
Muito obrigado por adquirir este produto.

 Para garantir a utilização correta, com completo entendimento do funcionamento deste produto, leia todo o 
manual e guarde-o em um local seguro.

 São proibidas transcrições e cópias (totais ou parciais) não-autorizadas deste manual.
 O conteúdo deste manual e suas especificações estão sujeitos a mudanças sem prévio aviso.
 Este manual e o produto foram preparados e testados da melhor forma possível. Se encontrar erros de impressão 

ou outros tipos de erros, informe a Roland DG Corp.
 A Roland DG Corp. não assume qualquer responsabilidade por perdas ou danos diretos ou indiretos que possam 

ocorrer durante a utilização deste produto, independentemente de qualquer falha no funcionamento por parte 
deste.

 A Roland DG Corp. não assume qualquer responsabilidade por perdas ou danos diretos ou indiretos que possam 
ocorrer com qualquer artigo criado com este equipamento.

R2-160322

Esta máquina tem um dispositivo de comunicação de leitura/gravação indutiva embutido que usa as ondas de rádio (dispositivo RFID).

•	 RFID é usado para ler a informação escrita na bag de tinta (ou cartuchos).

•	 Se você utiliza marca-passos ou outro equipamento médico implantado, não se aproxime desta máquina.

•	 Não use esta máquina em hospitais.

MANUAL DO USUÁRIO



Este produto utiliza os softwares de Licença Pública Geral GNU (GPL) / Licença Pública Geral Restrita GNU (LGPL). 
Você tem o direito de adquirir, modificar e distribuir o código fonte para este software GPL/LGPL. Você pode obter 
o código fonte GPL/LGPL utilizado neste produto fazendo o download no site:
 http://www.rolanddg.com/gpl/

A Roland DG Corp. licenciou a tecnologia MMP através do TPL Group.

Copyright (c) 2012 - 2013, Murata Manufacturing Co., Ltd. Todos os direitos reservados.
A redistribuição e o uso na fonte e nas formas binárias, com ou sem modificação, são permitidos, desde que 
atendam às seguintes condições:
-As redistribuições na forma binária devem reproduzir a notificação de direitos autorais acima, esta lista de con-
dições e a seguinte exoneração de garantia na documentação e/ou outros materiais fornecidos na distribuição.
ESTE SOFTWARE É OFERECIDO PELOS TITULARES DOS DIREITOS AUTORAIS E CONTRIBUINTES "COMO É" E QUAL-
QUER GARANTIA EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, MAS NÃO LIMITANDO AS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE 
COMERCIALIZAÇÃO E BOM ESTADO PARA UM OBJETIVO PARTICULAR SÃO RENUNCIADAS. EM NENHUM CASO, 
O TITULAR DOS DIREITOS AUTORAIS OU OS CONTRIBUINTES DEVEM SER RESPONSÁVEIS POR QUALQUER DANO 
DIRETO, INDIRETO, ACIDENTAL, ESPECIAL, EXEMPLAR OU POR CONSEQUÊNCIA (INCLUINDO, MAS NÃO LIMITANDO 
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS OU SERVIÇOS SUBSTITUTOS; PERDA DE USO, DADOS OU LUCROS OU INTERRUPÇÃO 
COMERCIAL), PORÉM CAUSADO, E, EM QUALQUER TEORIA DE RESPONSABILIDADE, SEJA EM CONTRATO, RES-
PONSABILIDADE ESTRITA OU PREJUÍZO (INCLUINDO NEGLIGÈNCIA OU OUTROS) QUE SURGEM DE QUALQUER 
MANEIRA DO USO DESTE SOFTWARE, MESMO SE ACONSELHADO DA POSSIBILIDADE DE TAL DANO.

Para EUA e Canadá

CUIDADO COM FCC
As alterações ou modificações que não foram expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformi-
dade poderiam anular a autoridade do usuário em operar o equipamento.

Este transmissor não deve estar localizado nem ser operado junto com outra antena ou outro transmissor.

Este dispositivo está de acordo com a Parte 15 das Regras de FCC e de RSSs isento de licen-
ça da Indústria do Canadá. A operação está sujeita às duas seguintes condições: (1) este equipa-
mento pode não causar interferência prejudicial, e (2) este equipamento deve aceitar qualquer 
inter ferência recebida,  incluindo inter ferências que possam causar operação indesejada. 
------
Le présent appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC et aux normes des CNR d'Indus-
trie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux 
conditions suivantes : (1)l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'appareil doit accepter 
tout brouillage subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement. 

Este equipamento está de acordo com os limites de exposição de radiação FCC/IC definido para um 
ambiente não controlado e atende às Orientações de Exposição de radiofrequência (RF) e RSS-102 das 
regras de Exposição de radiofrequência (RF) de IC. Este equipamento tem níveis muito baixos de ener-
gia de RF que é considerado de acordo sem a avaliação máxima de exposição de permissão (MPE).  
------
Cet équipement est conforme aux limites d’exposition aux rayonnements énoncées pour un environnement non 
contrôlé et respecte les règles les radioélectriques (RF) de la FCC lignes directrices d'exposition et d’exposition 
aux fréquences radioélectriques (RF) CNR-102 de l’IC. Cet équipement émet une énergie RF très faible qui est 
considérée comme conforme sans évaluation de l’exposition maximale autorisée (MPE).
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Unidade de impressão

Parte dianteira

Número Nome Visão geral da função

➀ Tampa do slot de tinta, slots de tinta
Abra esta tampa para ter acesso aos slots em 
que as bandejas de tinta são inseridas. Deixe-a 
fechada, exceto quando for trocar as bandejas.

➁ Tampa frontal
Abra esta tampa, quando for necessário, por 
exemplo, para colocar o material. Em todas as 
outras situações, mantenha a tampa frontal 
fechada.

➂ Alavanca de carregamento (frontal) Manipule-a ao carregar o material.

➃ Tampa do painel, painel de operações
Abra esta tampa para ter acesso ao painel de 
operações. Use o painel de operações para operar 
esta máquina.

 " Pág. 11 "Painel de operações"

➄ Tampa do lado esquerdo Abra esta tampa ao realizar a manutenção do 
equipamento.

➅ Tampa direita Abra esta tampa ao realizar a manutenção do 
equipamento.

➆ Garrafa de descarte O líquido descartado é armazenado nesta garrafa.

Nomes e funções das peças
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Parte traseira

Número Nome Visão geral da função

➀ Chave de alimentação primária Ligue/desligue o interruptor principal.

➁ Conector do cabo de energia Use este conector para ligar o cabo de energia.

➂ Alavanca de carregamento (traseira) Manipule-a ao carregar o material.

➃ Suportes para material Use-os ao carregar o material.

➄ Eixos Use-os ao carregar o material.

Lateral

Número Nome Visão geral da função

➀ Slot para fluido de limpeza Insira a bandeja com a bolsa do líquido de 
limpeza TR neste slot.

➁ Conector Ethernet Use este conector para ligar o cabo Ethernet.
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Parte interna da tampa frontal/Área da cabeça de impressão

Número Nome Visão geral da função

➀ Luz de impressão

Esta luz ilumina o interior da tampa frontal. Esta 
luz facilita ver o status de impressão. Pisca em 
vermelho se ocorrer um erro sério.

 " Pág. 9 "Sérios erros indicados pela luz de 
impressão"

➁ Carro de impressão As cabeças de impressão estão aqui dentro.

➂ Carro de corte A lâmina e a lâmina de separação encontram-se 
dentro deste.

➃ Rolos de tração Esses rolos alimentam o material.

➄ Rolos de pressão
(rolo de pressão esquerdo, direito 
e central)

Eles prendem o material quando a alavanca de 
carregamento estiver abaixada. Os rolos são 
chamados de rolo de pressão esquerdo, direito 
e central de acordo com sua posição.
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Número Nome Visão geral da função

➅ Prendedor de material
Prende a borda do material para não deixar 
que se movimente. Previne também desgaste 
na aresta do material ao tocar as cabeças de 
impressão.

➆ Padrões de tração
Eles indicam as localizações dos rolos de tração.  
Ao carregar o material, coloque os rolos de pressão 
dentro dos intervalos indicados por estes padrões.

➇ Protetor da lâmina É o caminho que a lâmina percorre durante o 
corte. Protege a ponta da lâmina.

➈ Mesa
Esta é o trajeto pelo qual o material passa. Um 
sistema de sucção evita que o material fique solto 
e um aquecedor de impressão que auxilia a fixação 
da tinta estão integrados.

➉ Avental Isto tem um aquecedor embutido para acelerar a 
secagem da tinta.

⑪ Limpador Limpa as cabeças de impressão durante a limpeza 
automática e em situações semelhantes.

⑫ Bandeja do limpador
Esta bandeja guarda o líquido de limpeza TR 
usado para limpar o limpador.  Contém três 
almofadas para bandeja.

⑬ Válvula de escoamento Abra esta válvula para drenar o líquido eliminado 
que foi coletado na bandeja do limpador.

Sérios erros indicados pela luz de impressão

Se ocorrer um erro que pode levar a sérios danos à impressora, a luz vai piscar em vermelho.
Isso indica uma das situações exibidas abaixo.
Quando a luz pisca em vermelho, o erro também aparece na tela do painel de operações. Verifique a tela e 
responda ao erro de acordo com a informação Pág. 194 "Aparece uma mensagem de erro" neste manual.

Tela do visor Visão geral do erro

AVOIDING DRY-UP TURN 
POWER OFF

As cabeças de impressão estão quase secas. As cabeças de impressão 
podem se danificar se secarem.

MOTOR ERROR TURN POWER 
OFF

Foi aplicada uma carga excessiva ao motor. Se o erro não for 
solucionado, as cabeças de impressão podem ser danificadas.

TEMPERATURE IS TOO LOW 
**°C

A temperatura ambiente no local de instalação da impressora cai 
abaixo da temperatura em que a operação é possível. Se o erro não 
for solucionado, pode haver defeito na impressora.

TEMPERATURE IS TOO HIGH 
**°C

A temperatura ambiente no local de instalação da impressora vai 
acima da temperatura em que a operação é possível. Se o erro não 
for solucionado, pode haver defeito na impressora.

C A N C E L E D  F O R  P U M P 
PROTECTION

Foi aplicada uma carga excessiva à bomba na máquina. Se o erro não 
for solucionado, pode haver defeito na bomba.

SERVICE CALL xxxx Ocorreu um erro irrecuperável ou um erro que precisa de substituição 
de peça.
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Se uma tampa abre durante a operação

Se a proteção dianteira, esquerda ou direita (aqui referidas como "tampas") abrir durante uma operação na 
qual o carro de impressão se mova, como por exemplo, na impressão ou corte, a máquina fará uma parada 
de emergência.
Se ocorrer uma parada de emergência, uma mensagem solicitando que a tampa seja fechada será exibida 
na tela.
Siga a instrução mostrada na tela e feche a tampa.
Após fechar a tampa, a mensagem a seguir será exibida na tela. Siga a instrução mostrada na tela e pressione 
[ENTER]. A máquina irá se recuperar do erro e poderá continuar as operações.

PRESS THE ENTER
KEY TO CONTINUE

Se a mensagem mostrada acima não aparecer mesmo se você fechar a tampa, um erro não recuperável pode 
ter ocorrido. Consulte Pág. 193 "Aparece uma mensagem de erro".
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Painel de operações

Parte Nome Descrição Partitura neste manual

Tela do visor Exibe diversos menus de configurações 
e outras informações.

Chave de 
alimentação 
secundária

Este liga e desliga a impressora. (Para 
desligar a impressora, pressione o 
botão durante um segundo ou mais). 
Este piscará lentamente quando o 
equipamento estiver em modo “sleep” 
(espera).

ENTER Tecla ENTER Utilize-a para tarefas como habilitar 
valores de configuração. [ENTER]

MENU Tecla MENU Pressione-a para entrar nos menus de 
diversas configurações. [MENU]

FUNCTION Tecla FUNCTION 
(função)

Pressione-a ao inserir um menu de 
ajuste para a limpeza das cabeças de 
impressão, testes de impressão e assim 
por diante.

[FUNCTION]

PAUSE Tecla PAUSE 
(pausar)

Pausa a operação de impressão. Acende 
quando a operação é interrompida. [PAUSE]

Teclas do cursor
Utilize-as para selecionar configurações 
dos itens do menu, mover o material e 
outras operações.

[ ] [ ] [ ] [ ]

BUSY Luz BUSY 
(ocupado)

Acende durante a impressão e em 
outras operações similares. [BUSY]

SETUP Luz SETUP 
(configurar)

Esta luz acenderá quando o material 
estiver carregado corretamente. [SETUP]

BASE Luz BASE POINT 
(ponto de base)

Esta luz acenderá quando o ponto base 
(local de início-saída da impressão) for 
configurado.

[BASE]

HEATER Luz HEATER 
(aquecedor)

Esta luz pisca enquanto o sistema 
de aquecimento de material está 
esquentando. Fica aceso quando é 
alcançada a temperatura definida.

[HEATER]

W1200mm
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 Etiquetas de Aviso
Etiquetas de aviso são afixadas na máquina para identificar claramente quais são as áreas de perigo. O significado 
dessas etiquetas está descrito a seguir. Respeite os avisos. Além disso, nunca remova as etiquetas ou permita 
que seu conteúdo fique sujo.  

A tinta, a solução de limpeza e o fluido liberado são tóxicos
Se esses fluidos entrarem em contato com os olhos ou a 
pele, poderá ser prejudicial à saúde. Ao realizar o trabalho 
de manutenção, por exemplo, ao descartar o fluido liberado, 
use óculos e luvas de proteção (consulte a planilha de dados 
de segurança (SDS)).

Cuidado: Risco de perfuração
Tenha cuidado para não prender 
os dedos ao fechar as tampas.

Cuidado: Alta temperatura
A mesa e o secador ficam 
quentes. Tome cuidado 
para evitar incêndio ou 
queimaduras.

Inflamável
A tinta e o líquido liberado são inflamáveis. 
Mantenha-os longe de chamas.

Cuidado: Alta tensão
Remover a tampa pode resultar em 
choque elétrico de alta voltagem.
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Vignettes d'avertissement
Des vignettes d'avertissement sont apposées pour qu'il soit facile de repérer les zones dangereuses. La 
signification des vignettes est donnée ci-dessous. Respecter les avertissements. Ne jamais retirer les vignettes 
et ne pas les laisser s'encrasser.

L’encre, le liquide de nettoyage et le rejet liquide 
sont toxiques
Il peut s’avérer dangereux pour la santé si ces 
liquides viennent en contact avec les yeux ou la 
peau. Lors de travaux d’entretien, à l’élimination de 
rejets liquides par exemple, utilisez une protection 
oculaire et des gants protecteurs (se reporter à la 
fiche signalétique [FS]).

Attention: Risque de pincement
Faire attention de ne pas coincer les 
doigts pendant le chargement du support 
ou lors de la fermeture du couvercle.

Attention: Température élevée
La platine et la surface de sé-
chage chauffent. Être prudent 
pour éviter un incendie ou des 
brûlures.

Inflammable
L'encre et les liquides usés sont 
inflammables. Les garder loin de toute 
flamme nue.

Attention: voltage élevé
Il peut être dangereux de retirer le couvercle 
puisqu’il y aurait des risques de chocs électriques 
ou d’électrocution à cause du voltage élevé.
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Lista de menus

Menu principal

 To the [TEST PRINT] menu

To the [LOAD] menu

To the [CUTTING MENU] menu

 To the [TEST PRINT] menu

 To the [TEST PRINT] menu

 To the [NAME8] menu

 To the [NAME1] menu

メニュー
ﾒﾃﾞｨｱ ｾｯﾃｨﾝｸﾞ
MENU
MEDIA SETTING

MENU
ADJUST BI-DIR.

MENU
CALIBRATION

MENU
HEAD HEIGHT

PRESET
LOAD

LOAD
NAME1

LOAD
NAME8

SAVE
NAME1

PRESET
SAVE

ADJUST BI-DIR.
TEST PRINT

ADJUST BI-DIR.
SIMPLE SETTING

ADJUST BI-DIR.
DETAIL SETTING

CALIBRATION
TEST PRINT

CALIBRATION
SETTING

HEAD HEIGHT
  HIGH    Low

SET NAME

SAVE
NAME8

SIMPLE SETTING
    2       1

DETAIL SETTING
TEST PRINT

DETAIL SETTING
SETTING NO.1

 H1  H2  H3
  0   0   0２

 H4 
  0   

 H1  H2  H3
  0   0   0

 H4 
  0

DETAIL SETTING
SETTING NO.2

SETTING
 0.00％  +0.05％

SET NAME
NAME8

MENU
PRESET

Continue

 To the [SETTING] menu

 To the [SAVE] menu

 To the [DETAIL SETTING] menu

 To the [NAME8] menu

 To the [NAME1] menu

 To the [SETTING NO.2] menu

Press 
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 To the [NONE] menu

To the [SUPER CL.] menu

To the [EMPTY MODE] menu

To the [TEST PRINT POS] menu

To the [INTERVAL(TIME)] menu

SUB MENU
EDGE DETECTIONプ

MENU
SUB MENU

SUB MENU
MEDIA RELEASE

SUB MENU
FACTORY DEFAULT

SUB MENU
SLEEP

SUB MENU
SYSTEM REPORT

SUB MENU
INK CONTROL

EDGE DETECTIONプ
ENABLE  ENABLE

SUB MENU
SCAN INTERVAL

SCAN INTERVAL
   OFF　　 1.0sec

SUB MENU
VACUUM POWER

VACUUM POWER
  AUTO　　　90%

SUB MENU
FULL WIDTH S

FULL WIDTH S
 FULL　   OFF

SUB MENU
PERIODIC CL.

PERIODIC CL.
NONE

PERIODIC CL.
PAGE

PERIODIC CL.
INTERVAL(JOB)

INTERVAL(JOB)
 10min   990min

INTERVAL(TIME)
 10min   990min

INTERVAL
 15min    15min

SUPER CL.
   AB

PERIODIC CL.
INTERVAL(TIME)

MEDIA RELEASE
DISABLE ENABLE

SLEEP
INTERVAL　

INK CONTROL
EMPTY MODE

EMPTY MODE
 STOP　   CONT.

INK CONTROL
SUPER CL.

Continue

Continue ContinueContinue

(*1)

(*1) É exibido apenas quando estão sendo usadas as sete cores (CMYKLcLmLk).
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SUB MENU
MAINTENANCE

SUB MENU
TEST PRINT POS　　

MAINTENANCE　
REPLACE WIPER　

MAINTENANCE　　
REPLACE KNIFE　

MAINTENANCE　　
TRAY CLEANING　　

MAINTENANCE　　
DRAIN BOTTLE　

TEST PRINT POS
 SCAN    FEED

SYSTEM INFO.
MODEL　　

MENU
SYSTEM INFO.　

MENU
HEATER MENU　

MODEL
XX-XXXX

SYSTEM INFO.
SERIAL NO.

SERIAL NO.
XXXXXXX

SYSTEM INFO.
INK　

INK
XXXXXXXX XXXX

SYSTEM INFO.
FIRMWARE　　

FIRMWARE
Ver. X.XX

SYSTEM INFO.
NETWORK　　

SYSTEM INFO.
BLUETOOTH

IP ADDRESS
255.255.255.255

IP ADDRESS
255.255.255.255

SUBNET MASK
255.255.255.255

SUBNET MASK
255.255.255.255

GATEWAY ADDR.　
255.255.255.255

GATEWAY ADDR.　
255.255.255.255

BLUETOOTH
DISABLE

BLUETOOTH
DISABLE ENABLE

HEATER MENU
FEED FOR DRY　　

FEED FOR DRY
DISABLE ENABLE

HEATER MENU
PREHEATING　

PREHEATING
 30゜C    MENU

HEATER MENU
OPTION DRYER　

OPTION DRYER
DISABLE ENABLE

HEATER MENU
BLOWER FAN　

BLOWER FAN
DISABLE ENABLE

HEATER MENU
DRYING TIME　

DRYING TIME
 10min   10min

MAC ADDRESS　
XXXXXXXXXXXX

NETWORK　　
IP ADDRESS　

NETWORK　
SUBNET MASK　

NETWORK　　
GATEWAY ADDR.　

NETWORK　
MAC ADDRESS　　

Continue

Continue

Continue Continue

To the [DRAIN BOTTLE] menu

To the [MAC ADDRESS] menu

To the [REPLACE WIPER] menu

To the [EDGE DETECTION] menu

To the [BLUETOOTH] menu

To the [IP ADDRESS] menu

To the [MODEL] menu

To the [DRYING TIME] menu

To the [FEED FOR DRY] menu
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To the [AUTO ENV.MATCH] menu

To the [MEDIA SETTING] menu

ｶｯﾃｨﾝｸﾞ ﾒﾆｭｰ
ｻｷｵｸﾘ

ｻｷｵｸﾘ
ﾑｺｳ     ﾕｳｺｳ

ｶｯﾃｨﾝｸﾞ ﾒﾆｭｰ
ｶｯﾄｾｯﾃｲ ﾕｳｾﾝ

ｶｯﾄｾｯﾃｲ ﾕｳｾﾝ
ｺﾏﾝﾄﾞ   ﾒﾆｭｰ

ｶｯﾃｨﾝｸﾞ ﾒﾆｭｰ
ｼﾞﾄﾞｳｶﾝｷｮｳﾎｾｲ

ｼﾞﾄﾞｳｶﾝｷｮｳﾎｾｲ
ﾑｺｳ     ﾕｳｺｳ

MENU
INK REMAINING

MENU
SHEET REMAIN

MENU
CUTTING MENU

SHEET REMAIN
PRINT MEMO

SHEET REMAIN
SET LENGTH

SET LENGTH
  0.0m   99.9m

SHEET REMAIN
AUTO DISPLAY

AUTO DISPLAY
DISABLE ENABLE　　　

CUTTING MENU
PRINT-CUT ADJ.

CUTTING MENU
CROP-CUT ADJ.

CUTTING MENU
CALIBRATION

PRINT-CUT ADJ.
TEST PRINT

PRINT-CUT ADJ.
SETTING　

PRINT-CUT ADJ.
TEST PRINT 2　

CROP-CUT ADJ.
TEST PRINT

CROP-CUT ADJ.
SETTING　

F:+0.30 +0.35mm
S:-0.40 -0.40mm

CALIBRATION
FEED SETTING　

CUTTING MENU
PREFEED

PREFEED
DISABLE ENABLE　　　

CUTTING MENU
CUTTING PRIOR

CUTTING PRIOR
COMMAND MENU

CUTTING MENU
AUTO ENV.MATCH

AUTO ENV.MATCH
DISABLE ENABLE　　　

FEED SETTING
-0.10%  -0.10%

CALIBRATION
SCAN SETTING　

SCAN SETTING　
-0.10%  -0.10%

F:+0.30 +0.35mm
S:-0.40 -0.40mm

CROP-CUT ADJ.
TEST PRINT 2　

To the [TEST PRINT 2] menu

To the [AUTO DISPLAY] menu

To the [TEST PRINT 2] menu
To the [TEST PRINT] menu

To the [SCAN SETTING] menu
To the [TEST PRINT] menu

 To the [PRINT-CUT ADJ.] menu

 1   2   3   4
 5   6   7   8

Continue

To the [PRINT MEMO] menu

To the [FEED SETTING] menu
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Menu de função

(*1)

(*1) (*1)(*2)

(*1)

1

(*3)

To the [MANUAL CL.] menu

To the [TEST PRINT] menu

To the [TEST CUT] menu

To the [BASE POINT] menu

To the [PRINT ] menu

To the [PRINT-CUT ADJ.] menu

To the [DRYER] menu

CLEANING
NORMAL CL.

NORMAL CL.
   AB

CLEANING
MEDIUM CL.

MEDIUM CL.
   AB

CLEANING
POWERFUL CL.

POWERFUL CL.
   AB

HEATER CONFIG
PRINT  40゜C

PRINT
 40゜C    45゜C

HEATER CONFIG
DRYER    40゜C

CUT CONFIG
TEST CUT

DRYER
 40゜C    45゜C

CUT CONFIG
FORCE

FORCE
50 gf   50 gf

CUT CONFIG
SPEED

SPEED
20 cm/s 20 cm/s

CUT CONFIG
OFFSET

OFFSET
0.250mm 0.250mm

CUT CONFIG
UP-SPEED

UP-SPEED
20 cm/s 20 cm/s

CUT CONFIG
PRINT-CUT ADJ.

F:+0.30 +0.35mm
S:-0.40 -0.40mm

PRINT LIGHT
 AUTO    OFF

FUNCTION
CLEANING

FUNCTION
CUT CONFIG

FUNCTION
PRINT LIGHT

FUNCTION
BASE POINT

BASE POINT
ALIGN POINT 1

CLEANING
TEST PRINT

CLEANING
MANUAL CL.

FUNCTION
HEATER CONFIG

FUNCTION
SHEET CUT

Press 

〔To the [PRINT LIGHT] menu

(*1) Este é exibido quando a largura do material for exibido depois que o material tiver sido carregado.
(*2) Este não é exibido quando o ponto de base não estiver definido.
(*3) Este não é exibido quando [PAUSE] não estiver pressionado.
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Menu de idiomas e unidades

オンﾄﾞ　タンイ
　
。
C °

。
F

MENU LANGUAGE
JAPANESE

ナｶﾞサ　タンイ
   ミリ   ｲﾝﾁ

MENU LANGUAGE
ENGLISH

LENGTH UNIT
   mm    INCH

TEMP. UNIT
　
。
C      

。
F

While holding down                      , switch on the sub power.
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Notas importantes sobre manuseio e utilização

Esta máquina é um aparelho de precisão. Para garantir o melhor desempenho desta máquina, 
atente para os pontos importantes a seguir. Não observar tais pontos pode não somente resultar 
em perda de desempenho, mas também pode causar falha ou pane.

Unidade de impressão

Esta máquina é um aparelho de precisão.

•	 Nunca submeta a máquina a um impacto ou a uma força excessiva.

•	 Nunca coloque sem necessidade suas mãos ou dedos no interior da tampa, nos compartimentos para 
bag de tinta ou em outras áreas internas da máquina.

Instale a máquina em um local adequado.

•	 Instale a máquina em um local que possua a temperatura e a umidade relativa adequadas.

•	 Instale a máquina em um local tranquilo e estável, e que forneça boas condições de operação.

As cabeças de impressão são delicadas.

•	 Nunca os toque sem necessidade ou permita que o material os arranhem.

•	 As cabeças de impressão podem se danificar se secarem. O equipamento previne automaticamente o 
ressecamento, porém uma operação imprópria pode tornar essa função inoperante. Opere a máquina 
corretamente, de acordo com este manual.

•	 Nunca deixe a máquina com uma bag de tinta removida. A tinta restante na impressora pode ressecar e 
obstruir as cabeças de impressão.

•	 As cabeças de impressão são componentes que se desgastam. É necessário efetuar a substituição 
periódica, ela é determinada de acordo com a frequência de utilização.

Esta máquina fica aquecida.

•	 Nunca cubra os tubos de ventilação com panos, fita adesiva ou com qualquer outro objeto.
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Bags de tinta

As bags de tinta são disponibilizadas em vários tipos.

•	 Use um tipo que seja compatível com a impressora.

Jamais submeta a máquina a impactos nem tente desmontá-la.

•	 Nunca derrube a máquina nem a sacuda com força. O impacto poderá romper o compartimento interno 
e fazer com que a tinta vaze.

•	 Nunca tente desmontar a máquina.

•	 Nunca tente recarregar a tinta.

•	 Se cair tinta em suas mãos ou roupas, lave-as o quanto antes. A remoção poderá ser difícil se você deixar 
a tinta aderida não tratada.

Armazenamento

•	  Armazene a máquina em embalagem fechada em um local bem ventilado, com temperatura de -5 a 40°C 
(-23 a 104°F). No entanto, não armazene bags de tinta de tinta por períodos prolongados de tempo em 
ambientes com baixas ou altas temperaturas.
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Ligar a alimentação

AVISO   Quando a impressão não estiver sendo realizada, remova o material 
carregado ou desligue a alimentação secundária.
Aplicação contínua de calor em um único local poderá causar a liberação de 
gases tóxicos dos papéis ou apresentar um risco de fogo.

Procedimento

➊ Feche a tampa frontal. 

➋ Ligue a chave de alimentação principal.

Parte traseira

➌ Ligue o botão sub power (energia secundária). 

Operações de alimentação
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Desligar a alimentação

AVISO   Quando a impressão não estiver sendo realizada, remova o material 
carregado ou desligue a alimentação secundária.
Aplicação contínua de calor em um único local poderá causar a liberação de 
gases tóxicos dos papéis ou apresentar um risco de fogo.

Procedimento

➊ Desligue a alimentação secundária sempre que a impressão for concluída.
Mantenha pressionada a chave da alimentação secundária por um segundo ou mais.

➋ Levante a alavanca de carregamento e remova o material.
Quando não estiver usando a máquina, levante a alavanca de carregamento mesmo se a alimentação 
principal estiver ligada.
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Precauções ao operar a alimentação

Sempre mantenha a energia principal ligada.

Nunca desligue o interruptor principal. Se o interruptor principal ficar ligado, a função de manutenção 
automática será realizada periodicamente. Se a manutenção automática não for realizada, a impressão pode 
não funcionar adequadamente. Por exemplo, as cabeças de impressão podem ser danificadas.

Nunca desligue a chave de alimentação principal ou desconecte o cabo de energia 
repentinamente enquanto a operação estiver em andamento.

Desligar a energia principal ou desconectar o cabo de alimentação repentinamente quando a operação 
estiver em curso poderá danificar as cabeças de impressão. Desligue primeiramente o interruptor secundário. 
Se a energia principal for desligada acidentalmente, ligue imediatamente a energia principal e a secundária. 

Modo hibernação (Recurso de economia de energia)
Este equipamento dispõe de uma função de economia de energia que entra em um modo “sleep” (hibernação) 
de baixo consumo em intervalos inoperantes predeterminados. O padrão de fábrica para o tempo após o qual 
o equipamento entra em modo de hibernação é de 30 minutos.  Quando o equipamento estiver em modo 
de hibernação, a chave de energia secundária piscará lentamente.  Utilizar o painel de operações ou enviar 
dados de impressão de um computador irá restaurar o modo normal do equipamento. 
Essa configuração de modo de hibernação pode ser alterada. Entretanto, recomendamos configurar a ativação 
do modo hibernação para 30 minutos ou menos para reduzir o consumo de energia e evitar problemas como 
superaquecimento.
" Pág. 167, "Como ajustar o intervalo de ativação para o modo hibernação (recurso de economia de energia)"
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Sobre o material usado

Tipos de Materiais
Neste manual, o papel utilizado para a produção é chamado de “material.” Esta máquina utiliza os dois tipos 
principais de materiais a seguir.
 Material em rolo: Material enrolado em um tubo de papel
 Material em folha: Material não enrolado em um tubo de papel como o material de tamanho 

padrão
Vários tipos de qualidade de papel de material em rolo e folha são selecionáveis de acordo com a sua finalidade. 
Para informações detalhadas sobre cada material, entre em contato com o seu fornecedor.

Condições para material utilizável
Este equipamento pode não imprimir em todos os tipos de material. Quando selecionar o material, efetue um 
teste antecipadamente para garantir resultados satisfatórios de impressão.

Tamanho

modelo com 64 polegadas modelo com 54 polegadas
Largura (*a) 210 a 1,625 mm  

(8,3 a 64 pol.)
210 a 1,371 mm  
(8,3 a 54 pol.)

Espessura do material cortável (*a) 0,08 a 0,22 mm (3,2 a 8,6 mil; depende do material)
Espessura máxima do material 
(incluindo papel de fundo) (*a)

Ao realizar somente a impressão: 1,0 mm (39 mil)
Quando executando corte: 0,4 mm (15 mil)

Diâmetro externo do rolo 210 mm (8,2 pol.)
Diâmetro interno (núcleo) do tubo 
de papel

76,2 mm (3 pol.) ou 50,8 mm (2 pol.) (*b)

*a: Aplica-se aos materiais em rolo e folha.
*b: Para utilizar o material de 2 polegadas, os flanges dos materiais opcionais são necessários. Para obter 

informações sobre itens opcionais, entre em contato com seu revendedor autorizado da Roland DG Corp.

Peso máximo do rolo

Modelo com 64 polegadas: 40 kg (88 lb.)
Modelo com 54 polegadas: 30 kg (66 lb.)
Nota:  Se utilizar o sistema de rebobinamento, esta especificação dependerá das condições do material que 

poderá ser utilizado com esse sistema.

Outras condições

Os materiais citados a seguir não podem ser utilizados.
•	 O	material	cuja	extremidade	esteja	presa	ao	tubo	de	papel	(centro)

•	 Material	que	esteja	severamente	torcido	ou	tenha	uma	forte	tendência	de	embaraço

•	 Material	que	não	resista	ao	calor	do	sistema	de	aquecimento	de	material

•	 Material	cujo	tubo	de	papel	(centro)	esteja	dobrado	ou	amassado

•	 Material	que	ceda	sob	seu	próprio	peso	quando	carregado

•	 Material	com	perda	de	firmeza	do	rolo

•	 Material	enrolado	de	forma	irregular
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Método de impressão básica

Fluxo de impressão

Etapa 1 : Como carregar material de rolo (configuração do ma-
terial) (P. 29)

Primeiro, carregue o material na impressora. Carregue o material corretamente, de acordo com as 
explicações.

Etapa 2 : Ajuste inicial (Correção de Desalinhamento em Impressão 
Bidirecional) (P. 37)

Faça a correção da impressão. Realize esta etapa na primeira vez que usar a máquina.

Etapa 3 : Configurações de Lote (P. 39)

É possível definir o mínimo de itens necessários para imprimir um lote.

Etapa 4 : Configuração do Ponto Base (P. 53)

Defina o ponto base para determinar a área de impressão.

Etapa 5 : Testes de impressão e limpeza normal (P. 54)
Antes de proceder com a impressão real, assegure que não haja ocorrência de respingos. Se houver, 

realize uma limpeza.

