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§1 PROCEDIMENTO DE INSTALAÇÃO

 

Preparação para a instalação:
a) Se o seu sistema tiver instalada uma versão ante rior do Party Print, leia 
a secção 5 deste documento e desinstale o Party Print antes de 
prosseguir. Se tiver criado quaisquer margens, efet ue uma cópia de 
segurança antes de desinstalar o Party Print.
b) O sistema Party Print TEM de possuir a Chave ant icópia USB específica 
para funcionar c orretamente. Não pode utilizar o programa sem a cha ve 
anticópia USB específica.
c) Não insira a chave anticópia USB até que a sua inserção lhe seja solicitada.
d) O instalador do Party Print apenas suporta o idioma inglês.
Para alterar o idioma do PP e do
pretendido na aplicação PartyPrint Utility.
e) O Party Print requer o Apache Tomcat 7. Se o Apache Tomcat 7 já se encontrar 
instalado, a instalação saltará esse passo. Se alguma versão do Apache Tomcat 
já se encontrar definida para executar automaticamente, o utilizador tem de a 
parar manualmente. O procedimento para desativar a execução automática é o 
seguinte. 

i) Clique com o botão direito do rato sobre "My Computer" (O Meu 
Computador) e selecione "Manage". Clique 
"Service and Applications".

ii) Clique com o botão direito do rato sobre qualquer versão do Apache 
Tomcat na lista de serviços e escolha "Properties" (Propriedades). 
Selecione “Disable” na lista pendente de "Startup type".

 

iii) Clique em OK.
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§1 PROCEDIMENTO DE INSTALAÇÃO 
Preparação para a instalação:  
a) Se o seu sistema tiver instalada uma versão ante rior do Party Print, leia 

5 deste documento e desinstale o Party Print antes de 
prosseguir. Se tiver criado quaisquer margens, efet ue uma cópia de 
segurança antes de desinstalar o Party Print.  
b) O sistema Party Print TEM de possuir a Chave ant icópia USB específica 

orretamente. Não pode utilizar o programa sem a cha ve 
anticópia USB específica.  
c) Não insira a chave anticópia USB até que a sua inserção lhe seja solicitada.
d) O instalador do Party Print apenas suporta o idioma inglês. 
Para alterar o idioma do PP e do HFP, após a instalação, selecione o idioma 
pretendido na aplicação PartyPrint Utility. 
e) O Party Print requer o Apache Tomcat 7. Se o Apache Tomcat 7 já se encontrar 
instalado, a instalação saltará esse passo. Se alguma versão do Apache Tomcat 

ntrar definida para executar automaticamente, o utilizador tem de a 
parar manualmente. O procedimento para desativar a execução automática é o 

Clique com o botão direito do rato sobre "My Computer" (O Meu 
Computador) e selecione "Manage". Clique em "Service" no separador 
"Service and Applications". 
Clique com o botão direito do rato sobre qualquer versão do Apache 
Tomcat na lista de serviços e escolha "Properties" (Propriedades). 
Selecione “Disable” na lista pendente de "Startup type". 

 
m OK. 

 

a) Se o seu sistema tiver instalada uma versão ante rior do Party Print, leia 
5 deste documento e desinstale o Party Print antes de 

prosseguir. Se tiver criado quaisquer margens, efet ue uma cópia de 

b) O sistema Party Print TEM de possuir a Chave ant icópia USB específica 
orretamente. Não pode utilizar o programa sem a cha ve 

c) Não insira a chave anticópia USB até que a sua inserção lhe seja solicitada. 

HFP, após a instalação, selecione o idioma 

e) O Party Print requer o Apache Tomcat 7. Se o Apache Tomcat 7 já se encontrar 
instalado, a instalação saltará esse passo. Se alguma versão do Apache Tomcat 

ntrar definida para executar automaticamente, o utilizador tem de a 
parar manualmente. O procedimento para desativar a execução automática é o 

Clique com o botão direito do rato sobre "My Computer" (O Meu 
em "Service" no separador 

Clique com o botão direito do rato sobre qualquer versão do Apache 
Tomcat na lista de serviços e escolha "Properties" (Propriedades). 

 



 

[Windows 8] 
1) Insira o CD de instalação na unidade de CDs do seu computador. Procure a unidade de 

CDs e faça duplo clique sobre PartyPrint_v1.5_EU.exe. Clique em [I agree] (Aceito) e 
inicie a instalação. 

