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Notebook

Intranet
Prefeitura

Caso ocorra falha logo após logar na intranet,
solicitando seu usuário\senha novamente,
sugerimos o seguinte procedimento:
1) Entrar no Chrome;
2) Acionar a combinação de teclas Ctrl+Shi +N
ou procurar a opção "nova janela anônima"
no menu (simbolizado por tres pontos na ver cal);
3) Entrar na intranet normalmente
www.votuporanga.sp.gov.br/intranet.
Com o modo anonimo não será necessária a
limpeza de seu navegador (histórico\cache\senhas).
Sair da Intranet

Para fechar, lembre-se de clicar em seu nome (no
canto superior direito) e optar por "Sair do Sistema".

Formatação na SEEDU

O TI da Sec da Educação realiza a formatação dos
notes Lenovo.
Tempo necessário: 24 horas.
Backup dos arquivos (cópia de segurança): Sim.
Sistema após formatação: Windows 7.
Taxa: R$ 0,00
(1 barra de chocolate meio amargo é muito bem aceita)

Formatação por terceiros

Para o ideal funcionamento do notebook com
a lousa, após a formatação é necessário a
instalação de:
- Driver de vídeo Intel (nos notebooks Lenovo).
- Ubiboard e Calibragem da lousa
(no site www.votuporanga.sp.gov.br/educa)

Vídeos Youtube
Baixe sem instalar o atube

Wi
P/ notebook’s
O uso de
smartphone é
proibido e,
portanto,
bloqueado pelo
Setor de TI.

Para conectar seu notebook a rede
wiﬁ das escolas, basta entrar nos
pontos disponíveis, nomeados como
AP2, AP3, AP4 ou roteador.
Inserir a senha ‘educar123’.
Procure sempre pelo sinal mais forte,
principalmente quando mudar de
local de trabalho.

1) Entre no youtube.com e
acesse o vídeo desejado;
2) Na barra de endereço (url) do
navegador, onde esta ‘youtube’,
deixe apenas ‘yout’ e aperte Enter.
Exemplo:
h ps://www.youtube.com/watch...
ﬁca assim:
h ps://www.yout.com/watch...
3) Clique nos botões ‘MP4 (Vídeo)’
e em ‘Gravar’.

Cadastrar not’s para uso do wi
Somente p/ novos notebooks

1) Entre no ‘prompt de comando’ ou ‘cmd’ (Menu Iniciar\Programas\Acessórios)
2) Digite o comando
‘getmac -v’

3) Em ‘Nome da conexão’, procure por um desses termos: wir, wireless, wi-ﬁ ou b/g/n.
4) Informe ao Setor de TI (informa ca@votuporanga.sp.gov.br) o conjunto de números
e letras da coluna Endereço Físico (conforme ilustração acima).

Impressora
Tanque de tinta

Recargas Epson com tinta
‘paralela’ (não original):

Bico dosador do rel paralelo:

Caso não tenha instalado o programa Wic Reset, entre no site
www.2manuals.com e clique em ‘Download Free the WIC
Reset U lity’.
Descompacte e execute-o.
- No Wic Reset, selecione o modelo de sua impressora em
‘Select Epson ---’ ou ‘Search for available printers’.
- Clique em ‘Reset ink levels’ para encher todos os níveis de nta.
Para conferir o resultado, clique em ‘Read ink levels’.

Remova a tampa
e o lacre também
Coloque o bico

Verique se está
bem encaixado
Corte a ponta do
bico dosador
Adicione a tinta
no tanque correto

Impressora
Limpeza\Desentupir

Kyocera
Quando uma ou mais cores não são
impressas corretamente, pode ser
preciso uma desobstrução.
Antes, conﬁra o nível das ntas.
1) Abra ‘Disposi vos e Impressoras’
(Menu Iniciar);
2) Clique com o botão direito sobre a
a Epson e escolha
‘Preferências de impressão’;
3) Na guia ‘Manutenção’, entre em
‘Limpeza do cabeçote’.

Frente-verso

Para cópia de 2 folhas em frente-verso nas Kyocera’s:
1) Aperte o botão ‘Menu Função’ ou em ‘Duplex’ (FS3540);
2) Selecione 1 lado>>2 lados;
3) Pressione

1lado>>2lados

4) Após digitalizar a 1ª página, vire o verso no scanner e
aperte novamente no botão verde ‘Iniciar’;
5) Aperte em ‘Fim da digitalização’.

Kyocera
Nível do toner \ Contador de págs impressas

Modelos ‘menores’ FS1035 \ M2535:
1) Na copiadora, aperte em ‘Menu de Sistema/Contador’;
2) Entre em ‘Impr. relatório’;
3) Selecione ‘Página de status’ e conﬁrme com ‘Sim’.
Serão impressas diversas informações:
Toner disponível \ Contagem total de copias e impressos \ Endereço IP.
Caso deseje visualizar na tela, sem imprimir:
1) Abra um navegador como o Chrome\Firefox ou IE;
2) Digite o IP da copiadora na barra de endereços e tecle Enter;
3) Será exibido o nível de toner na 1ª página.

Projetor

Abrir o compar mento e remover o ﬁltro:

Limpeza do ltro
Essa manutenção
evita o
aquecimento do
projetor.
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Deve ser
realizada
regularmente.

Projetor com
aquecimento:

4 Limpar o ﬁltro (pode ser com pincel) com cuidado para não daniﬁcá-lo.

Caso o projetor con nue a apresentar aquecimento, altere para ‘modo eco’: No projetor ou controle,
entre no Menu, selecione “Deﬁnição” e aperte “Enter”. Em “Consumo de Energia”, mude para “ECO”.

Lousa digital
Projetor\Lousa digital

Resolução recomendável \ Calibrar

Falhas ao ligar\projetar imagem

Caso não consiga projetar a tela de seu note,
conﬁra as falhas mais comuns:
Projetor não liga:
1) Ligue o projetor sem conectar o notebook
(desconecte HDMI ou cabo VGA);
2) Conecte o cabo HDMI somente depois
que surgir a tela azul projetada na lousa.
Modos de projeção da tela:
1) Há diferentes pos de projeção:
- Duplicar (exibe a mesma tela no projetor e monitor);
- Estender (exibe nos 2, porém como telas individuais);
- Segunda tela somente (desa va tela do note).
2) Para alternar entre esses modos, mantenha
pressionada a tecla Windows e aperte a
tecla “P” até chegar a sua escolha.

Conﬁgurar o notebook do professor para
a correta calibragem das lousas digitais:
1) Na área de trabalho, clique com o botão direito
do mouse e escolha “Propriedades gráﬁcas”.
2) Escolha “Básico” e clique em “Ok”.
3) Em “Disposi vo”, escolha “Epson PJ”.
4) Resolução: 1024x768. Clique em “Aplicar”
5) Caso não resolva, em Escala, altere para
“Manter a escala do disposi vo” e
aplique novamente.

6) Execute o programa de calibragem
(disponível em www.votuporanga.sp.gov.br/educa).
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