Etapa 6 : Início da produção (P. 57)

Envie os dados pelo computador e receba a impressão na impressora.

O procedimento acima é o fluxo básico das operações de impressão. Na primeira vez que imprimir os dados, 
siga este procedimento. Quando tiver acostumado com a máquina, faça a configuração avançada para obter 
a impressão que corresponda ao seu objetivo. Se a máquina for usada por um longo período, também podem 
ser necessárias várias operações de manutenção.
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Etapa 1 : Como carregar material de rolo (configuração do material)
Carregue o material de rolo na impressora. Depois de carregar o material, [SETUP] acende. Este trabalho é 
chamado de "Configuração do Material."

CUIDADO Carregue o material em rolo corretamente.
Caso contrário, o material poderá cair e causar lesões.

CUIDADO O material de rolo é de aproximadamente 40 kg (88 lb.). Para evitar lesões, 
manuseie o material em rolo com cuidado.

CUIDADO Nunca instale materiais que pesem mais de 40 kg (88 lb.). Para o modelo de 
54 polegadas, nunca carregue material que pese mais de 30 kg (66 lb.).
O equipamento pode não suportar o peso e tombar, ou ainda ocasionar a 
queda do material.

1. Instale o material nos suportes de material.

Nota:  Os suportes de material deste equipamento são projetados para ser usados exclusivamente com material 
que possui um tubo de papel (centro) com um diâmetro interno de 3 polegadas. Para utilizar o material 
de 2 polegadas, as flanges dos materiais opcionais são necessários. Para obter informações sobre itens 
opcionais, entre em contato com seu revendedor autorizado da Roland DG Corp.

➊ Abra a tampa frontal.

➋ Mova os grampos do material respectivamente para as extremidades da esquerda e 
da direita.

➌ Solte os parafusos de retenção dos prendedores de material, e depois os puxe para a 
direita e para a esquerda respectivamente.

Parte traseira
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➍ Ajuste o tubo de papel (núcleo) do material na tampa da extremidade do suporte 
esquerdo e, em seguida, mova o suporte direito para ajustar a tampa do material no 
tubo de papel (núcleo).
Instale o tubo de papel nos suportes de material firmemente, a fim de impedir que o material se 
mova facilmente.

Tampa de 
extremidade

Importante: Coloque corretamente o suporte de material esquerdo.

Se a posição do suporte de material esquerdo estiver incorreto, o material não pode ser alimentado 
corretamente, o que terá um efeito adverso nos resultados de impressão. Use o seguinte procedimento para 
determinar a posição apropriada.

Importante: Não fixe os suportes de material por enquanto.

No seguinte procedimento, ajuste as posições dos suportes de material antes de prendê-las no lugar.  
Não fixe, por enquanto.
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2. Determine as posições dos suportes de material e, em seguida, fixe-os no lugar.

➊ Determine as posições direita e esquerda do material com os padrões de tração usados 
como referência.
Observe os seguintes pontos ao determinar as posições.
• Segure os suportes do material pelo lado externo e movimente o material.
• Verifique se as bordas do material estão posicionadas para que estejam dentro do 

intervalo dos padrões de tração.
• Verifique se a borda esquerda do material está posicionada para que esteja dentro 

do intervalo dos padrões de tração da borda esquerda.
• Verifique se a borda do material não está dentro do intervalo de 20 mm (0,79 pol.) à 

direita do padrão de tração da borda esquerda ou 20 mm (0,79 pol.) à esquerda dos 
outros padrões de tração.

Deixe um espaço de 20 mm  
(0.79 pol.) ou mais.

Deixe um espaço de 20 mm 
(0.79 pol.) ou mais.

Padrão de tração (coloque a borda direita do material dentro 
deste intervalo.)

Padrão de tração (coloque a borda esquerda do material dentro deste intervalo.)

CUIDADO Não segure o suporte de forma diferente do que foi orientado. Não mova 
o material segurando-o diretamente.
Caso contrário, o material poderá despencar do suporte de material e causar 
ferimentos.
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Importante: Nessa etapa para finalizar escolha entre o lado esquerdo e direito do material.

Depois de concluído este procedimento, se os lados esquerdo e direito não estiverem nas posições corretas ao prender 
o material com os rolos de pressão, será necessário repetir esse procedimento. Se você segurar o material para reajustar 
sua posição com força excessiva, o material ficará inclinado durante a impressão, afetando seus resultados.

➋ Fixe os suportes de material apertando os parafusos de retenção.

R

L

3. Puxe o material sobre a mesa.

➊ Passe a borda principal do material entre os rolos de pressão e os rolos de tração.

Parte dianteira

Rolo de tração

Rolo de pressão

Material

➋ Certifique-se de que a tampa dianteira esteja aberta.
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➌ Abaixe a alavanca de carregamento (traseira).
O material está fixo no lugar.
Neste momento, a mensagem "CLOSE FRONT COVER" (fechar a tampa dianteira) aparece na tela, 
mas continua a operação sem fechar a tampa.

➍ (Vá para frente da impressora). Pressione levemente o material e levante a alavanca 
de carregamento (frontal).
O material será liberado.

➎ Puxe o material sobre a mesa.
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4. Prenda o material em sua posição.

➊ Verifique se as duas bordas do material estão acima dos rolos de tração.
Certifique-se de colocar a borda direita do material sobre a extremidade direita do rolo de tração.

Rolo de tração

➋ Posicione os rolos de pressão direito e esquerdo (marcados com adesivos azuis) sobre 
as duas bordas do material.
Coloque-os a aproximadamente 10 mm (0,39 pol.) de cada borda do material.

Aproximadamente 10 mm (0,39 pol.)

Rolo de pressão direito  
(preso com uma etiqueta azul)

Aproximadamente 10 mm (0,39 pol.)

Rolo de pressão esquerdo  
(preso com uma etiqueta azul)

Se desejar reajustar a posição do material antes de prender no local, refaça o 
procedimento a partir da etapa 2 - ➊ .
Se segurar o material para reajustar sua posição à força, o material ficará inclinado durante a impressão, 
afetando a qualidade de impressão.
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➌ Coloque os rolos de pressão médios sobre todos os rolos de tração restantes cobertos 
pelo material.
Há padrões de tração, onde houver rolos de tração. Certifique-se de remover o restante dos rolos 
de pressão intermediários.

Padrão de tração

Rolo de tração
(abaixo do material)

Conectando e desconectando os rolos de pressão 
intermediários

Local de conexão/
desconexão

Para conectar
Insira completamente e 
deslize ao longo do trilho.

Para desconectar
Puxe para trás e para 
fora.

Rolo de pressão 
intermediário

➍ Segure o material no centro e puxe, tomando cuidado para manter reta e firme todas 
suas áreas.

Não okOk
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➎ Abaixe a alavanca de carregamento (frontal).
O material está fixo no lugar.

➏ Alinhe as bordas do material com o centro dos orifícios dos grampos de material 
(esquerdo e direito).
Quando estiver executando somente o recorte, não utilize os prendedores de material.
"  Pág. 59, "Observações importantes sobre o corte"

➐ Feche a tampa frontal.
Se aparecer a mensagem [PRESS ENTER KEY TO CONTINUE] (pressione a tecla Enter para começar) 
na tela, pressione [ENTER].
Ao fechar a tampa dianteira, as cabeças de impressão se movem e detectam a largura do material. Esta 
operação é chamada de inicialização. Quando a inicialização é finalizada, [SETUP] acende no painel 
de operações e a largura de impressão é exibida na tela. Isso completará a configuração do material.

Importante: Remova o rolo de material quando o mesmo não estiver em uso.

Não deixe o material de rolo carregado na máquina por um longo período. Remova e armazene o material 
quando não estiver em uso. Deixar o material de rolo carregado na máquina por um longo período fará o 
material inclinar, o que pode deteriorar a qualidade da impressão e levar a erros do motor.
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Etapa 2 : Ajuste inicial (Correção de Desalinhamento em Impressão Bidirecional)
Esta máquina realiza impressão bidirecional (no qual as cabeças efetuam a impressão durante a passagem de 
saída e na passagem de retorno). Este método oferece a vantagem de reduzir os tempos de impressão, mas 
ocorrem desalinhamentos sutis durante as passagens de saída e retorno, que torna a "correção bidirecional" 
necessária. Este ajuste deve ser realizado nos seguintes casos.
 Ao utilizar esta máquina pela primeira vez
 Ao alterar o material a ser utilizado
 Se a qualidade da impressão não melhorar ao realizar uma correção simples para impressão bidirecional 

em (Pág. 126, "Corrigindo o Desalinhamento em Impressão Bidirecional")

1. Imprima o padrão de ajuste para impressão bidirecional.

➊ Pressione [MENU].

➋ Pressione [ ] várias vezes para exibir a tela mostrada abaixo.
MENU
ADJUST BI-DIR

➌ Pressione [ ], e depois [ ] para exibir a tela mostrada abaixo.
ADJUST BI-DIR.
DETAIL SETTING

➍ Pressione [ ] para exibir a tela mostrada abaixo.
DETAIL SETTING
TEST PRINT

➎ Pressione [ENTER].
Um padrão de teste é impresso.

2. Ajuste os valores de correção.

➊ Quando a impressão for finalizada, pressione [ ] para exibir a tela mostrada abaixo.
DETAIL SETTING
SETTING NO.1

➋ Pressione [ ] para exibir a tela mostrada abaixo.
 H1  H2  H3
  0   0   0
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➌ Visualize o padrão de teste impresso e, em seguida, determine os valores de correção 
de "BI-DIR  NO.1  H1" a "BI-DIR NO.1  H4."
O padrão de teste é formado por grupos de duas linhas. Selecione o valor que dá a menor taxa de 
desalinhamento entre as duas linhas. No caso da figura seguinte, selecione "+5" para H1 e H3 e "+4" 
para H2 e H4. Quando não for possível escolher entre dois números sequenciais, selecione um valor 
que esteja entre eles (é possível definir os valores de correção nas unidades de "0,5").
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➍ Defina os valores de correção de "H1" a "H4."
➀ Pressione [ ] ou [ ] para selecionar um valor de H1 a H4.

 H4
  0

 H1  H2  H3
  0   0   0

➁ Pressione [ ] ou [ ] para selecionar o valor de correção.
 H1  H2  H3
  0   0   0

 H4
  0

➂ Quando você tiver concluído a configuração dos valores de correção, pressione 
[ENTER].

A tela mostrada abaixo será exibida novamente.

DETAIL SETTING
SETTING NO.1

➎ Pressione [ ] para exibir a tela mostrada abaixo.
DETAIL SETTING
SETTING NO.2

➏ Ajuste os valores de correção de "BI-DIR  NO.2  H1" a "BI-DIR NO.2  H4" da mesma 
maneira que a etapa ➍ 

➐ Repita a etapa ➊ para verificar se a correção foi feita com sucesso.
Para todos os valores de correção, verifique se o desalinhamento é minimizado para as duas linhas 
verticais indicadas por " " (isto é, o valor de correção atual). Se o desalinhamento for menor para 
outro conjunto de linhas verticais, ajuste os valores de correção novamente.

➑ Depois de realizar a correção com sucesso, pressione [MENU] para voltar à tela original.

Etapa 3 : Configurações de Lote
Para garantir o resultado ideal de acordo com o tipo e tamanho do material, é possível fazer várias configurações 
nesta máquina. Porém, é difícil fazer essas configurações uma de cada vez. É possível usar o menu "MEDIA 
SETTING" para configurar o mínimo absoluto dos itens necessários como um lote. É possível salvar os detalhes 
de configuração como predefinidos.
Observe que também é possível ajustar todos os itens aqui definidos individualmente.

1. Inicie o menu "MEDIA SETTING" (Configuração do Material).

➊ Carregue o material.
Verifique se o material não está cedendo. Se estiver, as configurações, como valores de correção, 
não funcionarão de forma efetiva.
" Pág. 29, "Etapa 1 : Como carregar material de rolo (configuração do material)", Pág. 73, "Como carregar material 
de folha (configuração do material)"
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➋ Pressione [MENU]. 

➌ Pressione [ENTER].
MENU
MEDIA SETTING

Se desejar cancelar as configurações do lote antes de finalizar, consulte a página a seguir.
" Pág. 51, "Cancelar configurações de lotes antes que sejam finalizados"

2. Ajuste as temperaturas do pré-aquecedor e do secador.  
(Configuração separada " P.120)

➊ Pressione [ ] ou [ ] para ajustar a temperatura "PRINT HEATER". 
Temperatura recomendada: 40 °C (104 °F)

PRINT HEATER
  30゜C    40゜C

Temperatura de-
finida atualmente

Temperatura a 
ser ajustada

➋ Pressione [ENTER] para confirmar os dados.

➌ Pressione [ ] ou [ ] para definir a temperatura de "DRYER". 
Temperatura recomendada: 45 °C (112 °F)

DRYER
  30゜C    45゜C

➍ Pressione [ENTER] para confirmar os dados.

3. Ajustando a altura da cabeça de impressão. (Configuração separada " P.130)

➊ Pressione [ ] para selecionar "CHANGE."
HEAD HGT LOW
[CHANGE] NEXT

➋ Pressione [ENTER] para confirmar os dados.
É possível selecionar "NEXT" e pressionar [ENTER] para passar ao menu seguinte.

➌ Quando a tela abaixo for exibida, abra a tampa dianteira.
HEAD HEIGHT
  LOW     LOW
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➍ Mova a alavanca de ajuste de altura para ajustar a altura da cabeça de impressão.
Ao alterar a posição da alavanca de ajuste de altura, a tela irá mudar.
Se a alavanca for posicionada em "High" (Alto), o alerta sonoro será emitido duas vezes. Se a alavanca 
for posicionada em "Low" (Baixo), o alerta sonoro será emitido uma vez.

Alavanca de ajuste da altura
Mova firmemente, até que pare.

HEAD HEIGHT
  LOW     LOW

HEAD HEIGHT
  LOW     HIGH

LEMBRETE

Mova normalmente a alavanca de ajuste de altura para "Low" (Baixo). Para um material enrugado 
ou que se solta da mesa, mova a alavanca de ajuste de altura para "High" (Alto).

➎ Feche a tampa frontal.

4. Corrija a posição da direção de alimentação (diminua as faixas horizontais).  
(Configuração separada " P.128)

LEMBRETE

Direção de alimentação significa a direção de movimento do material. Desempenhe o ajuste de 
correção para o material com antecedência porque as listras horizontais podem ocorrer com maior 
probabilidade durante a impressão quando a distância de movimento do material muda subitamente 
dependendo do tipo ou espessura do material.

➊ Pressione [ ] para selecionar "SET."
CALIBRATION
[SET]   NEXT

➋ Pressione [ENTER] para confirmar os dados.
O padrão de teste da correção de alimentação é impresso.
É possível selecionar "NEXT" e pressionar [ENTER] para passar ao menu seguinte.

➌ Pressione [ENTER].
INPUT
   ADJ. VALUES
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➍ Visualize o padrão do teste impresso e, em seguida, determine os valores de correção.
Selecione o valor para reduzir a folga e o sobrecorte entre os quadrados superior/inferior. No caso da 
figura seguinte, selecione "-0.40." Se não puder escolher entre dois números sequenciais, especifique 
um valor que esteja entre eles.

= Valor atual de correção

Distância presente Sobreposição

➎ Pressione [ ] ou [ ] para selecionar o valor de correção.
CALIBRATION
 0.00%  +0.05%

➏ Pressione [ENTER] para confirmar os dados.

➐ Pressione [ ] para selecionar "YES".
REDO ADJ.?
[YES]   DONE

➑ Pressione [ENTER] para confirmar os dados.
O padrão de teste será impresso novamente. Verifique se a folga e o sobrecorte são os menores 
para a figura indicada por " " (isto é, o valor de correção atual). Se a folga e o sobrecorte forem 
menores para outra figura, volte para a etapa    para refazer a configuração.
Se não precisar alterar o valor de correção, pressione [ENTER] novamente.

➒ Pressione [ ] para selecionar [DONE] (concluído).
REDO ADJ.?
 YES   [DONE]

➓ Pressione [ENTER] para confirmar os dados.
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5. Como corrigir o desalinhamento na impressão bidirecional.  
(Configuração separada " P.126)

➊ Pressione [ ] para selecionar "SET."
ADJUST BI-DIR.
[SET]   NEXT

➋ Pressione [ENTER] para confirmar os dados.
O padrão de teste da correção bidirecional é impresso.
É possível selecionar "NEXT" e pressionar [ENTER] para passar ao menu seguinte.

➌ Pressione [ENTER].
INPUT
   ADJ. VALUES

➍ Visualize o padrão do teste impresso e, em seguida, determine os valores de correção.
Selecione o valor que dá a menor taxa de desalinhamento entre as duas linhas. No caso da figura 
seguinte, selecione "+5." Quando não for possível escolher entre dois números sequenciais, selecione 
um valor que esteja entre eles (é possível definir os valores de correção nas unidades de "0,5").

➎ Pressione [ ] ou [ ] para selecionar o valor de correção.
ADJUST BI-DIR.
    0       5

➏ Pressione [ENTER] para confirmar os dados.

➐ Pressione [ ] para selecionar "YES".
REDO ADJ.?
[YES]   DONE
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➑ Pressione [ENTER] para confirmar os dados.
O padrão de teste será impresso novamente. Verifique se o desalinhamento é minimizado para as 
duas linhas verticais indicadas por " " (isto é, o valor de correção atual). Se o desalinhamento for 
menor para outro conjunto de linhas verticais, Volte para a etapa  ➎  para fazer a configuração 
novamente.
Se não precisar alterar o valor de correção, pressione [ENTER] novamente.

➒ Pressione [ ] para selecionar [DONE] (concluído).
REDO ADJ.?
 YES   [DONE]

➓ Pressione [ENTER] para confirmar os dados.

6. Decida se irá configurar o corte ou não.

➊ Pressione [ ] ou [ ] para selecionar "NEXT" ou "SET."
Selecione "NEXT" somente quando realizar a impressão. Selecione "SET" quando realizar o corte 
(incluindo impressão e corte e também impressão e corte da marca de corte).

CUT CONFIG
[SET]   NEXT

➋ Pressione [ENTER] para confirmar os dados.
Se selecionar "SET", passe para o próximo procedimento.
Se selecionar "NEXT," passe para a etapa  .

7. Defina a força da lâmina. (Configuração separada " P.137)

LEMBRETE

Para recorte de alta qualidade, desempenhe um teste de recorte para verificar a qualidade do recorte 
para o material e ajustar a força da lâmina.

➊ Pressione [ ] para selecionar "SET."
CUT FORCE
[SET]   NEXT

➋ Pressione [ENTER] para confirmar os dados.
O padrão de teste é cortado.
É possível selecionar "NEXT" e pressionar [ENTER] para passar ao menu seguinte.
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➌ Remova as duas formas de corte (um círculo e um quadrado).

➍ <As duas formas são cortadas juntas/papéis de apoio também são cortados>
Pressione [ ] para selecionar "YES".
CONTINUE ADJ.?
[YES] DONE

<As duas formas são cortadas separadamente>
Pressione [ ] para selecionar [DONE] (concluído).
CONTINUE ADJ.?
 YES [DONE]

➎ Pressione [ENTER] para confirmar os dados.
Se selecionar "YES", passe para o próximo procedimento.
Se selecionar "DONE," passe para a etapa➑ 

➏ Pressione [ ] ou [ ] para ajustar a força da lâmina.
Se duas formas forem cortadas juntas  aumente a força da lâmina.
Se o papel de apoio também for cortado  reduza a força da lâmina.

CUT FORCE
 50gf    60gf

➐ Pressione [ENTER] para confirmar os dados.
O padrão de teste será cortado novamente. Verifique o resultado.

➑ <As duas formas são cortadas juntas/papéis de apoio também são cortados>
Pressione [ ] para selecionar "YES".
REDO ADJ.?
[YES]   DONE

<As duas formas são cortadas separadamente>
Pressione [ ] para selecionar [DONE] (concluído).
REDO ADJ.?
 YES   [DONE]

➒ Pressione [ENTER] para confirmar os dados.
Se selecionar "YES", o padrão de teste será cortado novamente. Volte à etapa ➏  e configure 
novamente.
Se selecionar "DONE," passe para a etapa➒ 
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8. Corrija o desalinhamento da impressão e posições de corte.  
(Configuração separada " P.141)

LEMBRETE

O desalinhamento sutil entre a impressão e as posições de recorte podem ocorrer devido à 
espessura do material ou da altura da cabeça de impressão. Recomendamos realizar as correções 
para corresponder ao material que você estiver utilizando.

➊ Pressione [ ] para selecionar "SET."
PRINT-CUT ADJ.
[SET]   NEXT

➋ Pressione [ENTER] para confirmar os dados.
O padrão de teste (P&C1) é impresso e cortado. O padrão de teste é impresso em três locais do 
material: nas duas extremidades e no centro.
É possível selecionar "NEXT" e pressionar [ENTER] para passar ao menu seguinte.

➌ Verifique o padrão de teste (P&C1).
Verifique o desalinhamento nas posições de corte e impressão.

Posição do corte

Posição de 
impressão

A posição de Impressão e de 
Corte estão desalinhadas.

A posição de Impressão e a Posição 
de Corte estão alinhadas. 

➍ Posição de corte e posição de impressão não estão alinhadas>
Pressione [ ] para selecionar "YES".
CONTINUE ADJ.?
[YES] DONE

<As posições de corte e impressão estão alinhadas>
Pressione [ ] para selecionar [DONE] (concluído).
CONTINUE ADJ.?
 YES [DONE]

➎ Pressione [ENTER] para confirmar os dados.
Se selecionar "YES", o padrão de teste (P&C2) para configurar os valores de correção será impresso 
e cortado. Passe para o procedimento seguinte.
Se selecionar "DONE," passe para a etapa 9 .
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➏ Pressione [ENTER].
INPUT
   ADJ. VALUES

➐ Verifique os valores de correção da condição do padrão de teste (P&C2).
O ponto onde a linha de corte e da escala de valor de correção se cruzarem será o valor da correção. 
Verifique a direção de digitalização (a direção do movimento das cabeças de impressão) e a direção 
de alimentação (direção de alimentação do material).

Direção da varredura Linha de corte

Linha de corte

Direção da 
alimentação

Escala de correção 
de valor

Neste caso, o 
valor de correção 
é "-0,3."

➑ Ajuste os valores de correção para a direção de alimentação "F" e a direção de 
digitalização "S."

➀ Pressione [ ] ou [ ] para definir o valor de correção para a direção de alimentação 
(F).

F:+0.30 -0.30mm
S:-0.40 -0.20mm

➁ Pressione [ ] ou [ ]para definir o valor de correção para a direção de digitalização 
(S).
F:+0.30 -0.30mm
S:-0.40 -0.20mm

➂ Quando você tiver concluído a configuração dos valores de correção, pressione 
[ENTER].

O padrão de teste (P&C1) é impresso e cortado novamente. Verifique a condição do padrão de teste 
para verificar se posição de impressão e a posição de corte estão alinhadas.

➒ Posição de corte e posição de impressão não estão alinhadas>
Pressione [ ] para selecionar "YES".
REDO ADJ.?
[YES]   DONE

<As posições de corte e impressão estão alinhadas>
Pressione [ ] para selecionar [DONE] (concluído).
REDO ADJ.?
 YES   [DONE]
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➓ Pressione [ENTER] para confirmar os dados.
Se selecionar "YES", o padrão de teste (P&C1) será impresso e cortado. Volte à etapa ➐ e configure 
novamente.
Se selecionar "DONE", passe para o próximo procedimento.

9.  Corrija o desalinhamento para as posições de impressão e corte ao utilizar marcas 
de corte. (Configuração separada " P.150)

LEMBRETE

Ao remover o material impresso, e depois recarregá-lo e efetuar o corte, use as marcas de corte. Para 
este caso, a correção será desempenhada por causa do posicionamento de impressão e de recorte 
poder estar desalinhado mesmo quando se usa marcas de corte, dependendo da composição da 
mídia.

➊ Pressione [ ] ou [ ] para selecionar "NEXT" ou "SET."
Selecione "NEXT" quando não for imprimir marcas de corte. Selecione "SET" quando for imprimir 
marcas de corte.

CROP-CUT ADJ.
[SET]   NEXT

➋ Pressione [ENTER] para confirmar os dados.
Se selecionar "SET", o padrão de teste (C&C1) será impresso e cortado. Passe para o procedimento 
seguinte.
Se selecionar "NEXT," passe para a etapa  .

➌ Verifique a condição do padrão de teste (C&C1).
Verifique o desalinhamento nas posições de corte e impressão.

Posição do 
corte

Posição de 
impressão

A posição de Impressão e de 
Corte estão desalinhadas.

A posição de Impressão e a 
Posição de Corte estão alinhadas. 

➍ Posição de corte e posição de impressão não estão alinhadas>
Pressione [ ] para selecionar "YES".
CONTINUE ADJ.?
[YES] DONE

<As posições de corte e impressão estão alinhadas>
Pressione [ ] para selecionar [DONE] (concluído).
CONTINUE ADJ.?
 YES [DONE]
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➎ Pressione [ENTER] para confirmar os dados.
Se selecionar "YES", o padrão de teste (C&C2) para configurar os valores de correção será impresso 
e cortado. Passe para o procedimento seguinte.
Se selecionar "DONE," passe para a etapa  .

➏ Pressione [ENTER].
INPUT
   ADJ. VALUES

➐ Verifique os valores de correção da condição do padrão de teste (C&C2).
O ponto onde a linha de corte e da escala de valor de correção se cruzarem será o valor da correção. 
Verifique a direção de digitalização (a direção do movimento das cabeças de impressão) e a direção 
de alimentação (direção de alimentação do material).

Direção da alimentação

Escala de correção de valor

Direção da varredura Linha de corte

Neste caso, o valor de 
correção é "-0,3."

Linha de corte

➑ Ajuste os valores de correção para a direção de alimentação "F" e a direção de 
digitalização "S."

➀ Pressione [ ] ou [ ] para definir o valor de correção para a direção de alimentação 
(F).

F:+0.30 -0.30mm
S:-0.40 -0.20mm

➁ Pressione [ ] ou [ ]para definir o valor de correção para a direção de digitalização 
(S).
F:+0.30 -0.30mm
S:-0.40 -0.20mm

➂ Quando você tiver concluído a configuração dos valores de correção, pressione 
[ENTER].

O padrão de teste (C&C1) é impresso e cortado novamente. Verifique a condição do padrão de teste 
para verificar se posição de impressão e a posição de corte estão alinhadas.

➒ Posição de corte e posição de impressão não estão alinhadas>
Pressione [ ] para selecionar "YES".
REDO ADJ.?
[YES]   DONE
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<As posições de corte e impressão estão alinhadas>
Pressione [ ] para selecionar [DONE] (concluído).
REDO ADJ.?
 YES   [DONE]

➓ Pressione [ENTER] para confirmar os dados.
Se selecionar "YES", o padrão de teste (C&C1) será impresso e cortado. Volte à etapa ➐  e configure 
novamente.
Se selecionar "DONE", passe para o próximo procedimento.

10. Ajuste o tempo e método de secagem após a impressão.  
(Configuração separada " P.122)

➊ Pressione [ ] ou [ ] para selecionar "ENABLE" ou "DISABLE."
FEED FOR DRY
DISABLE ENABLE

Configuração 
atual

Configuração após 
alteração

LEMBRETE: Método de Secagem pós Impressão

Defina qual material deve ser alimentado até que a borda da área de impressão seja colocada no secador 
após a impressão da primeira página. Para garantir que toda a área de impressão fique seca, selecione 
"ENABLE" (Permitir). Se "DISABLE" (Não permitir) estiver selecionado, a borda da área de impressão não 
é alimentada para o secador a não ser que você continue com uma operação de impressão posterior.

➋ Pressione [ENTER] para confirmar os dados.

➌ Pressione [ ] ou [ ] para definir o tempo de secagem.
DRYING TIME
 10min   10min

Configuração 
atual

Configuração 
após alteração

LEMBRETE: Tempo de secagem pós impressão

Ajuste o tempo de secagem após imprimir a primeira página. A próxima operação não é iniciada 
até transcorrer o tempo ajustado.

LEMBRETE: Exemplo de tempo de ajuste (guia geral)

O tempo de ajuste varia de acordo com as configurações de tipo de material e de qualidade de 
impressão.
Condição: Material não revestido de vinil
Tempo de ajuste: Cerca de três minutos
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➍ Pressione [ENTER] para confirmar os dados.

11. Salve as configurações como uma predefinição.

➊ Pressione [ ] para selecionar [SAVE] (Salvar).
PRESET
[SAVE]   NEXT

➋ Pressione [ENTER] para confirmar os dados.
Se você selecionar "NEXT" e pressionar [ENTER], a tela na etapa ➐  será exibida, e as configurações que 
você selecionou até este ponto serão salvas como uma predefinição. No entanto, elas permanecerão 
como a configuração atual para a máquina.

➌ Pressione [ ] ou [ ] para selecionar o destino para salvar a predefinição.
Você pode selecionar um NAME (nome) de 1 a 8.

SAVE TO
NAME1

➍ Pressione [ENTER] para confirmar os dados.

➎ Ajuste o nome.
➀ Pressione [ ] ou [ ] para selecionar um caractere.
➁ Pressione [ ] para ir para o próximo caractere.
➂ Defina os caracteres abaixo do mesmo modo.
Você pode inserir até 15 caracteres.

SET NAME

➏ Pressione [ENTER] para confirmar os dados.

➐ Pressione [MENU] para voltar à tela original.
COMPLETED

Isso completa a operação do menu [MEDIA SETTING] (Configuração do material).

Cancelar configurações de lotes antes que sejam finalizados
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Procedimento

➊ Pressione [MENU] durante a configuração.

➋ Pressione [ ] para selecionar "YES."
QUIT SETTING
[YES]   NO

➌ Pressione [ENTER] para confirmar os dados.
A tela mostrada abaixo será exibida novamente.

MENU
MEDIA SETTING

Selecionar "NO" na etapa ➋ retorna à tela exibida ao pressionar [MENU].
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Etapa 4 : Configuração do Ponto Base
Ajuste o ponto base para determinar a área no material carregado em que imprimir (área de impressão). O 
ponto base indica a borda direita da área de impressão. É possível imprimir sem configurar o ponto base, 
mas configurar a área de impressão permite usar o material sem desperdiçar e também para imprimir no 
local desejado.
Faça esta configuração para cada página individual. Quando ocorre o término da impressão de uma página, 
o ponto base retorna ao seu valor padrão. 

Direção do movimento do carro de impressão

Ponto de base 
(borda direita da área de 
impressão)

Área de saída

Direção da  
passagem dos papéis

LEMBRETE

•	 Observe,	que	as	posições	esquerda	e	direita	não	são	restauradas	para	sua	configuração	padrão	para	
os modelos de teste.

•	 Se	estiver	usando	o	sistema	de	rebobinamento	de	material	(vendido	separadamente),	não	pressione	
[ ] depois de finalizar a configuração do material. Pressionar [ ] levará a máquina a fazer uma parada 
de emergência para proteger o motor.

Procedimento

➊ Pressione [ ], [ ], [ ], ou [ ] para mover o centro da lâmina para a posição onde deseja 
definir o ponto base.
Somente o carro de corte se move.

Área de saída
Ponto de base
(borda direita da área 
de impressão)

➋ Quando o local for definido, pressione [FUNCTION].
A tela mostrada abaixo será exibida.

FUNCTION
BASE POINT
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➌ Pressione [ENTER] para confirmar os dados.
[BASE] acende. Se a tela exibir o caractere "B" juntamente com a largura de impressão no local 
(conforme indicado na figura abaixo), a configuração está completa.

W1100mm
B

Etapa 5 : Testes de impressão e limpeza normal
Antes de proceder com a impressão real, realize um teste de impressão para assegurar que não haja ocorrência 
de respingos. Se for constatada a presença de respingos, realize a limpeza das cabeças de impressão (limpeza 
normal).

LEMBRETE

•	 Esta	operação	é	desnecessária,	se	estiver	realizando	somente	o	corte.

•	 Ao	realizar	os	 testes	de	 impressão	com	sucesso,	é	possível	selecionar	"SCAN"	 (impressão	vertical)	ou	
"FEED" (impressão horizontal), com a posição de impressão para o 2º e o último testes na comparação 
com o 1º teste.
" Pág. 157, "Impressão de teste na horizontal"

1. Executando o teste de impressão.

➊ Pressione [FUNCTION].

➋ Pressione [ ], e depois [ ] para exibir a tela mostrada abaixo.
CLEANING
TEST PRINT

➌ Pressione [ENTER].
Um padrão de teste é impresso.

➍ Verifique se há respingo no padrão de teste.

Ponto de respingo

A ausência de blocos indica respingos.

➎ Feche a tampa dianteira, se abrir a tampa.
Se não ocorrer nenhum respingo, esta operação será finalizada. Pressione [FUNCTION] para voltar 
à tela original.
Se aparecer a mensagem [PRESS ENTER KEY TO CONTINUE] (pressione a tecla Enter para começar) 
na tela, pressione [ENTER].
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2. Realize a limpeza normal. 

➊ Pressione [FUNCTION].

➋ Pressione [ ], [ ], em seguida [ ] para exibir a tela abaixo.
CLEANING
NORMAL CL.

➌ Verifique o grupo com respingos ao visualizar os resultados do teste de impressão.
Se os resultados do teste de impressão 
forem difíceis de interpretar
Examine os resultados em diferentes ângulos em 
um local bem iluminado. Aproveite a luz refletida 
para possibilitar a verificação visual.

Ponto de respingo Agrupamento A Agrupamento B

➍ Pressione [ ] 

➎ Selecione o grupo de cabeças de impressão para limpar.
➀ Pressione [ ] ou [ ] para selecionar o grupo de cabeças de impressão que não deve 

ser limpo.
NORMAL CL.
   AB

➁ Pressione [ ] ou [ ] para sair da exibição de grupo.
NORMAL CL.
   A

➂ Repita as etapas ➀ e➁ para exibir somente o grupo de cabeças de impressão que 
necessitam de uma limpeza.