 

 
O Controlo de Conta de Utilizador do 
se deseja permitir que o programa faça alterações no computador. Clique em "Yes" (Sim) 
para continuar. 
 

 
2) Clique em [Next>] (Seguinte).
 

 

 

Dependendo das Definições de Conta de Utilizador esta jan
por detrás da janela principal do instalador.
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1) Insira o CD de instalação na unidade de CDs do seu computador. Procure a unidade de 
CDs e faça duplo clique sobre PartyPrint_v1.5_EU.exe. Clique em [I agree] (Aceito) e 

 

O Controlo de Conta de Utilizador do Windows pode abrir uma janela pop-
se deseja permitir que o programa faça alterações no computador. Clique em "Yes" (Sim) 

 

2) Clique em [Next>] (Seguinte). 

 

Dependendo das Definições de Conta de Utilizador esta janela pode aparecer 
por detrás da janela principal do instalador. 

 

1) Insira o CD de instalação na unidade de CDs do seu computador. Procure a unidade de 
CDs e faça duplo clique sobre PartyPrint_v1.5_EU.exe. Clique em [I agree] (Aceito) e 

-up a perguntar-lhe 
se deseja permitir que o programa faça alterações no computador. Clique em "Yes" (Sim) 

ela pode aparecer 



 

3) Clique em [I Agree] (Aceito) e inicie a instalação.
 

 
4) Se tiver inserida a sua chave anticópia USB específica, ser
Clique em [OK]. 
 

 
5) Insira uma chave anticópia USB específica.
Se surgir uma janela de segurança do Windows, escolha “Install this driver software 
anyway”. 
 

 
Clique em [OK]. 
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3) Clique em [I Agree] (Aceito) e inicie a instalação. 

4) Se tiver inserida a sua chave anticópia USB específica, ser-lhe-á solicitado que a retire. 

 

chave anticópia USB específica. 
Se surgir uma janela de segurança do Windows, escolha “Install this driver software 

 

 

 

 

á solicitado que a retire. 

Se surgir uma janela de segurança do Windows, escolha “Install this driver software 



 

6) Instale o .NET Framework 4.0. A instalação do .NET Framework demora cerca de 5
minutos. Não clique em nenhum botão durante a instalação.

 
7) Quando o Instalador do Party Print tiver concluído, clique em [Finish] (Concluir).

 
8) O PartyPrint Utility está agora a ser instalado. Clique em [Install] (Instalar). Quando a 

instalação estiver concluída, cli

 

 

Dependendo das Definições de Conta de Utilizador esta janela pode aparecer 
por detrás da janela principal do instalador.

 
9) Será criado um atalho para o HFP, o PP e o "Admin for Web Server" no Ambiente de 
trabalho. 
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6) Instale o .NET Framework 4.0. A instalação do .NET Framework demora cerca de 5
em nenhum botão durante a instalação. 

 

7) Quando o Instalador do Party Print tiver concluído, clique em [Finish] (Concluir).

 

8) O PartyPrint Utility está agora a ser instalado. Clique em [Install] (Instalar). Quando a 
instalação estiver concluída, clique em [Close] (Fechar). 

Dependendo das Definições de Conta de Utilizador esta janela pode aparecer 
por detrás da janela principal do instalador. 

9) Será criado um atalho para o HFP, o PP e o "Admin for Web Server" no Ambiente de 

 
 

6) Instale o .NET Framework 4.0. A instalação do .NET Framework demora cerca de 5-10 

7) Quando o Instalador do Party Print tiver concluído, clique em [Finish] (Concluir). 

8) O PartyPrint Utility está agora a ser instalado. Clique em [Install] (Instalar). Quando a 

 

Dependendo das Definições de Conta de Utilizador esta janela pode aparecer 

9) Será criado um atalho para o HFP, o PP e o "Admin for Web Server" no Ambiente de 



 

[Windows 7] 
1) Insira o CD de instalação na unidade de CDs do seu computador. Procure a unidade de 
CDs e faça duplo clique sobre PartyPrint_v1.5.exe. Clique em [I agree] (Aceito) e inicie a 
instalação. 

 
O Controlo de Conta de Utilizador do Windows pode a
se deseja permitir que o programa faça alterações no computador. Clique em "Yes" (Sim) 
para continuar. 

 
2) Clique em [Next>] (Seguinte).

