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ALGUMAS NOTAS DO MANUAL DE 
FUNCIONAMENTO

O MANUAL DE FUNCIONAMENTO não é um acessório 
da "IMPRESSORA PLANA VersaUV LEJ-640F"; é 
PARTE INTEGRANTE da máquina e é um DISPOSITIVO 
DE SEGURANÇA (EN 12100:2010) 

Foi organizado para que seja fácil e rápido encontrar o 
que se procura.

Antes de começar a carregar, descarregar e a trabalhar 
com a máquina, leia toda a documentação seguinte, por 
forma a estar preparado para todas as contingências.

Desta forma, a máquina pode fornecer toda a informação 
segundo a qual foi construída e dessa forma ser operada 
com SEGURANÇA. 

Qualquer atualização deve ser inserida neste manual de 
acordo com as indicações da Roland.
O manual: 

- não deve ser danificado;

- deve permanecer intacto (não retirar páginas);

- deve ser protegido da humidade e calor;

Evite a sua contaminação com óleo, gordura ou deteriorar 
a sua legibilidade. 

Para facilitar a sua consulta, o manual foi subdividido em 
partes, de forma a que cada fase esteja bem definida. 

Para uma consulta mais fácil, cada tópico foi subdividido 
em passos numerados. 

As partes que requerem maior atenção estão destacadas 
com símbolos e informação detalhada. 

Através deste instrumento, a Roland procura atrair (sem 
dúvidas) a atenção do operador para os AVISOS, NOTAS 
e PERIGOS que o afetam a ele(a). 
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2.4  ZERO ENERGY STATE 

The machine must be brought to the zero energy state 
using the following procedure before any transportation, 
handling, adjustment, cleaning, and maintenance opera-
tion.
The operator must:

1- Wait for the work cycle to end

2- Press the stop button on the table

3- Press the stop button on the plotter

4- Press the Stop/Emergency button (2a)

5- Rotate the main switch on the cabinet to “0” (OFF)

6- Rotate the main switch on the line to “0” (OFF).

7- At this point, the machine is at the zero energy state.

2.5

The adjustment, cleaning, and maintenance operations 
must be performed strictly by ONE OPERATOR ONLY, NE-
VER BY MORE THAN ONE PERSON, unless otherwise 
indicated.
The operator must always have the PPE available, namely 
safety glasses, burn-resistant and cut-resistant gloves, 
safety shoes, hardhat, and hearing protection; he/she must 
use said equipment as needed.
In addition, the operator must:
- wear work coveralls closed at the wrists and ankles;
- tie his/her hair if it is long;
- never wear loose and/or torn objects and/or clothing (such 
as: necklaces, watches, rings, armbands, scarves, fou-
lards, ties, etc.).
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Roland DG Mid Europe S.R.L.:   http://www.rolanddg.it/    Rif.N. :RDG-LEJ-640F  

Dichiarazione di conformità a norme CE

Il sottoscritto  

Mandatario/Importatore/Distributore in Italia Roland DG Mid Europe S.R.L. 

Indirizzo, città Via L. Da Vinci, 1/b – 63030 Acquaviva Picena (AP) 

Nazione Italia 

certifica e dichiara in piena responsabilità che il seguente apparato: 

Descrizione Plotter getto d’inchiostro 

Marchio Roland 

Modello/identificazione LEJ-640 F 

Produttore Roland DG Corporation 

Indirizzo, città 1-6-4, Shinmiyakoda, Kita-ku, Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken

Nazione Giappone 

risponde ai requisiti essenziali della direttiva macchine 2006/42/CE, la direttiva a bassa tensione 2006/95/CE 

e la direttiva EMC 2004/108/CE, in base ai seguenti standard applicati: 

Sicurezza EN ISO 12100:2010 EN 60950-1:2006 

Emissione EN 55022:2006, EN 61000-3-2:2006, EN 61000-3-3:1995/A1:2001/A2:2005 

Immunità EN 55024:1998/A1:2001/A2:2003 

e quindi è conforme ai requisiti essenziali e disposizioni della direttiva macchine, direttiva a bassa tensione e 

direttiva EMC. 

 Marcato il 

21/12/2012 

Nome e posizione della persona legata al 

rappresentante autorizzato 

Mario Picchio 

Presidente e Amministratore Delegato 

Roland DG Mid Europe S.R.L. 

21/12/2012 

Il rappresentante autorizzato sopra riportato è la figura autorizzata alla costituzione del fascicolo tecnico 

ed il referente per la sua eventuale fornitura agli organi competenti. Relativamente a tali compiti il 

domicilio di riferimento è la sede legale della società, come riportato in calce. 
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TABELA DE MANUTENÇÃO

RISCOS RESIDUAIS
Embora a Roland faça todo o possível para construir a 
máquina de acordo com todo o conhecimento de 
segurança na sua posse e depois de consultar todas as 
diretivas pertinentes, leis e regulamentos disponíveis, 
existem alguns riscos resíduais (embora reduzidos) 
durante as fases seguintes:
- Transporte e instalação
- Conexão elétrica
- Manutenção

Assim, as pessoas que operam nestas áreas ou estão
envolvidas nestas fases devem ser treinadas, e informadas 
do facto destas operações serem "perigosas" e de que 
todos os avisos relacionados com esta categoria de 
proteção não podem ser eliminados. As pessoas 
destinadas a estas operações devem ter o MANUAL DE 
FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO sempre disponível e 
devem consultá-lo. O manual de funcionamento e de 
manutenção contém todas as instruções passo a passo 
requeridas pelo ponto 1.7.4 (Instruções de Operação) do 
Anexo I da Diretiva de Máquinas, que requer 
especificamente que seja seguido passo a passo, por 
forma a evitar erros que, embora pequenos, podem causar 
lesões.

PONTO TIPO DE MANUTENÇÃO PÁG.

10.1 INTRODUÇÃO 103

10.2 CARTUCHOS DE TINTA 104

10.3 FUNÇÃO DE MANUTENÇÃO AUTOMÁTICA 109

10.4 MANUTENÇÃO DIÁRIA 110

10.5 MANUTENÇÃO SEMANAL 115

10.6 OS NOZZLES DE TINTA BRANCA NÃO SE
CONSEGUEM DESOBSTRUIR 123

10.7 SUBSTITUIÇÃO DOS WIPERS 125



4 5

TABELA DE CONTEÚDOS

Algumas notas na Entrega........................................................................................................................ 2 
Declaração de Conformidade EC ............................................................................................................3 
Sumário da tabela de Manutenção.......................................................................................................   4
Riscos Residuais............................................................................................................................................ 4

PartE 1 INFORMAÇÃO INTRODUTÓRIA..................................................................................................7 
1.1 Certificado....................... ......................................................................................................................... 9 

1.2 Identificação da máquina e número de série............................................................................10 

1.3 Notas gerais de entrega..... ...............................................................................................................     11 

1.4 Descrição da máquina.......................................................................................................................12

PartE 2 INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA................................................................................................13

PartE 3 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS .................................................................................................... 29

PartE 4 traNSPOrtE, MANUSEAMENTO E DESEMBALAGEM.................................................... 33 
4.1 Introdução... .........................................................................................................................................35 

4.2 Descarregar a máquina do camião....... ......................................................................................37 