Somente os grupos exibidos serão limpos. Se A e B forem exibidos, os dois serão limpos.

➏ Pressione [ENTER].
A tela mostrada abaixo é exibida, e então a limpeza é iniciada. O tempo restante (aproximado) para 
o procedimento é exibido na tela. (A tela exibida abaixo é um exemplo. "01:45" = "1 minute and 45 
seconds") (1 minuto e 45 segundos)

CLEANING...
>>         01:45
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Quando terminar, a tela mostrada abaixo aparecerá novamente.

NORMAL CL.
   AB

➐ Pressione [FUNCTION] para voltar à tela original.

➑ Repita a etapa ➊ para garantir que o respingo foi corrigido.

LEMBRETE

Ao realizar impressões de teste contínuas, não há necessidade de definir o ponto base a partir da 
segunda impressão em diante. No entanto, o ponto base será restaurado para seu valor padrão e será 
necessário redefini-lo se alguma das operações a seguir forem feitas entre as operações impressão.
•	 Corte	de	folha

•	 Impressão	e	corte	dos	dados	de	impressão	criados

•	 Configurar	cancelamento

Se o problema persistir, tente fazer a limpeza normal novamente. Se a impressora foi usada por um 
longo período de tempo, o respingo pode persistir mesmo após duas ou três vezes de limpezas 
normais. Se o problema não tiver sido resolvido, tente limpar usando um método diferente.
" Pág. 87, "Quando a limpeza normal não for eficiente"
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Etapa 6 : Início da produção

LEMBRETE

Verifique se é possível realizar a comunicação pela interface de Ethernet.
A comunicação é possível, caso o LED de status no conector Ethernet localizado na lateral da 
impressora acenda em verde.

LED de atividade
Pisca a luz amarela enquanto os 
dados são recebidos da rede.

LED de status
Indica o status da função de comu-
nicação. Quando acende em verde, 
a comunicação é possível.

CUIDADO Nunca toque no carro de impressão enquanto a impressão estiver em 
progresso.
O carro de impressão se move em alta velocidade. Entrar em contato com 
carro em movimento pode causar lesões.

Procedimento

➊ Feche a tampa frontal.

➋ Verifique se [SETUP] está acesa.
Se [SETUP] não acender, a alavanca de carga foi levantada. Baixe a alavanca de carregamento.

➌ Espere até que [HEATER] pare de piscar e estabilize.

Piscando  
Acesa

Acesa

➍ Verifique se aparece a tela abaixo (menu superior).
Se o menu principal não for exibido, pressione [MENU].
Se aparecer a mensagem [PRESS ENTER KEY TO CONTINUE] (pressione a tecla Enter para começar) 
na tela, pressione [ENTER].

W1100mm
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➎ Mande os dados de impressão pelo computador.
Crie os dados de impressão usando o software de aplicação de desenho. Para informações sobre 
como criar os dados, consulte a documentação do software do aplicativo.
Para realizar o corte ou a impressão e corte, é preciso incluir os dados de corte nos dados de 
impressão. Para informações sobre como criar os dados de corte, consulte a documentação do 
software RIP incluído.

LEMBRETE

Ao enviar os dados de impressão, "FILLING" ou "CLEANING" pode aparecer na tela. Eles indicam as 
operações de preparação realizadas antes da impressão. A impressão começará depois que o tempo 
exibido na tela terminar.

IMPORTANTE: Será impossível imprimir nas seguintes situações.

•	 A	máquina	não	funcionará	se	uma	tampa	(frontal,	esquerda	ou	direita)	estiver	aberta.

•	 Nunca	abra	uma	tampa	(frontal,	esquerda	ou	direita)	enquanto	a	impressão	estiver	em	andamento.	Se	
o fizer, a impressão será interrompida.

•	 Os	dados	do	computador	não	serão	aceitos	quando	[SETUP]	estiver	apagado.

•	 A	impressão	não	iniciará	até	que	[HEATER]	acenda.	(Se	"PRINT	HEATER"	e	"DRYER"	forem	ajustados	para	
"OFF," (desligado) a impressão será possível mesmo que [HEATER] não esteja acesso.)

" Pág. 119, "Configurações do sistema de aquecimento do material"

•	 Os	dados	do	computador	não	serão	aceitos	quando	você	não	estiver	no	menu	superior.

IMPORTANTE: Pontos que devem ser observados

•	 Quando	realizar	a	impressão,	certifique-se	de	fixar	os	prendedores	de	material.	Caso	contrário,	as	bordas	
do material podem se prender nos carros de impressão. 

•	 Durante	a	 impressão,	nunca	toque	no	material.	Ao	fazer	 isso,	você	pode	obstruir	a	alimentação	do	
material ou fazer com que ela raspe nas cabeças de impressão, causando atolamento ou danos às 
cabeças. 

•	 Mantenha	a	alavanca	de	carregamento	levantada	quando	o	equipamento	não	estiver	em	uso.

IMPORTANTE: Quando não estiver usando a máquina, remova todo o material e armazene-o em um ambiente adequado.

•	 Se	a	máquina	permanecer	carregada	com	material,	este	poderá	ser	danificado,	o	que	poderá	afetar	a	
impressão. Quando não estiver usando a máquina, remova todo o material e armazene-o em um ambiente 
adequado.
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Dicas e sugestões para configurações de corte
•	 Ajustar	o	item	do	menu	[PREFEED]	(pré-alimentação)	para	“ENABLE”	(habilitar)	faz	com	que	o	equipamento	

faça a alimentação com mídia automaticamente e remova-a antes do corte. Isso faz com que não seja 
necessário remover o material da parte traseira do equipamento antes da operação.
" Pág. 60, "Evitando que o Material Seja Puxado com Força Indevida"

•	 	Desligar	o	aquecedor	e	secador	da	impressora	permitindo	que	esfrie	a	temperatura	antes	de	realizar	o	
corte poder render resultados mais estáveis.
" Pág. 120, "Configuração da temperatura para o sistema de aquecimento de material"

•	 A	ponta	da	tampa	do	suporte	da	lâmina	poderá	raspar	e	manchar	ou	danificar	a	superfície	impressa.	Se	
isso ocorrer, aumente a proporção da extensão da lâmina.
" Pág. 139, "Ajustando a quantidade de corte de forma precisa"

Observações importantes sobre o corte

Quando estiver executando somente o recorte, não utilize os prendedores de material.

Quando estiver executando somente recorte, remova os prendedores de material ou mova-os para locais 
onde não prendam o material.

Quando for utilizar a mídia em rolo e somente cortar, deixe a mídia pendurada na traseira 
da máquina.  (Ou ajuste o menu [PREFEED] (Pré-alimentação) para “ENABLE (Habilitar)”)

Evita erros no motor e queda do rolo da máquina, pois o material é puxado com força excessiva.
" Para o menu [PREFEED], consulte a seguinte seção. Pág. 60, "Evitando que o Material Seja Puxado com Força 
Indevida"

Ao realizar a impressão e corte, deixe a tinta secar bem antes de começar o corte. 

Use o seu software RIP para configurar o tempo de secagem. Para obter mais informações sobre como ajustar 
as configurações, consulte a documentação do software RIP que está utilizando. O tempo de secagem varia 
de acordo com o material.

Configurações básicas para corte
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Evitando que o Material Seja Puxado com Força Indevida

Procedimento

➊ Pressione [MENU].

➋ Pressione [ ] para exibir a tela mostrada abaixo.
MENU
CUTTING MENU

➌ Pressione [ ] uma vez e, depois, pressione [ ] várias vezes para exibir a tela mostrada 
abaixo.
CUTTING MENU
PREFEED

➍ Pressione [ ] para exibir a tela mostrada abaixo.
PREFEED
DISABLE DISABLE

➎ Pressione [ ] ou [ ] para selecionar "ENABLE."
PREFEED
DISABLE ENABLE

➏ Pressione [ENTER] para confirmar os dados.

➐ Pressione [MENU] para voltar à tela original.

Descrição

Isso irá alimentar o material de acordo com o tamanho dos dados enviados do computador antes de executar o 
corte. Isso faz com que seja desnecessário girar os flanges do material manualmente para alimentá-lo todas as 
vezes que você executar o corte. Observe, no entanto, que este alimenta o material mesmo quando você estiver 
executando apenas impressão; deste modo, ajuste para "DISABLE" (desabilitar) quando não for necessário.

Configuração padrão

[PREFEED] (Pré-alimentação): DISABLE (Desabilitado)
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Configuração do teste de corte e força da lâmina
Para um recorte de alta qualidade, recomendamos realizar um teste de corte para verificar a qualidade para o 
material antes de fazer o corte final. Ajuste a força da lâmina de acordo com a qualidade de corte.

1. Execute um teste de corte.

➊ Feche a tampa frontal.

➋ Pressione[ ], [ ], [ ] ou [ ] para mover o carro de corte para o local onde você quer 
efetuar o teste de corte.
Você pode escolher o local para o teste de recorte livremente.

➌ Pressione [FUNCTION].

➍ Pressione [ ] várias vezes para exibir a tela mostrada abaixo.
FUNCTION
CUT CONFIG

➎ Pressione [ ] para exibir a tela mostrada abaixo.
CUT CONFIG
TEST CUT

➏ Pressione [ENTER].
O padrão de teste é cortado.

2. Defina a força da lâmina.

➊ Pressione [ ] para exibir a tela mostrada abaixo.
CUT CONFIG
FORCE

➋ Pressione [ ] para exibir a tela mostrada abaixo.
FORCE
 50gf    50gf
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➌ Repique as formas de corte para verificar a qualidade de recorte.

<As duas formas são cortadas separadamente>
Você não precisa efetuar a configuração pois a força da lâmina é apropriada.
<As duas formas são cortadas juntas/papéis de apoio também são cortados>
Siga para a etapa seguinte para ajustar a força da lâmina.

➍ Pressione [ ] ou [ ] para selecionar um valor.
<As duas formas são cortadas juntas>
Aumente a força da lâmina.
<Papel de apoio também é cortado>
Reduza a força da lâmina.

➎ Pressione [ENTER] para confirmar os dados.

➏ Pressione [FUNCTION] para voltar à tela original.

➐ Repita a etapa ➊ para verificar se a correção foi feita com sucesso.

No menu [CUT CONFIG] (Configuração de Corte), também é possível configurar outras condições de corte 
além da força da lâmina. Consulte a seguinte página.
" Pág. 137, "Ajuste Fino das Condições de Corte"
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Impressão e Corte ao Utilizar Marcas de Corte

O que é impressão e corte ao utilizar marcas de corte?
"Marcas de corte" são marcas usadas para alinhar as posições.  
Se estiver removendo o material impresso e carregando-o novamente para cortar (por exemplo, se estiver 
processando o material, como laminação depois da impressão e, em seguida, este material novamente para 
corte), é preciso alinhar as posições de impressão e corte. Ao imprimir os dados junto com as marcas de corte, 
é possível alinhar as posições usando as marcas de corte ao carregar o material novamente.
Neste manual, este método de impressão é mencionado como "impressão e corte com as marcas de corte."

Fluxo de impressão e corte ao utilizar marcas de corte

1. Impressão com marcas de corte. (P. 64)

Imprima com marcas de corte ao utilizar como orientações.

2. Remova o material impresso da impressora. (P. 65)
Remova o material impresso.

Aqui é possível realizar a laminação ou outra operação que não usa esta máquina.

3. Carregue o material novamente e, em seguida, corte-o. (P. 
65)

Carregue o material novamente e, em seguida, corte-o.
Use as marcas de corte para alinhar as posições e, em seguida, corte o material.
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Como imprimir e cortar ao utilizar as marcas de corte

1. Impressão com marcas de corte.

➊ Use o software RIP para fazer a configuração para imprimir as marcas de corte.
Para mais informações sobre como ajustar a configuração, consulte a documentação para o software 
RIP que você está utilizando.

LEMBRETE

Ao imprimir com marcas de corte, é necessário uma margem para detectar as marcas de corte. 
Ajuste as margens de acordo com a figura exibida abaixo. Você poderá ajustar o valor da margem 
com o software RIP que estiver utilizando.

Marca de corte

1,5 mm
(aproximadamente 
0.06 pol.)

Área em que a 
impressão é possível

Onde cortar o material90 mm ou mais
(3.5 pol. ou mais)

22,5 mm (0,89 pol.)

Rolo de pressão

22,5 mm (0,89 pol.)

80 mm ou mais
(3.2 pol. ou mais)

1,5 mm
(aproximadamente 
0.06 pol.)

IMPORTANTE

As marcas de alinhamento e símbolos desenhados utilizando um programa gráfico não podem ser 
usados como marcas de corte.

➋ Prepare para imprimir e, em seguida, envie os dados de impressão a partir do 
computador.
" Pág. 28, "Método de impressão básica"

As marcas de corte serão impressas conforme mostrado na figura.

Marca de corte
(Ponto de base)

Marca de corte
(Alinhar o ponto 1)

Marca de corte
(Alinhar o ponto 3)

Marca de corte
(Alinhar o ponto 2)
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2. Remova o material impresso da impressora.

Remova o material impresso. Aqui é possível realizar a laminação ou outra operação que não usa 
esta máquina.

3. Carregue o material novamente e, em seguida, corte-o.

➊ Use o software RIP para fazer a configuração para detectar as marcas de corte durante 
o corte.
Essas marcas são detectadas automaticamente durante o corte e a posição de corte é alinhada 
com a posição de impressão. Para mais informações sobre como ajustar a configuração, consulte a 
documentação para o software RIP que você está utilizando.

➋ Carregue o material removido na etapa ➋  na máquina novamente.
" Pág. 29, "Etapa 1 : Como carregar material de rolo (configuração do material)"

Pontos para carregar novamente o material

Coloque as marcas de corte no protetor da lâmina.

Ok

Marca de corte Protetor da lâmina

Com angulação de não mais que 5 graus. Caso contrário, o alinhamento será impossível.

Não ok

Configure para 5° ou menos.

➌ Mande os dados de corte do computador.
As marcas de corte são detectadas automaticamente para alinhar as posições e corte o material.
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Impressão e corte ao utilizar marcas de corte: Solução básica de problemas

A detecção automática das falhas das marcas de corte

Se a detecção automática das marcas de corte falhar, a tela exibida abaixo aparece e a operação é interrompida.

CROPMARK ERROR
       NOT FOUND

Pressione qualquer tecla para retornar à tela anterior. Recarregue o material e, em seguida, envie os dados 
novamente.

Possíveis causas

•	 As	marcas	de	corte	não	podem	ser	detectadas	de	modo	apropriado,	devido	aos	efeitos	de	dobras	de	
material.

•	 O	erro	de	detecção	da	marca	de	corte	é	grande	devido	ao	grande	tamanho	do	material.

Medidas de Defesa

•	 Evite	a	impressão	e	o	corte	com	as	marcas	para	o	material	que	esteja	torcido.

•	 Quando	você	quiser	usar	o	material	extenso,	recomendamos	executar	a	saída	dos	dados	separados	em	
tamanhos que sejam os menores possíveis.

•	 Se	as	marcas	de	corte	não	puderem	ser	detectadas	automaticamente,	é	possível	fazer	o	alinhamento	
manualmente.

" Pág. 148, "Alinhamento manual de posições"

Se desejar interromper a detecção da marca de corte antes de finalizar e iniciar o corte

Procedimento

➊ Pressione [PAUSE] durante a detecção das marcas de corte.
A tela abaixo aparece e a detecção de marca de corte aparece. Dependendo do conteúdo dos dados, 
pode ser que passe algum tempo antes de a detecção realmente parar.

CANCEL CROPMARK
     DETECTION?

➋ Pressione [ENTER].
A detecção é interrompida e o corte começa.
Se pressionar novamente [PAUSE] sem pressionar [ENTER], a detecção começará novamente. 
Mantenha pressionado [PAUSE] por um segundo ou mais para cancelar todas as operações de 
impressão.
" Pág. 78, "Pausa e Cancelamento da Impressão"

Se desejar interromper a operação antes de finalizar

É possível cancelar a impressão, detecção da marca de corte ou operação de corte antes de finalizar ao manter 
pressionado [PAUSE] por um segundo ou mais.
" Pág. 78, "Pausa e Cancelamento da Impressão"

Se as posições de impressão e de corte estão compensadas

Se as posições de impressão e corte estiverem desalinhadas, mesmo depois de detectar as marcas de corte, 
é possível corrigi-las.
" Pág. 150, "Correção do desalinhamento para impressão e corte ao utilizar marcas de corte"
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Substituição da bolsa do líquido de limpeza TR/bag de tinta

Avisos de falta de tinta
" Pág. 69, "Substituição da bag de tinta"

Se utilizar 7 cores (CMYKLcLmLk)

Se acabar alguma tinta, os números 
da cor que acabou irão piscar.

1 2 3 4
5 6 7 8

Acesa Indica que ainda há 
tinta

Piscando
Indica que acabou a 
tinta

Quando uma tinta acaba, a impressão é pausada (a menos que as configurações de fábrica tenham sido 
alteradas) e um alerta sonoro é emitido.

Se utilizar 4 cores (CMYK)

1 2 3 4
5 6 7 8

Acesa Indica que ainda há 
tinta

Piscando
Indica que acabou a 
tinta

Off 
(Desligado) Indica uma bag de tinta 

que atualmente não 
está em uso

Se ambas as tintas da mesma cor 
acabarem, os números das cores 
que acabaram irão piscar.

Se um cartucho de tinta da mesma cor acabar, a máquina continuará a imprimir utilizando outro cartucho 
de tinta. Se todos os cartuchos da mesma cor acabarem, a impressão será interrompida e um alerta sonoro 
será emitido.
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Advertência de falta de líquido de limpeza TR
Se o líquido de limpeza TR acabar, a luz do slot piscará. Depois de algum tempo, aparece na tela uma mensagem 
solicitando a troca do líquido de limpeza TR.

CHANGE CL-LIQUID
      FOR WIPER

* “CL-LIQUID FOR WIPER” representa o líquido de limpeza TR.
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Substituição da bag de tinta

AVISO   Nunca armazene a tinta ou o líquido drenado nos locais a seguir: 
 Qualquer local exposto a chamas
 Qualquer local onde possa ocorrer alta temperatura
 Próximo de água sanitária ou de qualquer outro agente oxidante ou material 
explosivo
 Qualquer local que seja ao alcance de crianças
Fazê-lo pode causar incêndio. A ingestão acidental pelas crianças pode 
representar perigo para a saúde.

 Precauções relacionadas à substituição da bag de tinta

•	 Certifique-se	de	substituir	cada	bag	por	um	item	do	mesmo	tipo	e	cor.

•	 Nunca	use	uma	bag	de	tinta	que	já	foi	utilizada	em	outra	máquina,	mesmo	que	seja	do	mesmo	tipo.

•	 Nunca	misture	itens	de	tipo	diferentes.	

•	 Nunca	deixe	a	máquina	com	uma	bandeja	de	bolsas	removida.	As	cabeças	de	impressão	podem	ficar	
obstruídas.

•	 Não	insira	nem	remova	as	bandejas,	só	quando	necessário.	Pode	haver	vazamento	de	tinta.

•	 Cuidado	para	não	derrubar	as	bags	de	tinta.

Procedimento

➊ Abra a tampa do compartimento da tinta.

➋ Remova a bandeja de bolsas para a cor que irá trocar.
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➌ Remova a bag de tinta da bandeja da bolsa.

➍ Agite, gentilmente, a nova bag de tinta.
Durante o armazenamento, os componentes de tinta podem condensar. Ao substituir uma bag de 
tinta, agite suavemente a nova bag para misturar o conteúdo antes de ajustar a bag na bandeja.

➎ Ajuste a nova bag de tinta na bandeja.

Verifique se o gancho está preso.

Gan-
cho

➏ Ajuste a bandeja de bolsas no slot de tinta.
Encaixe bem a bandeja de bolsas até o ponto que for possível.
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➐ Feche a tampa do compartimento da tinta.

Substituição da bolsa do líquido de limpeza TR

AVISO   Nunca armazene a tinta ou o líquido drenado nos locais a seguir: 
 Qualquer local exposto a chamas
 Qualquer local onde possa ocorrer alta temperatura
 Próximo de água sanitária ou de qualquer outro agente oxidante ou material 
explosivo
 Qualquer local que seja ao alcance de crianças
Fazê-lo pode causar incêndio. A ingestão acidental pelas crianças pode 
representar perigo para a saúde.

Quando acabar o líquido de limpeza TR, aparecerá a seguinte mensagem. Siga o procedimento indicado abaixo 
para substituir a bolsa do líquido de limpeza TR.

CHANGE CL-LIQUID
      FOR WIPER * “CL-LIQUID FOR WIPER” representa o líquido de limpeza TR.

Procedimento

➊ Pressione [ENTER].
CHANGE CL-LIQUID
      FOR WIPER

➋ Remova a bandeja da bolsa do slot do líquido de limpeza.
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➌ Remova a bolsa do líquido de limpeza da bandeja.

➍ Ajuste a nova bolsa do líquido de limpeza TR na bandeja.

Verifique se o gancho está preso.

Gan-
cho

➎ Ajuste a bandeja da bolsa no slot do líquido de limpeza.
Encaixe bem a bandeja de bolsas até o ponto que for possível.
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Outras operações básicas

Como carregar material de folha (configuração do material)
Carregue o material de folha na impressora. Depois de carregar o material, [SETUP] acende. Este trabalho é 
chamado de "Configuração do Material."

1. Puxe o material sobre a mesa.

➊ Abra a tampa frontal.

➋ Mova os grampos do material respectivamente para as extremidades da esquerda e 
da direita.

➌ Solte os parafusos de retenção dos prendedores de material, e depois os puxe para a 
direita e para a esquerda respectivamente.

Parte traseira
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➍ Passe a borda principal do material entre os rolos de pressão e os rolos de tração.

Parte dianteira

Rolo de tração

Rolo de pressão

Material

➎ Certifique-se de que a tampa dianteira esteja aberta.

➏ Abaixe a alavanca de carregamento (traseira).
O material está fixo no lugar.
Neste momento, a mensagem "CLOSE FRONT COVER" (fechar a tampa dianteira) aparece na tela, 
mas continua a operação sem fechar a tampa.
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➐ (Vá para frente da impressora). Pressione levemente o material e levante a alavanca 
de carregamento (frontal).
O material será liberado.

➑ Puxe o material sobre a mesa.

2. Prenda o material em sua posição.

➊ Verifique se as duas bordas do material estão acima dos rolos de tração.
Certifique-se de colocar a borda direita do material sobre a extremidade direita do rolo de tração.

Rolo de tração
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➋ Posicione os rolos de pressão direito e esquerdo (marcados com adesivos azuis) sobre 
as duas bordas do material.
Coloque-os a aproximadamente 10 mm (0,39 pol.) de cada borda do material.

Aproximadamente 10 mm (0,39 pol.)

Rolo de pressão direito  
(preso com uma etiqueta azul)

Aproximadamente 10 mm (0,39 pol.)

Rolo de pressão esquerdo  
(preso com uma etiqueta azul)

➌ Coloque os rolos de pressão médios sobre todos os rolos de tração restantes cobertos 
pelo material.
Há padrões de tração, onde houver rolos de tração. Certifique-se de remover o restante dos rolos 
de pressão intermediários.

Padrão de tração

Rolo de tração
(abaixo do material)

" Pág. 35, "Conectando e desconectando os rolos de 
pressão intermediários"

Rolo de pressão 
intermediário
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➍ Regulagem do material.
Alinhe o material com a linha indicada com a seta na figura seguinte.

➎ Abaixe a alavanca de carregamento (frontal).
O material está fixo no lugar.

➏ Alinhe as bordas do material com o centro dos orifícios dos grampos de material (es-
querdo e direito).
Quando estiver executando somente o recorte, não utilize os prendedores de material.
" Pág. 59, "Observações importantes sobre o corte"

➐ Feche a tampa frontal.
Se aparecer a mensagem [PRESS ENTER KEY TO CONTINUE] (pressione a tecla Enter para começar) 
na tela, pressione [ENTER].
Ao fechar a tampa dianteira, as cabeças de impressão se movem e detectam a largura do material. Esta 
operação é chamada de inicialização. Quando a inicialização é finalizada, [SETUP] acende no painel 
de operações e a largura de impressão é exibida na tela. Isso completará a configuração do material.
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Pausa e Cancelamento da Impressão
É possível pausar e cancelar a impressão antes da conclusão.

IMPORTANTE

Não recomendamos retomar a impressão, pois há formação de tiras horizontais no local onde a 
produção foi interrompida.

Procedimento

➊ Pressione [PAUSE] antes da conclusão da impressão.
A operação de impressão é pausada.

➋ Pressione [PAUSE] novamente para retomar a impressão.
Para cancelar a impressão, siga para o próximo procedimento sem pressionar [PAUSE].

➌ Quando a tela mostrada for exibida, pressione [PAUSE] por um segundo ou mais.
TO CANCEL  HOLD
  DOWN PAUSE KEY

A operação de impressão é cancelada.

➍ Interrompa a transmissão de dados do computador.

Corte de material

Procedimento

➊ Retire os prendedores de material esquerdo e direto.

➋ Feche a tampa frontal.

➌ Verifique se [SETUP] está acesa.

➍ Pressione [FUNCTION].

➎ Pressione [ ] várias vezes para exibir a tela mostrada abaixo.
FUNCTION
SHEET CUT
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➏ Pressione [ENTER].
O material é cortado.

Protetor da lâmina

O material está alimentado na parte dianteira.

O material é cortado aqui.

Protetor da lâmina

Porção 
impressa

Você pode configurar as definições no software RIP para realizar o corte automático do material 
após o término da impressão. Para obter mais informações sobre como ajustar as configurações, 
consulte a documentação do software RIP que está utilizando.

Operações de corte

Quando os prendedores de material forem instalados, a tela mostrada abaixo será exibida. Abra 
a tampa frontal, remova os prendedores de material esquerdo e direito e, em seguida, pressione 
[ENTER].

REMOVE
   MEDIA CLAMPS

•	 Certifique-se	de	retirar	os	prendedores	de	material.	Se	você	tentar	realizar	a	operação	de	corte	enquanto	
os prendedores de material estiverem instalados, a máquina irá detectá-los e interromperá a operação.

•	 Mesmo	se	você	habilitar	a	função	de	corte	de	material	automático	no	software	RIP,	se	os	prendedores	
de material estiverem instalados, a máquina irá detectá-los e interromperá a operação.

•	 Ao	realizar	o	corte,	não	use	[ ] para puxar o material de volta. A menos que a extremidade do material 
tenha sido puxada para fora de um local em frente à mesa, o corte não será realizado corretamente.

Preste atenção à composição do material

•	 Para	alguns	tipos	de	material,	o	corte	é	inviável.

•	 Alguns	tipos	de	material	podem	permanecer	na	mesa	após	o	corte.	Se	o	material	permanecer	na	mesa,	
remova-o manualmente.
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Manutenção Diária

Limpeza

AVISO   Nunca use um solvente como gasolina, álcool ou thinner para realizar a 
limpeza.
Fazê-lo pode causar um incêndio.

CUIDADO Antes de tentar limpar, desligue a chave de alimentação secundária e 
espere até que a placa e o secador esfriem (aproximadamente 30 minutos).
Movimentos repentinos do equipamento podem causar lesões, ou componentes 
quentes podem causar queimaduras.

Remova toda a tinta ou sujeira no trajeto do material ou outras áreas como parte do procedimento de limpeza 
diária. Os roletes de pressão, roletes de tração e a mesa estão particularmente propensos ao acúmulo de sujeira. 
Limpe com um pano úmido torcido com detergente neutro diluído em água.

IMPORTANTE

•	 Esta	máquina	é	um	equipamento	de	precisão,	sensível	à	poeira	e	à	sujeira.	Realize	a	limpeza	diariamente.

•	 Nunca	tente	inserir	óleo	ou	lubrificar	a	máquina.

Limpe qualquer acúmulo de tinta 
ou sujeira no trajeto do material.

Rolos de tração
Remova o acúmulo de fragmentos de mate-
rial e outros materiais utilizando uma escova. 
Nunca utilize escovas de metal.

Roletes de pressão
Limpe periodicamente qualquer tipo de sujeira. Falhas 
na limpeza adequada desta parte poderão resultar 
em transferência de resíduos à superfície do material.

Rolete da lâmina separadora
Esta peça tende a acumular poeira 
de papel. Limpe-a periodicamente, 
mantenha a área limpa. Falhas na limpeza 
adequada desta parte poderão resultar 
em transferência de resíduos à superfície 
do material.
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Quando a mensagem "EMPTY DRAIN BOTTLE" é exibida
A mensagem exibida abaixo aparece quando certa quantidade de líquido drenado foi coletado na garrafa.

EMPTY
   DRAIN BOTTLE

Procedimento

➊ Quando a mensagem abaixo aparecer, retire a garrafa, e descarte o líquido para esvaziá-
la.
EMPTY
   DRAIN BOTTLE

CUIDADO Antes de retirar a garrafa de descarte, aguarde a exibição de tela [EMPTY 
DRAIN BOTTLE] (esvazie a garrafa de descarte) Após descartar o fluido 
de descarte, prenda a garrafa de drenagem na máquina imediatamente. 
Deixar de seguir este procedimento pode causar transbordamento e 
derramamento de fluido do tubo, manchando suas mãos ou o piso do local.

➋ Instale rapidamente a garrafa de descarte esvaziada na máquina mais uma vez.

➌ Pressione [ENTER].

➍ Pressione [  ][  ] para selecionar [YES] (Sim).
NOW EMPTY?
[YES]  NO

➎ Pressione [ENTER].
O display irá retornar à tela principal.

Se você selecionar [NO] sem descarregar o fluido de descarte:

Isso também permitirá que você retorne à tela inicial. A mensagem [EMPTY DRAIN BOTTLE] (Garrafa de 
drenagem) irá desaparecer temporariamente. Quando uma determinada quantidade de fluido de descarte 
for coletado na garrafa, a mensagem aparecerá novamente.

CUIDADO Quando a mensagem [EMPTY DRAIN BOTTLE] aparecer na tela, descarte 
o fluido o quanto antes.
Selecionar repetidamente a opção [NO] sem descartar o fluido pode causar o 
transbordamento da garrafa, tingindo as suas mãos ou o piso.
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Descarte de fluido descarregado
A garrafa de descarte coleta o líquido drenado. É possível eliminar o líquido descartado mesmo se a mensagem 
"EMPTY DRAIN BOTTLE" não aparecer na tela. Descarte o líquido descarregado antes que o recipiente fique 
cheio.

Procedimento

➊ Pressione [MENU].

➋ Pressione [ ] várias vezes para exibir a tela mostrada abaixo.
MENU
SUB MENU

➌ Pressione [ ] uma vez e, depois, pressione [ ] várias vezes para exibir a tela mostrada 
abaixo.
SUB MENU
MAINTENANCE

➍ Pressione [ ], e depois [ ] para exibir a tela mostrada abaixo.
MAINTENANCE
DRAIN BOTTLE

➎ Pressione [ENTER].

➏ Quando a tela abaixo for exibida, retire a garrafa de descarte e descarte o fluido drenado.
EMPTY
  DRAIN BOTTLE

CUIDADO Antes de retirar a garrafa de descarte, aguarde a exibição da tela [EMPTY 
DRAIN BOTTLE] (Garrafa de descarte vazia). Após descartar o fluido de 
descarte, prenda a garrafa de drenagem na máquina imediatamente.
Deixar de seguir este procedimento pode causar transbordamento e 
derramamento de fluido da máquina, manchando suas mãos ou o piso do local.

➐ Instale rapidamente a garrafa de descarte esvaziada na máquina mais uma vez.
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➑ Pressione [ENTER].
EMPTY
  DRAIN BOTTLE

➒ Pressione [ENTER].
RESET DRAIN
        COUNTER

➓ Pressione [MENU] para voltar à tela original.

AVISO   Nunca coloque o fluido liberado ou a tinta perto de chamas.
Fazê-lo pode causar um incêndio.

CUIDADO Para armazenar um fluido liberado temporariamente, coloque-o na garrafa 
de descarte inclusa ou em um recipiente lacrado resistente como uma 
lata de metal ou tanque de polietileno e feche firmemente.
Qualquer derramamento ou vazamento de vapor poderá causar um incêndio, 
odor ou mal estar físico.

Descarte o fluido liberado adequadamente, de acordo com as leis vigentes em seu estado.
O fluido liberado é inflamável e contém componentes tóxicos. Não tente incinerar o fluido liberado ou jogá-lo 
no lixo comum. Além disso, não faça o descarte em redes de esgoto, rios ou riachos. Fazê-lo poderá acarretar 
em impacto prejudicial ao ambiente.

Se não for possível verificar a quantidade de fluido liberado na garrafa de descarte

Às vezes, a tinta fica presa na parte interna da garrafa de descarte, dificultando a verificação da quantidade 
de fluido liberado. Nesta situação, limpe a parte interna da garrafa de descarte ao usar um dos seguintes 
procedimentos.

Procedimento A
Raspe o interior da garrafa de descarte usando um dos bastões de limpeza incluídos.
Descarte os bastões de limpeza utilizados. Eles não podem ser utilizados para outra limpeza.
Se este método não for eficiente, realize o procedimento B.

Procedimento B (quando o procedimento A for ineficaz)

➊ Remova da máquina a garrafa de descarte que será limpa.

➋ Prenda outra garrafa de descarte (incluída) na máquina.

➌ Ao descartar o líquido da garrafa removida, deixe aproximadamente 2 a 3 cm (0,8 a 1,2 
polegadas) de fluido liberado no fundo da garrafa.

➍ Feche bem a garrafa de descarte.

➎ Agite levemente a garrafa para umedecer a parte interna dela com o fluido liberado.
Incline a garrafa para fazer com que toda a parte interna fique úmida.
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➏ Posicione a garrafa na posição vertical e deixe-a nesta posição por 1 ou 2 horas.

➐ Se a parte interna da garrafa não estiver suficientemente limpa, repita as etapas ➍ e  ➎ .

➑ Descarte o fluido liberado.