 

 

Dependendo das Definições de Conta de Utilizador esta janela pode aparece
por detrás da janela principal do instalador.
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1) Insira o CD de instalação na unidade de CDs do seu computador. Procure a unidade de 
CDs e faça duplo clique sobre PartyPrint_v1.5.exe. Clique em [I agree] (Aceito) e inicie a 

 

O Controlo de Conta de Utilizador do Windows pode abrir uma janela pop-
se deseja permitir que o programa faça alterações no computador. Clique em "Yes" (Sim) 

 

2) Clique em [Next>] (Seguinte). 

 

Dependendo das Definições de Conta de Utilizador esta janela pode aparece
por detrás da janela principal do instalador. 

 

1) Insira o CD de instalação na unidade de CDs do seu computador. Procure a unidade de 
CDs e faça duplo clique sobre PartyPrint_v1.5.exe. Clique em [I agree] (Aceito) e inicie a 

-up a perguntar-lhe 
se deseja permitir que o programa faça alterações no computador. Clique em "Yes" (Sim) 

Dependendo das Definições de Conta de Utilizador esta janela pode aparecer 



 

3) Clique em [I Agree] (Aceito) e inicie a instalação.

 
4) Se tiver inserida a sua chave anticópia USB específica, ser
Clique em [OK]. 

 
5) Insira uma chave anticópia USB
Se surgir uma janela de segurança do Windows, escolha “Install this driver software 
anyway”. 

 
Clique em [OK]. 
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3) Clique em [I Agree] (Aceito) e inicie a instalação. 

4) Se tiver inserida a sua chave anticópia USB específica, ser-lhe-á solicitado que a retire. 

 

5) Insira uma chave anticópia USB específica. 
Se surgir uma janela de segurança do Windows, escolha “Install this driver software 

 

 

 

 

á solicitado que a retire. 

Se surgir uma janela de segurança do Windows, escolha “Install this driver software 



 

6) Instale o .NET Framework 4.0. A instalação do .NET Framework demora cerca de 5
minutos. Não clique em nenhum botão duran

 
7) Quando o Instalador do Party Print tiver concluído, clique em [Finish] (Concluir).

 
8) O PartyPrint Utility está agora a ser instalado. Clique em [Install] (Instalar). Quando a 

instalação estiver concluída, clique em [Close] (Fecha

 

 

Dependendo das Definições de Conta de Utilizador esta janela pode aparecer 
por detrás da janela principal do instalador.

 
9) Será criado um atalho para o HFP, o PP e o "Admin for Web Server" no Ambiente de 
trabalho. 
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6) Instale o .NET Framework 4.0. A instalação do .NET Framework demora cerca de 5
minutos. Não clique em nenhum botão durante a instalação. 

 

7) Quando o Instalador do Party Print tiver concluído, clique em [Finish] (Concluir).

 

8) O PartyPrint Utility está agora a ser instalado. Clique em [Install] (Instalar). Quando a 
instalação estiver concluída, clique em [Close] (Fechar). 

Dependendo das Definições de Conta de Utilizador esta janela pode aparecer 
por detrás da janela principal do instalador. 

9) Será criado um atalho para o HFP, o PP e o "Admin for Web Server" no Ambiente de 

 
 

6) Instale o .NET Framework 4.0. A instalação do .NET Framework demora cerca de 5-10 

7) Quando o Instalador do Party Print tiver concluído, clique em [Finish] (Concluir). 

8) O PartyPrint Utility está agora a ser instalado. Clique em [Install] (Instalar). Quando a 

 

Dependendo das Definições de Conta de Utilizador esta janela pode aparecer 

9) Será criado um atalho para o HFP, o PP e o "Admin for Web Server" no Ambiente de 



 

[Windows XP] 
1) Insira o CD de instalação na unidade de CDs do seu computador. Procure a unidade de 

CDs e faça duplo clique sobre PartyPrint_v1.5.exe. Clique em [I agree] (Aceito) e inicie a 
instalação. 

 
2) Clique em [Next>] (Seguinte).
 

 
3) Clique em [I Agree] (Aceito) e inicie a instalação.

 
4) Se tiver inserida a sua chave anticópia USB específica ou quaisquer dispositivos 

desconhecidos, ser-lhe-á sol
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CD de instalação na unidade de CDs do seu computador. Procure a unidade de 
CDs e faça duplo clique sobre PartyPrint_v1.5.exe. Clique em [I agree] (Aceito) e inicie a 

 

2) Clique em [Next>] (Seguinte). 

