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Requisitos da Rede
Antes de conectar sua multifuncional à rede, verifique se a configuração do computador e do ponto de acesso ou roteador está
concluída e se o computador está conectado à rede.

Internet

Ponto de acesso
ou roteador, etc.

Conexão sem fio
Antes de conectar a multifuncional à rede, o computador deve estar conectado à rede. Certifique-se de que a configuração do
computador e do ponto de acesso ou roteador está concluída.
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Ponto de acesso ou
roteador sem fio, etc.

Internet

Uma "conexão Ad-hoc", que estabelece uma conexão
direta com o computador através de uma conexão sem
fio sem usar um ponto de acesso, não é suportada.

Observações sobre a conexão de rede
• A configuração, funções do roteador, procedimentos de instalação e
configurações de segurança do dispositivo de rede variam dependendo do seu
ambiente de sistema. Para obter detalhes, consulte o manual de instruções do
seu dispositivo ou entre em contato com seu fabricante.
• Para instalação em escritório, consulte seu administrador de rede
• Tome cuidados adicionais ao conectar a uma rede que não esteja protegida
por medidas de segurança e onde haja risco de divulgação de dados, como
informações pessoais, a terceiros.
• Se uma mensagem de erro for exibida, ou se você tiver problemas com
a conexão de rede, consulte o manual impresso: Solução de problemas na
instalação da rede.
• Coloque a multifuncional e o computador no mesmo segmento de rede.
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Instalação do Software
Para usar a multifuncional conectando-a a um computador, o software e os drivers devem estar copiados (instalados) no disco rígido do
computador. O processo de instalação leva cerca de 20 minutos. (O tempo de instalação varia de acordo com o ambiente do computador ou
com o número de software de aplicativos a ser instalado).
IMPORTANTE
• Fazer logon como administrador (ou um membro do grupo Administradores).
• Fechar todos os aplicativos antes da instalação.
• Não trocar de usuário durante o processo de instalação.
• Durante a instalação pode ser necessária uma conexão com a Internet. Taxas de conexão podem ser aplicáveis. Consulte o seu provedor de
serviço de internet.
• Pode ser necessário reiniciar o computador durante o processo de instalação. Siga as instruções na tela e não remova o CD-ROM de
instalação durante a reinicialização. A instalação reinicia após a reinicialização do computador.
• Se a função de firewall do seu software de segurança estiver ativada, uma mensagem de alerta pode aparecer avisando que o software da
Canon está tentando acessar a rede. Se essa mensagem de aviso for exibida, defina a configuração de segurança do software para sempre
permitir o acesso.
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- Conexão à rede sem fio

Instalando a PIXMA iX6810 em sua rede sem fio
Se você estiver instalando a impressora na rede pela primeira vez, há instruções passo a passo integradas na rotina de instalação do software
que acompanha sua impressora PIXMA.
Basta inserir o CD-ROM de instalação que acompanha sua impressora em seu drive de CD-ROM e acompanhar as instruções. Você estará pronto
para fazer impressões sem fio em instantes. Não se esqueça de selecionar a conexão de rede na tela de Seleção de método de conexão. Em
seguida, selecione a Conexão sem fio.

6

Instalando os Drivers e Software
- Conexão à rede sem fio

Conforme as instruções, certifique-se de que lâmpada de alimentação da impressora está acesa e, em seguida, clique em Avançar. Em seguida,
na tela Instalação da impressora (2-1), clique em Conectar à rede.
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Selecione Instalação sem fio na tela Seleção de procedimento de instalação (3-1).
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Conforme as instruções, pressione e mantenha pressionado o botão de Acesso Wi-Fi(A) até que a lâmpada de alimentação branca pisque 2
vezes e depois solte. Depois disso, selecione o botão Avançar.
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Continue com a instalação seguindo as instruções exibidas na tela.
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Instalando a PIXMA iX6810 em sua rede sem fio
Se você não encontrar o seu CD-ROM, é possível fazer o download do software de instalação iX6820 series Mini Master Setup, que inclui as
mesmas instruções de instalação passo a passo que o CD-ROM. Siga as indicações abaixo:
1.
2.
3.
4.
5.

Clique aqui para acessar a página de Drives e Software iX6810.
Se seu Sistema Operacional não for detectado automaticamente, selecione seu sistema operacional (2).
Clique em 'Pacote de driver e software completo da série iX6800...'. (3)
Marque a caixa indicando que você leu a Isenção de responsabilidade. (4)
Clique no botão de Download (5). Assim que o download for concluído, se não for executado automaticamente, clique
duas vezes no arquivo do seu local de download para iniciar a instalação.
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