Tempo de cuidado e manutenção das cabeças de impressão
Para manter a condição de impressão estável o tempo todo, deve-se realizar a manutenção das cabeças de 
impressão. Há tarefas de manutenção que devem ser realizadas diariamente e outras que deverão ser feitas 
periodicamente.
Nota:  As cabeças de impressão são componentes que se desgastam. É necessário efetuar a substituição 

periódica, ela é determinada de acordo com a frequência de utilização. Compre-as através de seu 
representante Roland DG Corp. autorizado.

Cuidado e Manutenção Diários

 Testes de impressão e limpeza normal
Recomendamos realizar um teste de impressão e a limpeza normal antes da operação diária.
" Pág. 54 "Etapa 5 : Testes de impressão e limpeza normal"

Quando a limpeza normal não for eficiente

 Limpeza média/vigorosa
Faça uma limpeza média ou rigorosa quando problemas como respingos não forem resolvidos com a 
limpeza normal.
" Pág. 87 "Quando a limpeza normal não for eficiente"

Limpeza Manual Mensal

 Limpeza Manual
Faça uma limpeza manual periódica de acordo com a sua frequência de utilização.
" Pág. 89 "Limpeza manual"

Quando não for possível corrigir os problemas de respingo

 Limpeza superior
Faça uma limpeza superior quando problemas como respingos não forem resolvidos com a limpeza média 
e manual.
" Pág. 97 "Limpeza superior"

Cuidado e manutenção em caso de cores irregulares

 Mistura da tinta pela agitação da bandeja da bolsa
" Pág. 96 "Mistura da tinta pela agitação da bandeja da bolsa"

 Limpeza superior
Realize este procedimento quando as cores impressas estiverem instáveis ou desiguais, por exemplo, 
quando a densidade de cores for inconsistente, mesmo se os mesmos dados forem impressos com as 
mesmas configurações.
" Pág. 97 "Limpeza superior"
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Limpeza média/rigorosa

IMPORTANTE

As limpezas "média" e "vigorosa" consomem mais tinta do que a "limpeza normal", e o uso excessivo 
poderá danificar as próprias cabeças de impressão. Evite utilizá-las mais que o necessário.

Se problemas como respingos de tinta não forem solucionados por uma limpeza normal (Pág. 54 "Etapa 5 : Testes 

de impressão e limpeza normal"), realize a "limpeza média" com mais determinação para remover o entupimento 
das cabeças de impressão. Se isso não resolver o problema, tente uma "limpeza superior."

Procedimento

➊ Executando o teste de impressão.
" Pág. 54 "Etapa 5 : Testes de impressão e limpeza normal"

Quando o teste de impressão for finalizado, aparecerá a tela abaixo. Remova o material neste 
momento.

CLEANING
TEST PRINT

➋ Pressione [FUNCTION].

➌ Pressione [ ] uma vez e, depois, pressione [ ] várias vezes para exibir a tela mostrada 
abaixo.
Quando “Medium” não for eficiente, selecione “Powerful”.

CLEANING
MEDIUM CL.

 CLEANING
POWERFUL CL.

➍ Pressione [ ] para exibir a tela mostrada abaixo.
MEDIUM CL.
   AB

 POWERFULL CL.
   AB

➎ Verifique o grupo com respingos ao visualizar os resultados do teste de impressão.

Se os resultados do teste de impressão 
forem difíceis de interpretar
Examine os resultados a partir de diferentes 
ângulos em um local bem iluminado. Aproveite a 
luz refletida para possibilitar a verificação visual.

Ponto de respingo Agrupamento A Agrupamento B

Quando a limpeza normal não for eficiente
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➏ Selecione o grupo de cabeças de impressão para limpar.
➀ Pressione [ ] ou [ ] para selecionar o grupo de cabeças de impressão que não deve 

ser limpo.
MEDIUM CL.
   AB

 POWERFULL CL.
   AB

➁ Pressione [ ] ou [ ] para sair da exibição de grupo.
MEDIUM CL.
   A

 POWERFLL CL.
   A

➂ Repita as etapas ➀ e ➁ para exibir somente o grupo de cabeças de impressão que 
necessitam de uma limpeza.

Somente os grupos exibidos serão limpos. Se A e B forem exibidos, os dois serão limpos.

➐ Pressione [ENTER].
A tela exibida na figura abaixo aparece e a limpeza é iniciada. O tempo restante (aproximado) para 
o procedimento é exibido na tela. (A tela exibida abaixo é um exemplo. "01:45" = "1 minute and  
45 seconds") (1 minuto e 45 segundos)

CLEANING...
>>         01:45

Quando terminar, a tela mostrada abaixo aparecerá novamente.

MEDIUM CL.
   AB

 POWERFULL CL.
   AB

➑ Pressione [FUNCTION] para voltar à tela original.

➒ Realize novamente um teste de impressão para garantir que o problema dos respingos 
tenha sido corrigido.
" Pág. 54 "Etapa 5 : Testes de impressão e limpeza normal"

Quando a limpeza rigorosa é ineficaz.

Se persistirem problemas tais como respingos, mesmo após realizar a limpeza rigorosa várias vezes, realize 
a "limpeza manual." Tal procedimento pode ser eficaz quando realizado periodicamente, de acordo com a 
frequência da utilização.
" Pág. 89 "Limpeza manual"
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Faça a limpeza manual uma ou mais vezes ao mês

Para manter a condição de impressão estável o tempo todo, realize a limpeza manual uma ou mais vezes ao 
mês. A limpeza manual leva aproximadamente 10 minutos.

A limpeza manual é recomendada quando surgirem os sintomas a seguir

Recomenda-se efetuar a limpeza manual quando surgirem um dos sintomas abaixo e estes não puderem ser 
solucionados pelas funções de limpeza automática, bem como a limpeza normal.
Substituir o limpador também é um meio efetivo de melhorar os sintomas.
" Pág. 101 "Substituição dos limpadores"

Ausência de pontos/desvio Respingo de tinta Sujeira resistente

Poeira ou outros materiais 
e s t ra n h o s  a d e re m  à s 
cabeças de impressão e 
impedem a descarga de 
tinta correta.

A tinta fica acumulada em 
áreas sujas ao redor das 
cabeças de impressão e 
respinga sobre o material.

A sujeira fica acumulada na 
área ao redor das cabeças 
de impressão e toca o 
material.

•	 Se	você	usar	os	cotonetes	de	limpeza	e	líquido	de	limpeza	utilizados	para	a	limpeza	manual,	consulte	o	
seu revendedor Roland DG Corp. autorizado.

•	 As	cabeças	de	impressão	são	componentes	que	se	desgastam.	É	necessário	efetuar	a	substituição	periódica,	
ela é determinada de acordo com a frequência de utilização. Contate seu representante autorizado Roland 
DG Corp.

Avisos importantes sobre este procedimento

•	 Antes	de	realizar	esta	operação,	remova	qualquer	material.	
•	 Para	evitar	o	ressecamento	das	cabeças	de	impressão,	conclua	este	procedimento	em	30	minutos	ou	

menos. Um bipe de aviso soará após o período de 30 minutos.
•	 Nunca	use	quaisquer	instrumentos	para	limpeza	que	não	sejam	os	cotonetes	incluídos	no	kit.	Chumaços	

de algodão ou outros itens que produzam fiapos podem danificar as cabeças de impressão. Se os 
cotonetes de limpeza acabarem, adquira um novo kit com seu revendedor autorizado Roland DG Corp.

•	 Utilize	um	cotonete	para	cada	seção	de	limpeza	e,	em	seguida,	descarte-o	após	o	uso.	A	reutilização	
de cotonetes de limpeza afetará os resultados de impressão de maneira adversa. 

•	 Não	coloque	os	cotonetes	já	utilizados	para	limpeza	no	fluido	de	limpeza.	Fazer	isso	poderá	estragar	
a solução de limpeza.

•	 Nunca	esfregue	a	superfície	da	cabeça	de	impressão	(superfície	do	injetor).
•	 Passe	as	esponjas	muito	gentilmente,	aplicando	a	menor	pressão	possível.	Nunca	esfregue,	arranhe	ou	

amasse as mesmas.

Limpeza Mensal
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Se for emitido um aviso sonoro durante a limpeza

Um bipe de aviso soará 30 minutos depois do início da operação. Interrompa temporariamente o 
trabalho e, em seguida, feche as tampas esquerda, direita e frontal. Pressione [ENTER] para finalizar 
o modo de limpeza manual. Em seguida, reinicie o procedimento desde o início.

CUIDADO Siga atentamente as instruções ao realizar as operações e nunca toque 
em qualquer área não especificada no manual de instruções.
Movimentos bruscos do equipamento podem causar lesões.

Itens necessários

Cotonete de limpeza Líquido de limpeza

1. Prepare para a limpeza manual.

➊ Remova qualquer material.

➋ Pressione [FUNCTION].

➌ Pressione [ ] uma vez e, depois, pressione [ ] várias vezes para exibir a tela mostrada 
abaixo.
CLEANING
MANUAL CL.

➍ Pressione [ENTER].

➎ Quando a tela abaixo for exibida, abra a tampa esquerda.
OPEN COVER L
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➏ Quando a tela abaixo for exibida, remova o trilho de corte.
REMOVE CUT
          RAIL

➐ Pressione [ENTER].

➑ Quando a tela abaixo for exibida, feche a tampa esquerda.
CLOSE COVER L Click!

➒ Quando a tela abaixo for exibida, abra a tampa esquerda.
OPEN COVER L
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➓ Quando a tela abaixo for exibida, abra a tampa direita.
OPEN COVER R

A preparação está completa assim que esta tela for exibida.

FINISHED?

2. Limpe o limpador e a área em volta das cabeças de impressão.

➊ Toque no local mostrado na figura para drenar qualquer eletricidade estática.

➋ Umedeça o cotonete de limpeza com a solução de limpeza.

IMPORTANTE

Realize a limpeza utilizando um dos cotonetes de limpeza incluídos.
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➌ Limpe os locais mostrados na figura a seguir.
Tenha cuidado especialmente para evitar qualquer poeira fibrosa (fios).

Área a ser limpa

Durante este trabalho, tome cuidado para 
não tocar a superfície da cabeça de impres-
são (superfície do injetor) diretamente com 
o cotonete de limpeza.
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3. Finalize o modo de limpeza manual.

➊ Quando a limpeza for concluída, pressione [ENTER].

➋ Quando a tela abaixo for exibida, feche a tampa direita.
CLOSE COVER R Click!

➌ Quando a tela abaixo for exibida, feche a tampa esquerda.
CLOSE COVER L Click!

➍ Quando a tela abaixo for exibida, abra a tampa esquerda.
OPEN COVER L

➎ Quando a tela abaixo for exibida, prenda o trilho de corte.
REPLACE CUT
          RAIL
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➏ Pressione [ENTER].

➐ Quando a tela abaixo for exibida, feche a tampa esquerda.
CLOSE COVER L

A tela mostrada abaixo é exibida, e então a limpeza é iniciada. O tempo restante (aproximado) para 
o procedimento é exibido na tela. (A tela exibida abaixo é um exemplo. "01:45" = "1 minute and 45 
seconds") (1 minuto e 45 segundos)

CLEANING...
>>         01:45

Quando terminar a limpeza, a tela mostrada abaixo aparecerá novamente.

CLEANING
MANUAL CL.

➑ Pressione [FUNCTION] para voltar à tela original.

4. Realize um teste de impressão para verificar os resultados.

Se necessário, faça a limpeza normal várias vezes.
" Pág. 54 "Etapa 5 : Testes de impressão e limpeza normal"
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Mistura da tinta pela agitação da bandeja da bolsa
Se os componentes da tinta condensarem, as cores poderão ficar desiguais (irregularidade nas cores impressas). 
Se as cores estiverem irregulares, remova as bandejas da bolsa e agite-as delicadamente.

IMPORTANTE

•	 Não remova as bags de tinta. Agite toda a bandeja da bag. Remover as bags de tinta pode causar 
vazamento de tinta.

•	 Antes de agitar uma bag de tinta, limpe a tinta que fica ao redor do bocal da bag. Se você não limpar 
a tinta, ela poderá respingar quando você agitar a bandeja da bag.

•	 Quando terminar de mexer a tinta, coloque novamente a bandeja da bag imediatamente. Se tiver tempo 
para colocar novamente a bandeja de tinta, elas serão afetadas de modo adverso.

Se as cores ainda estiverem desiguais
Se os problemas de desigualdade nas cores não forem resolvidos, mesmo após agitar as bandejas de bags, 
realize uma limpeza superior.

 " Pág. 97 "Limpeza superior"
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Quando os respingos/cores desiguais não estiverem fixados

Limpeza superior
Nos casos abaixo, faça a "limpeza superior."

•	 Se	problemas	de	emissão	de	tinta,	como	por	exemplo,	respingos	não	forem	corrigidos	após	a	limpeza	
usando a função de limpeza (Normal, Média, rigorosa) ou limpeza manual.

•	 Se	os	problemas	de	desigualdade	nas	cores	não	forem	resolvidos,	mesmo	após	agitar	a	tinta	nas	bags	
de tinta.

IMPORTANTE

Uma grande quantidade de tinta será descarregada durante a limpeza superior. Realize essa operação 
apenas quando o problema de respingos não puder ser solucionado, mesmo depois de executar 
uma limpeza usando outras funções (normal, média ou rigorosa) ou uma limpeza manual.
" Pág. 82 "Manutenção Diária", Pág. 87 "Quando a limpeza normal não for eficiente", Pág. 89 "Limpeza Mensal"

Procedimento

➊ Executando o teste de impressão.
" Pág. 54 "Etapa 5 : Testes de impressão e limpeza normal"

Quando o teste de impressão for finalizado, aparecerá a tela abaixo. Remova o material neste 
momento.

CLEANING
TEST PRINT

➋ Pressione [MENU].

➌ Pressione [ ] várias vezes para exibir a tela mostrada abaixo.
MENU
SUB MENU

➍ Pressione [ ] uma vez e, depois, pressione [ ] várias vezes para exibir a tela mostrada 
abaixo.
SUB MENU
INK CONTROL

➎ Ao utilizar sete cores (CMYKLcLmLk): Pressione [ ], e depois [ ] para exibir a tela 
mostrada abaixo.
Ao usar quatro cores (CMYK): Pressione [ ] para exibir a tela mostrada abaixo.
INK CONTORL
SUPER CL.

➏ Pressione [ ].
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➐ Verifique o grupo com respingos ao visualizar os resultados do teste de impressão.

Ponto de respingo Agrupamento A Agrupamento B

Se os resultados do teste de impressão forem 
difíceis de interpretar
Examine os resultados a partir de diferentes ângulos 
em um local bem iluminado. Aproveite a luz refletida 
para possibilitar a verificação visual.

➑ Selecione o grupo de cabeças de impressão para limpar.
➀ Pressione [ ] ou [ ] para selecionar o grupo de cabeças de impressão que não deve 

ser limpo.
SUPER CL.
   AB

➁ Pressione [ ] ou [ ] para sair da exibição de grupo.
SUPER CL.
   A

➂ Repita as etapas ➀ e ➁ para exibir somente o grupo de cabeças de impressão que 
necessitam de uma limpeza.

Somente os grupos exibidos serão limpos. Se A e B forem exibidos, os dois serão limpos.

➒ Pressione [ENTER].

➓ Quando a tela abaixo for exibida, retire a garrafa de descarte e descarte o fluido drenado.
EMPTY
  DRAIN BOTTLE

CUIDADO Antes de retirar a garrafa de descarte, aguarde a exibição da tela [EMPTY 
DRAIN BOTTLE] (Garrafa de descarte vazia). Após descartar o fluido de 
descarte, prenda a garrafa de drenagem na máquina imediatamente.
Deixar de seguir este procedimento pode causar transbordamento e 
derramamento de fluido da máquina, manchando suas mãos ou o piso do local.
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⓫ Instale rapidamente a garrafa de descarte esvaziada na máquina mais uma vez.

⓬ Pressione [ENTER].
EMPTY
  DRAIN BOTTLE

AVISO    Nunca coloque o fluido liberado ou a tinta perto de chamas.
Fazê-lo pode causar um incêndio.

CUIDADO Para armazenar um fluido liberado temporariamente, coloque-o na garrafa 
de descarte inclusa ou em um recipiente lacrado resistente como uma 
lata de metal ou tanque de polietileno e feche firmemente.
Qualquer derramamento ou vazamento de vapor poderá causar um incêndio, 
odor ou mal estar físico.

Descarte o fluido liberado adequadamente, de acordo com as leis vigentes em seu estado.
O fluido liberado é inflamável e contém componentes tóxicos. Não tente incinerar o fluido liberado ou jogá-lo 
no lixo comum. Além disso, não faça o descarte em redes de esgoto, rios ou riachos. Fazê-lo poderá acarretar 
em impacto prejudicial ao ambiente.

A tela exibida na figura abaixo aparece e a limpeza é iniciada. O tempo restante (aproximado) para 
o procedimento é exibido na tela. (A tela exibida abaixo é um exemplo. "01:45" = "1 minute and 45 
seconds") (1 minuto e 45 segundos)

CLEANING...
>>         01:45

Quando terminar, a tela mostrada abaixo aparecerá novamente.

SUPER CL.
   AB

⓭ Pressione [MENU] para voltar à tela original.

⓮ Realize novamente um teste de impressão para garantir que o problema dos respingos 
tenha sido corrigido.
" Pág. 54 "Etapa 5 : Testes de impressão e limpeza normal"
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Limpeza da superfície das cabeças de impressão como uma medida de emergência

Quando o respingo e/ou deflexão do ponto não melhorar mesmo se a limpeza for executada várias vezes, 
é possível limpar a superfície das cabeças de impressão como uma medida de emergência. A superfície da 
cabeça de impressão (superfície do injetor) é um mecanismo muito delicado, portanto o trabalho deverá ser 
feito cuidadosamente e cautelosamente.
Note que essa operação é uma medida de emergência. Dependendo dos sintomas, ele poderá danificar áreas 
normais e fazer com que os sintomas piorem. Se tiver alguma dúvida, contate um representante autorizado 
da Roland DG Corp.

Procedimento

➊ Aplique uma quantidade generosa de líquido de limpeza usando um cotonete de limpeza.

➋ Toque suavemente o cotonete de limpeza na superfície da cabeça de impressão 
(superfície do injetor).
Suavemente pressione o cotonete de limpeza contra a cabeça de impressão, de forma que o líquido 
de limpeza penetre na superfície da cabeça de impressão (superfície do injetor). Nunca esfregue ou 
pressione o cotonete com força sob a superfície da cabeça de impressão.
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Substituição de Peças Consumíveis

Substituição dos limpadores
O limpador é um componente utilizado na limpeza das cabeças de impressão. Quando a tela abaixo é exibida, 
for hora de trocar o limpador.
Para obter informações detalhadas sobre a aquisição de limpadores, entre em contato com seu revendedor 
autorizado da Roland DG Corp.

TIME FOR
  WIPER REPLACE

CUIDADO Siga atentamente as instruções ao realizar as operações e nunca toque 
em qualquer área não especificada no manual de instruções.
Movimentos bruscos do equipamento podem causar lesões.

Itens necessários

Limpador Pinças

1. Acesse o menu de substituição do limpador.

➊ Pressione [ENTER] quando a tela a seguir for exibida.
TIME FOR
  WIPER REPLACE

➋ Remova qualquer material.

➌ Pressione [MENU].

➍ Pressione [ ] várias vezes para exibir a tela mostrada abaixo.
MENU
SUB MENU

➎ Pressione [ ] uma vez e, depois, pressione [ ] várias vezes para exibir a tela mostrada 
abaixo.
SUB MENU
MAINTENANCE

➏ Pressione [ ] para exibir a tela mostrada abaixo.
MAINTENANCE
REPLACE WIPER



Substituição de Peças Consumíveis

3

M
anutenção

102

➐ Pressione [ENTER].
O carro de corte se move para o local onde a substituição do limpador é possível e a tela mostrada 
abaixo aparece.

OPEN COVER R

2. Substituição do limpador.

➊ Abra a tampa direita.

A preparação está completa assim que esta tela for exibida.

FINISHED?

➋ Toque no local mostrado na figura para drenar qualquer eletricidade estática.
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➌ Substituição do limpador.

Removendo o limpador antigo

Colocando o novo limpador

Pinças
(peça inclusa)

Puxe para cima e para fora

Retire o gancho
Unir as pinças ao orifício do limpador 
facilita a remoção.

Gancho

Coloque a extremidade inclinada na 
traseira.
Se o limpador for colocado inversamente, 
a limpeza apropriada não será possível.

Conecte o gancho.
Certifique-se de colocar o gancho. 
Caso contrário, ocorrem respingos ou 
outro problema.

➍ Pressione [ENTER].
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➎ Quando a tela abaixo for exibida, feche a tampa direita.
CLOSE COVER R

Quando a tela abaixo é exibida novamente, a substituição do limpador está finalizada.

MAINTENANCE
REPLACE WIPER

➏ Pressione [MENU] para voltar à tela original.

➐ Realize a limpeza normal.
" Pág. 54 "Etapa 5 : Testes de impressão e limpeza normal"

Limpeza da bandeja do limpador e substituição das almofadas
O líquido descarregado é coletado na bandeja do limpador. Quando aparecer a seguinte mensagem, é hora 
de limpar a bandeja do limpador. Limpe a bandeja do limpador e, depois, substitua as almofadas.

TIME FOR
  TRAY CLEANING

CUIDADO Siga atentamente as instruções ao realizar as operações e nunca toque 
em qualquer área não especificada no manual de instruções.
Movimentos bruscos do equipamento podem causar lesões.

Itens necessários

Bandejas (3) Pinças

1. Acesse o menu de limpeza da bandeja do limpador.

➊ Pressione [ENTER].
TIME FOR
  TRAY CLEANING

➋ Pressione [MENU].

➌ Pressione [ ] várias vezes para exibir a tela mostrada abaixo.
MENU
SUB MENU
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➍ Pressione [ ] uma vez e, depois, pressione [ ] várias vezes para exibir a tela mostrada 
abaixo.
SUB MENU
MAINTENANCE

➎ Pressione [ ] uma vez e, depois, pressione [ ] várias vezes para exibir a tela mostrada 
abaixo.
MAINTENANCE
TRAY CLEANING

➏ Pressione [ENTER].

2. Descarte o fluido liberado.

➊ Quando a mensagem abaixo aparecer, retire a garrafa, e descarte o líquido para esvaziá-
la.
EMPTY
   DRAIN BOTTLE

CUIDADO Antes de retirar a garrafa de descarte, aguarde a exibição da tela "EMPTY 
DRAIN BOTTLE” (esvazie a garrafa de descarte)." Após descartar o fluido 
de descarte, prenda a garrafa de drenagem na máquina imediatamente. 
Deixar de seguir este procedimento pode causar transbordamento e 
derramamento de fluido do tubo, manchando suas mãos ou o piso do local.

AVISO     Nunca coloque o fluido liberado ou a tinta perto de chamas.
Fazê-lo pode causar um incêndio.

CUIDADO Para armazenar um fluido liberado temporariamente, coloque-o na garrafa 
de descarte inclusa ou em um recipiente lacrado resistente como uma 
lata de metal ou tanque de polietileno e feche firmemente.
Qualquer derramamento ou vazamento de vapor poderá causar um incêndio, 
odor ou mal estar físico.

Descarte o fluido liberado adequadamente, de acordo com as leis vigentes em seu estado.
O fluido liberado é inflamável e contém componentes tóxicos. Não tente incinerar o fluido liberado ou jogá-lo 
no lixo comum. Além disso, não faça o descarte em redes de esgoto, rios ou riachos. Fazê-lo poderá acarretar 
em impacto prejudicial ao ambiente.

➋ Instale rapidamente a garrafa de descarte esvaziada na máquina mais uma vez.

➌ Pressione [ENTER].
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3. Limpe a bandeja do limpador e, depois, substitua a almofada.

➊ Quando a tela abaixo for exibida, abra a tampa direita.
OPEN COVER R

➋ Quando a tela abaixo for exibida, abra a válvula de escoamento.
OPEN 
    WASTE VALVE

Válvula de escoamento

➌ Quando a tela abaixo for exibida, feche a tampa direita.
CLOSE COVER R

➍ Quando a tela abaixo for exibida, abra a tampa direita.
OPEN COVER R

➎ Quando a tela abaixo for exibida, feche a válvula de escoamento.
CLOSE
    WASTE VALVE

Válvula de escoamento
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➏ Quando a tela abaixo for exibida, substitua a almofada da bandeja.
Há três almofadas para bandeja. Substitua todas as três almofadas para bandeja.

IMPORTANTE

Coloque a almofada da bandeja com uma orientação que corresponda à forma da bandeja do 
limpador. Se colocar a almofada da bandeja com a orientação incorreta, não será possível limpar 
corretamente o limpador.

FINISHED?

Almofada da 
bandeja

➐ Pressione [ENTER].

➑ Quando a tela abaixo for exibida, feche a tampa direita.
CLOSE COVER R

Aparece a tela abaixo e, em seguida, a máquina é preenchida com o líquido de limpeza TR. O tempo 
restante (aproximado) para o procedimento é exibido na tela. (A tela exibida abaixo é um exemplo. 
"01:40" = "1 minute and 40 seconds") (1 minuto e 40 segundos)

FILLING LIQUID
>>>>>      01:40

CLEANING...
>>         01:45

Se o líquido de limpeza de TR vazar ao encher, aparece a tela abaixo. Substitua a bolsa do líquido 
de limpeza. Ao substituir a bolsa do líquido de limpeza TR, a tela volta ao original.
" Pág. 71 "Substituição da bolsa do líquido de limpeza TR"

CHANGE CL-LIQUID
      FOR WIPER * “CL-LIQUID FOR WIPER” representa o líquido de limpeza TR.

Quando a tela abaixo for exibida novamente, a limpeza da bandeja do limpador está finalizada.

MAINTENANCE
TRAY CLEANING

➒ Pressione [MENU] para voltar à tela original.
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Substituição da Lâmina
Se a lâmina perder o corte, ou a borda estiver lascada, ou se a qualidade da lâmina diminuir, substitua por 
uma nova.

CUIDADO Siga atentamente as instruções ao realizar as operações a seguir e nunca 
toque qualquer área não-especificada no manual de instruções.
Movimentos bruscos do equipamento podem causar lesões.

CAUTION Nunca toque a extremidade da faca.
Fazer isso poderá resultar em lesões.

Itens necessários

Lâmina para substituição

1. Entre no menu "SUBSTITUIR FACA".

➊ Remova qualquer material.

➋ Pressione [MENU].

➌ Pressione [ ] várias vezes para exibir a tela mostrada abaixo.
MENU
SUB MENU

➍ Pressione [ ] uma vez e, depois, pressione [ ] várias vezes para exibir a tela mostrada 
abaixo.
SUB MENU
MAINTENANCE

➎ Pressione [ ] uma vez e, depois, pressione [ ] várias vezes para exibir a tela mostrada 
abaixo.
MAINTENANCE
REPLACE KNIFE

➏ Pressione [ENTER].
O carro de corte se move para uma posição onde é possível fazer a substituição da lâmina.
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➐ Quando a tela abaixo for exibida, abra a tampa dianteira.
OPEN FRONT
          COVER

A preparação está completa assim que esta tela for exibida.

FINISHED?

2. Substitua a lâmina.

➊ Remova o suporte da lâmina.

➊ Substitua a lâmina.
➀ Pressione o pino para empurrar a lâmina velha para fora.
➁ Insira uma lâmina nova.

Pino

Lâmina antiga Nova lâmina
Ponta
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➌ Instale a ferramenta de corte no carro de corte.

OK Não OK

➍ Aperte o parafuso.
Puxe o suporte da lâmina para cima para se certificar que ele não fique frouxo.

3. Saia do menu "REPLACE KNIFE" (substituir a lâmina).

➊ Feche a tampa frontal.

➋ Pressione [ENTER].
Quando a tela abaixo for exibida novamente, a substituição da lâmina está finalizada.

MAINTENANCE
REPLACE KNIFE

➌ Pressione [MENU] para voltar à tela original.

4. Ajuste das condições e quantidade de corte.

" Pág. 137 "Ajuste Fino das Condições de Corte", Pág. 139 "Ajustando a quantidade de corte de forma precisa"
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Substituição da lâmina de separação
Se a lâmina de separação perder o corte, substitua-a pela lâmina de reposição inclusa.

CUIDADO Siga atentamente as instruções ao realizar as operações e nunca toque 
em qualquer área não especificada no manual de instruções.
Movimentos bruscos do equipamento podem causar lesões.

CUIDADO Nunca toquea ponta da faca.
Fazer isso poderá resultar em lesões.

Item necessário

Lâmina de substituição 
para a lâmina separadora

1. Entre no menu "SUBSTITUIR FACA".

➊ Remova qualquer material.

➋ Pressione [MENU].

➌ Pressione [ ] várias vezes para exibir a tela mostrada abaixo.
MENU
SUB MENU

➍ Pressione [ ] uma vez e, depois, pressione [ ] várias vezes para exibir a tela mostrada 
abaixo.
SUB MENU
MAINTENANCE

➎ Pressione [ ] uma vez e, depois, pressione [ ] várias vezes para exibir a tela mostrada 
abaixo.
MAINTENANCE
REPLACE KNIFE

➏ Pressione [ENTER].
O carro de corte se move para uma posição onde é possível fazer a substituição da lâmina.
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➐ Quando a tela abaixo for exibida, abra a tampa dianteira.
OPEN FRONT
          COVER

A preparação está completa assim que esta tela for exibida.

FINISHED?

2.  Substitua a lâmina de separação.

➊ Remova a lâmina de separação.
➀ Solte o parafuso até que ela saia do local.
➁ Pegue a porção do parafuso e, em seguida, lentamente, puxe-a em direção à seta.
Quando o fizer, não o puxe de volta em sua direção.

➋ Instale uma nova lâmina.
A lâmina é então presa ao local por meio do ímã.

Ímã

Posicionamento 
de encaixe

➌ Lentamente insira-a no encaixe.
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➍ Aperte o parafuso.
Tome cuidado para que a lâmina não escorregue de sua posição neste momento.

3. Saia do menu de substituição de lâminas.

➊ Feche a tampa frontal.

➋ Pressione [ENTER].
Quando a tela abaixo for exibida novamente, a substituição da lâmina está finalizada.

MAINTENANCE
REPLACE KNIFE

➌ Pressione [MENU] para voltar à tela original.
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Continue a realizar a manutenção
Ligue e desligue o botão de energia uma vez por mês
Ligue a alimentação secundária uma vez por mês. Quando você liga o equipamento, este automaticamente 
realiza operações como, por exemplo, a prevenção do ressecamento das cabeças de impressão. Deixar 
o equipamento completamente desativado por um período prolongado poderá danificar as cabeças de 
impressão, então ligue o equipamento para que ele realize essas operações automáticas.

 " Pág. 24 "Operações de alimentação"

Mantenha níveis de temperatura e umidade relativa constantes
Mesmo quando o equipamento está inoperante, mantenha-o em uma temperatura de 5 a 40°C (41 a 104°F) e 
em uma umidade relativa de 20 a 80% (sem condensação). Temperaturas muito altas podem danificar a tinta 
e provocar mau funcionamento. Temperaturas muito baixas podem causar congelamento de tinta e danos 
às cabeças de impressão.

Descarte de fluido descarregado
Se você sabe que não usará a máquina por um longo período, esvazie a garrafa de descarte.
Quando a energia principal está ligada, periodicamente a máquina faz a manutenção automática em que o 
líquido é descartado.

•	 Aproximadamente 80 dias depois, a garrafa de descarte é esvaziada

•	 Aproximadamente 2 semanas depois, será exibida a mensagem "EMPTY DRAIN BOTTLE"
A garrafa de descarte é preenchida quando os períodos acima expiraram. Deixar a garrafa de descarte como 
está irá levar ao transbordamento do líquido descartado.

 " Pág. 83 "Quando a mensagem "EMPTY DRAIN BOTTLE" é exibida"

Quando em Desuso por Período Prolongado
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Salvar as configurações atuais (predefinir)

Procedimento

➊ Pressione [MENU].

➋ Pressione [ ] para exibir a tela mostrada abaixo.
MENU
PRESET

➌ Pressione [ ], e depois [ ] para exibir a tela mostrada abaixo.
PRESET
SAVE

➍ Pressione [ ] para exibir a tela mostrada abaixo.
SAVE
NAME1

➎ Decida o número de predefinição.
➀ Pressione [ ] ou [ ] para selecionar uma opção de "NAME1" ao "NAME8."
➁ Pressione [ENTER] para confirmar os dados.
As configurações atuais do menu são salvas e, em seguida, a tela abaixo aparece.

SET NAME
S

➏ Ajuste o nome predefinido.
➀ Pressione [ ] ou [ ] para selecionar um caractere.
➁ Quando você tiver selecionado o caractere desejado, pressione [ ].
Os caracteres que você pode inserir vão de "A" a "Z", "0" a "9", e o caractere "-".

➂ Pressione [ ] ou [ ] para selecionar o próximo caractere.
Selecione os caracteres abaixo do mesmo modo. Você pode inserir até 15 caracteres, incluindo os 
espaços.

SET NAME
SAMPLE

➃ Quando tiver terminado, pressione [ENTER] para confirmar a inserção.

➐ Pressione [MENU] para voltar à tela original.

Uso de Predefinições
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Descrição

Utilizar o menu [PRESET] (pré-ajuste) permite que você mude facilmente entre uma variedade de configurações 
visando otimizá-las para o seu material. Até oito tipos de predefinições podem ser salvas. Você pode atribuir 
um nome a cada uma. Utilizar nomes dos materiais pode auxiliar no reconhecimento e esclarecimento da 
informação. Fazer mudanças para cada item do menu toda vez que trocar o material pode ser trabalhoso.  
É por isso que pode ser útil salvar as configurações dos itens do menu otimizadas para um tipo de material 
frequentemente utilizado como pré-configuração. Na próxima vez em que utilizar o material, você pode alterar 
as configurações dos itens do menu para otimização dos valores para o material ou simplesmente carregar a 
pré-configuração já salva. Os itens do menu que podem ser salvos na pré-configuração estão listados abaixo.