 

 

Dependendo das Definições de 
Conta de Utilizador esta janela pode 
aparecer por detrás da janela 
principal do instalador.

3) Clique em [I Agree] (Aceito) e inicie a instalação. 

4) Se tiver inserida a sua chave anticópia USB específica ou quaisquer dispositivos 
á solicitado que os retire. Clique em [OK]. 

  

CD de instalação na unidade de CDs do seu computador. Procure a unidade de 
CDs e faça duplo clique sobre PartyPrint_v1.5.exe. Clique em [I agree] (Aceito) e inicie a 

Dependendo das Definições de 
Utilizador esta janela pode 

aparecer por detrás da janela 
principal do instalador. 

 

4) Se tiver inserida a sua chave anticópia USB específica ou quaisquer dispositivos 



 

5) Insira uma chave anticópia USB específica. Surgirá o Assistente de instalação. Clique em 
[OK]. 

 
A instalação prosseguirá automaticamente. Não tem de clicar em qualquer botão durante a 
instalação. 
Se já tiver instalado anteriormente este programa de controlo, oemXX.inf também será 
detetado. (XX é um número). Ambos deverão estar OK para concluir esta instalação. Clique 
em [Next >] (Seguinte). 

 
Quando o sistema concluir a instalação do programa de controlo da c
em [OK]. 

 
Ligue a impressora DS ou RX. Surgirá o Assistente de instalação. Clique em [OK].
A instalação prosseguirá automaticamente. Não tem de clicar em qualquer botão durante a 
instalação. 

 
Quando o sistema concluir a instalaçã
[OK]. 
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5) Insira uma chave anticópia USB específica. Surgirá o Assistente de instalação. Clique em 

 

A instalação prosseguirá automaticamente. Não tem de clicar em qualquer botão durante a 

instalado anteriormente este programa de controlo, oemXX.inf também será 
detetado. (XX é um número). Ambos deverão estar OK para concluir esta instalação. Clique 

 

Quando o sistema concluir a instalação do programa de controlo da chave anticópia, clique 

 

Ligue a impressora DS ou RX. Surgirá o Assistente de instalação. Clique em [OK].
A instalação prosseguirá automaticamente. Não tem de clicar em qualquer botão durante a 

 

Quando o sistema concluir a instalação do programa de controlo da impressora, clique em 

 

 

5) Insira uma chave anticópia USB específica. Surgirá o Assistente de instalação. Clique em 

A instalação prosseguirá automaticamente. Não tem de clicar em qualquer botão durante a 

instalado anteriormente este programa de controlo, oemXX.inf também será 
detetado. (XX é um número). Ambos deverão estar OK para concluir esta instalação. Clique 

have anticópia, clique 

Ligue a impressora DS ou RX. Surgirá o Assistente de instalação. Clique em [OK]. 
A instalação prosseguirá automaticamente. Não tem de clicar em qualquer botão durante a 

o do programa de controlo da impressora, clique em 



 

7) Instale o .NET Framework 4.0. A instalação do .NET Framework demora cerca de 5
minutos. Não clique em nenhum botão durante a instalação.

 
Surge uma mensagem para confirmar o Windows 

 
Quando o instalador tiver terminado, clique em [Finish] (Concluir).

 

 

Dependendo das Definições de Conta de Utilizador esta janela pode aparecer 
por detrás da janela principal do instalador.

 
8) Será criado um atalho para o HFP, o PP e o "Admin for Web Server" no Ambiente de 
trabalho. 
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7) Instale o .NET Framework 4.0. A instalação do .NET Framework demora cerca de 5
minutos. Não clique em nenhum botão durante a instalação. 

 

Surge uma mensagem para confirmar o Windows Media Player 11. Clique em [OK].

 

Quando o instalador tiver terminado, clique em [Finish] (Concluir). 

Dependendo das Definições de Conta de Utilizador esta janela pode aparecer 
por detrás da janela principal do instalador. 

para o HFP, o PP e o "Admin for Web Server" no Ambiente de 

 

 

7) Instale o .NET Framework 4.0. A instalação do .NET Framework demora cerca de 5-10 

Media Player 11. Clique em [OK]. 

 

Dependendo das Definições de Conta de Utilizador esta janela pode aparecer 

para o HFP, o PP e o "Admin for Web Server" no Ambiente de 



 

 

[NOTA] 
Pode ter de instalar o programa de controlo da Chave de licença USB para 
detetar a chave. O assistente de instalação permanece no Ambiente de 
trabalho. O procedimento 
anticópia USB é o seguinte.

