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Sobre o Party Print  
 
O sistema Party Print  é composto por vários programas que são instalados no seu 
computador - Party Print, PartyPrint Utility, Hot Folder Print U tility  -, um programa de 
servidor e uma aplicação instalada num dispositivo wi-fi (com sistema iOS ou Android) 
chamada Party Print.  
Para enviar impressões para a sua impressora DS40, DS80 ou DS-RX1 por meio de uma rede 
wi-fi. Apenas necessita de configurar a rede e o computador para receber as impressões e tem 
ao seu dispor um sistema instantâneo de impressão no seu evento! 
 
Para informações mais detalhadas sobre o PartyPrint Utility, o HotFolderPrint e a aplicação 
Party Print, consulte os Guias do Utilizador que se encontram no CD de instalação em formato 
PDF. 
 

Iniciação  
 
1. Se tiver instalada no seu computador uma versão ant erior do Party Print, 
desinstale-a seguindo o procedimento de desinstalaç ão indicado no Guia do Utilizador 
do PartyPrint. 
2. Insira o CD de instalação na unidade de CDs do seu computador. Se o assistente de 
instalação abrir automaticamente, passe ao passo 2. Se o assistente de instalação não abrir 
automaticamente, navegue até à unidade de CDs do Computador e faça duplo clique para 
visualizar os ficheiros. Faça duplo clique sobre "Party Print setup.exe" no CD. 
3. Siga as instruções para instalar o Party Print, o PartyPrint Utility e o Hot Folder Print. 
4. Se tiver inserida a sua chave anticópia, ser-lhe-à solicitado que a retire durante o 
processo de instalação. Caso contrário, insira a chave anticópia quando tal lhe for solicitado. 
5. Inicie o PartyPrint Utility para começar a configur ar os principais parâmetros do 
Party Print. 
6. Está pronto para concluir a configuração do seu sistema. 
 

O Party Print e o PartyPrint Utility TÊM de possuir a Chave anticópia USB 
para funcionar corretamente. Não pode utilizar o programa sem a chave 
anticópia.  

 
  



Configurar o seu Sistema

 
Network 
Dongle 
Laptop or Desktop Computer 
On/Off 
N600 Wireless Router 
Printer 
 
1. Certifique-se de que a chave anticópia está inserida antes de iniciar o sistema Party Print.
2. Certifique-se de que o router está ligado e tem energia.
3. Ligue o router wi-fi ao computador. O computador deve ser ligado numa porta LAN, não 

na porta destinada ao cabo de
4. Certifique-se de que a impressora está ligada e tem energia.
 

 

NOTA: Para que o sistema Party Print funcione corretamente, a chave anticópia e o 
router wi-fi têm de estar inseridos no computador, e o router wi

Iniciar  o Party Print
1. Certifique-se de que a impressora DS40/DS80/RX1 está ligada ao computador e está 

ON. 

2. Inicie a aplicação PartyPrint Utility fazendo duplo clique sobre o ícone existente no 

Ambiente de trabalho. 

3. O Controlo de Conta de Utilizador do 

lhe se deseja permitir que o programa faça alterações no computador. Clique em "Yes" 

(Sim) para continuar. 

4. O PartyPrint Utility permite

parâmetros do PartyPrint como, por exemplo, o idioma, o tamanho de impressão, o 

período de impressão, o número máximo de imagens por sessão, a Personalização da 

Aplicação Móvel, etc. 

5. Depois de configurar os principais parâmetros no PartyPrint Utility, pode 

alterações e iniciar diretamente o Party Print clicando em “Save and Launch PartyPrint” 

(Guardar e lançar o PartyPrint).

O Party Print irá iniciar em modo de ecrã inteiro.

6. Está pronto para começar a imprimir!

Configurar o seu Sistema  

 

Rede 
Chave anticópia 
Portátil ou Computador de secretária
On/Off 
Router sem fios N600 
Impressora 

de que a chave anticópia está inserida antes de iniciar o sistema Party Print.
se de que o router está ligado e tem energia. 

fi ao computador. O computador deve ser ligado numa porta LAN, não 
na porta destinada ao cabo de internet. 

se de que a impressora está ligada e tem energia. 

NOTA: Para que o sistema Party Print funcione corretamente, a chave anticópia e o 
fi têm de estar inseridos no computador, e o router wi-

o Party Print  
se de que a impressora DS40/DS80/RX1 está ligada ao computador e está 

Inicie a aplicação PartyPrint Utility fazendo duplo clique sobre o ícone existente no 

O Controlo de Conta de Utilizador do Windows pode abrir uma janela pop

lhe se deseja permitir que o programa faça alterações no computador. Clique em "Yes" 

O PartyPrint Utility permite-lhe verificar o estado da impressora e configurar os principais 

metros do PartyPrint como, por exemplo, o idioma, o tamanho de impressão, o 

período de impressão, o número máximo de imagens por sessão, a Personalização da 

Depois de configurar os principais parâmetros no PartyPrint Utility, pode 

alterações e iniciar diretamente o Party Print clicando em “Save and Launch PartyPrint” 

(Guardar e lançar o PartyPrint). 