Item de Menu Página de referencia

[PRINT] (aquecedor de impressão),  
[DRYER] (Secador)

Pág. 120 "Configuração da temperatura para o sistema de 
aquecimento de material"

[PREHEATING] (Pré-aquecimento) Pág. 121 "Ajuste da temperatura durante o pré-aquecimento"

[FEED FOR DRY] (Alimentar para secar) Pág. 122 "Secando a extremidade traseira da área de 
impressão no aquecedor"

[DRYING TIME] (Tempo de secagem) Pág. 123 "Configuração do tempo de secagem após a 
impressão"

[ADJUST BI-DIR SIMPLE SETTING]  
(Ajustar configuração simples bidirecional)

Pág. 126 "Corrigindo o Desalinhamento em Impressão 
Bidirecional"

[ADJUST BI-DIR DETAIL SETTING]  
(Ajustar Configuração Avançada Bidirecional)

Pág. 127 "Correção de desalinhamento em impressão 
bidirecional com maior precisão"

[CALIBRATION] (Calibração) Pág. 128 "Como aliviar as faixas horizontais (função de 
correção de alimentação)"

[EDGE DETECTION] (Detecção de 
extremidade)

Pág. 131 "Utilizando material transparente"

[SCAN INTERVAL] (Intervalo de escaneamento) Pág. 132 "Utilização de material de difícil secagem"

[VACUUM POWER] (Poder de sucção) Pág. 133 "Utilização de material que dobra facilmente / não 
se move uniformemente"

[FULL WIDTH S] (Largura Total) Pág. 134 "Acelerando impressão para material reduzido"

[MEDIA RELEASE] (Liberação de material) Pág. 136 "Utilização de material de difícil tracionamento"

[FORCE] (Força), [SPEED] (Velocidade), 
[OFFSET] (Compensação), [UP-SPEED] 
(Velocidade)

Pág. 137 "Ajuste Fino das Condições de Corte"

[CALIBRATION] (Calibragem)  
(no [CUTTING MENU] (Menu de Corte))

Pág. 140 "Executando a correção de distância durante o corte"

[PRINT-CUT ADJ.]  
(IMPRESSÃO - AJUSTE DE CORTE)

Pág. 141 "Corrigindo o desalinhamento da impressão e 
posições de corte"

[CROP-CUT ADJ.] 
 (CORTE - AJUSTE DE CORTE)

Pág. 150 "Correção do desalinhamento para impressão e corte 
ao utilizar marcas de corte"
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Carregando uma pré-configuração salva

Procedimento

➊ Pressione [MENU].

➋ Pressione [ ] para exibir a tela mostrada abaixo.
MENU
PRESET

➌ Pressione [ ] duas vezes para exibir a tela mostrada abaixo.
LOAD
NAME1

➍ Selecione a predefinição que deseja carregar.
➀ Pressione [ ] ou [ ] para selecionar o nome de uma pré-configuração que deseja 

carregar.
➁ Pressione [ENTER] para confirmar os dados.

➎ Pressione [MENU] para voltar à tela original.

Descrição

Carrega uma predefinição salva entre os oito tipos de predefinições. Se carregar uma pré-configuração 
enquanto [SETUP] estiver aceso, [SETUP] começará a piscar. Depois disso, quando a operação de configuração 
estiver completa, [SETUP] volta a permanecer aceso.
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O que é o sistema de aquecimento de material?
Este equipamento é equipado com um sistema de aquecimento que aquece o material. Este sistema é 
utilizado principalmente para melhorar a adesão da tinta e sua secagem. Você pode ajustar as configurações 
de temperatura para ajustá-la ao tipo de material e à velocidade de impressão.

Secador
É usado para acelerar 
a secagem da tinta.

Aquecedor de impressão
Este aquecedor é usado, 
principalmente, para melhorar 
a aderência da tinta.

Nota:  Ao utilizar um secador opcional, é possível aumentar ainda mais a velocidade de secagem da tinta. 
Para os modelos de secador recomendados, entre em contato com o seu representante Roland DG 
Corp. autorizado.

" Pág. 124 "Utilizando um secador opcional"

AVISO   Cuidado: Altas temperaturas
A mesa e o secador ficam quentes. Tome cuidado para evitar incêndio ou 
queimaduras.

AVISO   Quando a impressão não estiver sendo realizada, remova o material 
carregado ou desligue a energia.
Aplicação contínua de calor em um único local poderá causar a liberação de 
gases tóxicos dos papéis ou apresentar um risco de fogo.

AVISO   Nunca utilize um material que não seja resistente ao calor.
Fazer isto pode causar incêndio ou liberação de gases tóxicos ou pode 
degradar o material.

AVISO   Nunca use a mesa ou o aquecedor para qualquer propósito para o qual 
eles não foram planejados, como o de secar roupa.
Fazê-lo pode causar superaquecimento, resultando em incêndio ou acidente.

Utilize o equipamento em um ambiente onde a temperatura seja de 20 a 32ºC (68 a 90ºF).

Se o equipamento estiver sendo usado à uma temperatura ambiente menor que 20ºC (68ºF), dependendo 
do tipo ou dimensão do material, podem ocorrer enrugamentos ou desigualdades na temperatura. Se isto 
acontecer, tente abaixar a temperatura do sistema de aquecimento do material para aproximadamente 2°C 
(36°F). Para obter resultados estáveis de impressão, a máquina deverá ser utilizada em um local com uma 
temperatura ambiente entre 20 e 32 °C (68 e 90 °F). 

Configurações do sistema de aquecimento do material
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Configuração da temperatura para o sistema de aquecimento de material

Procedimento

➊ Pressione [FUNCTION].

➋ Pressione [ ] várias vezes para exibir a tela mostrada abaixo.
FUNCTION
HEATER CONFIG

➌ Pressione [ ] para exibir a tela mostrada abaixo.
HEATER CONFIG
PRINT     40゜C

➍ Pressione[ ] ou [ ] para selecionar "PRINT" (aquecedor de impressão) ou "DRYER" 
(secador).
HEATER CONFIG
PRINT     40゜C

 HEATER CONFIG
DRYER     40゜C

➎ Pressione [ ] para exibir a tela mostrada abaixo.
PRINT
 40゜C    40゜C

 DRYER
 50゜C    50゜C

➏ Pressione [ ] ou [ ] para selecionar a temperatura.
Também é possível configurar a temperatura para "OFF." Quando ajustar para "OFF" (desligado), o 
aquecedor de impressão e o secador não operam.

PRINT HEATER (Aquecedor de impressão): Guia geral para configuração da temperatura

PRINT
 40゜C    45゜C

Este sistema serve para promover a adesão da tinta e evitar que se manche. Se a tinta formar caroços 
ou manchas, aumente a temperatura. No entanto, observe que uma temperatura muito alta poderá 
degradar o material ou fazer com que ele enrugue.

DRYER (Secador): Guia geral para configuração da temperatura

DRYER
 50゜C    45゜C

Quando o aquecimento for insuficiente, aumente a temperatura. No entanto, observe que uma 
temperatura muito alta poderá degradar o material ou fazer com que ele enrugue.

➐ Pressione [ENTER] para confirmar os dados.

➑ Pressione [FUNCTION] para voltar à tela original.
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Descrição

Com as configurações padrão, apenas ligar a energia não faz com que o sistema de aquecimento de material 
aqueça até a temperatura definida. A temperatura aumenta até a temperatura definida quando o material é 
carregado corretamente e [SETUP] acende. Você também pode realizar essa configuração no software RIP. Se 
a configuração for realizada no software RIP, então será essa a utilizada.
Nota:  Dependendo do ambiente de uso, a temperatura do aquecedor ou secador de impressão pode ficar 

mais alta que temperatura definida, mas isto não representa um problema. 

Dicas para configurar a temperatura

Relação entre o modo de impressão e a temperatura 
A temperatura ideal para o sistema de aquecimento de material varia de acordo com vários 
fatores, como o tipo de material e as diferenças no modo de impressão. Se ocorrer manchas ou 
um aquecimento insuficiente mesmo após a elevação da temperatura, tente utilizar um modo de 
impressão do software RIP que ofereça mais qualidade de imagem.  Ao contrário, quando quiser 
usar um modo rápido de impressão, aumente a temperatura. 

Quantidade de tinta 
Quando é mudada a quantidade de tinta usando a configuração para seu software RIP, ajustando isto 
pode render melhores resultados. Se problemas como manchas persistirem mesmo após aumentar 
a temperatura, tente reduzir a quantidade de tinta. 

Outros pontos a lembrar
Quando configurações recomendadas para temperatura, modo de impressão e outros valores são 
fornecidos como condição de uso do material, utilize as configurações sugeridas.

Ajuste da temperatura durante o pré-aquecimento
Nota:  Pré-aquecimento: Determinam que a energia principal e a energia secundária são ligadas e [SETUP] 

não acende (determina que a configuração do material não está concluída).

Procedimento

➊ Pressione [MENU].

➋ Pressione [ ] várias vezes para exibir a tela mostrada abaixo.
MENU
HEATER MENU

➌ Pressione [ ], e depois [ ] para exibir a tela mostrada abaixo.
HEATER MENU
PREHEATING

➍ Pressione [ ] para exibir a tela mostrada abaixo.
PREHEATING
 30゜C    30゜C
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➎ Pressione [ ] ou [ ] para selecionar uma configuração.
• MENU: O sistema controla o aquecimento até a temperatura definida sem a baixar 

durante o pré-aquecimento.
• 30°C: O sistema mantém uma temperatura de 30 °C (86 ºF) durante o pré-aquecimento.
• OFF: O sistema desliga o sistema de aquecimento de material durante o pré-

aquecimento.
PREHEATING
 30゜C    MENU

➏ Pressione [ENTER] para confirmar os dados.

➐ Pressione [MENU] para voltar à tela original.

Configuração padrão

[PREHEATING] (pré-aquecimento): 30°C ( 86°F )

Secando a extremidade traseira da área de impressão no aquecedor

Procedimento

➊ Pressione [MENU].

➋ Pressione [ ] várias vezes para exibir a tela mostrada abaixo.
MENU
HEATER MENU

➌ Pressione [ ] duas vezes para exibir a tela mostrada abaixo.
FEED FOR DRY
DISABLE DISABLE

➍ Pressione [ ] ou [ ] para selecionar "ENABLE."
FEED FOR DRY
DISABLE ENABLE

➎ Pressione [ENTER] para confirmar os dados.

➏ Pressione [MENU] para voltar à tela original.
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Descrição

ENABLE 
(Ativar):

A alimentação de material é feita até borda traseira da área de impressão estar posicionada sobre o 
secador. A margem entre a posição final de impressão e a próxima posição de início de impressão 
são definidas em um valor de 100 mm (3.9 pol.) quando [OPTION DRYER] (secador opcional) estiver 
configurado como "DISABLE" e 280 mm (11.1 pol.) quando estiver configurado para "ENABLE."

 " Pág. 124 "Utilizando um secador opcional"
DISABLE 
(Desativar):

A alimentação de material para ao terminar a impressão. Isso significa que a borda da área de 
impressão não é alimentada para o secador a não ser que continue com uma operação de impressão 
subsequente.

Configuração padrão

[FEED FOR DRY] (alimentar para secar): DISABLE (Desabilitado)

Configuração do tempo de secagem após a impressão

Procedimento

➊ Pressione [MENU].

➋ Pressione [ ] várias vezes para exibir a tela mostrada abaixo.
MENU
HEATER MENU

➌ Pressione [ ], e depois [ ] para exibir a tela mostrada abaixo.
HEATER MENU
DRYING TIME

➍ Pressione [ ] para exibir a tela mostrada abaixo.
DRYING TIME
  0min     0min

➎ Pressione [ ] ou [ ] para selecionar o tempo de secagem.
DRYING TIME
  0min    10min

➏ Pressione [ENTER] para confirmar os dados.

➐ Pressione [MENU] para voltar à tela original.

Descrição

Ajuste o tempo de secagem após imprimir a primeira página. A próxima operação não é iniciada até transcorrer 
o tempo ajustado. [PAUSE] fica aceso durante a secagem. Pressione [PAUSE] enquanto [PAUSE] estiver aceso 
para finalizar o tempo de secagem e iniciar a próxima operação. Além disso, pressionar [PAUSE] enquanto 
[PAUSE] estiver aceso cancelará a produção.
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Configuração padrão

[DRYING TIME] (Tempo de Secagem): 0 min

Utilizando um secador opcional

Procedimento

➊ Pressione [MENU].

➋ Pressione [ ] várias vezes para exibir a tela mostrada abaixo.
MENU
HEATER MENU

➌ Pressione [ ] uma vez e, depois, pressione [ ] várias vezes para exibir a tela mostrada 
abaixo.
HEATER MENU
OPTION DRYER

➍ Pressione [ ] para exibir a tela mostrada abaixo.
OPTION DRYER
DISABLE DISABLE

➎ Pressione [ ] ou [ ] para selecionar "ENABLE."
OPTION DRYER
DISABLE ENABLE

➏ Pressione [ENTER] para confirmar os dados.

➐ Pressione [MENU] para voltar à tela original.

Descrição

Este altera a configuração para o secador opcional entre "ENABLE" (ativar) e "DISABLE" (desativar).  Ao utilizar 
um secador opcional, ajuste [OPTION DRYER] para "ENABLE." Ele é usado para acelerar a secagem da tinta. 
Para os modelos de secador recomendados, entre em contato com o seu representante Roland DG Corp. 
autorizado. Para obter detalhes sobre como utilizar o secador opcional, consulte a documentação do secador 
que você está utilizando.

Configuração padrão

[OPTION DRYER] (secador opcional): DISABLE (Desabilitado)
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Utilizando uma unidade de ventoinha

Procedimento

➊ Pressione [MENU].

➋ Pressione [ ] várias vezes para exibir a tela mostrada abaixo.
MENU
HEATER MENU

➌ Pressione [ ] uma vez e, depois, pressione [ ] várias vezes para exibir a tela mostrada 
abaixo.
HEATER MENU
BLOWER FAN

➍ Pressione [ ] para exibir a tela mostrada abaixo.
BLOWER FAN
DISABLE DISABLE

➎ Pressione [ ] ou [ ] para selecionar "ENABLE."
BLOWER FAN
DISABLE ENABLE

➏ Pressione [ENTER] para confirmar os dados.

➐ Pressione [MENU] para voltar à tela original.

Descrição

Isso altera a ventoinha opcional para "ENABLE" ou "DISABLE". Quando for utilizar uma ventoinha, selecione 
"ENABLE". Isso possibilita aumentar ainda mais a velocidade de secagem da tinta. Contate seu representante 
Roland DG Corp. autorizado para conhecer os modelos de ventoinhas recomendados. Para obter detalhes 
sobre como utilizar a ventoinha, consulte a documentação para a ventoinha que você está utilizando.

Configuração padrão

[BLOWER FAN] (ventoinha): DISABLE (Desabilitado)
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Funções de correção

Corrigindo o Desalinhamento em Impressão Bidirecional

1. Imprima o padrão de ajuste para impressão bidirecional.

➊ Pressione [MENU].

➋ Pressione [ ] várias vezes para exibir a tela mostrada abaixo.
MENU
ADJUST BI-DIR

➌ Pressione [ ] para exibir a tela mostrada abaixo.
ADJUST BI-DIR
TEST PRINT

➍ Pressione [ENTER].
Um padrão de teste é impresso.

2. Ajuste o valor de correção.

➊ Quando a impressão for finalizada, pressione [ ] para exibir a tela mostrada abaixo.
ADJUST BI-DIR.
SIMPLE SETTING

➋ Pressione [ ] para exibir a tela mostrada abaixo.
SIMPLE SETTING
    0       0
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➌ Visualize o padrão do teste impresso e, em seguida, determine o valor de correção.
Selecione o valor que dá a menor taxa de desalinhamento entre as duas linhas. No caso da seguinte 
figura, selecione "+5". Quando não é possível escolher entre dois números sequenciais, selecione 
um valor que está entre eles (é possível definir os valores de correção nas unidades de "0,5").

➍ Pressione [ ] ou [ ] para definir o valor de correção.
SIMPLE SETTING
    0       5

➎ Pressione [ENTER] para confirmar os dados.

➏ Repita a etapa ➊  para verificar se a correção foi feita com sucesso.
Verifique se o desalinhamento é minimizado para as duas linhas verticais indicadas por " " (isto é, 
o valor de correção atual). Se o desalinhamento for menor para outro conjunto de linhas verticais, 
ajuste o valor de correção novamente.

➐ Depois de realizar a correção com sucesso, pressione [MENU] para voltar à tela original.

Descrição

Esta máquina realiza impressão bidirecional (no qual as cabeças efetuam a impressão durante a passagem de 
saída e na passagem de retorno). Este método oferece a vantagem de reduzir os tempos de impressão, mas 
ocorrem desalinhamentos sutis durante as passagens de saída e retorno, que torna a "correção bidirecional" 
necessária.
Esse desalinhamento varia de acordo com a altura das cabeças de impressão e a espessura do material; portanto, 
recomendamos que seja realizada a correção para ajustar o material que estiver utilizando.

Correção de desalinhamento em impressão bidirecional com maior precisão
Quando for necessário fazer mais correções, como o ajuste utilizando a [SIMPLE SETTING] (configuração 
simples) não aumente a impressão; utilize a [DETAIL SETTING] (configuração detalhada) para efetuar correções 
em cada cabeça de impressão.
Para obter instruções sobre como realizar o trabalho, consulte Pág. 37 "Etapa 2 : Ajuste inicial (Correção de 

Desalinhamento em Impressão Bidirecional)".
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Como aliviar as faixas horizontais (função de correção de alimentação)

1. Imprima o padrão de ajuste para correção de alimentação.

➊ Se estiver usando material de rolo, verifique se o material não está arqueado.

➋ Pressione [MENU].

➌ Pressione [ ] várias vezes para exibir a tela mostrada abaixo.
MENU
CALIBRATION

➍ Pressione [ ] para exibir a tela mostrada abaixo.
CALIBRATION
TEST PRINT

➎ Pressione [ENTER].
Um padrão de teste é impresso.

2. Ajuste o valor de correção.

➊ Quando a impressão for finalizada, pressione [ ] para exibir a tela mostrada abaixo.
CALIBRATION
SETTING

➋ Pressione [ ] para exibir a tela mostrada abaixo.
SETTING
 0.00%   0.00%
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➌ Visualize o padrão do teste impresso e, em seguida, determine o valor de correção.
Selecione o valor para reduzir a folga e o sobrecorte entre os quadrados superior/inferior. No caso da 
figura seguinte, selecione "-0.40." Se não puder escolher entre dois números sequenciais, especifique 
um valor que esteja entre eles.

= Valor atual de correção

Distância presente Sobreposição

➍ Pressione [ ] ou [ ] para selecionar o valor de correção.
SETTING
 0.00%  -0.40%

➎ Pressione [ENTER] para confirmar os dados.

➏ Repita a etapa   para verificar se a correção foi feita com sucesso.
Verifique se a folga e o sobrecorte são os menores para a figura indicada por " " (isto é, o valor 
de correção atual). Se a folga e o sobrecorte forem menores para outra figura, ajuste novamente o 
valor de correção.

➐ Depois de realizar a correção com sucesso, pressione [MENU] para voltar à tela original.

Descrição

A distância de movimento do material muda sutilmente dependendo da espessura do material e da temperatura 
do secador. Quando a distância do movimento se torna discrepante, há mais chances de ocorrências de linhas 
horizontais durante a impressão. Recomendamos que faça correções para corresponder ao material que está 
usando e à temperatura definida do secador. Repita o processo de padrão de impressão de teste e insira o 
valor de correção várias vezes para achar o valor de melhor rendimento do equipamento.
Dependendo do software RIP que estiver utilizando, também será possível fazer esta configuração no software 
RIP (por exemplo, escolhendo o tipo de material). Se efetuar a configuração no software RIP, esta será utilizada 
e a configuração da impressora será ignorada.
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Configuração para correspondência das propriedades do material

Ajuste da altura da cabeça de impressão para torná-la compatível com a espessura do material

Procedimento

➊ Pressione [MENU].

➋ Pressione [ ] várias vezes para exibir a tela mostrada abaixo.
MENU
HEAD HEIGHT

➌ Pressione [ ] para exibir a tela mostrada abaixo.
HEAD HEIGHT
  HIGH    LOW

➍ Abra a tampa frontal.

➎ Mova a alavanca de ajuste de altura para ajustar a altura da cabeça de impressão.
Ao alterar a posição da alavanca de ajuste de altura, a tela irá mudar.
Se a alavanca for posicionada em "High" (Alto), o alerta sonoro será emitido duas vezes. Se a alavanca 
for posicionada em "Low" (Baixo), o alerta sonoro será emitido uma vez. 

Alavanca de ajuste da altura
Mova firmemente, até que pare.

HEAD HEIGHT
  LOW     LOW

HEAD HEIGHT
  LOW     HIGH

LEMBRETE

Mova normalmente a alavanca de ajuste de altura para "Low" (Baixo). Para um material enrugado 
ou que se solta da mesa, mova a alavanca de ajuste de altura para "High" (Alto).

➏ Pressione [ENTER] para confirmar os dados.

➐ Feche a tampa frontal.

➑ Pressione [MENU] para voltar à tela original.
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Descrição

Dependendo do material, este pode dobrar ou soltar-se da mesa durante a impressão, aumentando a chance 
de contato com as cabeças de impressão. Se estiver utilizando esse material, ajuste [HEAD HEIGHT] (Altura da 
cabeça de impressão) para "HIGH" (Alta).
A qualidade da impressão quando [HEAD HEIGHT] (altura da cabeça de impressão) é definida para “HIGH” 
(alta) pode ser ajustada ou, caso contrário, mais baixa quando definida para “LOW” (baixa). Se isto acontecer, 
consulte as páginas indicadas abaixo.
" Pág. 126 "Corrigindo o Desalinhamento em Impressão Bidirecional", Pág. 135 "Evitando resíduo de material e respingos"

Utilizando material transparente

Procedimento

➊ Pressione [MENU].

➋ Pressione [ ] várias vezes para exibir a tela mostrada abaixo.
MENU
SUB MENU

➌ Pressione [ ] para exibir a tela mostrada abaixo.
SUB MENU
EDGE DETECTION

➍ Pressione [ ] para exibir a tela mostrada abaixo.
EDGE DETECTION
ENABLE  ENABLE

➎ Pressione [ ] ou [ ] para selecionar "DISABLE."
EDGE DETECTION
ENABLE  DISABLE

➏ Pressione [ENTER] para confirmar os dados.

➐ Pressione [MENU] para voltar à tela original.

Descrição

Essa configuração habilita ou desabilita a detecção das arestas principais e das extremidades de cada material. 
Normalmente, é configurada como "ENABLE" (Habilitar). Quando o material transparente for carregado, 
configure para "DISABLE" (desabilitar).
Quando [EDGE DETECTION] (detecção de extremidade) estiver configurado para "DISABLE" (desabilitar), o 
equipamento não conseguirá detectar quando o material acabar. Se o material acabar enquanto a impressão 
estiver em andamento, pressione [PAUSE] imediatamente para parar a impressão. Caso contrário, a mesa ou 
similares podem ficar sujos de tinta ou a tinta poderá se espalhar e danificar a máquina.
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Configurações Padrão

[EDGE DETECTION]: (detecção de extremidade): ENABLE

Utilização de material de difícil secagem

Procedimento

➊ Pressione [MENU].

➋ Pressione [ ] várias vezes para exibir a tela mostrada abaixo.
MENU
SUB MENU

➌ Pressione [ ], e depois [ ] para exibir a tela mostrada abaixo.
SUB MENU
SCAN INTERVAL

➍ Pressione [ ] para exibir a tela mostrada abaixo.
SCAN INTERVAL
  OFF    OFF

➎ Pressione [ ] ou [ ] para selecionar um valor.
Valores maiores fazem com que o material se movimente mais lentamente, possibilitando que você 
aumente o tempo de secagem adequadamente. 

SCAN INTERVAL
  OFF   1.0sec

➏ Pressione [ENTER] para confirmar os dados.

➐ Pressione [MENU] para voltar à tela original.

Descrição

Utilize essa função se a tinta apresentar uma secagem deficiente mesmo quando o secador é usado. 
Dependendo do software RIP que estiver utilizando, também será possível fazer esta configuração no software 
RIP. Se a configuração for realizada no software RIP, então a configuração da impressora será ignorada.

Configuração padrão

[SCAN INTERVAL]: (intervalo de escaneamento): Off (Desligado)
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Utilização de material que dobra facilmente / não se move uniformemente

Procedimento

➊ Pressione [MENU].

➋ Pressione [ ] várias vezes para exibir a tela mostrada abaixo.
MENU
SUB MENU

➌ Pressione [ ] uma vez e, depois, pressione [ ] várias vezes para exibir a tela mostrada 
abaixo.
SUB MENU
VACUUM POWER

➍ Pressione [ ] para exibir a tela mostrada abaixo.
VACUUM POWER
  AUTO    AUTO

➎ Pressione [ ] ou [ ] para selecionar um valor.

de 0 a 
100%

Quando o material for frágil e não se mover suavemente, a redução deste valor 
(redução da força de sucção) pode solucionar o problema.

AUTO A força de sucção é ajustada automaticamente para o nível ideal para a largura do 
material

VACUUM POWER
  AUTO     90%

➏ Pressione [ENTER] para confirmar os dados.

➐ Pressione [MENU] para voltar à tela original.

Descrição

A mesa possui recurso de sucção para segurar o material e mantê-lo estável. A força de sucção pode ser ajustada 
para corresponder à natureza e à condição do material. Dependendo do software RIP que estiver utilizando, 
também será possível fazer esta configuração no software RIP. Se a configuração foi realizada no software RIP, 
então a configuração da máquina será ignorada.

Configuração padrão

[VACUUM POWER] (Poder de sucção): AUTO
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Acelerando impressão para material reduzido

Procedimento

➊ Pressione [MENU].

➋ Pressione [ ] várias vezes para exibir a tela mostrada abaixo.
MENU
SUB MENU

➌ Pressione [ ] uma vez e, depois, pressione [ ] várias vezes para exibir a tela mostrada 
abaixo.
SUB MENU
FULL WITH S

➍ Pressione [ ] para exibir a tela mostrada abaixo.
FULL WIDTH S
 FULL    FULL

➎ Pressione [ ] ou [ ] para selecionar uma configuração.
FULL WIDTH S
 FULL    OFF

SHEET 
(Folha)

"SHEET" é compatível com a área de movimento da cabeça de impressão em relação 
à largura do material.

Off 
(Desligado)

"OFF" é compatível com a área de movimento da cabeça de impressão em relação 
aos dados impressos. O movimento é limitado à quantidade mínima necessária, e 
isso pode acarretar em uma impressão de velocidade maior. Observe, no entanto, 
que devido à velocidade de movimento do material não ser mais constante, as 
cores podem perder sua uniformidade. 

FULL 
(Total)

Torna a velocidade de impressão constante e produz resultados de impressão 
mais estáveis.

➏ Pressione [ENTER] para confirmar os dados.

➐ Pressione [MENU] para voltar à tela original.

Descrição

Isso diminui o tempo de impressão, reduzindo a amplitude do movimento da cabeça de impressão ao mínimo 
necessário. Isso é eficaz quando a largura do material ou os dados de impressão são estreitos.

Configuração padrão

[FULL WIDTH S] (largura S total): FULL (Total)
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Evitando resíduo de material e respingos

Procedimento

➊ Pressione [MENU].

➋ Pressione [ ] várias vezes para exibir a tela mostrada abaixo.
MENU
SUB MENU

➌ Pressione [ ] uma vez e, depois, pressione [ ] várias vezes para exibir a tela mostrada 
abaixo.
SUB MENU
SLEEP

➍ Pressione [ ] para exibir a tela mostrada abaixo.
A configuração atual é exibida na tela.

PERIODIC CL.
NONE

➎ Pressione [ ] ou [ ] para selecionar uma configuração.

NONE (Nenhuma) A limpeza automática não é efetuada.

PÁGINA A limpeza automática é sempre efetuada antes de iniciar a impressão.

INTERVALO 
(TAREFA)

A limpeza automática é efetuada quando o tempo de impressão cumulativo 
atinge o valor definido. Contudo, se este tempo tiver sido alcançado 
durante a impressão, a limpeza automática é realizada antes da próxima 
operação de impressão começar. Pelo fato da impressão não ser pausada, 
problemas de irregularidade nas cores devido à operação pausada não 
ocorrerão.

INTERVALO 
(TEMPO)

A limpeza automática é efetuada quando o tempo de impressão cumulativo 
atinge o valor definido. Quando este tempo for alcançado durante a 
impressão, a impressão será pausada e as cores poderão ficar irregulares.

➏ Pressione [ENTER] para confirmar os dados.

➐ Pressione [MENU] para voltar à tela original.

Descrição

Nos seguintes casos, a tinta tende a se acumular na superfície das cabeças de impressão. Sob algumas condições, 
esta tinta pode ser transferida para o material ou causar respingos.

•	 Ao	utilizar	material	com	tendência	a	acumular	carga	estática.

•	 Quando	a	temperatura	ambiente	estiver	baixa.

•	 Quando	a	altura	da	cabeça	de	impressão	é	ajustada	para	“HIGH”	(alta).
Se "PAGE" (Página), "INTERVAL (JOB)" (Intervalo (Tarefa)) ou "INTERVAL (TIME)" (Intervalo (Tempo)) for 
selecionado, a acumulação de tinta será removida antes ou durante a impressão. Contudo, observe que utilizar 
essas configurações resulta em tempos de impressão mais longos.



Configuração para correspondência das propriedades do material

4

Funções 
avançadas

136

Configuração padrão

[PERIODIC CL.] (limpeza periódica): NONE (Nenhuma)

Utilização de material de difícil tracionamento

Procedimento

➊ Pressione [MENU].

➋ Pressione [ ] várias vezes para exibir a tela mostrada abaixo.
MENU
SUB MENU

➌ Pressione [ ] uma vez e, depois, pressione [ ] várias vezes para exibir a tela mostrada 
abaixo.
SUB MENU
MEDIA RELEASE

➍ Pressione [ ] para exibir a tela mostrada abaixo.
MEDIA RELEASE
DISABLE DISABLE

➎ Pressione [ ] ou [ ] para selecionar "ENABLE."
MEDIA RELEASE
DISABLE ENABLE

➏ Pressione [ENTER] para confirmar os dados.

➐ Pressione [MENU] para voltar à tela original.

Descrição

Alguns tipos de material tendem a se prender na mesa. Iniciar uma impressão com o material preso na mesa, 
pode tornar a alimentação impossível e o material pode travar. Ao usar esses materiais, configure o menu 
[MEDIA RELEASE] (liberação de material) para "ENABLE" (habilitado). Isso evita que o material fique preso 
antes da impressão iniciar se ele prender na mesa. Observe, no entanto, que a alimentação de material poderá 
ficar instável ao executar a impressão depois de executar essa operação. Deixe esta configuração do menu 
"DISABLE" (desabilitada), a menos que você necessite mudá-la por algum motivo específico.

Configuração padrão

[MEDIA RELEASE] (Liberação de material): DISABLE (Desabilitado)
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Ajuste de corte avançado

Ajuste Fino das Condições de Corte

Procedimento

➊ Execute um teste de corte.
" Pág. 61 "Configuração do teste de corte e força da lâmina"

➋ Ao concluir o corte do padrão de teste, pressione [ ].

➌ Verifique os resultados do teste de corte.
• Verifique a forma de corte.
O formato do corte está distorcido.  Diminua o valor de [SPEED] (velocidade).

• Remova o círculo.
O quadrado também é removido.  Aumente o valor de [FORCE] (força).
Algumas áreas sem corte permanecem.  Diminua o valor de [SPEED] (velocidade).

• Remova o quadrado.
A lâmina deixa traços fracos no papel de apoio  Não altere o valor de [FORCE] (Força).
O traço da lâmina está confuso.  Aumente o valor de [FORCE] (força).
O traço da lâmina está muito profundo e corta o papel de trás.  Diminua o valor de [FORCE] (força).

• Verifique a forma do quadrado removido.

A  Não altere o valor de [OFFSET] (compensação).
B (Os cantos estão arredondados.)  Aumente o valor de [OFFSET] (compensação).
C (Os cantos têm “orelhas”.)  Diminua o valor de [OFFSET] (compensação).
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➍ Pressione [ ] ou [ ] para selecionar a condição de corte que deseja definir.
Ajuste a força (pressão) da lâmina. (Configurações originais: 50 gf )

CUT CONFIG
FORCE

Ajuste a velocidade de corte. (Configurações originais: 30 cm/s)

CUT CONFIG
SPEED

Defina a compensação da lâmina. Insira o valor de compensação relacionado para a lâmina.  
(O valor de compensação para a lâmina inclusa é de 0,25 mm (9,8 mil.).) (Configurações originais : 
0,250 mm (9.8 mil))

CUT CONFIG
OFFSET

Ajuste a velocidade da lâmina durante o corte (a velocidade na qual a lâmina percorre quando se 
movimenta para a próxima linha de corte após executar o corte de uma linha de corte). Se o material 
se soltar durante o avanço sem carregamento e a lâmina danificar a superfície do material, reduza 
a velocidade. (Configurações originais: 30 cm/s)

CUT CONFIG
UP-SPEED

➎ Pressione [ ] para exibir a tela mostrada abaixo.
FORCE
50 gf   50 gf

SPEED
30 cm/s 30 cm/s

OFFSET
0.250mm 0.250mm

UP-SPEED
20 cm/s 20 cm/s

➏ Pressione [ ] ou [ ]para selecionar um valor.

➐ Pressione [ENTER] para confirmar os dados.

➑ Pressione [ ] para voltar ao procedimento ➍.
Repita o procedimento ➍ e ➎ para ajustar as respectivas condições de corte.

