e Continuar.

3 Experimente uma ou mais das seguintes opções:

• Enviar trabalhos.

• Enviar e manter trabalhos.

• Restaurar definições padrão.

• Mostrar detalhes do trabalho.

Como ajustar as opções de acessibilidade
1 Na tela inicial do aplicativo, clique em Opções de Acessibilidade.

2 Experimente uma ou mais das seguintes opções:

• Ajuste o tamanho da fonte.

• Altere a cor do primeiro plano ou do plano de fundo.

• Altere gerenciamento de foco.

Notas:

• Para salvar as alterações, clique em Início.

• Para restaurar os valores padrão, clique em Restaurar padrões de exibição.
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Solução de problemas

Algumas configurações não aparecem na página de
configurações
Experimente uma ou mais das seguintes opções:

Certifique-se de usar o navegador web recomendado

Para obter mais informações, consulte o arquivo Readme.

Ao utilizar o Internet Explorer®, certifique-se de não exibir sites da intranet em Exibição de

compatibilidade

Para obter mais informações, consulte as informações de ajuda do navegador.

Entre em contato com o seu representante da Lexmark

A página do aplicativo no Embedded Web Server não é
exibida no idioma selecionado

Limpe os cookies do seu navegador da web antes de mudar o idioma do aplicativo

Para obter mais informações, consulte o arquivo Readme.

Opções de acessibilidade não podem ser definidas

Verifique se o JavaScript está ativado no navegador

É necessário o JavaScript para definir as opções de acessibilidade como a cor do fundo e o tamanho da
fonte. Para obter mais informações, consulte as informações de ajuda do seu navegador.

o aviso de segurança do Java é exibido durante a
digitalização
Experimente uma ou mais das seguintes opções:

Adicione o endereço IP da impressora na lista de exceção de segurança do seu navegador

Para obter mais informações, consulte as informações de ajuda do seu navegador.
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Adicione o endereço IP da impressora na lista de local de exceção Java

Para obter mais informações, consulte as informações de ajuda para Java.

Desative o aviso de segurança Java para as futuras digitalizações

Selecione a opção para aceitar o risco de executar o aplicativo nas digitalizações atuais e futuras.

Nota: Em alguns navegadores, pode ser necessário mostrar mais opções para ignorar os avisos
futuros.

Entre em contato com o administrador

Os atalhos excluídos ainda aparecem na lista
Experimente uma ou mais das seguintes opções:

Reinicie o navegador da web após excluir um atalho

Use um navegador da web diferente
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Avisos

Aviso de edição
Abril de 2018

O parágrafo a seguir não se aplica a países onde as cláusulas descritas não são compatíveis com a lei local:
A LEXMARK INTERNATIONAL, INC. FORNECE ESTA PUBLICAÇÃO “NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA”,
SEM QUALQUER TIPO DE GARANTIA, EXPRESSA OU TÁCITA, INCLUINDO, ENTRE OUTRAS, GARANTIAS
IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDADE OU ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO. Alguns estados
não permitem a contestação de garantias expressas ou implícitas em certas transações. Conseqüentemente,
é possível que esta declaração não se aplique ao seu caso.

É possível que esta publicação contenha imprecisões técnicas ou erros tipográficos. Serão feitas alterações
periódicas às informações aqui contidas; essas alterações serão incorporadas em edições futuras. Alguns
aperfeiçoamentos ou alterações nos produtos ou programas descritos poderão ser feitos a qualquer momento.

As referências feitas nesta publicação a produtos, programas ou serviços não implicam que o fabricante
pretenda torná-los disponíveis em todos os países nos quais opera. Qualquer referência a um produto,
programa ou serviço não tem a intenção de afirmar ou sugerir que apenas aquele produto, programa ou serviço
possa ser usado. Qualquer produto, programa ou serviço funcionalmente equivalente que não infrinja qualquer
direito de propriedade intelectual existente poderá ser usado no seu lugar. A avaliação e verificação da
operação em conjunto com outros produtos, programas ou serviços, exceto aqueles expressamente
designados pelo fabricante, são de responsabilidade do usuário.

Para obter suporte técnico da Lexmark, acesse http://support.lexmark.com.

Para obter informações sobre suprimentos e downloads, acesse www.lexmark.com.

© 2016 Lexmark International, Inc.

Todos os direitos reservados.

GOVERNMENT END USERS
The Software Program and any related documentation are "Commercial Items," as that term is defined in 48
C.F.R. 2.101, "Computer Software" and "Commercial Computer Software Documentation," as such terms are
used in 48 C.F.R. 12.212 or 48 C.F.R. 227.7202, as applicable. Consistent with 48 C.F.R. 12.212 or 48 C.F.R.
227.7202-1 through 227.7207-4, as applicable, the Commercial Computer Software and Commercial Software
Documentation are licensed to the U.S. Government end users (a) only as Commercial Items and (b) with only
those rights as are granted to all other end users pursuant to the terms and conditions herein.

Marcas comerciais
Lexmark e o logotipo da Lexmark são marcas comerciais da Lexmark International, Inc. registradas nos Estados
Unidos e/ou em outros países.

Java e JavaScript são marcas comerciais registradas da Oracle e/ou suas afiliadas.

Mac OS é uma marca comercial registrada da Apple Inc.

Windows e Internet Explorer são marcas comerciais registradas ou marcas comerciais do grupo de empresas
Microsoft nos Estados Unidos e em outros países.
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Todas as outras marcas comerciais pertencem a seus respectivos proprietários.
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