4.3 Posicionar a máquina na zona de trabalho e desembalar..................................................38 

4.4 Descarregar e Desembalar a impressora ..................................................................................38 

PartE 5 PAINEL DE CONtrOLO............................................................................................................ 39

PartE 6 SEt UP ........................................................................................................................................... 51 
6.1 Introdução... .........................................................................................................................................53 

6.2 Preparação do Material...................................................................................................................54 

6.3 Material utilizável..............................................................................................................................54 

PartE 7 OPEraÇÃO.. .................................................................................................................................. 55 
7.1 Início..... ..................................................................................................................................................57 

7.2 Test Print e Limpeza Normal .........................................................................................................63 

7.3 Ajustes Iniciais.....................................................................................................................................65 

7.4 Correção de Desalinhamento durante a Impressão Bidirecional.....................................68 

7.5 Ajustes baseados no tipo e condições do material......... .....................................................69 

7.6 Impressão com marcas de Registo..............................................................................................74 

7.7 Gestão das Operações de Impressão..........................................................................................75 

7.8 Gestão dos Sistemas da Impressora............................................................................................77 

13



Part  8 ........................................................................................................................................81 
8.1 Introdu  .........................................................................................................................................83 

8.2 Paus  ......................................................................................................................................................83 

8.3 ............................................................................84 

8.4 Paragem de fim de dia.....................................................................................................................85 

8.5 Paragem de Emergência.................................................................................................................86 

8.6 Paragem por Falha de Energia......................................................................................................87 

8.7 Paragem Prolongada.......................................................................................................................90 

PartE 9 LIMPEZA.........................................................................................................................................93 
9.1 Introdução ............................................................................................................................................95 

9.2 Limpeza da Máquina ........................................................................................................................96 

9.3 Limpeza do Painel de Controlo.....................................................................................................97 

9.4 Limpeza das cabeças de Impressão............................................................................................97 

PartE 10 MANUTENÇÃO REGULAR.....................................................................................................99 
10.1 Introdução ...................................................................................................................................... 101 

10.2 Cartuchos de Tinta ...................................................................................................................... 102 

10.3 Função de Manutenção Automática .................................................................................... 107 

10.4 Manutenção Diária ...................................................................................................................... 108 

10.5 Manutenção Semanal ................................................................................................................. 113 

10.6 Os nozzles de tinta branca não se conseguem desobstruir.......................................... 121 

10.7 Substituição dos Wipers............................................................................................................. 123 

PartE 11 SOLUÇÃO DE PROBLEMAS.................................................................................................127 
11.1 A unidade de impressão não trabalha ..................................................................................129

11.2 A Impressão não é Satisfatória.................................................................................................131 
11.3 Os materiais encravam  ..............................................................................................................136 
11.4 Características  Ambientais..........................................................................................................137 
11.5 A Cabeça de Impressão ficou Bloqueada...............................................................................138 

11.6 Surge uma Mensagem no ecrã.................................................................................................140 

11.7 Aparece uma Mensagem de Erro ............................................................................................142



1

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
IN

FO
R

M
A

Ç
Ã

O
 IN

TR
O

D
U

TÓ
R

IA

7

PARTE 1 

INFORMAÇÃO 
INTRODUTÓRIA



8

ESTA PARTE INCLUI AS SEGUINTES SECÇÕES

1.1 9

1.2 10

1.3 11

1.4 

CERTIFICADO

INDENTIFICÇÃO DA MÁQUINA E NÚMERO DE SÉRIE 

NOTAS GERAIS DE ENTREGA

DESCRIÇÃO DA MÁQUINA 12 

1.4.1 12 
1.4.2 12
1.4.3 12 
1.4.4 

INTENÇÃO DE USO 
AMBIENTE OPERACIONAL 
UTILIZAÇÃO IMPRÓPRIA 
PREVISIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO INCORRETA 12



1

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
IN

FO
R

M
A

Ç
Ã

O
 IN

TR
O

D
U

TÓ
R

IA

9

1.1 CERTIFICADO

A IMPRESSORA PLANA VersaUV LEJ-640F foi 
construída em conformidade com as Diretivas 2006/42/
EC, 2006/95/EC, e 2004/108/EC. Foi também desenhada 
em conformidade com outros standards pertinentes.

Assim, não expõe o operador a riscos se for utilizada 
de acordo com as instruções deste manual e com as 
fornecidas durante o treino ministrado pelo técnico Roland 
DG, desde que os dispositivos de segurança sejam 
mantidos operacionais.

O propósito desta página é certificar que, quando a 
máquina é recebida:

- os aparelhos de segurança estão operacionais;

- este manual é entregue com a IMPRESSORA PLANA 
VersaUV LEJ-640F;

- o operador segue o manual passo a passo.
Em adição, o manual deve ser mantido em boas 
condições, perto da máquina e permanecer 
imediatamente disponível para o operador.
A Roland DG deve informar os seus clientes que qualquer 
alteração ou adulteração à máquina e / ou quaisquer 
operações contrárias ao conteúdo deste manual, 
especialmente o não cumprimento dos requisitos de 
segurança, além de anular a garantia, também anulará a 
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE. 

Note que:
- todos os valores técnicos se referem à máquina 
standard (ver Parte 3);
- os desenhos e todos os outros documentos entregues 
em conjunto com a máquina são propriedade da Roland 
DG, que se reserva todos os direitos; esses documentos 
não podem ser fornecido a terceiros sem a aprovação por 
escrito da Roland DG. Assim, qualquer reprodução, ainda 
que parcial, do texto e ilustrações é absolutamente 
proibida. 

OPERATING AND MAINTENANCE MANUAL
ORIGINAL INSTRUCTIONS 

FLATBED PLOTTER
VersaUV LEJ-640F  

WARNING
READ PAGES:

PAGE 18 ZERO ENERGY STATE

PAGE 4 RESIDUAL RISKS

PAGE 4 SUMMARY MAINTENANCE TABLE

PAGE 13 SAFETY INSTRUCTIONS

PAGE 2 A FEW NOTES ON THE OPERATING   

MANUAL

Roland DG Mid Europe s.r.l. 
 Via Leonardo Da Vinci, 1/B 
63030 Acquaviva Picena (AP) 
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1.2 IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA E 
NÚMERO DE SÉRIE

1.2.1.

Mencione sempre o número de série e modelo da máquina 
em todas as comunicações com a Roland ou com o seu 
centro de suporte.

1.2.2

O número deste Manual é o mesmo do número de série.

DG MID EUROPE S.R.L. 
VIA LEONARDO DA VINCI, 1/B  63030 ACQUAVIVA PICENA (AP) 

DESIGNATION .............................................

MODEL.............................................................

SeRiaL nUMBeR...