➒ Pressione [FUNCTION] para voltar à tela original.
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Ajustando a quantidade de corte de forma precisa
Quando você quiser fazer ajustes precisos na quantidade de corte, tais como quando se corta o material em 
papel fino, é possível obter bons resultados pelo ajuste da ponta da lâmina. Vire a parte recoberta do suporte 
da lâmina para ajustar a quantidade de extensão da lâmina. Cada marca indicadora corresponde a 0,1 mm  
(3.9 mil), e ajuste para 0,5 mm (19.7 mil) poderá ser realizado girando a tampa uma volta completa.
Observe que fazer a quantidade da extensão da lâmina muito pequena poderá fazer com que a extremidade 
da tampa do suporte da lâmina toque e danifique a superfície impressa. É importante tomar cuidado especial 
quanto a isso quando estiver utilizando material que apresente propriedades de adesão de tinta ruins.

Quantidade de extensão de lâmina

Máx. 2,5 mm (98,4 mil)Mín. 0 mm

Cálculos estimados para a quantidade de extensão da lâmina

Use as seguintes dimensões como cálculo estimado para a configuração da quantidade de extensão da lâmina.

Suporte da lâmina

Porção do material

Porção de papel 
de apoio Lâmina

Metade do 
papel de apoio

A quantidade de extensão da 
lâmina é aproximadamente igual à 
quantidade de corte.

Espessura do 
papel de apoioQuantidade de extensão 

de lâmina
Espessura da porção de 

material= +
2
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Executando a correção de distância durante o corte

Procedimento

➊ Ajuste o item do menu [AUTO ENV. MATCH] em “DISABLE.”
" Pág. 145 "Visualização das configurações da função de correção de ambiente automática"

➋ Pressione [MENU].

➌ Pressione [ ] para exibir a tela mostrada abaixo.
MENU
CUTTING MENU

➍ Pressione [ ] uma vez e, depois, pressione [ ] duas vezes para exibir a tela mostrada 
abaixo.
CUTTING MENU
CALIBRATION

➎ Pressione [ ] duas vezes para exibir a tela mostrada abaixo.
FEED SETTING
 0.00%   0.00%

➏ Pressione [ ] ou [ ] para selecionar o valor de correção.
Ajuste o valor de correção de direção de alimentação de material.

FEED SETTING
 0.00%  -0.10%

➐ Pressione [ENTER] para confirmar os dados.

➑ Pressione [ ], e depois [ ] para exibir a tela mostrada abaixo.
CALIBRATION
SCAN SETTING

➒ Pressione [ ] para exibir a tela mostrada abaixo.
SCAN SETTING
 0.00%   0.00%

➓ Pressione [ ] ou [ ] para selecionar o valor de correção.
Ajuste o valor de correção da direção de movimento de carro de corte.

SCAN SETTING
 0.00%  -0.10%
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⓫ Pressione [ENTER] para confirmar os dados.

⓬ Pressione [MENU] para voltar à tela original.

Descrição

A distância de movimento do material passa por mudanças sutis devido à espessura do material. Isso significa 
que o comprimento de uma linha ao cortar pode ser diferente da configuração do comprimento nos dados. 
Insira os valores de correção quando desejar alinhar precisamente os comprimentos das linhas de corte ao 
realizar somente corte.

Configurações Padrão

[FEED SETTING] (configuração de alimentação): 0,00%
[SCAN SETTING]: (configuração de escaneamento): 0,00%

Corrigindo o desalinhamento da impressão e posições de corte

1. Faça as preparações antes da correção.

➊ Certifique-se de que o item do menu [AUTO ENV. MATCH] (combinação de ambiente 
automaticamente) esteja ajustado para "ENABLE" (Habilitar)
" Pág. 145 "Visualização das configurações da função de correção de ambiente automática"

➋ Execute o ajuste bidirecional.
" Pág. 126 "Corrigindo o Desalinhamento em Impressão Bidirecional"

2. Executando o teste de impressão.

➊ Pressione [MENU].

➋ Pressione [ ] para exibir a tela mostrada abaixo.
MENU
CUTTING MENU

➌ Pressione [ ] para exibir a tela mostrada abaixo.
CUTTING MENU
PRINT-CUT ADJ.

➍ Pressione [ ] para exibir a tela mostrada abaixo.
PRINT-CUT ADJ.
TEST PRINT
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➎ Pressione [ENTER].
O padrão de teste (P&C1) é impresso e cortado. O padrão de teste é impresso em três locais do 
material: nas duas extremidades e no centro.

➏ Verifique o padrão de teste (P&C1).
Verifique se as posições de impressão e corte estão alinhadas.

Posição do 
corte

Posição de 
impressão

A posição de Impressão e de 
Corte estão desalinhadas.

A posição de Impressão e a 
Posição de Corte estão alinhadas. 

Se a posição de impressão e de corte estiverem alinhadas, não é necessário fazer nenhuma correção.
Se a posição de impressão e de corte não estiverem alinhadas, passe para o próximo procedimento.

3. Ajuste os valores de correção.

➊ Pressione [ ] duas vezes para exibir a tela mostrada abaixo.
PRINT-CUT ADJ.
TEST PRINT 2

➋ Pressione [ENTER].
O padrão de teste (P&C2) é impresso e cortado.

➌ Pressione [ ] para exibir a tela mostrada abaixo.
PRINT-CUT ADJ.
SETTING

➍ Verifique os valores de correção da condição do padrão de teste (P&C2).
O ponto onde a linha de corte e da escala de valor de correção se cruzarem será o valor da correção. 
Verifique a direção de digitalização (a direção do movimento das cabeças de impressão) e a direção 
de alimentação (direção de alimentação do material).

Direção da varredura

Direção da alimentação

Escala de correção 
de valor

Linha de corte

Neste caso, o valor de 
correção é "-0,3."

Linha de corte
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➎ Pressione [ ].

➏ Ajuste os valores de correção para a direção de alimentação "F" e a direção de 
digitalização "S."

➀ Pressione [ ] ou [ ] para definir o valor de correção para a direção de alimentação 
(F).

F:+0.30 -0.30mm
S:-0.40 -0.20mm

➁ Pressione [ ] ou [ ]para definir o valor de correção para a direção de digitalização 
(S).
F:+0.30 -0.30mm
S:-0.40 -0.20mm

➂ Quando você tiver concluído a configuração dos valores de correção, pressione 
[ENTER].

➐ Pressione [MENU], e depois [ ] para exibir a tela mostrada abaixo.
PRINT-CUT ADJ.
TEST PRINT

➑ Pressione [ENTER].
O padrão de teste (P&C1) é impresso e cortado. Se a impressão e as linhas de corte estiverem 
alinhadas, o ajuste está concluído. Se ajustes adicionais forem necessários, pressione  [ ] em seguida 
[ ] para voltar à etapa ➏ e faça o ajuste fino.

Descrição

Faça este ajuste quando a impressão seguida imediatamente de corte produzir posicionamento para impressão e 
corte que esteja um pouco desalinhado. Imprime marcas de alinhamento, executa detecção de marcas impressas 
e, em seguida, corrige divergências. O desalinhamento sutil entre a impressão e as posições de recorte podem 
ocorrer devido à espessura do material ou da altura da cabeça de impressão. Recomendamos realizar as correções 
para corresponder ao material que você estiver utilizando.

Configurações Padrão

[F] (valor de correção de direção de alimentação do material): 0,00 mm
[S] (valor de correção da direção de movimento do carro de corte): 0,00 mm
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Priorizando as Configurações de Volume da Máquina sobre as Configurações RIP do Software

Procedimento

➊ Pressione [MENU].

➋ Pressione [ ] para exibir a tela mostrada abaixo.
MENU
CUTTING MENU

➌ Pressione [ ] uma vez e, depois, pressione [ ] várias vezes para exibir a tela mostrada 
abaixo.
CUTTING MENU
CUTTING PRIOR

➍ Pressione [ ] para exibir a tela mostrada abaixo.
CUTTING PRIOR
COMMAND COMMAND

➎ Pressione [ ] ou [ ] para selecionar "MENU."
CUTTING PRIOR
COMMAND MENU

➏ Pressione [ENTER] para confirmar os dados.

➐ Pressione [MENU] para voltar à tela original.

Descrição

Você também poderá realizar as configurações para as condições de corte no software RIP. Como padrão, 
as configurações feitas com o software RIP têm prioridade. Para fazer com que os ajustes das condições de 
corte no equipamento tenham prioridade, desative as configurações do software RIP ou faça a configuração 
descrita acima.

Configuração padrão

[CUTTING PRIOR] (prioridade de corte): COMMAND (Comando)
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Visualização das configurações da função de correção de ambiente automática
A função de correção de ambiente automática realiza os ajustes automáticos à condição ideal desta máquina 
de acordo com o ambiente operacional (umidade e temperatura). A execução do ajuste automático reduz o 
desalinhamento na direção do escaneamento (direção do movimento do carro de corte) durante a impressão 
ou corte. Normalmente, ajuste este item em "ENABLE."

Procedimento

➊ Pressione [MENU].

➋ Pressione [ ] para exibir a tela mostrada abaixo.
MENU
CUTTING MENU

➌ Pressione [ ], e depois [ ] para exibir a tela mostrada abaixo.
CUTTING MENU
AUTO ENV.MATCH

➍ Pressione [ ] para exibir a tela mostrada abaixo.
Verifique se a configuração está em "ENABLE" (Habilitar)

AUTO ENV.MATCH
ENABLE  ENABLE

Se quiser alterar a configuração, pressione [ ] ou [ ] para selecionar "DISABLE."

➎ Pressione [ENTER] para confirmar os dados.

➏ Pressione [MENU] para voltar à tela original.

Configuração padrão

[AUTO ENV. MATCH]: ENABLE



Ajuste de corte avançado

4

Funções 
avançadas

146

Correção de desalinhamento da impressão e posições de corte durante o corte

Procedimento

➊ Durante o corte, pressione [PAUSE] para exibir a tela mostrada abaixo.
TO CANCEL  HOLD
  DOWN PAUSE KEY

A operação de corte é pausada.

➋ Pressione [FUNCTION].

➌ Pressione [ ] várias vezes para exibir a tela mostrada abaixo.
FUNCTION
CUT CONFIG

➍ Pressione [ ] uma vez e, depois, pressione [ ] várias vezes para exibir a tela mostrada 
abaixo.
CUT CONFIG
PRINT-CUT ADJ.

➎ Pressione [ ].

➏ Determine os valores de correção.

A posição de Impressão e de Corte 
estão desalinhadas.

Corrigir o 
desalinhamento.

[F] (direcionamento da passagem do material)
[S] (direção de movimento do carro de corte)

[F]

[S] +

+

-

-

Posição do corte

Posição de impressão
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➐ Ajuste os valores de correção para a direção de alimentação "F" e a direção de 
digitalização "S."

➀ Pressione [ ] ou [ ] para definir o valor de correção para a direção de alimentação 
(F).

F:+0.30 -0.30mm
S:-0.40 -0.20mm

➁ Pressione [ ] ou [ ]para definir o valor de correção para a direção de digitalização 
(S).
F:+0.30 -0.30mm
S:-0.40 -0.20mm

➂ Quando você tiver concluído a configuração dos valores de correção, pressione 
[ENTER].

➑ Pressione [PAUSE] para exibir a tela mostrada abaixo.
TO CANCEL  HOLD
  DOWN PAUSE KEY

➒ Pressione [PAUSE] novamente para reiniciar a operação de corte.
Neste momento, pressionar [PAUSE] por um segundo ou mais irá cancelar a operação de corte.
" Pág. 78 "Pausa e Cancelamento da Impressão"

Descrição

Com esta máquina, é possível interromper uma operação de corte para corrigir um desalinhamento da 
impressão e das posições de corte. Os valores de correção definidos aqui são aplicados conforme os valores 
padrão da impressão e posições de corte.
Se as posições de impressão e corte estiverem desalinhadas, normalmente, você ajusta as posições quanto 
verifica um padrão de teste.
" Pág. 141 "Corrigindo o desalinhamento da impressão e posições de corte"

Configurações Padrão

[F] (valor de correção de direção de alimentação do material): 0,00 mm
[S] (valor de correção da direção de movimento do carro de corte): 0,00 mm
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Configuração Avançada para Impressão e Corte ao Utilizar Marcas de Corte

Alinhamento manual de posições
Dependendo do tipo de material, a detecção automática das marcas de corte pode se tornar inviável. Quando 
as marcas de corte não puderem ser detectadas automaticamente, faça o alinhamento manualmente.
A figura abaixo é um exemplo para explicar como ajustar manualmente o ponto base e alinhar os pontos.

LEMBRETE

Os números para os pontos de alinhamento são determinados com referência ao local do ponto 
base, conforme indicado na figura abaixo. Não é possível ajustar os pontos de alinhamento sem 
especificar o ponto base. Refazer a configuração do ponto base irá apagar todos os pontos de 
alinhamento que foram definidos.

Marca de corte
(Ponto de base)

Marca de corte
(Alinhar o ponto 1)

Marca de corte
(Alinhar o ponto 3)

Marca de corte
(Alinhar o ponto 2)

1. Ajuste o ponto base.

➊ Pressione [ ], [ ], [ ], ou [ ] para mover o centro da lâmina até a posição de "ponto 
base".

Marca de corte
(Ponto de base)

➋ Pressione [FUNCTION] para exibir a tela mostrada à esquerda.
FUNCTION
BASE POINT

➌ Pressione [ENTER].
O [BASE POINT] é ajustado. A letra "B" aparece na tela.

W1100mm
B
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2. Ajuste os pontos de alinhamento.

➊ Pressione [ ], [ ], [ ], ou [ ] para mover o centro da lâmina até a posição de "alinhar 
ponto 1".

Marca de corte
(Alinhar o ponto 1)

➋ Pressione [FUNCTION] para exibir a tela mostrada abaixo.
FUNCTION
BASE POINT

➌ Pressione [ ] para exibir a tela mostrada abaixo.
BASE POINT
ALIGN POINT 1

➍ Pressione [ENTER].
O [ALIGN POINT] é ajustado. Os caracteres "B1" aparecem na tela.

W1100mm
B1

➎ Repita as etapas ➊ a ➍ para especificar "ALIGN POINT 2" e "ALIGN POINT 3", 
conforme necessidade.
O número do ponto de alinhamento que estiver ajustando é determinado automaticamente.

3. Mande os dados de corte do computador.
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Correção do desalinhamento para impressão e corte ao utilizar marcas de corte

1. Faça as preparações antes da correção.

➊ Certifique-se de que o item do menu [AUTO ENV. MATCH] (combinação de ambiente 
automaticamente) esteja ajustado para "ENABLE" (Habilitar)
" Pág. 145 "Visualização das configurações da função de correção de ambiente automática"

➋ Execute o ajuste bidirecional.
" Pág. 126 "Corrigindo o Desalinhamento em Impressão Bidirecional"

2. Executando o teste de impressão.

➊ Pressione [MENU].

➋ Pressione [ ] para exibir a tela mostrada abaixo.
MENU
CUTTING MENU

➌ Pressione [ ], e depois [ ] para exibir a tela mostrada abaixo.
CUTTING MENU
CROP-CUT ADJ.

➍ Pressione [ ] para exibir a tela mostrada abaixo.
CROP-CUT ADJ.
TEST PRINT

➎ Pressione [ENTER].
O padrão de teste (C&C1) é impresso e cortado. O padrão de teste é impresso em três locais do 
material: nas duas extremidades e no centro.

➏ Verifique o padrão de teste (C&C1).
Verifique se as posições de impressão e corte estão alinhadas.

Posição do 
corte

Posição de 
impressão

A posição de Impressão e de 
Corte estão desalinhadas.

A posição de Impressão e a Posição 
de Corte estão alinhadas. 

Se a posição de impressão e de corte estiverem alinhadas, não é necessário fazer nenhuma correção.
Se a posição de impressão e de corte não estiverem alinhadas, passe para o próximo procedimento.
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3. Ajuste os valores de correção.

➊ Pressione [ ] duas vezes para exibir a tela mostrada abaixo.
CROP-CUT ADJ.
TEST PRINT 2

➋ Pressione [ENTER].
O padrão de teste (C&C2) é impresso e cortado.

➌ Pressione [ ] para exibir a tela mostrada abaixo.
CROP-CUT ADJ.
SETTING

➍ Verifique os valores de correção da condição do padrão de teste (C&C2).
O ponto onde a linha de corte e da escala de valor de correção se cruzarem será o valor da correção. 
Verifique a direção de digitalização (a direção do movimento das cabeças de impressão) e a direção 
de alimentação (direção de alimentação do material).

Linha de corte

Neste caso, o valor de 
correção é "-0,3."

Linha de corte

Escala de correção de valor

Direção da alimentação

Direção da 
varredura

➎ Pressione [ ].

➏ Ajuste os valores de correção para a direção de alimentação "F" e a direção de 
digitalização "S."

➀ Pressione [ ] ou [ ] para definir o valor de correção para a direção de alimentação 
(F).

F:+0.30 -0.30mm
S:-0.40 -0.20mm

➁ Pressione [ ] ou [ ]para definir o valor de correção para a direção de digitalização 
(S).
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F:+0.30 -0.30mm
S:-0.40 -0.20mm

➂ Quando você tiver concluído a configuração dos valores de correção, pressione 
[ENTER].

➐ Pressione [MENU], e depois [ ] para exibir a tela mostrada abaixo.
CROP-CUT ADJ.
TEST PRINT

➑ Pressione [ENTER].
O padrão de teste (C&C1) é impresso e cortado. Se a impressão e as linhas de corte estiverem 
alinhadas, o ajuste está concluído. Se ajustes adicionais forem necessários, pressione  [ ] em seguida 
[ ] para voltar à etapa ➏  e faça o ajuste fino.

Descrição

Dependendo da composição do material, as posições de impressão e corte podem ficar desalinhadas, mesmo 
quando você estiver utilizando marcas de corte. Faça as correções para a impressão e o corte desalinhados 
para o material que estiver utilizando.

Configurações Padrão

[F] (valor de correção de direção de alimentação do material): 0,00 mm
[S] (valor de correção da direção de movimento do carro de corte): 0,00 mm
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Utilizando o sistema de rebobinamento de material

Sobre o sistema de rebobinamento do material
•	 O sistema de rebobinamento de material (daqui por diante chamado de sistema de rebobinamento) é 

uma peça opcional.

•	 Para obter informações sobre como montar, instalar e operar o sistema de rebobinamento, consulte o 
manual do usuário do sistema de rebobinamento.
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Realizando operações a partir do painel móvel Roland DG

O que é o painel móvel Roland DG?
O 'Painel Móvel Roland DG" (de agora em diante "Painel Móvel") é um aplicativo para terminais móveis. Este 
aplicativo pode ser usado para operar a máquina por comunicação por Bluetooth.
" Pág. 155 "Uso do Painel Móvel"

Ambiente de sistema obrigatório

Sistemas operacionais 
compatíveis

• iOS 8.0 ou superior

• Android 4.4 ou superior

* O Painel Móvel pode não funcionar em alguns dispositivos Android, mesmo 
se o sistema operacional for a versão 4.4 ou superior.

Idiomas compatíveis • Japonês

• Inglês

Método de comunicação • Bluetooth 4.0 LE

* O terminal que está usando deve ser compatível com o método de 
comunicação acima.

* Para obter informações mais atualizadas, visite o site da Roland DG Corp. (http://www.
rolanddg.com/).

Download do Painel Móvel

iPhone

Procedimento

➊ Busque "Roland DG Mobile Panel" na App Store.

➋ Toque em "INSTALL APP" na tela de detalhes do aplicativo.

Android

Procedimento

➊ Busque "Roland DG Mobile Panel" no Google Play.

➋ Toque em "INSTALL" na tela de detalhes do aplicativo.
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Uso do Painel Móvel

Procedimento

➊ Verifique se a tela do painel de operação da máquina mostra uma das telas abaixo.
Se nenhuma dessas telas aparecer, ajuste o material ou pressione [MENU].

W1100mm  W1100mm
B

 SETUP SHEET

* Se estiver usando o sistema de rebobinamento opcional, "ROLL," "TU," ou "TU2" é exibido 
abaixo de "SETUP SHEET"

➋ Ligue a comunicação por Bluetooth na máquina.
" Pág. 165 "Ligar a comunicação por Bluetooth"

➌ Ligue a comunicação por Bluetooth no terminal móvel que estiver usando.
Para obter mais informações sobre como ajustar as configurações, consulte a documentação para 
o terminal móvel que estiver utilizando.

➍ Iniciar o Painel Móvel.
Use o Painel Móvel de acordo com as instruções exibidas no seu terminal móvel.

Notas importantes sobre o uso do painel móvel

Número de impressoras que podem ser conectadas

É possível conectar somente a uma impressora em um terminal móvel em que o painel foi instalado. É possível 
registrar várias impressoras no Painel Móvel, mas não é possível conectar a várias impressoras ao mesmo tempo.

"Não é obrigatório nenhum emparelhamento"

De modo geral, "emparelhamento" é necessário para estabelecer uma conexão por Bluetooth. Com painel 
móvel, não é necessário nenhum "emparelhamento". Depois de iniciar o Painel Móvel, siga as instruções na 
tela para conectar à impressora.

 Faça as operações a partir de uma posição em que é possível ver a impressora.

Para habilitar o manuseio imediato das operações inesperadas da impressora, faça as operações do Painel 
Móvel a partir de uma posição de onde seja possível ver a impressora.

Notas importantes sobre a comunicação por Bluetooth

•	 Com	a	tecnologia	sem	fio	Bluetooth,	é	possível	estabelecer	uma	conexão	entre	os	dispositivos	separados	
por aproximadamente 10 m (32,8 pés). Porém, o intervalo válido da conexão pode variar, dependendo 
da presença de obstáculos (como pessoas, metal e paredes) e o status das ondas de rádio.

•	 O	status	da	comunicação	da	conexão	por	Bluetooth	pode	ficar	instável	se:

 Um LAN sem fio estiver no local.
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 Os dispositivos estão nas redondezas de uma micro-onda que está em uso.

 Outras ondas eletromagnéticas são geradas no local.

•	 A	comunicação	por	Bluetooth	usa	a	mesma	faixa	de	frequência	(2.4	GHz)	como	LAN	sem	fio	(IEEE802.11b/g).	
Se os dispositivos forem usados próximo ao equipamento em que está instalada uma unidade LAN sem 
fio, o status de conexão pode ficar instável devido à ocorrência de interferência de radiofrequência. Nessa 
situação, realize as contramedidas a seguir.

 Ao usar a comunicação por Bluetooth para conectar a impressora e o terminal móvel, faça-o a uma 
distância de 10 m (32,8 pés) ou mais do equipamento em que uma unidade LAN sem fio está insta-
lada.

 Aproxime o terminal móvel e a impressora o máximo possível.

 Se estiver usando uma conexão por Bluetooth em 10 m (32.8 pés) do equipamento em que está 
instalada uma unidade LAN sem fio, desligue-a.

•	 As	ondas	de	 rádio	geradas	pela	comunicação	por	Bluetooth	podem	ter	um	efeito	na	operação	do	
equipamento médico eletrônico e dispositivos semelhantes. Pode causar acidentes, então desligue a 
comunicação por Bluetooth nos seguintes locais.

 Proximidade de marca-passos ou aparelhos auditivos

 Hospitais

 Proximidade de portas automáticas e alarmes de incêndio
" Pág. 165 "Ligar a comunicação por Bluetooth"

•	 Usar	a	comunicação	por	Bluetooth	na	proximidade	de	TVs	ou	rádios	pode	causar	ruídos	na	imagem	ou	
no áudio.

•	 Roland	DG	Corp.	não	aceita	nenhuma	responsabilidade	quanto	ao	vazamento	de	informações	durante	
uma conexão usando a tecnologia por Bluetooth.

•	 O	terminal	móvel	que	está	sendo	usado	para	conectar	à	impressora	deve	estar	de	acordo	com	as	normas	
de Bluetooth determinadas por Bluetooth SIG e deve ser um dispositivo certificado.

•	 Mesmo	se	o	terminal	móvel	estiver	de	acordo	com	as	normas	de	Bluetooth	definidas	acima,	podem	
ocorrer fenômenos devido às características e especificações do dispositivo. Os exemplos destes fenô-
menos incluem a incapacidade de conectar à impressora e aos métodos de operação, tela e operações 
diferentes.

•	 Dependendo	do	terminal	móvel	que	está	sendo	conectado	à	impressora,	pode	levar	algum	tempo	até	
que seja estabelecida a conexão por Bluetooth.

•	 Enquanto	a	conexão	por	Bluetooth	é	estabelecida,	não	cubra	o	terminal	móvel	com	a	mão	nem	qualquer	
outra coisa.
Pode atrasar a conexão por Bluetooth.

Outras notas importantes

•	 A	comunicação	por	Bluetooth	pode	aumentar	o	consumo	de	bateria	do	terminal	móvel.

•	 As	cargas	extras	de	comunicação	se	aplicam	ao	download	do	aplicativo.	Será	necessário	usar	as	cargas	
de comunicação.

•	 Observe	que	pode	levar	um	tempo	para	confirmar	se	este	aplicativo	é	compatível	com	os	novos	terminais	
móveis.

•	 Dependendo	do	ambiente	de	uso,	esta	aplicação	pode	não	funcionar	normalmente,	mesmo	se	os	ter-
minais móveis foram confirmados.
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Outras funções úteis

Uso da luz de impressão (luz interna)

Procedimento

➊ Pressione [FUNCTION].

➋ Pressione [ ] para exibir a tela mostrada abaixo.
FUNCTION
PRINT LIGHT

➌ Pressione [ ] para exibir a tela mostrada abaixo.
PRINT LIGHT
  AUTO  AUTO

➍ Pressione [ ] ou [ ] para selecionar o status da luz de impressão.
PRINT LIGHT
  AUTO  ON

➎ Pressione [ENTER] para confirmar os dados.

➏ Pressione [MENU] para voltar à tela original.

Descrição

É possível selecionar o status da luz que brilha no painel.
AUTO: A luz é ligada/desligada automaticamente, de acordo com o status da impressora.
ON (Ligado): A luz está sempre acesa.
OFF: A luz está sempre apagada.

Configuração padrão

[LUZ DE IMPRESSÃO]: AUTO

Impressão de teste na horizontal

Procedimento

➊ Pressione [MENU].

➋ Pressione [ ] várias vezes para exibir a tela mostrada abaixo.
MENU
SUB MENU
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➌ Pressione [ ], e depois [ ] para exibir a tela mostrada abaixo.
SUB MENU
TEST PRINT POS

➍ Pressione [ ] para exibir a tela mostrada abaixo.
TEST PRINT POS
 SCAN    SCAN

➎ Pressione [ ] ou [ ] para selecionar "FEED."
TEST PRINT POS
 SCAN    FEED

➏ Pressione [ENTER] para confirmar os dados.

➐ Pressione [MENU] para voltar à tela original.

Descrição

Ao realizar os testes de impressão com sucesso, é possível selecionar "SCAN" (impressão vertical) ou "FEED" 
(impressão horizontal), com a posição de impressão para o 2º e o último testes na comparação com o 1º teste.
Se estiver usando o sistema opcional de rebobinamento de material, as impressões de teste serão feitas com 
a orientação "SCAN" independente da configuração.

Configuração padrão

[TEST PRINT POS]: SCAN

Uso das flanges de tubos de papel (centros) com um diâmetro interno de 2 polegadas
Nota:  As flanges de material para tubos de papel (núcleos) com um diâmetro interno de 2 polegadas são itens 

opcionais. Para obter informações detalhadas sobre a aquisição, entre em contato com seu revendedor 
autorizado da Roland DG Corp.

Flange para material de 2 polegadas

Insira o pino.

Alinhe as estrias e 
os encaixes.

Puxe o pino.
Se for difícil puxar, use um alicate 
ou outra ferramenta similar.

Tampa de 
extremidade
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Gerenciamento da Operação de Impressão

Imprimindo um relatório de sistema
Imprime informações do sistema, incluindo uma lista de valores de configuração.

Procedimento

➊ Pressione [MENU].

➋ Pressione [ ] várias vezes para exibir a tela mostrada abaixo.
MENU
SUB MENU

➌ Pressione [ ] uma vez e, depois, pressione [ ] várias vezes para exibir a tela mostrada 
abaixo.
SUB MENU
SYSTEM REPORT

➍ Pressione [ENTER].
Começa a impressão do relatório do sistema.

➎ Pressione [MENU] para voltar à tela original.

Determinando o que fazer quando o cartucho de tinta acabar 
Isso permite que você mude, de acordo com a necessidade, a operação que ocorre quando a bag de tinta 
está vazio.

LEMBRETE
Esta função não está disponível quando se usa quatro cores (CMYK).

Procedimento

➊ Pressione [MENU].

➋ Pressione [ ] várias vezes para exibir a tela mostrada abaixo.
MENU
SUB MENU

➌ Pressione [ ] uma vez e, depois, pressione [ ] várias vezes para exibir a tela mostrada 
abaixo.
SUB MENU
INK CONTROL
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➍ Pressione [ ] duas vezes para exibir a tela mostrada abaixo.
EMPTY MODE
STOP     STOP

➎ Pressione [ ] ou [ ] para selecionar uma configuração.
EMPTY MODE
STOP     CONT.

STOP 
(interromper)

A impressão pausa imediatamente quando uma bag de tinta fica vazia.

CONT.  
(continuar)

A impressão não é interrompida automaticamente ao acabar uma bag de tinta.  
Um bipe de alerta é emitido quando uma bag de tinta fica vazia.

➏ Pressione [ENTER] para confirmar os dados.

➐ Pressione [MENU] para voltar à tela original.

Descrição

Ao selecionar "STOP", a impressão será pausada e as cores poderão ficar irregulares. Verifique se a tinta restante 
é suficiente antes de iniciar a impressão. Ao selecionar "CONT" (continuar), a impressão não é interrompida 
mesmo se a tinta acabar completamente. Para substituir uma bag de tinta, espere até que a impressão termine 
ou pressione [PAUSE] para pausar a impressão.

Configuração padrão

[EMPTY MODE] (modo vazio): STOP (interromper)

Exibindo a quantidade de material restante
Você pode exibir a quantidade restante de material em uso. Ao configurar a quantidade de material atualmente 
restante ao iniciar a operação, a quantidade restante será constantemente exibida na tela até chegar a zero.

Procedimento

➊ Pressione [MENU].

➋ Pressione [ ] várias vezes para exibir a tela mostrada abaixo.
MENU
SHEET REMAIN

➌ Pressione [ ], e depois [ ] para exibir a tela mostrada abaixo.
SHEET REMAIN
SET LENGTH
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➍ Pressione [ ] para exibir a tela mostrada abaixo.
SET LENGTH
  0.0m   99.9m

➎ Pressione [ ] ou [ ] para configurar a função de quantidade de material restante.
SET LENGTH
  0.0m   25.0m

➏ Pressione [ENTER] para confirmar os dados.

➐ Pressione [MENU] para voltar à tela original.

W1200mm　 Ｌ 25.0m
      　　       

O monitor é atualizado.

Se o material não tiver sido 
carregado, o valor de ajuste piscará.

SETUP SHEET
  ROLL   Ｌ　25.0m

Descrição

Se você cancelar o carregamento do material por exemplo, removendo o material ou levantando a alavanca 
de abastecimento, a quantidade restante naquele momento piscará na tela. Como a quantidade de material 
restante não é atualizada automaticamente, ao trocar o material, refaça a configuração sempre que trocar o 
material. Você também pode ajustar a máquina para exibir este menu automaticamente toda vez que você 
trocar o material. Consulte a próxima seção, "Verificar a configuração para a quantidade restante cada vez em 
que o material é trocado"
Nota: A quantidade restante que é exibida é somente uma estimativa, e sua precisão não é garantida.

Verificando a configuração para a quantidade restante a cada vez que o material é trocado
Ajuste a máquina para exibir a quantidade de material restante toda vez que o material for trocado.

Procedimento

➊ Pressione [MENU].

➋ Pressione [ ] várias vezes para exibir a tela mostrada abaixo.
MENU
SHEET REMAIN
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➌ Pressione [ ], e depois [ ] para exibir a tela mostrada abaixo.
SHEET REMAIN
AUTO DISPLAY

➍ Pressione [ ] para exibir a tela mostrada abaixo.
AUTO DISPLAY
DISABLE DISABLE

➎ Pressione [ ] ou [ ] para selecionar "ENABLE."
AUTO DISPLAY
DISABLE ENABLE

➏ Pressione [ENTER] para confirmar os dados.
Se selecionar "ENABLE" (Habilitar), deverá configurar o item do menu [EDGE DETECTION] (Detecção 
de borda) para "DISABLE" (Desabilitar).
" Pág. 131 "Utilizando material transparente"

➐ Pressione [MENU] para voltar à tela original.

Descrição

Configurar este item de menu para "ENABLE" (habilitar) pode ser útil para evitar que se esqueça de refazer a 
configuração na troca de material. No entanto, certifique-se de também configurar o item do menu [EDGE 
DETECTION] para "DISABLE." (Pág. 131 "Utilizando material transparente"). Ao configurar [EDGE DETECTION] (Detecção 
de bordas) para "ENABLE" (Habilitar), [SHEET REMAIN] (Folhas Restantes) não é exibido automaticamente.

Configuração padrão

[AUTO DISPLAY] (exibição automática): DISABLE (Desabilitado)

Impressão do material restante
Esta função imprimirá a quantidade de material restante exibida no menu principal.

Procedimento

➊ Pressione [MENU].

➋ Pressione [ ] várias vezes para exibir a tela mostrada abaixo.
MENU
SHEET REMAIN

➌ Pressione [ ] para exibir a tela mostrada abaixo.
SHEET REMAIN
PRINT MEMO



Gerenciamento da Operação de Impressão

5

Adm
inistrador

M
enu

164

➍ Pressione [ENTER].
A impressão inicia.

➎ Pressione [MENU] para voltar à tela original.

