
Orientações para Instalação da Impressora no computador MAC 
 
Para instalar impressora em um computador MAC, você deverá realizar os seguintes passos: 

 

1. Instale sua impressora no MAC 
1.1. Abra a tela Terminal: ⌘(Opção) + espaço > Terminal > Enter; 

1.2. Habilite a função no Terminal: 

  

sudo cupsctl WebInterface=yes 

1.3. Clique no “Safari” e busque pelo site  http://localhost:631; 

1.4. Clique na aba “Administrador” e depois no botão “Adicionar impressora”; 

 

 
 

1.5. Se você visualizar sua impressora listada, não a selecione; 

1.6. Selecione “AppSocket/HP Jet Direct” e clique em “Continuar”; 

 

 
 

http://localhost:631/


 

Para impressora conectadas ao USB do computador:  

 

1.7. Abra a tela Terminal: ⌘(Opção) + espaço > Terminal > Enter; 

1.8. Digite o comando: lpinfo -v |grep usb 

1.9. Copie o código do USB até  final do serial number 

Exemplo: usb://Zebra%20Technologies/ZTC%20GT800-300dpi%20EPL?serial=11J185102585 

1.10. Digite o comando: lpinfo -v |grep usb 

1.11. Volte na página de configuração da impressora e cole o comando em “Connection”; 

1.12. Siga o passo 1.5. 

 

 
 

Para impressora conectadas via Wifi (rede): 

 

1.13. Digite: socket://192.168.254.254:9100 

1.14. Coloque as informações de sua impressora (nome, descrição, local/computador), conforme figura abaixo: 

 

 
 

1.15. Não selecione a opção “Share This Printer”; 

1.16. Clique no botão “Continuar”; 

1.17. No campo “Make”, selecione “Raw”. Clique no botão “Continuar” e depois em “Adicionar impressora”; 

 



 
 

1.18. Coloque as seguintes opções nos campos indicados: 

1.18.1. Starting Banner: None 

1.18.2. Ending Banner: None 

1.18.3. Clique em “Set Default Options”. 

 

Agora você poderá fazer a impressão utilizando essa impressora. Siga para o passo 2 para configurar essa impressora 
em seus programas Favoritos. 

 

 

2. Opcional – Configure sua impressora em seus programas Favoritos 
2.1 Abra a tela Terminal:   

2.2 Clique no “Safari” e busque pelo site  http://localhost:631; 

2.3 Clique na aba “Administrador” e depois no botão “Adicionar Classe”; 

2.3.1 Coloque o “Nome”, “Descrição” e “Local” distintos do passo 1; 

2.3.2 Em “Membros” selecione a impressora cadastrada no passo 1; 

2.3.3 Clique no botão “Adicionar Categoria”; 

 

 
 

 

 

 

http://localhost:631/


2.4 Vá em “Preferências do Sistema” e depois em “Imprimir e Scannear”. O nome da sua impressora aparecerá 
listada, conforme figura abaixo: 

 

 

 
3.  Configure sua impressora 

De acordo com o modelo de impressora que você possui, clique nos links abaixo para configurá-la: 

 

Marca Zebra: Manual de Instrução para Configuração de Impressora 

Marca Epson: Manual de Instrução para Configuração de Impressora 

Marca Brother: Manual de Instrução para Configuração de Impressora 

 

 

4. Configure sua impressora no Onsite 
4.1. Abra o Onsite Tool e acesse “Configurações” e depois, “Impressoras”; 
4.2. Certifique-se que você já tenha instalado o Java e o QZ Tray no seu computador. Caso contrário, os links para 

download estão nessa parte do Onsite; 
4.3. Na barra de ferramentas do seu computador, abra o QZ Tray (símbolo é um cubo verde); 
4.4. Certifique-se que o “Automatically Start” esteja selecionado. Se não estiver é só clicar para acionar; 

 

 

4.5. Agora acesse o https://onsite.amazon.com.br/printer-settings e configure a impressora Zebra instalada para 
imprimir as Etiquetas de Envio; 

4.6. Escolha a resolução de impressão de acordo com a resolução da sua impressora; 
4.7. Clique em “Salvar”; 

https://m.media-amazon.com/images/G/32/FBAOnsite/Manual_Zebra_v1._CB1588098450_.pdf
https://m.media-amazon.com/images/G/32/FBAOnsite/Manual_Epson_v1.pdf
https://m.media-amazon.com/images/G/32/FBAOnsite/Brother_v1.pdf
https://onsite.amazon.com.br/printer-settings


 

 
4.8. CONCLUÍDO! Sua impressora está configurada e pronta para imprimir etiquetas de envio. 

 
Modelo de etiqueta de envio

 

 
5. Perguntas frequentes: 

 
5.1. A etiqueta de envio impressa está desconfigurada/desalinhada. O que fazer? 

R.: Para corrigir siga os passos abaixo: 

1. Acesse o link da etiqueta de padronização: https://m.media-

amazon.com/images/G/32/FBAOnsite/TestImpressao2._CB1198675309_.pdf 
2. Clique para imprimir e, na página de configurações, personalize o tamanho do papel para 10x15cm (pode 

estar em polegadas). 

3. No Onsite Tool, faça uma nova tentativa de impressão da etiqueta. 

https://m.media-amazon.com/images/G/32/FBAOnsite/TestImpressao2._CB1198675309_.pdf
https://m.media-amazon.com/images/G/32/FBAOnsite/TestImpressao2._CB1198675309_.pdf