YEAR OF MAN. ................................
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a

b

1.3 NOTAS GERAIS DE ENTREGA 

Quando a máquina é entregue, verifique:

- através dos documentos de transporte ou lista de 
mercadoria, se estão todas as partes ou alguma 
danificada. Nesse caso, informe imediatamente o 
transportador (verifique em conjunto)

- que todas as partes estão presentes, nomeadamente:

a- IMPRESSORA

b- MESA

c- CAIXA DE ACESSÓRIOS
(guia direita; guia esquerda; coluna direita,  

 coluna esquerda; parafusos)

d- MANUAL DE MANUTENÇÃO E UTILIZAÇÃO

e- CD DE SOFTWARE

f- ACESSÓRIO DE INSTALAÇÃO

g- ACESSÓRIOS DE LIMPEZA

h- DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE

I- GUIA DE INSTALAÇÃO
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1.4 DEINTENÇÃO DE USO

         (ÂMBITO, FUNÇÃO, UTILIZAÇÃO)

Nos termos da diretiva relativa a máquinas, "Uso 
Adequado" significa "a utilização da máquina de 
acordo com a informação fornecida nas instruções de 
operação." O propósito da máquina é a impressão de 
qualquer tipo de imagem em material rígido como:

- poliuretano;
- poliestereno;
- PVC;
- folhas de polipropileno (PP);
- folhas de cartão;
- painéis de alumínio;
- painéis ondulados;
- materiais acrílicos;
e folhas do tipo:
- PET;
- polyethylene;
- polypropylene;
- polycarbonate;
- PVC adesivo;
com uma espessura máxima de 15 cm e uma largura
máxima de 160 cm.

1.4.2 AMBIENTE OPERACIONAL

A máquina deve ser instalada num ambiente:
- sem pó;
- sem exposição direta à luz solar;
- fechado, a uma temperatura constante entre 20 °C e 25 °C 
(incluindo o armazenagem da tinta).
- humidade relativa entre os 20 e 80% (sem condensação).
A máquina pode não funcionar corretamente se a 
temperatura for muito alta ou baixa. 

Adicionalmente o compartimento deve estar 
equipado com um extrator de fumo e/ou sistema de 
aspiração de gases.

1.4.3 UTILIZAÇÃO IMPRÓPRIA

Qualquer utilização que não seja a utilização pretendida 
deve ser considerada imprópria.

1.4.4 PREVISIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO INCORRETA
De acordo com a diretiva de máquinas, a previsibilidade 
de utilização incorreta significa: 
"utilização da máquina diferente da indicada nas 
instruções de operações, mas que pode resultar do 
comportamento humano facilmente previsível." 

A utilização de materiais diferentes dos descritos na 
utilização, é uma utilização previsivelmente incorreta.
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PARTE 2 

INSTRUÇÕES DE 
SEGURANÇA
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PARTE 2 - INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA 

Este manual e a máquina contêm símbolos, que têm 
significados muito específicos.
SÍMBOLOS CONVENCIONAIS E SUA DEFINIÇÃO

AVISO: PERIGO GENÉRICO 

Avisa o pessoal envolvido que uma falha no respeito da 
regulação de segurança cria risco de dano corporal. 

AVISO: PERIGO DE DESCARGA ELÉTRICA

Avisa o pessoal envolvido que uma falha no respeito pelas 
instruções de segurança durante a operação descrita cria 
risco de descarga elétrica.

NOTA 

Indica ao pessoal envolvido que a informação é relevante 
ou importante.

ATENÇÃO 

Fornece ao pessoal envolvido alguma informação que, 
caso não seja respeitada, pode causar lesões a 
pessoas ou danificar a máquina.

CONDUTOR DA MÁQUINA OU OPERADOR 

Identifica pessoas qualificadas, por exemplo uma pessoa 
com qualificações especificas; dado que a operação é 
inteiramente manual, depende do treino e capacidade do 
operador da máquina para alcançar os resultados de 
maior qualidade. 

O operador NÃO deve realizar operações que não são da 
sua responsabilidade, especialmente aquelas reservados 
ao pessoal da manutenção.
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MECÂNICO E PESSOAL DE MANUTENÇÃO 

Técnico qualificado, capaz de operar a máquina em 
condições normais, e de intervir nos componentes 
mecânicos para realizar todos os ajustes requeridos, 
bem como manutenções e reparações. 

Ele/Ela não está autorizado(a) a operar nos sistemas 
elétricos quando eles estão ligados (com corrente). 

RECOMENDAÇÃO
Método de operação testado em fábrica, ainda que 
dependa de cada operador desenvolver o seu método de 
operação próprio.

PESSOA DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA OU PESSOA 
INSTRUÍDA
(Veja EN 60204, ponto 3.53) 
Técnico qualificado, capaz de operar a máquina em 
condições normais; ele/ela está encarregue de ajustes 
elétricos, manutenção e operações de reparação.

Ele/ela pode operar em caixas e cabines ligadas.

PESSOA DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA
Técnico qualificado, capaz de operar a máquina em 
condições normais; ele/ela está encarregue de todos os 
ajustes hidráulicos, manutenção e reparação. 

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO PESSOAL (PPE)
A presença do símbolo similar aos representados ao lado, 
indica uma utilização obrigatória de equipamento de 
proteção pessoal pelo operador, uma vez que o risco de 
lesão está implícito.
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OPERA¢ìES EXTRAORDINĆRIAS

Qualquer opera«o ou manuten«o identificada com o 
s²mbolo requer o contato com fabricante.

Em qualquer circunstância, o cap²tulo relevante para o 
caso deve ser lido antes de realizar a opera«o.

AVISO

Fornece informa«o ao pessoal envolvido; n«o respeitar 
as recomenda»es pode causar pequenas les»es a 
pessoas ou danificar a m§quina. 

Avisa o operador sobre ações que nunca devem ser 
realizadas (proibido).

A opera«o espec²fica que deve ser evitada está dentro 
do círculo. 

O símbolo à esquerda indica que a unidade nunca deve 
ser desmantelada.

Avisa o operador sobre ações que nunca devem ser 
realizadas.

A operação específica que deve ser evitada está dentro do 
círculo. 

O símbolo à esquerda indica que o cabo de energia deve 
ser retirado da tomada elétrica.

GESTOR DE DEPARTAMENTO ou REPRESENTANTE 
DE SEGURANÇA

Consultar Legislação decreto 81/2004 
(anteriormente 626 de 09/09/1994)



1
2

3
4
5
6
7
8
9

10
11

IN
S

TR
U

Ç
Õ

E
S

 D
E

 S
E

G
U

R
A

N
Ç

A

17

2.1

O cliente deve:
verificar que a rede elétrica que alimenta a zona na qual 
a máquina vai ser instalada é equipado com uma boa 
ligação à terra; caso contrário, o sistema deve ser 
atualizado a encargo do cliente.
Um interruptor de segurança capaz de intercetar todas as 
fases atuais, deve ser instalado a montante da máquina 
na linha de alimentação; Mais, o interruptor deve ser 
equipado com fusíveis de tamanho adequado em todos 
os polos.

Se for necessário fazer alguma intervenção nos 
componentes elétricos, este último interruptor deve ser 
desligado e, se possível, os fusíveis devem ser 
removidos.

2.2 AVISO: PERIGO DE ENVENENAMENTO 

Antes da máquina chegar, o cliente deve: 
- criar um sistema de aspiração para evitar qualquer 
exposição perigosa;
- criar um sistema de ligação à terra.
Adicionalmente, o cliente deve assegurar que:
- a área de trabalho é bem iluminada;
- a área de trabalho está bem definida por forma a impedir o 
acesso a estranhos;
- A máquina deve ser instalada num ambiente fechado, 
mantido a uma temperatura constante entre 20°C e 25°C 
(incluindo o compartimento de armazenamento de tinta).
- O pavimento ou terreno em que a máquina está 
posicionada e nivelada, tem uma capacidade de carga 
suficiente e, portanto, fornece uma base estável para a 
máquina. 