O Party Print irá iniciar em modo de ecrã inteiro. 

Está pronto para começar a imprimir!  

Portátil ou Computador de secretária 

de que a chave anticópia está inserida antes de iniciar o sistema Party Print. 

fi ao computador. O computador deve ser ligado numa porta LAN, não 

NOTA: Para que o sistema Party Print funcione corretamente, a chave anticópia e o 
-fi tem de ter energia. 

se de que a impressora DS40/DS80/RX1 está ligada ao computador e está 

Inicie a aplicação PartyPrint Utility fazendo duplo clique sobre o ícone existente no 

Windows pode abrir uma janela pop-up a perguntar-

lhe se deseja permitir que o programa faça alterações no computador. Clique em "Yes" 

lhe verificar o estado da impressora e configurar os principais 

metros do PartyPrint como, por exemplo, o idioma, o tamanho de impressão, o 

período de impressão, o número máximo de imagens por sessão, a Personalização da 

Depois de configurar os principais parâmetros no PartyPrint Utility, pode guardar as 

alterações e iniciar diretamente o Party Print clicando em “Save and Launch PartyPrint” 



Definições do Router
1. Aceda à consola de administração do router.

 
As instruções encontram-se normalmente na caixa ou no próprio router e, normalmente, 
envolvem a abertura de ficheiros de definições utilizando um programa de navegação na 
Internet como o Internet Explorer.
 

 

NOTA:  Dependendo do router, os nomes dos menus podem ser ligeiramente 
diferentes. Os nomes dos menus utilizados neste documento dizem respeito ao 
router Netgear N150, recomendado para utilização com o Party Print.

 
2. No separador "Advanced" (Avançadas), a 
3. Nas definições de "LAN TCP/IP setup":

• confirme que a Subrede do Router está definida para 
• A maioria dos routers tem um IP definido para.1 ou .254. Por 

exemplo: 192.168.1
• Confirme que “Use router as DHCP server” está selecionado.

4. Mude o nome do SSID sem fios para ”Party Print”*.
 
5. Se pretender definir uma palavra
no menu "Wireless Setup ". 
6. Clique (toque) em "Apply/Save" (Aplicar/Guardar)
 

 

NOTA: tem de comunicar a sua palavra
Party Print ou estas não conseguirão estabelecer ligação ao servidor e imprimir 
imagens. 

 * Não necessita de nomear a rede sem fios como “Party Print.” Em todo o caso, 
certifique-se de que os hóspedes conhecem o nome da rede sem fios que devem selecionar 
quando enviarem fotografias. 

 
  

Definições do Router  
consola de administração do router. 

se normalmente na caixa ou no próprio router e, normalmente, 
envolvem a abertura de ficheiros de definições utilizando um programa de navegação na 
Internet como o Internet Explorer. 

Dependendo do router, os nomes dos menus podem ser ligeiramente 
diferentes. Os nomes dos menus utilizados neste documento dizem respeito ao 
router Netgear N150, recomendado para utilização com o Party Print.

No separador "Advanced" (Avançadas), a partir do menu à direita, clique em "LAN setup".
Nas definições de "LAN TCP/IP setup": 

confirme que a Subrede do Router está definida para 255.255.255.0
A maioria dos routers tem um IP definido para.1 ou .254. Por 
exemplo: 192.168.1.1 ou 192.168.1.254 10.80.16.1 ou 10.80.16
Confirme que “Use router as DHCP server” está selecionado.

Mude o nome do SSID sem fios para ”Party Print”*. 

Se pretender definir uma palavra-passe para estabelecer ligação ao router, pode fazê

Apply/Save" (Aplicar/Guardar)  as alterações. 

: tem de comunicar a sua palavra-passe às pessoas que pretendam utilizar o 
Party Print ou estas não conseguirão estabelecer ligação ao servidor e imprimir 

de nomear a rede sem fios como “Party Print.” Em todo o caso, 
se de que os hóspedes conhecem o nome da rede sem fios que devem selecionar 

 

se normalmente na caixa ou no próprio router e, normalmente, 
envolvem a abertura de ficheiros de definições utilizando um programa de navegação na 

Dependendo do router, os nomes dos menus podem ser ligeiramente 
diferentes. Os nomes dos menus utilizados neste documento dizem respeito ao 
router Netgear N150, recomendado para utilização com o Party Print. 

partir do menu à direita, clique em "LAN setup". 

255.255.255.0 
A maioria dos routers tem um IP definido para.1 ou .254. Por 

0.80.16.1 ou 10.80.16.254 
Confirme que “Use router as DHCP server” está selecionado. 

passe para estabelecer ligação ao router, pode fazê-lo 

passe às pessoas que pretendam utilizar o 
Party Print ou estas não conseguirão estabelecer ligação ao servidor e imprimir 

de nomear a rede sem fios como “Party Print.” Em todo o caso, 
se de que os hóspedes conhecem o nome da rede sem fios que devem selecionar 



Definições do Computador
 

1. Abra o Menu "Start" (Iniciar) e clique em 
"Control Panel" (Painel de Controlo).

2. Clique em "Network and Internet" (Ligações 
de Rede e de Internet).

3. Clique em "Network and Sharing Center
(Centro de Ligações de Rede e de 
Partilha). 

4. Clique em "Change adapter settings" 
(Alterar definições do adaptador

5. Clique com o botão direito do rato sobre a 
rede "Local Area Connection
"Properties" (Propriedades) no menu 
pendente. 