 
De seguida, selecione [No, not this time] (Não desta vez) e clique no botão [Next >] 
(Seguinte). 

 
Selecione [Install from the list of specific location (Advanced)] e clique no
(Seguinte). 

 
Selecione [Search for the best driver in these locations] e coloque um visto em [Include this 
location in the search]. Clique no botão [browse] e designe a localização no disco de 
instalação, conforme abaixo. 
Se a unidade ótica for E; 

Para 32 bit: E:¥driver¥JSPUSB_driver¥USB¥32
Para 64 bit: E:¥driver¥JSPUSB_driver¥USB¥64

Clique no botão [Next >] (Seguinte).

 
Será detetado o Pandra.inf. 
Se já tiver instalado anteriormente este programa de controlo, oemXX.inf também será 
detetado. (XX é um número). Ambos deverão estar OK para concluir esta instalação. Clique 
em [Next >] (Seguinte). 
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Pode ter de instalar o programa de controlo da Chave de licença USB para 
detetar a chave. O assistente de instalação permanece no Ambiente de 
trabalho. O procedimento para instalação do programa de controlo da chave 
anticópia USB é o seguinte. 

De seguida, selecione [No, not this time] (Não desta vez) e clique no botão [Next >] 

 

Selecione [Install from the list of specific location (Advanced)] e clique no botão [Next >] 

 

Selecione [Search for the best driver in these locations] e coloque um visto em [Include this 
location in the search]. Clique no botão [browse] e designe a localização no disco de 

 

Para 32 bit: E:¥driver¥JSPUSB_driver¥USB¥32 
Para 64 bit: E:¥driver¥JSPUSB_driver¥USB¥64 

Clique no botão [Next >] (Seguinte). 

 

Se já tiver instalado anteriormente este programa de controlo, oemXX.inf também será 
ado. (XX é um número). Ambos deverão estar OK para concluir esta instalação. Clique 

 

Pode ter de instalar o programa de controlo da Chave de licença USB para 
detetar a chave. O assistente de instalação permanece no Ambiente de 

para instalação do programa de controlo da chave 

De seguida, selecione [No, not this time] (Não desta vez) e clique no botão [Next >] 

botão [Next >] 

Selecione [Search for the best driver in these locations] e coloque um visto em [Include this 
location in the search]. Clique no botão [browse] e designe a localização no disco de 

Se já tiver instalado anteriormente este programa de controlo, oemXX.inf também será 
ado. (XX é um número). Ambos deverão estar OK para concluir esta instalação. Clique 



 

 
Aparece a janela [Insert Disk] (Inserir CD). Clique no botão [OK].
 

 
Aparece a janela [Files Needed] (Ficheiros Necessários). Designe a 
utilizada no processo anterior;

Para 32 bit: E:¥driver¥JSPUSB_driver¥USB¥32
Para 64 bit: E:¥driver¥JSPUSB_driver¥USB¥64

Se tiver selecionado "oemXX.inf" nos passos anteriores, este passo será saltado.
Clique no botão [OK]. 

 
Aparece a janela [Completing the Found New Hardware Wizard]. O programa de controlo foi 
instalado com sucesso. 
Clique no botão [Finish] para concluir a instalar.
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Aparece a janela [Insert Disk] (Inserir CD). Clique no botão [OK]. 

 

Aparece a janela [Files Needed] (Ficheiros Necessários). Designe a mesma localização 
utilizada no processo anterior; 

Para 32 bit: E:¥driver¥JSPUSB_driver¥USB¥32 
Para 64 bit: E:¥driver¥JSPUSB_driver¥USB¥64 

Se tiver selecionado "oemXX.inf" nos passos anteriores, este passo será saltado.

 

janela [Completing the Found New Hardware Wizard]. O programa de controlo foi 

Clique no botão [Finish] para concluir a instalar. 

 

 

mesma localização 

Se tiver selecionado "oemXX.inf" nos passos anteriores, este passo será saltado. 

janela [Completing the Found New Hardware Wizard]. O programa de controlo foi 



 

§2 Utilizar o PartyPrint  
 
2.1 Preparativos 

 
1) Certifique-se de que a chave anticópia USB 
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 internet.
4) Certifique-se de que a impressora está ligada e tem energia.
 