2.3 AVISO: PERIGO DE GENÉRICO

Embora a ROLAND tenha implementado todas as 
medidas de segurança possíveis na máquina, note que 
ela deve ser utilizada por operadores responsáveis e 
altamente treinados. 

Antes de usar a máquina, o operador deve ter seguido o 
curso de formação, ter lido e compreendido todos os 
requisitos de segurança descritos em seguida, bem 
como todo o manual de utilizador.

A máquina não deve ser utilizada de forma descuidada,  
ou por pessoas não qualificadas.
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2.4  ESTADO SEM ENERGIA 

A máquina deve ser acionada para o estado de 
energia zero, utilizando o procedimento a seguir antes 
de qualquer transporte, manuseamento, ajuste, 
limpeza e manutenção.
O operador deve:

1- Aguardar que o ciclo de trabalho termine

2- Pressionar o botão de stop na mesa

3- Pressionar o botão de stop na impressora

4- Pressionar o botão Stop/Emergência (2a)

5- Rodar o interruptor principal na cabine para
“0” (OFF)

6- Rodar o interruptor principal na linha para “0” (OFF).

7- Neste momento a máquina está em estado de 
energia zero.   

2.5

Os ajustes, limpezas e operações de manutenção devem 
ser realizados estritamente POR UM OPERADOR 
APENAS, NUNCA MAIS DE UMA PESSOA, só se for 
indicado o contrário.
O operador deve ter sempre o PPE disponível, ou seja, 
óculos de segurança, luvas, sapatos de segurança, 
capacete de segurança e proteção auditiva; ele/ela deve 
usar esse equipamento, conforme necessário. 
Adicionalmente o operador deve:
- utilizar fato de trabalho fechado nos pulsos e tornozelos;
- amarrar o seu cabelo se for longo;
- Nunca usar objetos e/ou roupas soltos (como: rasgos, 
colares, relógios, anéis, braceletes, cachecóis, gravatas, 
etc.). 
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2.6 

Durante um ciclo de produção, a posição segura na qual 
um operador deve ficar permanentemente é na frente do 
painel de controle.
A partir desta posição, ele/ela pode observar, não só o 
ciclo de produção, mas também quaisquer pessoas que 
possam potencialmente estar em risco.

2.7 

Antes de sair do seu local, o operador deve: 
- esperar que o ciclo de trabalho termine;
- desativar a password, para impedir que pessoas não
autorizadas operem a máquina.

2.8 Aviso: Deslizando e risco de queda 

O operador deve manter a área de trabalho limpa 
e garantir que o piso está livre de objetos ou líquidos 
que possam causar escorregadelas e quedas.

2.9 Aviso: Perigo de Impacto 

É proibido ficar na área de operação do equipamento 
durante o movimento para a frente e para trás da 
impressora; o operador deve certificar-se de que a área de 
trabalho é vedada para evitar que pessoas se coloquem 
em risco ao entrar nesta área.

2:10

É ABSOLUTAMENTE PROIBIDO REALIZAR 
REPARAÇÕES IMPROVISADAS A FIM DE INICIAR O 
TRABALHO.
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2.11

Os sinais de aviso estão afixados de modo a identificar 
imediatamente a área perigosa. O significado dos sinais de 
alerta é mostrado abaixo. Certifique-se que segue as suas 
indicações com cuidado. Além disso, não remova nem 
obstrua os sinais para permitir a sua visibilidade.
Em caso de deterioração ou ilegibilidade, solicite uma 
substituição imediata.

LOCALIZAÇÃO DOS SINAIS

2.12

Lembre-se que, depois de cada atividade de limpeza, 
todas as medidas de segurança devem ser restabelecidas 
e as tampas de proteção devem ser fechadas.
O operador deve executar única e exclusivamente a  
manutenção indicada neste manual (consulte a Parte 10 
"Manutenção Regular"); Contacte a ROLAND ou o seu 
centro de suporte para quaisquer outras atividades.

Inflamável
A tinta e resíduos líquidos são 
inflamáveis. Mantenha-os longe 
das chamas. 

Tinta tóxica
A tinta e os resíduos líquidos são 
tóxicos. Evite o contato com o 
corpo. Use-os apenas em áreas 
bem ventiladas.

Aviso: luz ultravioleta Nunca olhe 
diretamente e de perto para a luz 
por um período longo.

Aviso: Movimento da cabeça de 
impressão  
As cabeças de impressão dentro da 
porta movem-se a grande 
velocidade e causam lesões. Não 
introduza mãos ou dedos nas 
aberturas.
Aviso: perigo de esmagamento 
Tenha muito cuidado para não ficar 
com os dedos presos ao carregar o 
material ou fechar as portas.

Aviso: perigo de esmagamento 
Nunca toque no braço oscilante 
sem razão. Opere com cuidado 
para evitar o esmagamento dos 
dedos.
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2.13

Depois de completar os trabalhos de reparação ou 
manutenção e quando ligar a máquina, verifique que 
não existem equipamentos, panos ou outro material nos 
espaços que contêm partes móveis ou perto de 
elementos que se movem.

2.14 Atenção: Risco de explosão

A utilização da máquina em ambientes explosivos é 
expressamente proibida.

2.15  

NUNCA encostar, sentar, ou subir para qualquer parte 
da máquina, qualquer que seja motivo.

2.16

Nunca adulterar, danificar, ou desligar os sistemas de 
segurança ou ignorá-los, qualquer que seja motivo; não 
os utilize para fins diferentes dos estabelecidos e para os 
quais estão instalados.

2.17

Nunca, POR QUALQUER MOTIVO, adultere ou contorne 
os dispositivos de segurança.
a) Sensor anti-colisão com material (na impressora)
b) Tampa de proteção
c) Botões de Stop/Emergência
d) Interruptores de bloqueio de Porta 



22

2.18

O operador deve estar sempre na posse da chave do 
painel elétrico; ela NUNCA deve ser deixada inserida no 
painel. O OPERADOR DEVE TER UMA PASSWORD QUE 
ATIVE A MÁQUINA DE FORMA A REALIZAR O SEU 
TRABALHO. O OPPERADOR DEVE DESATIVAR A 
MÁQUINA NO MOMENTO EM QUE COMPLETA O 
TRABALHO.

2.19 

A máquina produz um nível barulho abaixo de 70 dB.

2.20 

Pessoas com pacemakers não estão autorizadas a 
trabalhar com este tipo de máquina, uma vez que a 
máquina pode gerar radio interferências que podem causar 
danos á sua saúde.

2.21 AVISO: PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO 

O operador deve verificar se o cabo de ligação à terra não 
está danificado; se estiver, deve chamar uma pessoa 
instruída ou um técnico de manutenção elétrica, para a 
sua substituição. 

2.22
Em caso de falha ou avaria, o sistema terra habilita uma 
descarga eletrostática preferencial, que diminui o risco de 
choque elétrico.
Repare o cabo ou peça a um eletricista licenciado que o 
substitua-o imediatamente.