Descrição

Utilize essa função se desejar manter um registro da extensão restante do material em uso. Imprimindo a 
quantidade restante de material antes de trocá-lo permite que você recorra ao registro e use o valor para 
realizar a configuração para a quantia restante na próxima vez em que utilizar o material.
Observe, entretanto, que se você continuar a impressão, a próxima operação de impressão irá iniciar na parte 
superior da porção onde a quantidade de material restante foi impressa. Se você continuar imprimindo, corte 
o material antes de iniciar a próxima operação de impressão.
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Gerenciamento do sistema da impressora

Configuração do idioma do menu e das unidades de medida
Isto selecionará o idioma e as unidades de medidas exibidos na tela do painel de operações.

Procedimento

➊ Pressione e mantenha pressionado [MENU] e altere a alimentação secundária.

➋ Pressione [ ] ou [ ] para selecionar o idioma de exibição (menu).
MENU LANGUAGE
ENGLISH

➌ Pressione [ENTER] para confirmar os dados.

➍ Pressione [ ] ou [ ] para selecionar a unidade de medida de comprimento.
LENGTH UNIT
   mm    INCH

➎ Pressione [ENTER] para confirmar os dados.

➏ Pressione [ ] ou [ ] para selecionar a unidade de medida de temperatura.
TEMP. UNIT
   C       F
。 。

➐ Pressione [ENTER] para confirmar os dados.

Configurações Padrão

[MENU LANGUAGE] (menu idioma): INGLÊS
[LENGTH UNIT] (unidade de comprimento) mm
[TEMP. UNIT] (unidade de temperatura): °C

Ligar a comunicação por Bluetooth
* Há alguns cuidados com relação à comunicação por Bluetooth. Consulte Pág. 155 "Notas 

importantes sobre a comunicação por Bluetooth" .

Procedimento

➊ Pressione [MENU].

➋ Pressione [ ] várias vezes para exibir a tela mostrada abaixo.
MENU
SYSTEM INFO.



Gerenciamento do sistema da impressora

5

Adm
inistrador

M
enu

166

➌ Pressione [ ] uma vez e, depois, pressione [ ] várias vezes para exibir a tela mostrada 
abaixo.
SYSTEM INFO.
BLUETOOTH

➍ Pressione [ ] duas vezes para exibir a tela mostrada abaixo.
BLUETOOTH
DISABLE DISABLE

➎ Pressione [ ] ou [ ] para selecionar "ENABLE."
BLUETOOTH
DISABLE ENABLE

➏ Pressione [ENTER] para confirmar os dados.

➐ Pressione [ ] para exibir a tela mostrada abaixo.
O estado atual é exibido na tela.

BLUETOOTH
ENABLE

➑ Pressione [MENU] para voltar à tela original.

Descrição

Esta máquina é compatível com o 'Painel Móvel Roland DG" (de agora em diante "Painel Móvel"), que é um 
aplicativo para terminais móveis. Ao usar o Painel Móvel, ajuste a comunicação por Bluetooth desta máquina 
para "ENABLE" (habilitar). Porém, quando estiver operando esta máquina a partir do painel de operação, não 
é possível realizar operações a partir do Painel Móvel.
" Pág. 154 "Realizando operações a partir do painel móvel Roland DG"

Os estados estão exibidos na tela na etapa ➐ estão abaixo.

ENABLE A comunicação por Bluetooth está ligada e a impressora está esperando que uma 
conexão seja estabelecida. Se não for possível operar a impressora a partir do 
Painel Móvel, há um problema com o ambiente de conexão.
Pág. 190 "A impressora não pode ser operada a partir de um painel móvel"

ENABLE* A comunicação por Bluetooth está ligada e a impressora está conectada ao Painel 
Móvel.

* Porém, quando esta tela está desabilitada, não é possível realizar operações a partir 
do Painel Móvel.

Pág. 154 "Realizando operações a partir do painel móvel Roland DG"

DISABLE 
(Desabilitado)

A comunicação por Bluetooth está desligada.

ERROR Ocorreu um erro na comunicação por Bluetooth. Contate seu representante 
autorizado Roland DG Corp.

Configuração padrão

[Bluetooth]: DISABLE (Desabilitado)
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Como ajustar o intervalo de ativação para o modo hibernação (recurso de economia de energia)

Procedimento 

➊ Pressione [MENU].

➋ Pressione [ ] várias vezes para exibir a tela mostrada abaixo.
MENU
SUB MENU

➌ Pressione [ ] uma vez e, depois, pressione [ ] várias vezes para exibir a tela mostrada 
abaixo.
SUB MENU
SLEEP

➍ Pressione [ ] duas vezes para exibir a tela mostrada abaixo.
INTERVAL
 30min   30min

➎ Pressione [ ] ou [ ] para definir o tempo.
INTERVAL
 30min   15min

➏ Pressione [ENTER] para confirmar os dados.

➐ Pressione [MENU] para voltar à tela original.

Configuração padrão

[INTERVAL] (intervalo): 30min
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Visualizando as informações do sistema
* Nota: Para obter informações sobre como configurar uma rede, consulte o "Guia de 

Instalação."

* Consulte Pág. 165 "Ligar a comunicação por Bluetooth" para informações sobre como definir a 
Comunicação por Bluetooth.

Procedimento

➊ Pressione [MENU].

➋ Pressione [ ] várias vezes para exibir a tela mostrada abaixo.
MENU
SYSTEM INFO.

Você pode visualizar as seguintes informações:
• [MODEL] (modelo): Nome do modelo
• [SERIAL NO.] (número serial): Número de série
• [INK] (tinta): Tipo de tinta
• [FIRMWARE] (licença): Versão de licença
• [NETWORK] (rede): Configurações de rede, tais como endereço IP
• [BLUETOOTH]: Estado da comunicação por Bluetooth

To [BLUETOOTH]

To [MODEL]

To [IP ADDRESS]

To [MAC ADDRESS]

IP ADDRESS
255.255.255.255

SUBNET MASK
255.255.255.255

GATEWAY ADDR.
255.255.255.255

IP ADDRESS
255.255.255.255

SUBNET MASK
255.255.255.255

GATEWAY ADDR.
255.255.255.255

MAC ADDRESS
XXXXXXXXXXXXX

MODEL
XX-XXXX

SERIAL NO.
XXXXXXX

INK
XXXXXXX

FIRMWARE
Ver.X.XX

NETWORK
IP ADDRESS

NETWORK
SUBNET MASK

NETWORK
GATEWAY ADDR.

NETWORK
MAC ADDRESS

SYSTEM INFO.
MODEL

SYSTEM INFO.
SERIAL NO.

SYSTEM INFO.
INK

SYSTEM INFO.
FIRMWARE

SYSTEM INFO.
NETWORK

SYSTEM INFO.
BLUETOOTH

BLUETOOTH
DISABLE

BLUETOOTH
DISABLE ENABLE

MENU
SYSTEM INFO.
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Como restaurar todas as configurações aos valores padrão de fábrica
Este menu retorna todas as configurações aos seus valores padrão de fábrica. No entanto, as configurações 
para [MENU LANGUAGE] (Menu de idioma), [LENGTH UNIT] (Unidade de medidas), e [TEMP. UNIT] (unidade 
de temperatura) não retornam aos valores padrão de fábrica.

Procedimento

➊ Pressione [MENU].

➋ Pressione [ ] várias vezes para exibir a tela mostrada abaixo.
MENU
SUB MENU

➌ Pressione [ ] uma vez e, depois, pressione [ ] várias vezes para exibir a tela mostrada 
abaixo.
SUB MENU
FACTORY DEFAULT

➍ Pressione [ENTER] pra executar a operação.
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Ao transportar a unidade

Procedimento de preparação para reinstalação
Antes de mexer na máquina, elimine o líquido descartado e prenda as cabeças de impressão no lugar. Tentar 
mover o equipamento sem realizar essas preparações antes poderá causar danos aos componentes internos 
devido a vazamentos de tinta ou danos às cabeças de impressão.

IMPORTANTE

•	 	Uma	vez	concluído	o	arranjo	para	transportar	o	equipamento,	mova	o	equipamento,	e	ligue	a	energia	
imediatamente. Se deixar a máquina desligada, a tinta depositada irá coagular e isso pode resultar em 
problemas como entupimento das cabeças de impressão.

•	 	Ao	mover	o	equipamento,	mantenha-o	em	uma	temperatura	de	5	a	40°C	(41	a	104°F)	e	em	uma	umidade	
relativa entre 20 a 80% (sem condensação). Não fazê-lo pode resultar em quebra.

•	 Manuseie	o	equipamento	com	cuidado	ao	movê-lo	e	o	mantenha	nivelado	(não	inclinado)	e	evite	que	
se choque com outros objetos.

1. Retire todo material e o suporte da lâmina.

➊ Remova qualquer material.
Se o material estiver carregado, remova-o.
Se o material não estiver carregado, puxe a alavanca.

➋ Pressione [MENU].

➌ Pressione [ ] várias vezes para exibir a tela mostrada abaixo.
MENU
SUB MENU

➍ Pressione [ ] uma vez e, depois, pressione [ ] várias vezes para exibir a tela mostrada 
abaixo.
SUB MENU
MAINTENANCE

➎ Pressione [ ] uma vez e, depois, pressione [ ] várias vezes para exibir a tela mostrada 
abaixo.
MAINTENANCE
REPLACE KNIFE
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➏ Pressione [ENTER].
O carro de corte se move para uma posição onde é possível fazer a substituição da lâmina.

➐ Quando a tela abaixo for exibida, abra a tampa dianteira.
OPEN FRONT
          COVER

A preparação está completa assim que esta tela for exibida.

FINISHED?

➑ Remova o suporte da lâmina.

2. Entre no menu para eliminar o líquido de limpeza da bandeja do limpador.

➊ Pressione [MENU].

➋ Pressione [ ] várias vezes para exibir a tela mostrada abaixo.
MENU
SUB MENU

➌ Pressione [ ] uma vez e, depois, pressione [ ] várias vezes para exibir a tela mostrada 
abaixo.
SUB MENU
MAINTENANCE

➍ Pressione [ ] uma vez e, depois, pressione [ ] várias vezes para exibir a tela mostrada 
abaixo.
MAINTENANCE
DRAIN TRAY
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➎ Pressione [ENTER].

➏ Quando a tela abaixo for exibida, retire a garrafa de descarte e descarte o fluido drenado.
EMPTY
   DRAIN BOTTLE

CUIDADO Antes de retirar a garrafa de descarte, aguarde a exibição da tela [EMPTY 
DRAIN BOTTLE] (Garrafa de descarte vazia). Após descartar o fluido de 
descarte, prenda a garrafa de drenagem na máquina imediatamente.
Deixar de seguir este procedimento pode causar transbordamento e 
derramamento de fluido da máquina, manchando suas mãos ou o piso do local.

AVISO    Nunca coloque o fluido liberado ou a tinta perto de chamas.
Fazê-lo pode causar um incêndio.

CUIDADO Para armazenar um fluido liberado temporariamente, coloque-o na garrafa 
de descarte inclusa ou em um recipiente lacrado resistente como uma 
lata de metal ou tanque de polietileno e feche firmemente.
Qualquer derramamento ou vazamento de vapor poderá causar um incêndio, 
odor ou mal estar físico.

Descarte o fluido liberado adequadamente, de acordo com as leis vigentes em seu estado.
O fluido liberado é inflamável e contém componentes tóxicos. Não tente incinerar o fluido liberado ou jogá-lo 
no lixo comum. Além disso, não faça o descarte em redes de esgoto, rios ou riachos. Fazê-lo poderá acarretar 
em impacto prejudicial ao ambiente.

➐ Instale rapidamente a garrafa de descarte esvaziada na máquina mais uma vez.

➑ Pressione [ENTER].
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3. Descarte o líquido de limpeza.

➊ Quando a tela abaixo for exibida, abra a tampa direita.
OPEN COVER R

➋ Quando a tela abaixo for exibida, abra a válvula de escoamento.
OPEN 
    WASTE VALVE

Válvula de escoamento

➌ Quando a tela abaixo for exibida, feche a tampa direita.
CLOSE COVER R

➍ Quando a tela abaixo for exibida, abra a tampa direita.
OPEN COVER R

➎ Quando a tela abaixo for exibida, feche a válvula de escoamento.
CLOSE
    WASTE VALVE

Válvula de escoamento
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➏ Quando a tela abaixo for exibida, feche a tampa direita.
CLOSE COVER R

A energia secundária desliga automaticamente.

➐ Desligue a energia principal.

➑ Remova a garrafa de descarte e elimine o líquido descarregado.

AVISO   Nunca coloque o fluido liberado ou a tinta perto de chamas.
Fazê-lo pode causar um incêndio.

CUIDADO Para armazenar um fluido liberado temporariamente, coloque-o na garrafa 
de descarte inclusa ou em um recipiente lacrado resistente como uma 
lata de metal ou tanque de polietileno e feche firmemente.
Qualquer derramamento ou vazamento de vapor poderá causar um incêndio, 
odor ou mal estar físico.

➒ Instale rapidamente a garrafa de descarte esvaziada na máquina mais uma vez.

4. Fixe as cabeças de impressão no lugar usando o retentor.

Use o retentor que estava preso na parte inferior da máquina durante a instalação.
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5. Coloque a máquina de volta no lugar.

➊ Quando a preparação estiver concluída, transporte a máquina imediatamente.

➋ Reinstale a impressora imediatamente e, em seguida, remova o retentor que prende 
as cabeças de impressão.
Para armazenamento, prenda o retentor na posição indicada na figura.

➌ Ligue a chave de alimentação principal.

IMPORTANTE

Para prevenir danos às cabeças de impressão, conclua o transporte da máquina sem demorar 
muito tempo, e ligue a energia principal imediatamente. Para instalar a máquina novamente, siga 
os procedimentos no Guia de Configuração.

➍ Ligue o botão sub power (energia secundária).

➎ Quando a tela a seguir for exibida, pressione [ENTER].
WIPER TRAY
  IS NOT FILLED

Aparece a tela abaixo e, em seguida, a máquina é preenchida com o líquido de limpeza TR. O tempo 
restante (aproximado) para o procedimento é exibido na tela. (A tela exibida abaixo é um exemplo. 
"01:40" = "1 minute and 40 seconds") (1 minuto e 40 segundos)

FILLING LIQUID
>>>>>      01:40

Quando a máquina estiver cheia com o líquido de limpeza TR, a tela abaixo é exibida e a energia 
é ligada.

SETUP SHEET
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Não é possível realizar impressão atrativa ou recorte

Os resultados de impressão estão imprecisos ou contêm linhas horizontais

As cabeças de impressão 
apresentam respingos?

Realize um teste de impressão e certifique-se de que não há 
ocorrência de gotejamento. Se constatada presença de respingos, 
faça a limpeza das cabeças de impressão.

Pág. 54 "Etapa 5 : Testes de impressão e limpeza normal"
Pág. 87 "Quando a limpeza normal não for eficiente"

A altura da cabeça de 
impressão é apropriada?

 A impressão quando o menu [HEAD HEIGHT] (altura da cabeça 
de impressão) está ajustada como "HIGH" (alta) é mais grossa 
do que quando configurada como "LOW" (baixa). Mantenha a 
configuração em "LOW" (baixa) exceto quando a mudança é 
necessária, como ao utilizar material espesso.

Pág. 130 "Ajuste da altura da cabeça de impressão para torná-la 
compatível com a espessura do material"

Você efetuou a correção de 
alimentação?

O Mau alinhamento excessivo na quantidade de alimentação de 
material poderá resultar em impressão que parece ruim ou que 
contenha listras horizontais. Realize a configuração no software 
RIP para combinar com o tipo de material que estiver utilizando, 
ou efetue a configuração para correção na impressora.

Pág. 128 "Como aliviar as faixas horizontais (função de correção de 
alimentação)"

Você efetuou a correção 
bidirecional?

Quando estiver realizando impressão bidirecional, utilize o 
item do menu [ADJUST BI-DIR] (ajuste bidirecional) para fazer a 
correção. O ajuste otimizado de valores pode variar, dependendo 
principalmente da espessura do material. Configure ou selecione 
um valor de ajuste que seja adequado ao material. Quando 
for necessário fazer mais correções, como o ajuste utilizando 
a [SIMPLE SETTING] (configuração simples) não aumente a 
impressão; utilize a [DETAIL SETTING] (configuração detalhada) 
para efetuar a correção.

Pág. 126 "Corrigindo o Desalinhamento em Impressão Bidirecional"
Pág. 127 "Correção de desalinhamento em impressão bidirecional com 
maior precisão"

A impressora está instalada 
em local nivelado e estável?

Nunca instale o equipamento em um local de nível irregular ou 
onde possa balançar ou sofrer vibração. Certifique-se também 
de que as cabeças de impressão não estejam expostas ao vento. 
Esses fatores podem resultar em respingos ou impressão com 
qualidade reduzida.

O sistema de aquecimento 
de material está em uma 
temperatura adequada?

Se a tinta formar caroços ou manchas, aumente a temperatura. 
No entanto, observe que uma temperatura muito alta poderá 
degradar o material ou fazer com que ele enrugue.

Pág. 119 "Configurações do sistema de aquecimento do material"
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A temperatura ambiente 
está muito baixa?

O sistema de aquecimento do material poderá não aquecer o 
suficiente quando a temperatura ambiente estiver abaixo de 20 ̊ C 
(68 ̊ F). Além disso, mesmo quando o sistema de aquecimento do 
material atingir temperaturas definidas, a efetividade adequada 
poderá não ser aparente se o material estiver completamente 
frio. Antes de imprimir, permita que a temperatura do material 
estabilize.

O modo de impressão é 
compatível?

Se a impressão de boa qualidade for impossível mesmo 
quando o sistema de aquecimento de material estiver em uma 
alta temperatura, tente usar um modo de impressão de alta 
qualidade. De acordo com o material, borrões podem ocorrer 
durante a utilização de um modo de impressão de qualidade, 
e os resultados podem também apresentar grande variação, 
dependendo das configurações de seu programa RIP (tais como 
seleção do perfil cromático). Ajuste as configurações de acordo 
com o material que estiver utilizando.

O material está carregado 
corretamente?

Se o material não estiver colocado corretamente ou não estiver 
passando com facilidade pela mesa, a impressão poderá ser 
prejudicada. Introduza o material corretamente.

Pág. 184 "A alimentação do material não é suave"

As configurações para 
o  m e n u  [ P R E S E T ] 
( p r e d e f i n i ç ã o )  e s t ã o 
adequadas?

Se as configurações selecionadas para o menu [PRESET] (pré-
ajuste) não forem compatíveis com o tipo de material, a impressão 
poderá ser bruscamente afetada. Selecione configurações 
otimizadas para o material que estiver usando.

Pág. 39 "Etapa 3 : Configurações de Lote"
Pág. 116 "Uso de Predefinições"

O material tornou-se manchado quando impresso

As cabeças de impressão 
estão em contato com o 
material?

A altura das cabeças de impressão pode estar muito baixa. 
Além disso, se o material não for instalado corretamente, este 
poderá dobrar ou soltar-se e entrar em contato com as cabeças 
de impressão.

Pág. 130 "Ajuste da altura da cabeça de impressão para torná-la 
compatível com a espessura do material"
Pág. 184 "A alimentação do material não é suave"
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As cabeças de impressão 
estão sujas?

Os itens a seguir podem causar respingos de tinta no material 
durante a impressão.

• Acúmulo de poeira fibrosa (fios) em torno das cabeças de 
impressão

• Transferência de tinta para as cabeças de impressão devido ao 
atrito com o material

 Caso isso, faça a limpeza manual. Recomendamos efetuar a 
limpeza periódica das cabeças de impressão.

• Umidade muito baixa

 Use a máquina em um ambiente com umidade relativa de 35 a 
80% (sem condensação).

Pág. 89 "Limpeza Mensal"

Os rolos de pressão ou os 
prendedores do material 
estão sujos?

Limpe-os periodicamente.

Pág. 82 "Limpeza"
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As cores estão instáveis ou não-homogêneas
Você agitou gentilmente 
as bags de tinta antes de 
instalá-las?

Agite as novas bags de tinta suavemente antes de instalá-las.

O material está enrugado?

Se o material estiver enrugado e se soltar da mesa, as cores 
poderão apresentar variação ou a impressão poderá perder 
qualidade.

Pág. 184 "A alimentação do material não é suave"

A  i m p r e s s ã o  f o i 
interrompida?

Quando a impressão é interrompida, a coloração na linha 
divisória pode ser alterada quando a impressão reiniciar. Evite 
interromper a impressão. Com as configurações padrão de fábrica, 
a impressora é pausada quando uma bag de tinta fica vazia. Antes 
de realizar impressões extensas, verifique a quantidade restante 
de tinta nas bags de tinta. A impressão também é interrompida 
quando os dados não são enviados pelo computador em 
tempo hábil. Recomendamos não realizar outras tarefas com o 
computador enquanto a impressão estiver em progresso.

A impressora está instalada 
em local nivelado e estável?

Nunca instale o equipamento em um local de nível irregular ou 
onde possa balançar ou sofrer vibração. Certifique-se também 
de que as cabeças de impressão não estejam expostas ao vento. 
Esses fatores podem resultar em respingos ou impressão com 
qualidade reduzida.

O material está carregado 
corretamente?

Se o material não estiver colocado corretamente ou não estiver 
passando com facilidade pela mesa, a impressão poderá ser 
prejudicada. Introduza o material corretamente.

Pág. 184 "A alimentação do material não é suave"

Os parâmetros de operação 
estão ajustados com valores 
adequados?

Dependendo das configurações para os itens de menu como 
[FULL WIDTH S] (largura total) e [PERIODIC CL.] (limpeza periódica), 
podem ocorrer desigualdade das cores. Se as configurações foram 
alteradas, tente restaurá-las para seus valores padrão.

Pág. 134 "Acelerando impressão para material reduzido"
Pág. 135 "Evitando resíduo de material e respingos"

As configurações para 
o  m e n u  [ P R E S E T ] 
( p r e d e f i n i ç ã o )  e s t ã o 
adequadas?

Se as configurações selecionadas para o menu [PRESET] (pré-
ajuste) não forem compatíveis com o tipo de material, a impressão 
poderá ser afetada bruscamente . Selecione configurações 
otimizadas para o material que estiver usando.

Pág. 116 "Uso de Predefinições"
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O Corte está desalinhado ou inclinado

O material está carregado 
corretamente?

Se o material não estiver colocado corretamente ou não 
estiver passando com facilidade pela mesa, o corte poderá ser 
prejudicado. Certifique-se de que o material esteja instalado e 
configurado corretamente.

Pág. 184 "A alimentação do material não é suave"

As conf igurações das 
condições de corte estão 
adequadas?

Poderá haver desalinhamento ou inclinação se a velocidade de 
corte estiver muito rápida ou a força da lâmina estiver muito 
alta. Tente alterar as condições de corte. Com materiais que têm 
uma camada adesiva muito forte, a camada adesiva se acopla 
novamente após o corte. No entanto, se um teste de corte mostrar 
que a película aderente do material e os traços de lâmina no papel 
de trás estão ótimos, o material foi cortado adequadamente. 
Tome cuidado para não deixar a força da lâmina muito alta.

Pág. 137 "Ajuste Fino das Condições de Corte"

O  c o m p r i m e n t o  d a 
impressão é muito longo?

Para impressão seguida imediatamente de corte em particular, 
quanto maior o comprimento da página (isto é, quando maior 
a distância do material rebobinado após a impressão), maiores 
serão as chances de ocorrer desalinhamento. É sempre uma boa 
ideia manter o tamanho de cada página no mínimo necessário.

Você está utilizando um 
material que demonstra 
g r a n d e  e x p a n s ã o  e 
contração?

Ao realizar impressão seguida imediatamente de corte, pode 
ocorrer desalinhamento se o material se expandir ou contrair. Se 
isto acontecer, tente imprimir com marcas de corte. Em seguida, 
estabeleça o ponto básico e alinhe os pontos e corte. Isso irá 
corrigir a expansão e contração do material.

Pág. 63 "Impressão e Corte ao Utilizar Marcas de Corte"

O [AUTO ENV. MATCH] 
e s t á  e m  " D I S A B L E 
[DESABILITAR]?"

A impressão e as posições de corte podem ficar desalinhadas 
devido à temperatura ambiente ou à umidade. Configurar [AUTO 
ENV. MATCH] (Combinar ambiente automático) para "ENABLE" 
(Desabilitar) executa a combinação do ambiente para corrigir o 
desalinhamento.

Pág. 145 "Visualização das configurações da função de correção de 
ambiente automática"

A c o n f i g u r a ç ã o  p a r a 
o menu [CALIBRATION] 
(Calibragem) no item do 
menu [CUTTING MENU] 
(Menu de  Cor te )  es tá 
correta?

Quando você estiver executando impressão seguida 
imediatamente de corte, vá para o [CUTTING MENU] (menu de 
corte) e ajuste o valor [CALIBRATION] (calibragem) para “0,00.”

Pág. 140 "Executando a correção de distância durante o corte"

Os rolos de pressão estão 
insta lados nos locais 
corretos?

Certifique-se de instalar os Rolos de Pressão sobre os rolos de 
tração. Se os rolos de pressão não forem instalados nos locais 
corretos, pode ocorrer desalinhamento do material.

Pág. 29 "Etapa 1 : Como carregar material de rolo (configuração do 
material)"
Pág. 73 "Como carregar material de folha (configuração do material)"
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Travamento do material

O material travou
Se aparecer uma mensagem 
de  e r ro  dev ido  a  um 
travamento do material, 
c o r r i j a  o  p r o b l e m a 
imediatamente. Se não o 
fizer, isso pode causar danos 
às cabeças de impressão.

Pág. 197 "[MOTOR ERROR TURN POWER OFF]"

O material está deformado 
ou enrugado?

Muitos fatores podem causar deformação ou enrugamento. 
Verifique o seguinte e corrija o problema.

Pág. 184 "A alimentação do material não é suave"

A altura das cabeças de 
impressão está muito baixa?

Tente levantar as cabeças de impressão. O material pode, 
inevitavelmente, dobrar levemente, então a altura das cabeças 
de impressão deve ser ajustada para levar isso em consideração.

Pág. 130 "Ajuste da altura da cabeça de impressão para torná-la 
compatível com a espessura do material"

Os rolos de tração estão 
sujos?

Verifique se os rolos de tração estão livres de resíduos de material 
estranho, como fragmentos de material.

Pág. 82 "Limpeza"

Os prendedores do material 
estão presos?

Quando realizar a impressão, certifique-se de fixar os prendedores 
de material.

O material está instalado 
corretamente?

A alimentação é prejudicada quando o material não está esticado 
ou está tensionado de forma irregular à esquerda e à direita. 
Recarregue o material.

Pág. 29 "Etapa 1 : Como carregar material de rolo (configuração do 
material)"
Pág. 73 "Como carregar material de folha (configuração do material)"

Há algum outro objeto em 
contato com o material?

Certifique-se de que nada toque no material.

Pág. 29 "Etapa 1 : Como carregar material de rolo (configuração do 
material)"
Pág. 73 "Como carregar material de folha (configuração do material)"

O material é muito espesso?

Um material muito espesso pode não somente causar um avanço 
instável, mas também pode arranhar os carros de impressão, 
resultando em um mau funcionamento. Nunca utilize materiais 
com esse perfil.
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A alimentação do material não é suave

Muitos problemas poderão ocorrer se o material não estiver passando suavemente. Isto pode 
causar problemas como má qualidade de impressão, contato do material com as cabeças de 
impressão e travamento do material. Corrija as situações da seguinte forma.

O material enruga ou encolhe

O material está instalado e 
configurado corretamente?

A alimentação é prejudicada quando o material não está esticado 
ou está tensionado de forma irregular à esquerda e à direita. 
Recarregue o material.

Pág. 29 "Etapa 1 : Como carregar material de rolo (configuração do 
material)"
Pág. 73 "Como carregar material de folha (configuração do material)"

O material carregado ficou 
em repouso por algum 
tempo?

O material pode encolher ou enrugar se for aquecido por 
um período extenso. Quando a impressão acabar, desligue a 
alimentação secundária ou remova o material.

Os prendedores do material 
estão presos?

Quando realizar a impressão, certifique-se de fixar os prendedores 
de material.

O material foi carregado 
enquanto o aquecedor de 
impressão estava quente?

Carregar o material após o aquecedor ter aquecido faz a 
temperatura do material aumentar subitamente, fazendo com 
que ele encolha ou enrugue durante a impressão. Antes de 
carregar o material desligue a alimentação secundária e deixe 
a mesa esfriar.

Pág. 119 "Configurações do sistema de aquecimento do material"

As temperaturas do sistema 
de aquecimento de material 
estão muito altas?

Ajuste as temperaturas com valores adequados para o tipo de 
material.

Pág. 119 "Configurações do sistema de aquecimento do material"

A temperatura ambiente 
está muito baixa?

Utilize o equipamento em um ambiente onde a temperatura seja 
de 20 a 32ºC (68 a 90ºF). Se o equipamento estiver sendo usado 
em temperatura ambiente menor que 20ºC (68ºF), dependendo 
do tipo ou dimensão do material, podem ocorrer enrugamentos 
ou desigualdades. Se isto acontecer, tente abaixar a temperatura 
do sistema de aquecimento do material para aproximadamente 
2°C (36°F). Para obter resultados estáveis de impressão, a máquina 
deverá ser utilizada em um local com uma temperatura ambiente 
entre 20 e 32 °C (68 e 90 °F).

A umidade do ambiente está 
muito alta?

Use a máquina em um ambiente com umidade relativa de 35 a 
80% (sem condensação).

O material está solto? Se o material ficar solto, ele poderá ficar enrugado.
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O avanço do material não está reto

O material está instalado e 
configurado corretamente?

A alimentação é prejudicada quando o material não está esticado 
ou está tensionado de forma irregular à esquerda e à direita. 
Recarregue o material.

Pág. 29 "Etapa 1 : Como carregar material de rolo (configuração do 
material)"
Pág. 73 "Como carregar material de folha (configuração do material)"

A alimentação do material não é suave

Há algum outro objeto em 
contato com o material ou 
os eixos?

Certifique-se de que o material e os eixos não estejam tocando 
em nada. Isso poderá afetar a impressão, mesmo quando a 
alimentação estiver aparentemente regular.

Pág. 29 "Etapa 1 : Como carregar material de rolo (configuração do 
material)"
Pág. 73 "Como carregar material de folha (configuração do material)"

O material é muito espesso?

Um material muito espesso pode não somente causar um avanço 
instável, mas também pode arranhar os carros de impressão, 
resultando em um mau funcionamento. Nunca utilize materiais 
com esse perfil.

Os rolos de tração estão 
sujos?

Verifique se os rolos de tração estão livres de resíduos de material 
estranho, como fragmentos de material.

Pág. 82 "Limpeza"
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As cabeças de impressão não se movem

Se o carregamento da cabeça de impressão parar em cima do rolo, aja imediatamente para 
prevenir a secagem das cabeças.

O que fazer primeiro
Desligue a alimentação secundária, e então ligue-a novamente. Se o material estiver travado, remova-o também.
Se as cabeças de impressão se moverem para a posição inicial (no interior da tampa direita), significa que a 
operação foi realizada com sucesso.

Caso as cabeças de impressão ainda não se movam

Tente desligar a energia principal, depois ligue a energia principal novamente seguida pela energia secundária.

Caso as cabeças de impressão ainda não se movam
Se as cabeças de impressão continuarem estáticas, tome a seguinte medida de emergência e contate seu 
representante autorizado ou assistência técnica da Roland DG Corp.

Procedimento

➊ Desligue a alimentação primária e depois abra a tampa dianteira.

➋ Abra a tampa direita.
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➌ Mova delicadamente com a mão o carro de impressão para a posição inicial.
Parar no local onde se ouve um clique faz com que o carro de impressão trave no local.

Click!

➍ Aplique uma leve pressão no lado direito para certificar-se de que o carro de impressão 
não se mova para a esquerda.
Se o carro de impressão se mover para a esquerda, mova-o novamente lentamente, aplicando 
pressão do lado esquerdo e certifique-se de que ele esteja no lugar.
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Outros problemas

A impressora não funciona

O botão de energia está 
ligado?

Ligue a chave de alimentação principal da impressora, em 
seguida, pressione a chave de alimentação secundária e verifique 
se a chave de alimentação secundária está acesa.

Pág. 24 "Ligar a alimentação"

O botão [SETUP] está 
aceso?

A impressão não é realizada quando [SETUP] não estiver aceso. Baixe a 
alavanca de carregamento.

Pág. 57 "Etapa 6 : Início da produção"

A tampa está aberta? Feche as tampas dianteira, esquerda e direta.

Aparece o menu superior?

Menu superior
W1100mm

Se o menu superior não estiver em exibição, a impressão não terá 
início, mesmo que sejam enviadas informações pelo computador. 
Para ir ao menu superior, pressione [MENU].

Pág. 57 "Etapa 6 : Início da produção"

O botão [PAUSE] está 
aceso?

Quando o botão [PAUSE] estiver aceso, a operação estará pausada. 
Para retomar a operação, pressione [PAUSE]. O botão [PAUSE] 
desliga e a impressão é retomada.

Pág. 78 "Pausa e Cancelamento da Impressão"

Uma mensagem é exibida 
na tela?

Pág. 192 "Aparece uma mensagem"
Pág. 194 "Aparece uma mensagem de erro"

Os cabos estão conectados?
Conecte os cabos firmemente.

Guia de Instalação

O roteamento da rede é 
apropriado?

Verifique se o roteamento da rede é apropriado. Tente conectar 
o computador e o equipamento no mesmo hub, ou conecte-os 
diretamente usando um cabo cruzado. Se isso possibilitar realizar 
a impressão, significa que o problema pode ser a própria rede.

A configuração de rede está 
correta?

Se as conexões dos cabos estão firmes e não houver problema 
com a rede, verifique se o endereço IP e outras configurações 
estão corretos. As configurações no equipamento e no 
computador devem estar corretas. Refaça as configurações, 
verificando se o endereço IP não está em conflito com o endereço 
IP de outro dispositivo na rede, se a porta para a configuração 
do software RIP especifica o endereço de IP do equipamento, 
se não existem erros de digitação nas configurações e outros 
problemas desta natureza. 