 

NOTA: Para que o sistema Party Print funcione corretamente, a chave 
anticópia USB específica e o router wi
computador, e o router wi

 
2.2 Configuração do Router 
Para informação sobre como conectar o seu router.
Seguem-se algumas alterações que pode efetuar às definições do router de modo a 
personalizar a sua experiência Party Print.
•Mudar o nome do SSID sem fios para: “Party Print”*
•Configurar o servidor DHCP. 
•Adicionar uma palavra-passe de rede sem fios.
•Alterar outras definições do router conforme necessário para melhorar o desempenho do 
router. 
 

 

* Não necessita de nomear a sua rede sem fios como “Party Print.” Contudo, 
recomenda-se que o router tenha um nome único.
Certifique-se de que os hóspedes conhecem o nome da rede sem fios que 
devem selecionar quando enviarem fotografias.

 

 

AVISO: Tem de comunicar a sua palavra
utilizar o Party Print ou estas 
imprimir imagens. 
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se de que a chave anticópia USB específica está inserida antes de iniciar o 

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. 

: Para que o sistema Party Print funcione corretamente, a chave 
anticópia USB específica e o router wi-fi têm de estar inseridos no 
computador, e o router wi-fi tem de ter energia. 

Para informação sobre como conectar o seu router. 
se algumas alterações que pode efetuar às definições do router de modo a 

personalizar a sua experiência Party Print. 
•Mudar o nome do SSID sem fios para: “Party Print”* 

 
passe de rede sem fios. 

•Alterar outras definições do router conforme necessário para melhorar o desempenho do 

* Não necessita de nomear a sua rede sem fios como “Party Print.” Contudo, 
ue o router tenha um nome único. 

se de que os hóspedes conhecem o nome da rede sem fios que 
devem selecionar quando enviarem fotografias. 

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

 

específica está inserida antes de iniciar o 

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

: Para que o sistema Party Print funcione corretamente, a chave 
fi têm de estar inseridos no 

se algumas alterações que pode efetuar às definições do router de modo a 

•Alterar outras definições do router conforme necessário para melhorar o desempenho do 

* Não necessita de nomear a sua rede sem fios como “Party Print.” Contudo, 

se de que os hóspedes conhecem o nome da rede sem fios que 

passe às pessoas que pretendam 
não conseguirão estabelecer ligação ao servidor e 



 

2.3 Iniciar o Party Print 
1) Certifique-se de que a impressora DS40/DS80/DS
ON. 
2) Inicie a aplicação Party Print fazendo duplo clique sobre o 
trabalho. O Party Print irá iniciar em modo de ecrã inteiro.
Após a instalação, recomendamos que inicie a aplicação PartyPrint Utility fazendo duplo 
clique sobre o ícone existente no Ambiente de trabalho e configure os princi
do Party Print como, por exemplo, Language (Idioma), Printing size (Formato de impressão), 
Mobile App Customization (Personalização da Aplicação Móvel), etc.
3) 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" 
(Sim) para continuar. (Windows 7, 8)
 

 
4) Está pronto para começar a imprimir!
 
 
 
* Se desejar visualizar informação sobre a impressora antes de iniciar o Party Print, faça 
duplo clique sobre o ícone do PartyPrint Utility existente no Ambiente de trabalho
apontador do rato sobre o botão “Printer” (Impressora); a partir daqui pode visualizar o 
estado da impressora, o número de folhas restantes, o número de série, a versão de 
firmware, o tipo de meio e o contador vitalício (n.º total de impressões
impressora). 
 
 
 
2.4 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 ecrã de palavra
2) Introduza a palavra-passe numérica e clique em [OK] para aceder ao menu 
"Administrative Options" (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" 
Application" (Sair da aplicação).
4) A aplicação Party Print 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.
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se de que a impressora DS40/DS80/DS-RX1 está ligada ao computador e está 

2) Inicie a aplicação Party Print fazendo duplo clique sobre o ícone existente no Ambiente de 
trabalho. O Party Print irá iniciar em modo de ecrã inteiro. 
Após a instalação, recomendamos que inicie a aplicação PartyPrint Utility fazendo duplo 
clique sobre o ícone existente no Ambiente de trabalho e configure os princi
do Party Print como, por exemplo, Language (Idioma), Printing size (Formato de impressão), 
Mobile App Customization (Personalização da Aplicação Móvel), etc. 
3) 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" 
(Sim) para continuar. (Windows 7, 8) 

 

*Se utiliza o SO Windows XP, surgirá a seguinte janela. 
(Esquerda) 
Desselecione “Protect my computer and data from 
unauthorized program activity” e clique em OK.