2.23 AVISO: PERIGO DE CURTO-CIRCUITO 

Não deixe copos com água em cima de peças elétricas, 
especialmente dos painéis de controlo. 
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2.24 Aviso: Perigo de Esmagamento 
O operador não deve colocar as mãos ou qualquer parte 
do corpo na área de trabalho da máquina, qualquer que 
seja motivo. 

2.25

Mantenha as crianças afastadas da máquina.
A unidade inclui áreas e componentes que podem ser 
perigosos para as crianças e podem causar 
ferimentos graves, tais como feridas, cegueira, ou 
asfixia; por exemplo: 
- quando a máquina trabalha, a impressora move-se 
para trás e para a frente, para a esquerda e para a 
direita;

- a garrafa de desperdícios de tinta é tóxica;
- etc. 
2.26

Não utilize a unidade quando estiver fisicamente cansado 
ou se tiver consumido álcool ou drogas. 
Caso contrário, acidentes podem ocorrer.

2.27

Nunca utilize a máquina para propósitos que não os que 
são descritos no ponto 1.4.7 deste manual.

2.28

Nunca desmonte, repare ou modifique a máquina. Estas 
operações devem ser executadas exclusivamente por um 
técnico qualificado.

2.29 Aviso: Risco de choque elétrico
A introdução de objetos estranhos tais como moedas e o 
derramamento de bebidas nas entradas de ventilação, 
pode causar incêndios ou eletrocussão. 
Se tais objetos forem introduzidos, desligue de  imediato o 
cabo de alimentação e entre em contato com o centro de 
suporte Roland DG. Corp.
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2.30 CABO DE ALIMENTAÇÃO - TOMADAS ELÉTRICAS

Aviso: Risco de choque elétrico

- Não coloque quaisquer objetos sobre o cabo de 
alimentação, nem coloque qualquer objeto que possa ser 
danificado.

- Não dobre nem torça com força excessiva.

- Não puxe o cabo; puxe a tomada.

- Não amarre, ponha fita ou enrole.

- Não molhe nem humedeça.

- Não sobreaqueça.

- A presença de poeira pode causar acidentes.
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2.31 TINTA - LÍQUIDO DE LIMPEZA - RESÍDUOS 
LÍQUIDOS 

a- AVISO:PERIGO DE CONTAMINAÇÃO
Tinta, fluidos de limpeza, e resíduos líquidos são 
substâncias tóxicas e inflamáveis. Não libertar no 
ambiente ; entre em contato com uma empresa de 
eliminação de resíduos autorizada.

b- Aviso: Perigo de incêndio

- Mantenha chamas longe da área de trabalho:
tinta e resíduos líquidos são inflamáveis.

- Nunca atire um cartucho de tinta para o fogo: a tinta 
pode derramar e causar uma propagação do fogo para 
outros objetos próximos.

- Não armazene tinta, líquido de limpeza e resíduos 
líquidos em qualquer um dos locais indicados: 

1- Locais expostos a chamas.
2- Qualquer local onde possam ocorrer altas 

temperaturas.
3- Qualquer lugar acessível a crianças.
4- Locais onde exista lixívia ou produtos químicos 

oxidantes ou material explosivo. 

c- Aviso: Perigo de Envenenamento

O cliente deve garantir que a área de trabalho é 
ventilada. 
Se não for, existe perigo de dano para as pessoas e 
risco de incêndio, devido ao gás libertado pela tinta.
- Proteja os cartuchos de tinta de impactos e não 
tente desmontá-los; a tinta poderia derramar.

- Não beba ou cheire a tinta, o líquido de limpeza, 
nem o líquido de resíduos; evitar qualquer contato 
com a pele. 
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- Em caso de contato com os olhos,
Lavar imediatamente com água abundante e sabão 
durante pelo menos 15 minutos. Se a irritação persistir, 
consulte um médico.

- Em caso de contato com a pele,
lave imediatamente com sabão. Se a irritação ou 
inflamação persistir, consulte um médico.

- Em caso de ingestão,
não provoque o vomito, mas consulte um médico 
imediatamente. Induzir vomito artificialmente pode 
causar um risco de sufoco.
- Se o cheiro provocar náuseas,
deve retirar-se para uma área bem ventilada e relaxar. 
Se a tontura ou náusea persistir, consulte um médico.   

2.32 Aviso: perigo de ignição

A máquina usa luz UV e é equipada com proteções que 
mantêm as fugas de luz UV para o exterior a níveis 
baixos, mas a gestão ou operação incorreta da máquina 
pode causar lesões corporais; por exemplo no caso de a 
cabeça de impressão ficar bloqueada com as lâmpadas 
UV ligadas, qualquer parte do corpo colocada na zona de 
exposição UV pode sofrer queimaduras ou escaldão.

2.33 SISTEMA TERRA

A unidade é equipada com um cabo elétrico, este tem um 
condutor terra e uma ficha adequada.   

Este último deve ser inserido numa tomada devidamente 
instalada e deve ser ligado à terra em conformidade com 
os regulamentos em vigência.

Não modifique a tomada standard da máquina. Se ela não 
encaixa na tomada existente, chame uma eletricista 
qualificado para instalar a tomada correta.

Utilize apenas condutores triplos de terra e tomadas 
tripolares capazes de aceitar a tomada da máquina. Um 
cabo danificado ou desgastado deve ser reparado ou 
substituído imediatamente, por um eletricista qualificado.
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2.34 

Devido às tensões especiais, a que a máquina é 
sujeita, e por razões de segurança, apenas devem ser 
utilizadas para a substituição peças originais.

2.35 Aviso: perigo de contaminação 

No final de vida útil do equipamento, não o deposite na 
Natureza; chame uma empresa de eliminação 
autorizada ou contacte o fabricante diretamente.
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PARTE 3 

ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS
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LEY-640 FLA-640; TP16.25; TP16.32 

*1 Tamanho operacional do plano de sucção.
*2 Comprimento a descoberto, fora da unidade de impressão.
*3 Depende do número de arranques do sistema de vácuo. O ar é utilizado apenas para controlar as válvulas.
*4 Mediante pedido e por um custo adicional (instalação de colunas no local). 

Método de Impressão 6 cabeças piezo, UV LED

Material
aceite

Dimensão FLA-640 Larg. 1625 mm; Compr. 2000 mm (expansível); 
TP16.25 Larg. 1625 mm; Compr. 2500 mm (expansível); 
TP16.32 Larg. 1625 mm; Compr. 3200 mm (expansível)

Espessura Até 150 mm

Peso Máx. 200 Kg

Área de Impressão *1 FLA-640 Larg. 1615 mm; Compr. 2000 mm
TP16.25 Larg. 1625 mm; Compr. 2500 mm
TP16.32 Larg. 1625 mm; Compr. 3200 mm (expansível)

Comprimento fora da área ocupada *2 FLA-640 1900 mm 
TP16.25 2370 mm
TP16.32 3050 mm

Cartucho 
de Tinta

Tipo ECO-UV/ECO-UVS 220 ml, ECO-UV 440 ml

Cor Cyan, Magenta, Yellow, Black. White e Transparente (apenas ECOUV)

Sistema de
Vácuo

Turbina FLA-640: 1.5 KW (Trifásica) com supressor de som

TP16.25 e TP16.32: 3 KW (Trifásica) com supressor de som

Partição FLA-640: 4 áreas podem ser selecionadas 
TP16.25: 5 áreas podem ser selecionadas
TP16.32: 6 áreas podem ser selecionadas

