
   

■Parte da frente 

 

 

 

 

 

 
1. Amortecedor de 

impacto Protege a impressora. 

2.  Botão  Liga/desliga a impressora. 

3. Indicador  
luminoso   

Indica o estado de erro da 
impressora. 

4. Indicador  
luminoso   

Indica o nível (aproximado) de carga 
restante das pilhas da impressora. 

5. Indicador  
luminoso   

Informações Bluetooth. 

6. Patilha da tampa da 
impressora 

Puxe esta patilha para abrir a tampa 
da impressora. 

7. Saída da fita As etiquetas impressas saem por 
aqui. 

■Parte de trás 

 

 

 

 

 

 
8.  Tampa da 

impressora 
Pode ser aberta para introduzir um 
cartucho de fita ou para limpar a cabeça 
de impressão. 

9.  Botão de 
Bluetooth 

Prima este botão e o botão  
simultaneamente para ativar/desativar a 
função Bluetooth. 

10. Tomada de 
alimentação 

Utilizada para ligar o transformador de CA 
incluído. 

11. Porta USB Utilizada para ligar o cabo USB incluído. 
12. Tampa das 

pilhas 
Para abrir quando pretender introduzir ou 
substituir as pilhas. 

13. Suporte de 
segurança 

Permite fixar a impressora numa mesa ou 
num posto de trabalho com um fio de 
bloqueio de segurança comercial ou uma 
ferramenta semelhante. 

• Introduza uma cassete de etiquetas na impressora: 
 

1. Elimine qualquer folga existente na fita no 
interior da cassete (se necessário) 

 
 

2. Abra o compartimento da cassete/a tampa da impressora. 

 
 

3. Coloque a cassete na impressora conforme mostrado. 

 
4. Feche o compartimento da cassete/a tampa da 

impressora 
 

 

 

 

IMPRESSORA MP100 
Ficha de Referência Rápida 
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M00125502PT 

Impressora MP100 e acessórios 

N.º de 
referência 

Descrição 

MP100 Inclui impressora MP100 com amortecedor de 
impacto para proteção, 1 cassete de 
T100X000VPM-BK, cabo USB e transformador 
de corrente (MP100-AC).  Para utilização na 
América do Norte 

MP100/E Inclui impressora MP100, 1 cassete de 
T100X000VPM-BK, cabo USB, transformador 
de corrente (MP100-AC) e cabo(s) de 
alimentação internacional(ais).  Para 
utilização fora da América do Norte 

MP100-ACS Módulo transformador de corrente universal 
para substituição de 120-240 V CA com cabo 
de alimentação para a América do Norte. 

MP100-IB Amortecedor de impacto para substituição 
para a MP100 

 

 
Cassetes de etiquetas para a MP100 
• Materiais das etiquetas contínuas: 

• Fita autolaminada de vinil, Tubagem termoretrátil 
• Fita em tecido de nylon, Fita de poliolefina 
• Fita de vinil colorida, Fita de poliéster transparente 
• Fita magnética 

Tipos de cassetes de etiquetas 

Material 
das 

etiquetas 

N.º de 
referência para 

exemplo 

Aplicação 
habitual 

Fita 
autolaminada  
de vinil 

S000X150VAM Identificação de 
fios/cabos 

Tubagem 
termoretrátil 

H000X044H1M Identificação de 
fios/cabos 

Fita em tecido 
de nylon 

T100X000C1M-BK Identificação de 
fios/cabos 

Fita de 
poliolefina 

T038X000FJM-BK Etiquetagem de 
blocos de terminais 

Fita de vinil 
colorida  

T100X000VPM-BK Segurança/função 
e identificação geral 

Fita de poliéster 
transparente 

T100X000YKC-BK Segurança/função 
e identificação geral 

Fita magnética T100X000MXM-BK Segurança/função 
e identificação geral 

 

Introdução 

• Itens incluídos  
 

 
Marcações de Conformidade 

 

Componentes da impressora e funções: Preparação da impressora 
Utilizar pilhas:  
 
 
 

 
1. Retire o amortecedor de impacto. 
2. Abra a tampa das pilhas na parte inferior da 

impressora. 

                                   
 

3. Introduza 6 pilhas alcalinas AA. 
 

 Utilizar o transformador de CA:  
 
 
 
 

1. Ligue o transformador de CA incluído à 
impressora e ligue a ficha a uma tomada 
elétrica.  
 

 
 

 5 6 7 8 

1 2 3 4 

Utilize uma caneta ou 
um lápis 

Passe a ponta da fita 
pela abertura. 

Impressora 
MP100 com 
amortecedor de 
impacto 

Cassete de 
etiquetas 

Cabo USB 

Transformador 
de CA 

Documentos 

ATENÇÃO 
Utilize sempre pilhas alcalinas de tamanho AA. 

ATENÇÃO 
Utilize sempre o transformador de CA incluído. 



 

Ligar a impressora a um dispositivo móvel 
1. Instale aplicações móveis da Panduit como, por exemplo, 

"Panduit Easy-Mark iLabel" e "Panduit Easy-Mark Network". 
2. Efetue a configuração da ligação Bluetooth (emparelhamento). 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Prima o botão  para ligar a impressora. 

Se a função Bluetooth da impressora estiver desativada, ative-a. 
Consulte "Ativar e desativar a função Bluetooth". 

2. No seu dispositivo móvel, ative a função Bluetooth e 
emparelhe a impressora. 

Quando o emparelhamento estiver concluído, inicie as aplicações móveis 
no dispositivo móvel para criar etiquetas. 

Ativar a função Bluetooth 
No momento da aquisição, a função Bluetooth  
está definida para ser ativada quando a  
impressora é ligada. Esta função pode ser  
ativada e desativada utilizando o respetivo botão. 
Pode verificar o estado da função Bluetooth  
com o indicador luminoso . 
1. Se a impressora estiver  

ligada, prima o botão  
para a desligar. 