4) Está pronto para começar a imprimir! 

* Se desejar visualizar informação sobre a impressora antes de iniciar o Party Print, faça 
duplo clique sobre o ícone do PartyPrint Utility existente no Ambiente de trabalho
apontador do rato sobre o botão “Printer” (Impressora); a partir daqui pode visualizar o 
estado da impressora, o número de folhas restantes, o número de série, a versão de 
firmware, o tipo de meio e o contador vitalício (n.º total de impressões efetuadas na 

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 ecrã de palavra

passe numérica e clique em [OK] para aceder ao menu 
"Administrative Options" (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 "Exit 
Application" (Sair da aplicação). 
4) A aplicação Party Print 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 

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. 

 

RX1 está ligada ao computador e está 

ícone existente no Ambiente de 

Após a instalação, recomendamos que inicie a aplicação PartyPrint Utility fazendo duplo 
clique sobre o ícone existente no Ambiente de trabalho e configure os principais parâmetros 
do Party Print como, por exemplo, Language (Idioma), Printing size (Formato de impressão), 

3) O Controlo de Conta de Utilizador do Windows pode abrir uma janela pop-up a perguntar-
lhe se deseja permitir que o programa faça alterações no computador. Clique em "Yes" 

*Se utiliza o SO Windows XP, surgirá a seguinte janela. 

Desselecione “Protect my computer and data from 
zed program activity” e clique em OK. 

* Se desejar visualizar informação sobre a impressora antes de iniciar o Party Print, faça 
duplo clique sobre o ícone do PartyPrint Utility existente no Ambiente de trabalho. Coloque o 
apontador do rato sobre o botão “Printer” (Impressora); a partir daqui pode visualizar o 
estado da impressora, o número de folhas restantes, o número de série, a versão de 

efetuadas na 

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 ecrã de palavra-passe. 

passe numérica e clique em [OK] para aceder ao menu 
"Administrative Options" (Opções Administrativas). O código predefinido é 4103 (este pode 

(Opções Administrativas), clique em "Exit 

4) A aplicação Party Print 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 

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



 

§3 PROCEDIMENTO DE DESINSTALAÇÃO
 
[Windows 8] 
 
1) Saia do Party Print. (Consultar 3.4 Sair do Party Print)
2) Clique em "Control Panel" (Painel de controlo).

 
 
3) Clique em [Uninstall a program] (Desinstalar um programa).

 
4) Duplo clique (toque) em [PartyPrint 1.0.88] na lista de programas. Isto irá desins
PartyPrint. 

 
5) Inicie o assistente de desinstalação. Clique (toque) no botão [Uninstall] (Desinstalar).
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§3 PROCEDIMENTO DE DESINSTALAÇÃO  

do Party Print. (Consultar 3.4 Sair do Party Print) 
2) Clique em "Control Panel" (Painel de controlo). 

3) Clique em [Uninstall a program] (Desinstalar um programa). 

 

4) Duplo clique (toque) em [PartyPrint 1.0.88] na lista de programas. Isto irá desins

 

5) Inicie o assistente de desinstalação. Clique (toque) no botão [Uninstall] (Desinstalar).

 
 

4) Duplo clique (toque) em [PartyPrint 1.0.88] na lista de programas. Isto irá desinstalar o 

5) Inicie o assistente de desinstalação. Clique (toque) no botão [Uninstall] (Desinstalar). 



 

6) Duplo clique (toque) em [PartyPrint] na lista de programas.
 

 
7) Inicie o assistente de desinstalação. Clique (toque) no botão 
 

 
8) Duplo clique (toque) em [PartyPrintUtility version 1.5] na lista de programas. Isto irá 
desinstalar o PartyPrint Utility.
 

 
9) Inicia a desinstalação do PartyPrintUtility; clique em [Yes] (Sim). Quando o 
PartyPrintUtility estiver totalmente desinstalado, clique em [OK].
 

 
10) Quando o instalador tiver terminado, clique em [Close] (Fechar).
11) Se necessário, elimine as pastas de atalho existentes no ecrã do Ambiente de trabalho.
12) Se necessário, elimine a pasta DNP em [C:¥DNP].
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6) Duplo clique (toque) em [PartyPrint] na lista de programas. 