Interface de Rede Ethernet Base 10/100

Resolução de Impressão até 1440 DPI

Movimento Motores de passo ativados com 24000 pulses/mm 

Precisão do Movimento Erro < 0.3% da distância percorrida ou +/-0.3 mm máximo (a 25 °C)

Repetibilidade no 
reposicionamento horizontal

+/- 0.01 mm

Painel de Controlo LCD B/N, 6"

Método de Processamento Continuous, Discharge, Return to origin, 
Stratified

Leitura da Altura dos Materiais Manual / Óptico (feixe de laser) 
para materiais opacos

Controlo de uniformidade da superfície Óptico (feixe de laser)

Fonte de energia AC 380V três fases (3+ terra) 16A 50/60 Hz saída

Consumo Vácuo em funcionamento 2700 W

Modo Sleep 150 W

Nível de Ruído Vácuo em funcionamento < 70 dB

Ar comprimido Pressão entre 4 e 7 bar

Fluxo*3 < 3 litros/hora

Ambiente de trabalho On Temperatura ambiente recomendada: 20-32° C, Humidade 35-80% 
(sem condensação)

Off Temperatura ambiente recomendada: 5-45° C, Humidade 20-80% 
(sem condensação)

Dimensões gerais 3184 (Largura) x 3283 (Profundidade) mm

Altura da superfície de impressão 895 mm
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Apenas pessoal treinado pela Roland pode usar a máquina. Pode 
ser necessário utilizar um sistema de recolha de vapores de 
impressão. Seguir os procedimentos operacionais descritos neste 
documento.

Área de impressão livre na ponte impressão.
Em qualquer caso, a impressão é de 210 cm, em modo contínuo.

As dimensões e as medições de superfície de impressão (visto de frente). A 
impressora está instalada no local e é constituída por duas partes: a base e da ponte. 
Por razões de requisitos de segurança e de espaço, a ponte assenta na mesa durante 
o transporte.

2330
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PARTE 4 

TRANSPORTE 
MANUSEAMENTO 
E DESEMBALAGEM
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ESTA PARTE INCLUI AS SEGUINTES SECÇÕES

4.1 35

4.2 37

4.3 
38

4.4 

INTRODUÇÃO 

DESCARREGAR A MÁQUINA DO CAMIÃO 

POSICIONAR A MÁQUINA NA ZONA DE TRABALHO
E DESEMBALAR 

DESCARREGAR E DESEMBALAR A IMPRESSORA  38
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4. TRANSPORTE, MANUSEAMENTO E DESEMBALAGEM

4.1 INTRODUÇÃO

4.1a

Geralmente a máquina é transportada por camião.

4.1b NOTA

A máquina é testada na fábrica antes de ser carregada no 
camião para entrega.

4.1c

Antes de começar a carregar, descarregar, e lidar com a 
máquina, leia a seguinte sequência de avisos, para estar 
preparado para todas as eventualidades. 

4.1d AVISO: Perigo de esmagamento

A pessoa responsável pelas operações deve estar 
sempre presente durante a carga, descarga e 
manuseamento. Apenas o pessoal qualificado que 
tenha lido e entendido bem as instruções para executar 
estas operações pode realizá-las com segurança.

4.1e AVISO: PERIGO DE TOMBAR A CARGA

Para carregar, descarregar, e lidar com a máquina, utilize 
apenas e exclusivamente um empilhador de capacidade 
adequada (consultar Parte 3 "Especificações Técnicas"), 
com garfos, cujo comprimento é pelo menos igual à 
largura da mesa da máquina.

4.1f

Se necessário segure a máquina ao camião com cintas.

4.1g 

Atenção, perigo de esmagamento devido a peças em 
queda. A pessoa responsável pelas operações deve 
garantir que quaisquer peças de máquinas, ou 
equipamentos que possam estar na máquina, estão bem 
fixos.
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4.1h ATEN¢ëO, PERIGO DE ESCORREGAR/
TROPE¢AR/CAIR 
A pessoa responsável das operações deve assegurar-se 
que:

- a pessoa que opera o empilhador tem a licença 
necessária;
- o cliente fez todos os arranjos necessários para a 
instalação (conexões elétricas, conexão de ar 
comprimido, extrator de fumos) e existe espaço 
suficiente para manutenção.
- a temperatura da sala é a correta (22 °C / 25 °C) e que 
pode suportar o peso da máquina (consultar Parte 3 
"Especificações Técnicas");

- não existem obstáculos no caminho que se percorre da 
posição da máquina até ao local de trabalho.

- não existem pessoas no caminho

- a máquina não está exposta diretamente à
luz do sol

- não existem objetos no chão.

4.1i

Neste momento a máquina pode ser descarregada com 
o empilhador de capacidade adequada.
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4.2 DESCARREGAR A MÁQUINA DO CAMIÃO

4.2a

Além da pessoa encarregue pelas operações, o 
operador do empilhador deve assegurar-se que não 
existem pessoas na zona de descarga e de movimento.

4.2b

Utilize um empilhador de capacidade ajustada:
- insira os garfos nos encaixes apropriados;

- levante a máquina ligeiramente do camião; e
coloque-a no chão.

4.2c

A descarga da máquina está 

completa.
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4.3 POSICIONAR A MÁQUINA NA ZONA DE 
TRABALHO E DESEMBALAR

4.3a
Assegure-se sempre que não existem obstáculos nem 
pessoas, enquanto transporta a máquina com o 
empilhador para a zona de trabalho.

4.3b

Assim que a zona de trabalho seja alcançada:
- coloque a máquina no chão;
- retire o empilhador para uma zona 

próxima;
- calce luvas resistentes a cortes;

- pegue numa faca de corte.

4.3c AVISO, PERIGO DE CORTE

Tenha cuidado e não se corte nem danifique a máquina, 
utilize a faca de corte para cortar os plásticos e as cintas 
plásticas.

4.3d AVISO, PERIGO DE ESCORREGAR, TROPEÇAR e 
QUEDA
Remova os plásticos, fitas e proteções laterais e remova-
as para um local onde não possam constituir risco.

4.3e AVISO, RISCO DE POLUIÇÃO
Não deite  as caixas e todo o material de embalagem para 
o ambiente; utilize os contentores de reciclagem 
adequados.

4.3f
Neste momento, a impressora (ainda na embalagem) 
deve ser descarregada da mesa.

4.4 DESCARREGAR E DESEMBALAR A IMPRESSORA
4.4a

ESPERE PELO TÉCNICO QUE VAI SUPERVISIONAR A 
DESEMBALAGEM E O POSICIONAMENTO.
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PARTE 5 PAINEL DE CONTROLO
5.1 INTRODUÇÃO: Segurança e fiabilidade dos 
sistemas de controlo

Os sistemas de controlo são projetados e construídos 
de forma a evitar situações de perigo, mesmo em caso 
de avaria, de modo a que: 

- eles suportem o serviço e influências exteriores de 
stress;

- erros humanos razoavelmente previsíveis durante as 
operações não geram situações perigosas;

- a máquina não arranca inesperadamente;

- os parâmetros da máquina não mudam de forma 
descontrolada;

- a paralisação da máquina não é impedida
por qualquer fator, uma vez que a ordem foi dada;

- a paralisação manual ou automática de elementos que 
se movem não está impedido;

- os dispositivos de proteção de emergência são 
totalmente eficazes; 

As paragens de emergência são projetadas e planeadas 
para parar a máquina imediatamente, de forma a evitar 
que ela seja iniciada novamente até que a falha do 
sistema de paragem de emergência tenha sido reparado.  
A interrupção de energia não provoca movimentos ou 
ações perigosas.