2. Prima o botão  e o botão  
Bluetooth simultaneamente para  
ligar a impressora. 

Pode alternar entre ativar e desativar a função  
repetindo as operações dos passos 1 e 2. 
 
O nome e os logótipos Bluetooth® são marcas registadas 
propriedade da Bluetooth SIG, Inc. 

 

Imprimir a partir de aplicações móveis 

• As aplicações móveis de impressão Easy-Mark iLabel e 
Easy-Mark Network da Panduit estão disponíveis para 
dispositivos iOS e Android.  Visite a loja de aplicações 
online ou aceda a www.panduit.com 

• Nos dispositivos iOS, configure o Bloqueio automático 
para Nunca ou para o tempo máximo permitido. 

• Para evitar potenciais problemas de comunicação com 
Bluetooth, NÃO mude entre aplicações em dispositivos 
iOS durante a impressão. 

 
Aplicação Easy-Mark iLabel 

 
Aplicação Easy-Mark Network 
O logótipo Android™ é uma marca comercial da Google Inc. 
iOS é uma marca comercial ou uma marca registada da Cisco 
nos E.U.A. e noutros países e é utilizada sob licença. 

Aplicação Easy-Mark iLabel 

 

Aplicação Easy-Mark Network 

 

 

Assistência adicional 

Aceda a www.panduit.com 
Transferências gratuitas 

 
• Ficha de Referência Rápida para Substituição 
• Boletim do Produto 
• Especificações e informações de segurança do 

produto. 
 

Registo de garantia 
Diretório: Assistência / Registo do Produto 

 
Produtos relacionados 

• Cassetes de etiquetas MP 
• Impressora MP300 
• Software de etiquetagem Easy-Mark Plus 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA DA PANDUIT 
1-866-871-4571 

GA-TECHSUPPORT@PANDUIT.COM 
 

Número de referência: MP100-QRC-PT, Rev 3.8 
Número DWG: 00210ECB 

Ligar a impressora a um computador 

 
 
 
 
 
 
 
• Instale o controlador de impressão.  

 
 
1. Para USB 
Ligue a impressora e o computador com um cabo 
USB de acordo com as instruções. 

 

2. Para Bluetooth® 
 
 

 

 

 

 

 

Resolução de problemas 
Significados dos indicadores luminosos 
Os indicadores luminosos indicam estados da impressora. 

Condição do indicador luminoso 
*: Depende do estado de funcionamento da 

impressora 
--: Apagado Estado da impressora 

   

-- * Intermitente Bluetooth ativado. Ou ligado a um dispositivo 
Android ou computador Windows. 

* * Aceso Ligação Bluetooth concluída. (Quando ligar a 
um dispositivo iOS) 

-- * A piscar rapidamente Operação em execução (por exemplo, 
impressão ou corte de etiqueta). 

-- * 
A piscar 

(uma vez a cada 
5 segundos) 

Bluetooth desativado. 

-- -- -- Alimentação desligada. 

* Aceso * Pilhas com pouca carga; precisam de ser 
substituídas. Preparar pilhas de substituição. 

* A piscar 
rapidamente * Substituir as pilhas. 

Nota: consulte a etiqueta de instruções no compartimento do 
cartucho para saber como limpar a cabeça de impressão. 

9 10 11 

13 

12 

14 15 16

Imprimir a partir do software Easy-Mark Plus 

• Ligue a impressora MP100 a um computador 
utilizando o cabo USB. 

• Imprima a partir do software de etiquetagem Easy-
Mark Plus.  O Easy-Mark Plus é vendido em separado 
e inclui o controlador da MP100. 

o Easy-Mark Plus em disco:  EMPLUS-CD 
o Easy-Mark Plus em unidade flash USB:  EMPLUS-2GO 
o Versão do Easy-Mark para transferência: EMPLUS-DL 

 

 
Exemplo utilizando a T100X000VXM-BK; fita de vinil 
contínua, preto sobre amarelo: 

 

 

• Texto 

• Voz para texto 

• Códigos de barras 

• Códigos QR 

• Carimbo de 
data/hora 

• Gravação de 
etiquetas 

• Partilha e 
armazenamento de 
ficheiros online 

• Vários tamanhos 
de fontes 

 

 

 

• Criação de 
marcadores de 
cabos 

• Criação de 
etiquetas para 
painéis de ligação, 
painéis frontais e 
módulos 

• Texto 

• Voz para texto 

• Gravação de 
etiquetas 

• Compatibilidade 
ANSI/TIA-606 

• Ligação a Fluke 
LinkWare™ Live 

 

ATENÇÃO 
Coloque o seu dispositivo móvel a uma distância que não seja superior a um 
metro em relação à impressora quando efetuar as definições. 

MEMORANDO 
Para obter instruções de emparelhamento Bluetooth, consulte a 
documentação relativa ao seu dispositivo móvel. 

ATENÇÃO 
Não ligue a impressora e o computador antes de instalar o software. 
Ligue a impressora como indicado no ecrã de instalação. 

MEMORANDO 
 O procedimento aqui apresentado destina-se a computadores Windows. 
 Para saber como ativar a função Bluetooth no computador, consulte a 

documentação relativa ao computador. 

1) Ligue a impressora. 
Se a função Bluetooth da impressora 
estiver desativada, ative-a. 
Consulte "Ativar a função Bluetooth". 
 
 
 
 
 
 

 
2) Active a função Bluetooth do 

seu computador. 
 
 
 
 
 
 
 

 

3) Assinale a caixa de verificação como se 
mostra abaixo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4) Selecione a impressora como se mostra 

abaixo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