 

7) Inicie o assistente de desinstalação. Clique (toque) no botão [Uninstall] (Desinstalar).

 

8) Duplo clique (toque) em [PartyPrintUtility version 1.5] na lista de programas. Isto irá 
desinstalar o PartyPrint Utility. 

 

9) Inicia a desinstalação do PartyPrintUtility; clique em [Yes] (Sim). Quando o 
PartyPrintUtility estiver totalmente desinstalado, clique em [OK]. 

10) Quando o instalador tiver terminado, clique em [Close] (Fechar). 
11) Se necessário, elimine as pastas de atalho existentes no ecrã do Ambiente de trabalho.

e a pasta DNP em [C:¥DNP]. 

 

[Uninstall] (Desinstalar). 

8) Duplo clique (toque) em [PartyPrintUtility version 1.5] na lista de programas. Isto irá 

9) Inicia a desinstalação do PartyPrintUtility; clique em [Yes] (Sim). Quando o 

 

11) Se necessário, elimine as pastas de atalho existentes no ecrã do Ambiente de trabalho. 



 

[Windows XP, 7] 
 
1) Saia do Party Print. (Consultar 3.4 Sair do Party Print)
2) Clique em Start>All Program>PartyPrint> Uninstall Party Print 1.0.88 a partir do Ambiente 

de trabalho do Windows. Isto irá desinstalar o PartyPrin
 

 
3) Clique no botão "Uninstall" para iniciar a desinstalação.
 

 
4) Clique em "Close" (Fechar).
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1) Saia do Party Print. (Consultar 3.4 Sair do Party Print) 
2) Clique em Start>All Program>PartyPrint> Uninstall Party Print 1.0.88 a partir do Ambiente 

de trabalho do Windows. Isto irá desinstalar o PartyPrint. 

 

3) Clique no botão "Uninstall" para iniciar a desinstalação. 

 

4) Clique em "Close" (Fechar). 

 

 

2) Clique em Start>All Program>PartyPrint> Uninstall Party Print 1.0.88 a partir do Ambiente 

 



 

5) Clique em "Control Panel" (Painel de controlo).

 
 
6) Clique em [Uninstall a program] (Desinstalar um programa).

 
7) Duplo clique (toque) em [PartyPrint] na lista de programas.

 
8) Inicie o assistente de desinstalação. Clique (toque) no botão [Uninstall] (Desinstalar).

 
9) Duplo clique (toque) em [PartyPrintUtility version 1.5] na lista de programas. Isto irá 
desinstalar o PartyPrint Utility.

 
10) Inicia a desinstalação do PartyPrintUtility; clique em [Yes] (Sim). Quando o 
PartyPrintUtility estiver totalmente desinstalado, clique em [OK].
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5) Clique em "Control Panel" (Painel de controlo). 

6) Clique em [Uninstall a program] (Desinstalar um programa). 

 

[PartyPrint] na lista de programas. 

 

Inicie o assistente de desinstalação. Clique (toque) no botão [Uninstall] (Desinstalar).

 

9) Duplo clique (toque) em [PartyPrintUtility version 1.5] na lista de programas. Isto irá 
Utility. 

 

10) Inicia a desinstalação do PartyPrintUtility; clique em [Yes] (Sim). Quando o 
PartyPrintUtility estiver totalmente desinstalado, clique em [OK]. 

 

Inicie o assistente de desinstalação. Clique (toque) no botão [Uninstall] (Desinstalar). 

9) Duplo clique (toque) em [PartyPrintUtility version 1.5] na lista de programas. Isto irá 

10) Inicia a desinstalação do PartyPrintUtility; clique em [Yes] (Sim). Quando o 
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11) Quando o instalador tiver terminado, clique em [Close] (Fechar). 
12) Se necessário, elimine as pastas de atalho existentes no ecrã do Ambiente de trabalho. 
13) Se necessário, elimine a pasta DNP em [C:¥DNP]. 
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§4 ESPECIFICAÇÕES 
 
PC 
•Windows 8 (32 ou 64 bit) 
Windows 8.1 (64 bit) 
Windows 7 (32 ou 64 bit) 
Windows XP (32 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, 3 e 4 
 
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 
•DS-40 
•DS-80 
• 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) 
 
§5 MARCA REGISTADA E DIREITOS DE AUTOR  
Windows, Windows Media Player e .NET Framework são marcas comerciais registadas ou 
marcas comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou noutros países. 
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