5.2 DISPOSITIVOS DE COMANDO

O operador pode identificá-los claramente através de 
pictogramas. A sua posição garante uma segura, 
inequívoca e rápida utilização. 
A operação correta de todos os dispositivos de segurança 
e as paragens de emergência são verificado.
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5.3 PAINEL DE CONTROLO DA MESA

Frente

Traseira

*

*
*

Interruptor Principal 

Ficha do 
cabo de alimentação

Garrafa de
desperdício

Suportes dos 
cartuchos de tinta 
Localização onde os 
cartuchos de tinta são 
instalados.

Porta dos cartuchos de tinta 
Garanta que está sempre 
fechada, excepto no momento 
estritamente necessário para 
substituir as tintas. 

Luz de aviso de conexão 
A luz fica verde quando existe 
uma conexão de rede correta. 

Luz de aviso de Estado
Pisca em amarelo quando a 
informação é recebida da rede.

Conetor Ethernet
Utilizado para conectar a 
impressora à rede. 

Abertura para ligação de equipamento de ventilação
A aspiração para mitigar o cheiro característico das tintas 
ECO-UV acontece aqui. O equipamento de aspiração deve 
ser adquirido separadamente. 

2a - Botão de 
Stop/Emergência
- Prima uma vez
para parar todas 
as partes da 
máquina 
imediatamente, ao 
cortar toda a 
energia. 

- Quando é
parada, a
máquina NÃO
reinicia, apenas
permite ligar a
energia.

Porta de Manutenção 
Necessita de ser removida para limpeza das 
cabeças de impressão.

Painel de Controlo

Porta frontal 1
Assegure-se que está fechada 
durante a operação 

Tampa lateral
Necessita de ser 
removida para 
realizar as operações 
de manutenção.
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Teclas Alfanuméricas 
Prima uma vez para digitar 
informação numérica ou 
alfanumérica. 

Display
Apresenta todas as ações 
realizadas.  

Teclas de Comando
Prima para 
ativar os comandos
do display. 

Teclas Setas
Têm duas funções: 
A primeira função é para mover a 
impressora: 

- prima a direita para mover a ponte em frente;
- prima a esquerda para mover a ponte para
trás;
- prima para cima para levantar a ponte;
- prima para baixo para baixar a ponte de
impressão
- A segunda função é para passar de um
parâmetro para outro ao pressionar as teclas
das setas.

Tecla ESC
Prima para cancelar a 
operação anterior.

2a - Tecla ENT
c) Stop/Emergência
- Prima uma vez para
parar todas as partes da
máquina imediatamente,
ao cortar toda a energia.
- Quando é parada, a
máquina NÃO reinicia,
apenas permite ligar a
energia.

Tecla HOME  
Prima uma vez para  
posicionar a barra de
impressão no último ponto 
de origem guardado  

Botão Start
Prima para iniciar a 
máquina. 

Quando este símbolo  
aparece, prima o 

botão Start para operar; 
vai permitir atuar na tabela 
de controlo do painel de 
controlo. 

Tecla DEL 
Prima para cancelar 
informação numérica e 
alfanumérica. 

Tecla SHIFT
Utilizada em conjunto 
com outras teclas para 
que tenham uma função 
específica. 

Tecla ENT
Prima para confirmar os 
dados numéricos e 
alfanuméricos inseridos. 

Definição: Símbolos do DISPLAY

Prima para definir o modo de impressão. 

Prima para aceder aos parâmetros da máquina.

 Prima para aceder às configurações da máquina.

Surge em caso de problemas/erros ou quando o botão de emergência foi pressionado (para 
desbloquear, primeiro faça o reset e depois prima o botão verde de start).

 Prima uma vez para regressar ao ecrã anterior.
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Modos de Impressão:

UNLOAD - Depois de estar o trabalho completo, a unidade assume a posição que permite a remoção 
do material impresso.

SEQUENCE - Permite fazer o trabalho em contínuo

RETURN - No final do trabalho, a unidade posiciona-se no ponto inicial, pronta para iniciar um novo 
ciclo de  impressão.
LAYERED - Utilizado para simular impressão 3D, no qual a impressão é repetida tantas vezes quantas as 
desejadas. 

Indica que a zona de vácuo que está ligada

Prima para estabelecer os eixos em zero

Prima para ligar a sucção da mesa 

Indica  a altura da cabeça de impressão, acima do nível 0 da mesa  

Indica a posição longitudinal da impressora

Prima para ligar o apontador laser

Indica que o apontador laser está ligado

Prima para medir manualmente a altura do material  a ser impresso

Prima para seccionar o modo de impressão 

Prima para iniciar o ciclo de impressão 

Prima para confirmar a altura do material 

Prima para desligar a função selecionada

Prima para confirmar a função selecionada

Indica  que a informação está protegida por password (reservada ao técnico) 

Prima para mover de um ecrã para outro 

Prima para mover de um ecrã para outro 

Ionizador

Aquecimento

Correção do comprimento do material

Controlo da espessura do material



44 45

5.4 PRINCÍPIOS DA OPERAÇÃO

ECRÃ PRINCIPAL, ANTES 
DE DEFENIR OS EIXOS A 
ZERO

Regressa ao ecrã anterior
Informação de erros e emergências

Ativação ON/OFF
Apontador Ativação ON/OFF

Ionizador

Vácuo e partes ativadas

Prima o número de setores 
para ativar e confirme

Seleção do Modo

Seleção da espessura  
do material

Confirma a definição zero

Definição zero em curso

Altere a lógica da operação com 
as setas de cima e baixo, e 
confirme no final
UNLOADING: No fim do trabalho, 
a impressora levanta-se e 
posiciona-se fora da zona de 
impressão
REGRESSO: Regressa à origem 
da impressão ao levantar-se do 
nível de visão global
SEQUÊNCIA: Os trabalhos na fila 
em sequência(só incremental) 
SEQUÊNCIA+: Imprime os 
trabalhos da fila em sequência 
(aceita regressar de bidirecional e 
verniz)
LAYERING: Volta à origem 
incrementando a altura do layer.

Primeiro defina a espessura do 
material; traga a impressora a zero; 
prima o botão "CONTROLO DE 
ESPESSURA DO MATERIAL"
A máquina vai começar por ler todo 
o plano; no entanto, se deixar a 
máquina descansar por cerca 
de 40 minutos vai ser possível: 

-  ajustar o suporte
-  alterar o suporte
-  mudar a altura da impressora
com as setas de cima e baixo na 
tabela do painel 

Definição zero em curso

A espessura mínima automática é 
estabelecida, definindo Entering. 
Posicione a ponte sobre o material e 
procure automaticamente pela 
altura, e procure automaticamente 
pela origem.