Guia de Instalação
Pág. 168 "Visualizando as informações do sistema"
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O software RIP fecha de 
maneira anormal?

Certifique-se de que o software RIP funciona corretamente, então, 
desligue a alimentação secundária e ligue-a novamente.

Guia rápido do Roland VersaWorks

Acabou a tinta?

1 2 3 4
5 6 7 8

Quando a tela mostrada for exibida, os dados de impressão não poderão 
ser aceitos. Se a tela mostrada na figura for exibida durante a impressão, 
o comportamento da máquina irá depender da configuração [EMPTY 
MODE] (modo vazio).

• Quando "STOP" estiver selecionada: A operação de impressão 
é pausada.

• Quando "CONT." estiver selecionada: Um alerta sonoro será emitido e a 
impressão continuará até que a máquina tenha concluído a impressão 
dos dados aceitos. Neste caso, também será possível pressionar 
[PAUSE] e pausar a impressão.

Nos dois casos, o erro pode ser resolvido por meio da substituição 
da bag de tinta por uma nova. Se ainda houver dados que não 
tenham sido impressos na máquina, a impressão será retomada. 
Se houver dados não enviados no computador, a impressão será 
retomada quando os dados forem reenviados.

Pág. 69 "Substituição da bag de tinta"
Pág. 160 "Determinando o que fazer quando o cartucho de tinta acabar"

O sistema de aquecimento de material não esquenta

O material está carregado?

O sistema de aquecimento de material não aquece até a 
temperatura definida quando [SETUP] está apagado (por padrão). 
Carregue o material e espere que a máquina aqueça.

Pág. 119 "Configurações do sistema de aquecimento do material"

A temperatura ambiente 
está muito baixa?

Use o equipamento em um ambiente onde a temperatura seja 
de 20 a 32º C (68 a 90º F).

Não há corte de material

A lâmina de separação está 
instalada?

Se a lâmina de separação não estiver instalada, não será possível 
cortar o material.

Pág. 111 "Substituição da lâmina de separação"
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O tr i lho de corte está 
instalado?

Se o trilho de corte não estiver instalado, não será possível cortar 
o material. Se o trilho de corte não estiver instalado, remova 
a tampa esquerda e, em seguida, instale o trilho de corte de 
acordo com a figura abaixo. Depois de instalar o trilho de corte, 
certifique-se de prender a tampa esquerda.

Não é possível verificar a quantidade de fluido liberado na garrafa de descarte

Há respingos de tinta dentro 
da garrafa de descarte?

Se a tinta respingar dentro da garrafa de descarte, não será 
possível verificar a quantidade de fluido descarregado dentro 
da garrafa.

Pág. 85 "Se não for possível verificar a quantidade de fluido liberado 
na garrafa de descarte"

A impressora não pode ser operada a partir de um painel móvel
 " Pág. 155 "Notas importantes sobre o uso do painel móvel"

O painel de operações da 
impressora está em uso?

Quando estiver usando o painel de operações da impressora, não 
é possível realizar operações a partir do Painel Móvel. Interrompa 
as operações do painel e, em seguida, pressione o botão [MENU] 
no próprio painel.

Pág. 155 "Uso do Painel Móvel"

A  c o m u n i c a ç ã o  p o r 
Bluetooth na lateral da 
impressora está ligada?

A comunicação por Bluetooth da impressora está desligada nas 
configurações padrão. Ao usar o Painel Móvel, use o painel de 
operações da impressora para ligar a comunicação por Bluetooth.

Pág. 165 "Ligar a comunicação por Bluetooth"

O  P a i n e l  M ó v e l  e s t á 
conectado a uma impressora 
diferente?

É possível conectar somente a uma impressora em um terminal 
móvel em que o painel foi instalado. É possível registrar várias 
impressoras no Painel Móvel, mas não é possível conectar a 
várias impressoras ao mesmo tempo. Se quiser operar várias 
impressoras, use o Painel Móvel para selecionar a impressora a 
qual deseja se conectar.
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A  c o m u n i c a ç ã o  p o r 
Bluetooth na lateral da 
impressora está normal?

O estado da comunicação por Bluetooth da impressora é exibido 
na tela.

• ENABLE (Ativar): A comunicação por Bluetooth da impressora 
está ligada e a impressora está esperando que uma conexão 
seja estabelecida. Se não for possível operar a impressora 
a partir do Painel Móvel, há um problema com o ambiente de 
conexão. Verifique as causas dos outros problemas.

• ENABLE* (Ativar): A comunicação por Bluetooth da impressora 
está ligada e a impressora está conectada ao Painel Móvel.

• DISABLE (Desativar): A comunicação por Bluetooth da 
impressora está desligada.

• ERROR: Ocorreu um erro na comunicação por Bluetooth na 
impressora. Contate seu representante autorizado Roland DG 
Corp.

* Porém, quando as telas acima estiverem desabilitadas, não é 
possível realizar operações a partir do Painel Móvel.

Pág. 155 "Uso do Painel Móvel"
Pág. 168 "Visualizando as informações do sistema"

A d i s t â n c i a  e n t r e  a 
impressora e o terminal 
móvel é muito longa?

O intervalo válido para uma conexão por Bluetooth é de, 
aproximadamente, 10m. Traga a impressora e o terminal móvel 
em que o Painel Móvel foi instalado o mais próximo possível.

Há algum obstáculo entre 
a impressora e o terminal 
móvel?

Se há obstáculos (como pessoas, metal e paredes) entre a 
impressora e o terminal móvel, a conexão por Bluetooth pode 
estar instável. Use o Painel Móvel a partir de um local onde não 
há obstáculos entre a impressora e o terminal móvel.

A conexão por Bluetooth do 
terminal móvel está ligada?

Verifique o status da conexão por Bluetooth do terminal móvel 
em que o Painel Móvel foi instalado. Para o método de uso do 
seu terminal móvel, consulte o manual do usuário.

Há uma unidade LAN sem 
fio ou qualquer outra coisa 
nas redondezas que está 
deixando a conexão por 
Bluetooth instável?

O status da comunicação da conexão por Bluetooth pode ficar 
instável se:

• Um LAN sem fio estiver no local.

• Os dispositivos estão nas redondezas de uma micro-onda que 
está em uso.

• Outras ondas eletromagnéticas são geradas no local.
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Aparece uma mensagem

Estas são as principais mensagens que aparecem na tela do equipamento solicitando operações 
corretivas. Elas não indicam um erro. Siga os comandos e realize o procedimento de acordo 
com o indicado.

Mensagem Situação/causa Ação
[1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 
■ 7 ■ 8 ■]

Resta somente uma pequena 
quantidade de tinta.

Troque a bag de tinta indicada pelo número 
piscando por uma nova.

[CLOSE THE COVER 
(FRONT COVER/
COVER L/COVER R)]

A tampa dianteira, esquerda 
ou direta está aberta. Por 
questões de segurança, o 
carro não funciona enquanto 
uma tampa estiver aberta.

Feche a tampa dianteira, esquerda ou direta.

[PRESS THE ENTER 
KEY TO CONTINUE]

A tampa foi fechada depois 
que [FECHAR A TAMPA 
(TAMPA DIANTEIRA/TAMPA 
ESQUERDA/TAMPA DIREITA)] 
for exibida.

Pressione [ENTER]. A máquina continuará sua 
operação.

[SHEET NOT 
LOADED 
SETUP SHEET]

Esta mensagem aparece 
quando há uma tentativa de 
teste de impressão sem o 
carregamento de material.

Carregue material.

[CLOSE 
SLOT COVER]

Esta mensagem aparece, se a 
tampa do compartimento da 
tinta estiver aberta quando a 
impressão começar.

Feche a tampa do compartimento da tinta.

[END OF THE SHEET]
A extremidade final do 
material foi detectada durante 
a operação.

Pressione qualquer tecla no painel de operação 
para excluir a mensagem. Carregue um novo 
material.

[EMPTY 
DRAIN BOTTLE]

Esta mensagem é exibida 
quando uma determina 
quantidade de fluido liberado 
é coletada pela garrafa de 
descarte.

Descarte o fluido liberado na garrafa.
" Pág. 83 "Quando a mensagem "EMPTY DRAIN 
BOTTLE" é exibida"

[INSTALL 
DRAIN BOTTLE]

Verifique se a garrafa de 
descarte está instalada.

Instale a garrafa de descarte e depois pressione 
[ENTER].
" Pág. 84 "Descarte de fluido descarregado"

[NOW 
HEATING...]

O sistema de aquecimento 
de material não alcança a 
temperatura predefinida.
Espere até alcançar a 
temperatura definida.

A impressão inicia quando [HEATER] acende. Você 
pode parar a impressão apertando [PAUSE] por um 
segundo ou mais enquanto é exibido. Pressionar 
[PAUSE] faz a impressão iniciar imediatamente sem 
esperar que atinja a temperatura definida.

[REMOVE 
MEDIA CLAMPS]

Esta mensagem aparece se 
os prendedores de material 
estiver instalados quando 
cortar o material.

Abra a tampa frontal, remova os prendedores 
do material esquerdo e direito, e em seguida 
pressione [ENTER].

[TIME FOR 
MAINTENANCE]

Está na hora de fazer a 
limpeza manual.

Depois de verificar a mensagem, pressione [ENTER] 
e, depois, faça a limpeza manual.
" Pág. 89 "Limpeza manual"
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[TIME FOR 
WIPER REPLACE]

Está na hora de repor o 
limpador.

Depois de verificar a mensagem, pressione [ENTER] 
e, depois, substitua o limpador.
" Pág. 101 "Substituição dos limpadores"

[SET CL-LIQUID 
FOR WIPER]

Não foi colocado nenhuma 
bolsa de líquido de limpeza 
TR.

Após verificar a mensagem, pressione [ENTER].
Não foi colocado nenhuma bolsa de líquido de 
limpeza TR. Se você esqueceu de colocar a bolsa de 
líquido de limpeza TR, insira-a.
" Pág. 71 "Substituição da bolsa do líquido de limpeza 
TR"

[CHANGE CL-LIQUID 
FOR WIPER]

A bolsa do líquido de limpeza 
TR está vazia.

Após verificar a mensagem, pressione [ENTER].
A bolsa do líquido de limpeza TR está vazia. 
Substitua-a por uma bolsa nova do líquido de 
limpeza.
" Pág. 71 "Substituição da bolsa do líquido de limpeza 
TR"

[WIPER TRAY IS 
NOT FILLED]

A bandeja do limpador não 
estava cheia com o líquido de 
limpeza TR quando a energia 
secundária foi ligada.

Após verificar a mensagem, pressione [ENTER].
A bandeja do limpador está cheia com o líquido de 
limpeza TR.

[TIME FOR 
TRAY CLEANING]

Está na hora de limpar a 
bandeja do limpador.

Após verificar a mensagem, pressione [ENTER].
Limpe a bandeja do limpador e, depois, substitua 
as almofadas.
" Pág. 104 "Limpeza da bandeja do limpador e 
substituição das almofadas"

[CLOSE 
WASTE VALVE]

A válvula de escoamento 
foi aberta quando a energia 
secundária estava ligada.

Abra a tampa direita e, em seguida, feche a válvula 
de escoamento.
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Aparece uma mensagem de erro

Descreve as mensagens de erro que poderão aparecer na tela da máquina, e quais ações devem 
ser tomadas para solucionar o problema. Se a ação descrita aqui não corrigir o problema, ou 
se uma mensagem de erro não descrita aqui aparecer, contate seu representante autorizado 
Roland DG Corp.

Mensagem Situação/causa do erro Ação
[ALIGN POINT 
POSITION INVALID] 
(Posição inválida do 
ponto de alinhamento)

Foi feita uma tentativa 
para ajustar o ponto de 
alinhamento em um local onde 
a configuração não pode ser 
realizada.

Nenhum ponto de alinhamento pode ser ajustado 
quando o ângulo entre o ponto base e o ponto 
de alinhamento for muito grande. Recarregue o 
material corretamente, de modo que o ângulo seja 
minimizado e, em seguida, ajuste o ponto base e os 
pontos de alinhamento novamente para combinar 
com as marcas de corte.
" Pág. 64 "Como imprimir e cortar ao utilizar as marcas de 
corte"

[OPTION-DRYER IS
NOT CONNECTED] 
(O secador não está 
conectado)

Quando o secador opcional 
não está conectado à 
impressora, [OPTION DRYER] 
está ajustado para "ENABLE."

Ligue a alimentação secundária e principal, e depois 
conecte o secador opcional à impressora.

[HEATING TIMEOUT 
CONTINUE?] (O 
tempo de aquecimento 
continua?)

O sistema de aquecimento 
de material não alcança a 
temperatura predefinida.
Isso ocorre porque a 
temperatura do local onde o 
equipamento foi instalado é 
muito baixa.

Recomendamos elevar a temperatura do local onde 
a máquina está instalada. Para continuar, espere 
a temperatura do sistema de aquecimento do 
material aumentar e pressione [ENTER]. Para iniciar a 
impressão imediatamente, pressione [PAUSE].

[TEMPERATURE IS
TOO LOW **°C] (A 
temperatura é muito 
baixa **C)

A temperatura do local onde 
o equipamento foi instalado 
está abaixo da temperatura 
ambiente na qual o 
equipamento pode operar.

A operação não pode prosseguir. Desligue a energia 
secundária. A temperatura exibida é a temperatura 
ambiente atual do local de instalação. Controle a 
temperatura ambiente para que permaneça numa 
faixa que possibilite a operação (20 a 32°C [68 a 
90°F]) e permita que a temperatura da máquina se 
estabilize, então ligue a energia.

[TEMPERATURE IS 
TOO HIGH **°C] (A 
temperatura é muito 
alta **C)

A temperatura do local onde 
o equipamento foi instalado 
subiu acima da temperatura 
ambiente, da qual o 
equipamento pode operar.

A operação não pode prosseguir. Desligue a energia 
secundária. A temperatura exibida é a temperatura 
ambiente atual do local de instalação. Controle a 
temperatura ambiente para que permaneça numa 
faixa que possibilite a operação (20 a 32°C [68 a 
90°F]) e permita que a temperatura da máquina se 
estabilize, então ligue a energia.
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Mensagem Situação/causa do erro Ação
[CROPMARK ERROR 
NOT FOUND] (Erro 
marca de corte não 
encontrada)

A detecção automática das 
marcas de corte não pode ser 
realizada.

Carregue o material na posição correta e execute a 
detecção das marcas de corte novamente. Se houver 
a repetição do erro dos resultados da detecção das 
marcas de corte novamente, execute a detecção 
das marcas de corte manualmente. Dependendo do 
material, a detecção automática das marcas de corte 
pode se tornar inviável.
" Pág. 64 "Como imprimir e cortar ao utilizar as marcas de 

corte"
" Pág. 66 "A detecção automática das falhas das marcas 
de corte"
" Pág. 148 "Alinhamento manual de posições"

[CAN'T PRINT CROP 
CONTINUE?] (O 
tempo de aquecimento 
continua?)

O tamanho dos dados 
incluindo as marcas de corte 
são maiores que a área 
de impressão do material 
carregado.

Para continuar imprimindo sem corrigir este 
problema, pressione [ENTER]. Desta vez, as marcas 
de corte e a porção que se estende além da área 
de impressão não são impressas. Para interromper 
a impressão, interrompa o envio de dados do 
computador e, em seguida, levante a alavanca 
de carregamento. Amplie a área de impressão ao 
substituir, por exemplo, o material por uma maior e, 
em seguida, envie os dados novamente.

O tamanho dos dados de 
impressão é muito pequeno.

Faça com que o tamanho da direção horizontal dos 
dados seja de pelo menos 65 mm (2,6 pol.). Para 
continuar imprimindo sem corrigir este problema, 
pressione [ENTER]. Neste momento, os dados são 
impressos sem imprimir as marcas de corte. Para 
interromper a impressão, interrompa o envio de 
dados do computador e, em seguida, levante a 
alavanca de carregamento. Aumente o tamanho dos 
dados e, em seguida, envie-os novamente. Não há 
limite no tamanho dos dados na direção de avanço 
do material.

[SHEET TOO SMALL 
CONTINUE?] (O 
tempo de aquecimento 
continua?)

O tamanho dos dados é maior 
do que a área de impressão ou 
material instalado.

Para continuar imprimindo sem corrigir este 
problema, pressione [ENTER]. Desta vez, a porção 
que se estende além da área de impressão não é 
impressa. Para interromper a impressão, interrompa 
o envio de dados do computador e, em seguida, 
levante a alavanca de carregamento. Amplie a área 
de impressão ao substituir, por exemplo, o material 
por uma maior e, em seguida, envie os dados 
novamente.

[DATA ERROR 
CANCELING...] 
(Cancelando erros de 
dado...)

A impressão foi interrompida 
devido a um problema 
encontrado nos dados 
recebidos.

A operação não pode prosseguir. Faça a verificação 
de problemas com o cabo conector ou com 
o computador e refaça as operações, desde o 
carregamento de material.
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Mensagem Situação/causa do erro Ação
[SHEET SET ERROR 
SET AGAIN] 
(erro de ajuste de 
folha configurado 
novamente)

A alavanca de carregamento foi 
abaixada enquanto não havia 
material carregado.

Levante a alavanca de carregamento, coloque o 
material no local correto, em seguida, abaixe a 
alavanca novamente.
" Pág. 29 "Etapa 1 : Como carregar material de rolo 
(configuração do material)"
" Pág. 73 "Como carregar material de folha (configuração 
do material)"

[EDGE DETECTION] (Detecção 
de Extremidade) está 
configurado como "ENABLE" 
(Habilitar), mas o material 
transparente foi instalado.

Levante a alavanca de carregamento, selecione o 
menu [EDGE DETECTION] (detecção de extremidade) 
no menu “DISABLE” (desabilitar), então reinstale o 
material.
" Pág. 131 "Utilizando material transparente"

O material instalado é muito 
pequeno.

Pressione qualquer botão para limpar o erro. Troque 
por um material de tamanho utilizável.

[PINCHROLL ERROR 
LOWER PINCHROLL] 
(Erro do rolo inferior)

Esta mensagem aparece 
quando a alavanca de 
carregamento tiver sido 
levantada durante a 
inicialização ou depois que o 
material tiver sido carregado.

Pressione qualquer tecla para limpar o erro. Caso 
contrário, o erro é corrigido automaticamente após 
um breve período de espera. Nunca mova a alavanca 
de carregamento enquanto a impressão estiver em 
andamento.

[PINCHROLL ERROR 
INVALID LEFT (RIGHT) 
POS] (erro de rolo 
inválido na posição 
esquerda (direita))

Os rolos de pressão esquerdos 
(direitos) estão posicionados 
em locais onde não podem 
pressionar o material.

Levante a alavanca de carregamento e mova o rolo 
de pressão para o local correto.
" Pág. 29 "Etapa 1 : Como carregar material de rolo 

(configuração do material)"

" Pág. 73 "Como carregar material de folha (configuração 
do material)"

[PINCHROLL ERROR 
*** FROM RIGHT] (Erro 
do rolo de pressão *** 
da direita)

Os rolo de pressão 
intermediários estão instalados 
em locais onde não podem 
pressionar o material.

Levante a alavanca de carregamento e mova os rolo 
de pressão intermediários para o local correto.
" Pág. 29 "Etapa 1 : Como carregar material de rolo 
(configuração do material)"
" Pág. 73 "Como carregar material de folha (configuração 
do material)"

Há muitos rolos de pressão 
instalados.

levante a alavanca de carregamento e, em seguida, 
remova todos os rolos de pressão intermediários que 
não estão instalados acima dos rolos de tração.  
A quantidade de rolos de pressão intermediários 
usada varia de acordo com a largura do material.
" Pág. 29 "Etapa 1 : Como carregar material de rolo 
(configuração do material)"
" Pág. 73 "Como carregar material de folha (configuração 
do material)"

[WRONG CARTRIDGE] Uma bag de tinta incompatível 
foi instalada?

Remova a bandeja da bag para solucionar o erro. 
Utilize uma bag de tinta do tipo especificado.
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Mensagem Situação/causa do erro Ação
[CANCELED FOR 
PUMP PROTECTION] 
(Cancelado para 
proteção da bomba)

A impressora fez uma parada 
de emergência porque o 
estado a seguir continuou 
por 10 minutos ou mais, 
enquanto a limpeza (normal, 
média, rigorosa, super ou 
limpeza automática enquanto 
a alimentação secundária 
esteve desligada) estava em 
andamento ou durante o 
primeiro procedimento de 
abastecimento com tinta para 
a máquina.

A operação não pode prosseguir. Desligue a energia 
secundária. Depois de desligar a energia, entre 
em contato com seu representante autorizado da 
Roland DG Corp.

[AVOIDING DRY-UP 
TURN POWER OFF] 
(Evitar que a secagem 
desligue a energia)

As cabeças de impressão foram 
forçadas para a posição inicial 
para impedir o ressecamento.

A operação não pode prosseguir. Desligue a 
alimentação secundária e, em seguida, ligue 
novamente.

[SET HEAD HEIGHT 
TO xxx] (Definir a altura 
da cabeça em xxx)

A altura do carro de impressão 
está mais baixa que a altura 
especificada no software RIP?

Este aviso indica que a altura das cabeças de 
impressão está muito baixa para a espessura do 
material especificado no software RIP. As cabeças 
de impressão se movem para um local onde você 
poderá efetuar o ajuste da altura. Ajuste de acordo 
com a altura exibida, depois pressione [ENTER].
" Pág. 130 "Ajuste da altura da cabeça de impressão para 
torná-la compatível com a espessura do material"

[MOTOR ERROR 
TURN POWER OFF]

Ocorreu um erro do motor. A operação não pode prosseguir. Desligue a energia 
secundária. Em seguida, elimine a causa do erro e 
ligue a alimentação secundária imediatamente. Se 
a máquina permanecer com o erro não corrigido, 
as cabeças de impressão podem ressecar e ficar 
danificadas. Esse erro pode ser causado por fatores 
como erro ao carregar o material, um material 
travado ou por uma operação que puxe-o com força 
excessiva.

O material travou. Remova o material preso cuidadosamente. As 
cabeças de impressão também podem estar 
danificadas. Efetue a limpeza da cabeça de 
impressão e, em seguida, realize um teste de 
impressão e verifique os resultados.
" Pág. 54 "Etapa 5 : Testes de impressão e limpeza normal"

O material foi puxado com 
força excessiva?

Foi aplicada tensão excessiva ao material, e uma 
ação adicional se faz necessária para a recuperação 
dessa condição. Primeiro, mova a alavanca de 
carregamento e ajuste o material para criar uma 
pequena folga, depois desligue a alimentação 
secundária.

[SERVICE CALL xxxx] Um erro irrecuperável ocorreu 
ou é necessário efetuar a 
substituição de peças por um 
técnico especializado.

Confirme o número exibido, então desligue a 
alimentação secundária. Após desligar a energia, 
informe ao seu representante autorizado Roland DG 
Corp o número que aparecerá na tela.
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Área de impressão

Área máxima
A área de impressão ou de corte ao longo do plano horizontal (a direção em que o cartucho se move) será 
determinada pela posição dos rolos de pressão.

Máx. 24.998 mm (984,2 pol.)

1,600 mm (63 pol.) máx. (modelo de 64 polegadas)
1,346 mm (53 pol.) máx. (modelo de 54 polegadas)

90 mm
(3,6 pol.)

75 mm
(3 pol.)

Origem das coordenadas de impressão ou de corte

Rolo de 
pressão

Área de impressão ou 
de corte

75 mm
(3 pol.)

10 mm
(0,4 pol.)

1,5 mm
(0,06 pol.)

10 mm
(0,4 pol.)

1,5 mm
(0,06 pol.)

Área máxima quando estiver usando marcas de corte
Quando as marcas de corte forem utilizadas, a área de impressão será reduzida da área máxima por uma 
quantidade igual às marcas de corte.

Marca de corte

Área de impressão

Área máxima

10 mm
(0,4 pol.)

12,5 mm
(0,5 pol.)

10 mm
(0,4 pol.)

12,5 mm
(0,5 pol.)

10 mm
(0,4 pol.)
12,5 mm
(0,5 pol.)

10 mm
(0,4 pol.)
12,5 mm
(0,5 pol.)
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Local de corte do material durante a impressão contínua
Quando o comando de corte do material é enviado pelo computador, o local do corte é mostrado na figura 
abaixo.

Local do corte
75 mm (3 pol.)
Margem (configuração 
do computador)

Segunda página

Primeira página



201

7

A
pêndice

Sobre a lâmina

As condições de corte e a vida útil da lâmina se modificarão de acordo com o material e o ambiente opera-
cional, mesmo quando houver lâminas idênticas. A vida útil também difere de acordo com o tipo de lâmina. 
Um guia aproximado é mostrado abaixo.

Lâmina Material Força da 
lâmina

Quantidade de 
extensão da 

lâmina

Vida útil da 
lâmina*
(diretriz 
geral)

ZEC-U1005 Vinil de sinalização 
geral

50 a 150 gf 
(grama força)

0,25 mm
(0,01 pol.)

8.000 m
(26.246,4 pés)

ZEC-U5025 Vinil de sinalização 
geral

30 a 100 gf 0,25 mm
(0,01 pol.)

4.000 m
(26.246,4 pés)

Vinil fluorescente 120 a 200 gf 0,25 mm
(0,01 pol.)

4.000 m
(26.246,4 pés)

Vinil reflexivo 100 a 200 gf 0,25 mm
(0,01 pol.)

4.000 m
(26.246,4 pés)

Quando áreas não cortadas permanecem igualadas, quando a força da lâmina é aumentada para um valor que 
é mais alto de 50 a 60 gf do que os valores mostrados nesta tabela: neste caso, substitua a lâmina.

* Os valores para "Tempo de vida útil da lâmina" são estimativas para quando um tipo idêntico 
de material for utilizado.
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Número de série
Este será necessário quando a 
máquina necessitar de manutenção, 
serviços ou suporte. Nunca remova a 
etiqueta.

Classificação de energia
Utilize uma tomada elétrica que seja 
compatível com as especificações 
para voltagem, frequência e corrente 
elétrica fornecidas aqui.

Lateral direita

Locais da avaliação de energia e certificação das etiquetas de número de série
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Especificações

VG-640 VG-540
Tecnologia de impressão Jato de tinta piezo electric
Material Largura 210 a 1,625 mm (8,3 a 64 pol.) 210 a 1,371 mm (8,3 a 54 pol.)

Espessura Máx. 1,0 mm (39 mil) com revestimento, para impressão
Máx. 0,4 mm (16 mil) com revestimento e 0,22 mm (9 mil) sem revestimento, para 
corte

Diâmetro externo 
do rolo

Máx. 210 mm (8,3 pol.)

Peso do rolo Máx. 40 kg (88 lb.) Máx. 30 kg (66 lb.)
Diâmetro central 
(*1)

76,2 mm (3 pol.) ou 50,8 mm (2 pol.)

Largura de impressão/corte (*2) Máx. 1.600 mm (63 pol.) Máx. 1.346 mm (53 pol.)
Tinta Tipo Bag de tinta trueVIS INK 500-cc

Cores Quatro cores (ciano, magenta, amarelo, preto)
Sete cores (ciano, magenta, amarelo, preto, ciano claro, magenta claro e preto claro)

Resolução de impressão  
(pontos por polegada)

Máx. 900 dpi

Velocidade de corte 10 a 300 mm/s (0.4 a 11.8 pol./s)
Força da lâmina (*3) 30 a 500 gf
Lâmina Tipo Lâmina série Roland CAMM-1

Compensação da 
lâmina

0,000 a 1,500 mm (0,0 a 59,1 mil)

Resolução do Software 
(ao cortar)

0,025 mm/passo (0,98 mil/passo)

Distância exata 
(ao imprimir) (*4) (*5)

Erro inferior a ± 0,3 % da distância percorrida ou 0,3 mm (11,8 mil.), qual for maior

Distância exata 
(ao cortar) (*4)

Erro inferior a ± 0,4 % da distância percorrida ou 0,3 mm (11,8 mil.), qual for maior
Quando a correção da distância for executada (quando a configuração para 
[CUTTING MENU] (Menu Corte) - [CALIBRATION] (Calibragem) for realizada): 
 Erro inferior a ± 0,2 % da distância percorrida ou 0,1 mm (3,9 mil.), qual for maior

Repetibilidade 
(ao cortar) (*4) (*6)

±0,1 mm (±3,9 mil) ou menos

Precisão do alinhamento para 
impressão e corte (*4) (*7)

±0,5 mm (±19,7 mil) ou menos

Precisão do alinhamento para 
impressão e corte quando se 
recoloca o material (*4) (*8)

Erro inferior a ±0,5 % de distância percorrida pelo meio ou ±3 mm (±0,2 pol.), qual 
for maior

Sistema de aquecimento de 
material (*9)

Temperatura de ajuste de aquecedor de impressão: 30 a 45°C (86 a 112°F) 
Temperatura definida do secador: 30 a 50°C (86 a 122°F)

Conectividade Ethernet (100BASE-TX/1000BASE-T, ligação automática)
Função de economia de energia Modo de espera automático
Requisitos de energia AC 100 a 120 V ±10%, 9,8 A, 50/60 Hz ou 

AC 220 a 240 V ±10%, 5,2 A, 50/60 Hz
AC 100 a 120 V ±10%, 7,9 A, 50/60 Hz ou 
AC 220 a 240 V ±10%, 4,1 A, 50/60 Hz

Energia 
Consumo

Durante a 
operação

Aprox. 1.270 W Aprox. 1.030 W

Modo de espera Quatro cores: 75 W
Sete cores: 40 W

Quatro cores: 49 W
Sete cores: 43 W

Nível 
acústico 
de ruído

Durante a 
operação

63 dB (A) ou menos

Durante standby 53 dB (A) ou menos
Dimensões (com suporte) 2.945 (largura) x 745 (profundidade) x 

1.310 (altura) mm 116 (largura) x 29,4 
(profundidade) x 51,6 (altura polegadas)

2.685 (largura) x 745 (profundidade) x 
1.310 (altura) mm 105,8 (largura) x 29,4 
(profundidade) x 51,6 (altura polegadas)

Peso (com suporte) 205 kg (451,9lb.) 191 kg (421lb.)
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Ambiente Máquina ligada 
(*10)

Temperatura: 20 a 32°C (68 a 90°F), 
umidade: 35 a 80 % UR (sem condensação)

Desligado Temperatura: 5 a 40°C (41 a 104°F), 
umidade: 20 a 80 % UR (sem condensação)

Itens inclusos Suportes exclusivos, cabo de energia, prendedores de material, suportes de 
material, lâmina sobressalente para lâmina de separação, Manual do Usuário etc.

*1
Os suportes de material deste equipamento são projetados para ser usados exclusivamente com material que possui um 
tubo de papel (centro) com um diâmetro interno de 3 polegadas. Para utilizar o material de 2 polegadas, as flanges dos 
materiais opcionais são necessários.

*2
O comprimento da impressão ou do corte dependerá das limitações do programa.

*3
•	500	gf	é	a	força	máxima	da	lâmina	instantânea.
•	A	força	da	lâmina	deve	ser	ajustada	de	acordo	com	os	detalhes,	como	espessura	do	material.

*4
•	Tipo	de	material:	Material	especificado	pela	Roland	DG	Corp.
•	Temperatura:	25°C	(77°F),	umidade:	50%
•	O	material	em	rolo	deve	ser	carregado	corretamente.
•	Aplicável	quando	são	usados	todos	os	rolos	de	pressão	que	podem	ser	usados	com	a	largura	do	material.
•	Margens	laterais:	25	mm	(1,0	pol.)	ou	mais	das	margens	do	lado	esquerdo	e	do	lado	direito
•	Margem	dianteira:	35	mm	(1,4	pol.)	ou	mais
•	Excluindo	a	expansão/contração	do	material
•	Não	garantido	quando	o	aquecedor	de	impressão	ou	secador	estiverem	sendo	usados.
•	Presumindo	que	todas	as	funções	de	correção	e	ajuste	da	máquina	tenham	sido	usados	de	forma	adequada.

*5
•	Percurso	de	impressão:	1	m	(39,4	pol.)

*6
•	O	item	do	menu	[PREFEED]	(Preferência)	deverá	ser	ajustado	para	"ENABLE"	(Habilitar)
Limite para a assegurar a precisão da repetição
•	Para	material	com	largura	superior	a	610	mm	(24,0	pol.):	Comprimento	4.000	mm	(157,5	pol.)
•	Para	material	com	largura	de	610	mm	(24,0	pol.)	ou	menor:	Comprimento	8.000	mm	(315,0	pol.)

*7
•	Desde	que	o	comprimento	da	alimentação	de	material	seja	de	3.000	mm	(118,1	pol.)	ou	menos.
•	Excluindo	os	efeitos	de	movimento	inclinado	e	expansão	e	contração	do	material.

*8
•	Tamanho	dos	dados:
Modelo com 64 polegadas: 1.000 mm (39,4 pol.) na direção da alimentação do material, 1.600 mm (63,0 pol.) na direção 
do movimento do carro
Modelo com 54 polegadas: 1.000 mm (39,4 pol.) na direção da alimentação do material, 1.346 mm (53,0 pol.) na direção 
do movimento do carro
•	Sem	laminação
•	Detecção	automática	das	marcas	de	corte	em	4	pontos	quando	o	material	é	instalado
•	Durante	o	corte,	o	item	do	menu	[PREFEED]	(Preferência)	deverá	ser	ajustado	para	"ENABLE"	(Habilitar)
•	Excluindo	a	possível	mudança	causada	pela	expansão/contração	do	material	e/ou	pela	reinstalação	do	material.

*9
•	O	aquecimento	é	necessário	depois	de	ligar	a	energia.	Isso	pode	demorar	de	5	a	20	minutos,	dependendo	do	ambiente	
de operação.
•	Dependendo	da	temperatura	ambiente	e	da	largura	do	material,	a	temperatura	definida	poderá	não	ser	atingida.

*10
•	Ambiente	de	operação

Use a máquina em ambiente opera-
cional dentro desta variação.




