Guia de Impressão MediCap®USB300
Aplica-se às versões de firmware 110701 e mais recentes1
O MediCap USB300 pode imprimir imagens na impressora médica a cores UP-DR80MD da Sony.2.
Para obter informação detalhada sobre esta impressora, consulte a documentação disponibilizada
pela Sony.

Como Efectuar a Ligação à Impressora
Ligue a impressora a uma das portas USB na parte traseira do USB300, utilizando o cabo incluído
com a impressora. Ligue o cabo de alimentação da impressora a uma tomada de parede. Assegurese de que a impressora está ligada e tem tinta e papel à disposição. Não é necessário nenhuma
configuração na impressora ou no USB300.

Como Imprimir
Quando imprime, vai carregar imagens numa "fila de impressão" e depois imprimir uma página que
contém as imagens. Ao seguir estes passos, só vai premir botões no USB300, não serão premidos
botões na impressora.
1. Após gravar algumas imagens, entre no "modo de visualização" premindo o botão
Seleccionar (Select).
2. Utilize o botão avançar (forward) e retroceder (back) (botões de seta) para apresentar a
imagem que deseja imprimir.
3. Prima o botão Menu (Menu). Será apresentado o ecrã de Impressão. Este ecrã contém três
escolhas: Retroceder, Imprimir e Impressão Rápida.
4. Seleccione Imprimir. Isto vai carregar a primeira imagem na fila de impressão.
5. Seleccione Retroceder. Vai regressar ao modo de visualização.
6. Repita os passos 2 até 5 para carregar mais imagens na fila de impressão.3
7. Quando a última imagem é carregada na fila de impressão, a página que contém a imagem
é automaticamente impressa e a fila de impressão é esvaziada.

Notas sobre a impressão
•

Para imprimir imagens antes de encher a fila de impressão seleccione Impressão Rápida
após carregar a imagem (ou imagens) desejadas. Isto é útil se desejar imprimir apenas uma
imagem numa página.

•

O número de processo encontra-se impresso no topo de cada página e o número de imagem
é impresso ao lado de cada imagem. Se está a utilizar a funcionalidade de informação de
doente, a informação do doente é impressa no topo de cada página (nome, apelido, etc.).

•

O canto inferior esquerdo do ecrã de impressão apresenta o número de páginas que restam
no rolo de papel na impressora.

1

Este documento é aplicável aos gravadores de vídeo USB300 que correm a versão de firmware
110701 e mais recentes. Para verificar a sua versão de firmware, utilize a opção Definições Actuais no
menu Avançado. Para aceder a documentação sobre versões anteriores do firmware, consulte
medicapture.com/support. Para ajuda com a actualização do firmware, envie um pedido através de
correio electrónico para support@medicapture.com.
2
Neste momento, não são suportados outros modelos de impressora.
3
Se está a utilizar papel A4, a fila de impressão suporta 3 imagens. Se está a utilizar papel de 8,5" x
11" a fila de impressão suporta 2 imagens.

1 de 2

USB300-US16-PO-120509-MC

Guia de Impressão MediCap USB300 – Português

4

•

Normalmente, as imagens são impressas a partir da actual sessão do doente. Para imprimir
imagens de uma sessão anterior do doente, utilize a funcionalidade de Visualização de
Doente.4 Para utilizar esta funcionalidade, vá para o Menu Avançado e seleccione "Gestão
de Armazenamento" e, em seguida, seleccione "Visualização de Doente". Isto permite-lhe
ver imagens de sessões anteriores do doente. Quando vir uma imagem que deseja imprimir,
prima o botão Menu (Menu) (passo 3 acima). Para mais informações sobre a funcionalidade
de Visualização de Doente, consulte o Guia do Utilizador USB300 que se encontra
disponível na secção de Apoio em medicapture.com.

•

Se a impressora não se encontrar ligada ao USB300, o ecrã de Impressão não será
apresentado quando premir o botão Menu (Menu), enquanto se encontrar no modo de
visualização (passo 3 acima).

Não disponível em unidades que estão configuradas para gravar numa unidade de rede.
©2012 MediCapture Inc.
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