6. Selecione "Internet Protocol Version 4 
(TCP/IPv4)". 

7. Clique no botão Properties
8. Clique no botão redondo 

address automatically 
automaticamente um endereço IP) (ver à 
direita). 

9. Clique no botão redondo "Obtain 
server address automatically" (Obter 
automaticamente o endereço do servidor 
DNS). 

10. Clique no botão OK que se encontra na 
parte inferior da janela.

 

Sair do Party Print
 

1. Para fechar a aplicação, clique e mantenha (ou toque e mantenha) sobre o ícone do 

Party Print, que se encontra no canto superior esquerdo, até surgir o menu.

2. Introduza a palavra-passe numérica para aceder ao 

(Opções Administrativas). O código predefinido é 4103 (este pode ser alterado nas 

definições do sistema, no separador Admin).

3. A partir do menu "Administrative Options" (Opções Administrativas), clique em "

Application" (Sair da aplicação)

4. A aplicação fecha e agora pode aceder ao Ambiente de trabalho.

5. Para fechar o Hot Folder Print Utility, clique (ou toque) no ícone minimizado existente na 

barra de tarefas para abrir o ecrã principal do Hot Folder Print Utility.

6. Clique (ou toque) no X que se encontra no canto superior direito do ecrã principal do Hot 

Folder Print para fechar a aplicação.

  

Definições do Computador  

Menu "Start" (Iniciar) e clique em 
"Control Panel" (Painel de Controlo). 

Network and Internet" (Ligações 
). 

Network and Sharing Center" 
(Centro de Ligações de Rede e de 

Change adapter settings" 
(Alterar definições do adaptador). 
Clique com o botão direito do rato sobre a 

Local Area Connection " e selecione 
" (Propriedades) no menu 

Internet Protocol Version 4 

Properties (Propriedades). 
Clique no botão redondo Obtain an IP 

 (Obter 
automaticamente um endereço IP) (ver à 

Clique no botão redondo "Obtain DNS 
server address automatically" (Obter 
automaticamente o endereço do servidor 

que se encontra na 
r da janela. 

Sair do Party Print  

Para fechar a aplicação, clique e mantenha (ou toque e mantenha) sobre o ícone do 

Party Print, que se encontra no canto superior esquerdo, até surgir o menu.

passe numérica para aceder ao menu "Administrative Options" 

(Opções Administrativas). O código predefinido é 4103 (este pode ser alterado nas 

definições do sistema, no separador Admin). 

A partir do menu "Administrative Options" (Opções Administrativas), clique em "

(Sair da aplicação). 

A aplicação fecha e agora pode aceder ao Ambiente de trabalho. 

Para fechar o Hot Folder Print Utility, clique (ou toque) no ícone minimizado existente na 

barra de tarefas para abrir o ecrã principal do Hot Folder Print Utility. 

Clique (ou toque) no X que se encontra no canto superior direito do ecrã principal do Hot 

Folder Print para fechar a aplicação.  

 

 

Para fechar a aplicação, clique e mantenha (ou toque e mantenha) sobre o ícone do 

Party Print, que se encontra no canto superior esquerdo, até surgir o menu. 

menu "Administrative Options" 

(Opções Administrativas). O código predefinido é 4103 (este pode ser alterado nas 

A partir do menu "Administrative Options" (Opções Administrativas), clique em "Exit 

Para fechar o Hot Folder Print Utility, clique (ou toque) no ícone minimizado existente na 

Clique (ou toque) no X que se encontra no canto superior direito do ecrã principal do Hot 



Especificações  
 
PC 

•Windows XP (32 bit), Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 (64 bit) 

• 2 GB de RAM ou superior 

• Resolução de vídeo igual ou superior a 1024 x 768 • 20 GB de espaço livre em disco 

• .NET Framework versão 4 • USB 2.0 

• Windows Media Player 11 

Nota: não podem existir versões anteriores do Apache instaladas no sistema. 

 

Dispositivo Móvel 

• iOS v5 ou posterior 

• Android v2 ou Wi-Fi posterior 

 

Wi-Fi 

• 802.11 b/g/n 

*configuração específica do firewall exigida de acordo com a 

documentação. ** o número de utilizadores simultâneos 

depende do router externo. 

 

Impressoras 

• DS40 

• DS80 

• DS-RX1 

 

Formato de Impressão 

• DS-40 3.5”x5” (9x13 cm), 4”x6” (10x15 cm), 5”x7” (13x18 cm), 6”x8” (15x20 cm), 6”x9” 

(15x23 cm) 

• DS-80 8”x10” (20x25 cm), 8”x12” (20x30 cm) 

•RX-1 4”x6” (10x15 cm), 6”x8” (15x20 cm) 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dai Nippon Printing Co., Ltd. 

As especificações deste produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. 