Manual
Manual dos valores 
configurados. Introduza os 
valores e Prima ENTER

Espessura zero
Defina a espessura 
em zero

Modo de operação
ativo

Estado do feeling
Frontal

Partições do Vácuo 
ativas

Nível de 
trasladação 
Valor de altura

Alimentação frontal

F1 F3 F5F2 F4 F6

Mantenha o SHIFT 
pressionado

Valor mais alto: 
Comprimento do 
ficheiro carregado. 
Valor mais baixo: 
cumprimento do 
ficheiro impresso. 
Prima F1 para 
memorizar a 
correção
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Definição: Símbolos do DISPLAY   

Prima para entrar no print mode. 

Prima para aceder aos parâmetros da máquina

Prima para aceder às configurações da máquina

Surge quando existem problemas/erros, ou quando
a tecla de emergência é pressionada (para desbloquear, 
  primeiro faça reset e depois clique no botão verde de start). 

 Prima para regressar ao ecrã anterior

 Modos de impressão:
UNLOAD - No fim do trabalho, a impressora levanta-se e posiciona-se fora da 
zona de impressão para que se possa retirar o material impresso. 

5.5 PAINEL DE CONTROLO DA UNIDADE

W  XXXX mm

Tecla Base point
Utilizada para definir o início 
da impressão.  

Tecla Set up
Prima assim que o material é 
carregado. Ativa quando o 
material é carregado e a 
máquina está pronta a 
imprimir. 

Tecla Pause
Para o processo de 
impressão. Fica ligado 
quando o processo é 
interrompido.  

Tecla Sheet cutting 
O material é cortado quando 
o botão é pressionado por
um ou mais segundos.

Tecla ENT 
Prima para confirmar os 
dados numéricos ou 
alfanuméricos. 

Display 
Apresenta os vários 
menus e outra informação

Tecla de Test Print 
Realiza um teste de 
impressão quando o botão 
é pressionado por um ou 
mais segundos.

Tecla Cleaning
Utilizado para realizar 
limpeza ás cabeças de 
impressão.

Tecla MENU
Pressionar para aceder 
aos vários menus.

Teclas de Setas          
Utilizadas para selecionar 
as definições dos itens do 
menu, para mover o 
material e operações 
similares. 

Interruptor Secundário
Liga e desliga a impressora. (Prima por um ou 
mais segundos para desligar a a impressora). 
Pisca quando a unidade está em Sleep

Tecla de Confirmação 
Utilizada para validar 
os valores inseridos. 
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SEQUENCE - Torna possível trabalhar em contínuo. RETURN - 
No fim do trabalho, a unidade posiciona-se por si no ponto de 
início, pronta a começar uma nova impressão. 
LAYERED - Utilizada para simular impressão 3D, na qual se 
imprime em camadas as vezes que quiser.

Indica a zona de vácuo que está ligada. 

Prima para trazer os eixos a zero. 

Prima para ativar a sucção da mesa 

 Indica a altura da cabeça a cima de zero

Indica a localização longitudinal da impressora

Prima para medir manualmente a altura do 
material a ser impresso. 

Prima para seccionar o modo de impressão. 

 Prima para iniciar o ciclo de impressão

Prima para confirmar a altura do material

Prima para desligar a função selecionada 

Indica informação protegida por password 

(reservada ao técnico) 

Prima para mover de um ecrã para outro. 

Prima para mover de um ecrã para outro. 



46 47

1
2
3
4
5

6
7
8
9

10
11

P
A

IN
E

L 
D

E
 C

O
N

TR
O

LO

MENU PRINCIPAL
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(*1) Disponível apenas quando o "SETUP SHEET" está definido em "RIGID"
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(*2) O menu não surge quando o modo de tinta é "CMYKGIGI" (cyan, magenta, yellow, black, verniz,verniz) 
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PARTE 6 

SET UP
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ESTA PARTE INCLUI AS SEGUINTES SECÇÕES

6.1 53

6.2 54

6.3 

INTRODUÇÃO 

PREPARAÇÃO DO MATERIAL 

MATERIAIS UTILIZÁVEIS 54
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PARTE 6 - SET UP

6.1 INTRODUÇÃO

AVISO: PERIGO DE ESMAGAMENTO
O operador não deve colocar as suas mãos ou qualquer 
parte do corpo na área de trabalho da máquina, seja 
qual for razão. 

As cabeças de impressão e as lâmpadas UV são 
equipamentos delicados:
- Não lhes toque sem razão e não permita que o

material raspe nelas. As cabeças de impressão podem
danificar-se.

Também podem ser danificadas se secarem. 
A máquina foi desenhada para realizar limpezas 
automáticas para prevenção de secagem da tinta nas 
cabeças de impressão.

Não utilize cartuchos de tinta expirados, os mesmos 
podem danificar o circuito interno da máquina e bem 
como os sistemas hidráulicos, incluindo as cabeças de 
impressão.

As cabeças de impressão são partes consumíveis. 
Consequentemente elas necessitam de ser substituídas 
periodicamente; a frequência de substituição depende 
da utilização (consulte Parte 10 "manutenção Regular").
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6.2 PREPARA¢ëO DO MATERIAL

6.2A TIPO DE MATERIAL 

Neste manual o termo "material", refere-se a uma ampla 
gama de materiais r²gidos (com um espessura m§xima 
de 15 cm) consistindo em folhas/pain®is de: 
- polyurethane
- polyethylene;
- cart«o;
- alum²nio;
- pain®is ondulados;
- acr²lico transparente;
- DBOND;
- FOREX;
- Kapa;
- PET;
- polyethylene;
- polycarbonate;
- polypropylene;
- PVC;

Material em folhas: 
formato standard, n«o dobrado ¨ volta de um tubo de 
cart«o

Material r²gido: Material r²gido em folhas

Contate o fornecedor para mais detalhes ¨ cerca de cada 
material. O material tamb®m est§ dispon²vel no nosso 
website: 
http://www.rolanddg.com/

6.3 MATERIAIS UTILIZĆVEIS

A máquina não é necessariamente obrigada a imprimir 
em todos os materiais. Quando selecionado o material, 
realize um teste preliminar para alcançar uma qualidade 
de impressão satisfatória. 

6.4

Neste ponto avance para a Parte 7 "Operações"
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PARTE 7 

OPERAÇÃO
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ESTA PARTE INCLUI AS SEGUINTES SECÇÕES

7.1 57

7.2 63
63
64

7.3 65

INÍCIO 

TEST PRINT E LIMPEZA NORMAL 
7.2.1 COMO REALIZAR UM TEST pRINT    

7.2.2 lIMPEZA NORMAL

AJUSTES INICIAIS

7.3.1 IMPRIMIR UM MODELO DE TESTE 65
7.3.2 INSERIR VALORES DE CORREÇÃO 67

7.4 
68

7.5 
69

CORREÇÃO DE DESALINHAMENTO 
DURANTE A IMPRESSÃO BIDIRECIONAL 

AJUSTES BASEADOS NO TIPO E 
CONDIÇÕES DO MATERIAL 

7.5.1 AJUSTES NA ALTURA DA CABEÇA DE IMPRESSÃO 
bASEDOS NA ESPESSURA DO MATERIAL 71

727.5.2 ACELERAR AS OPERAÇÕES PARA MATERIAIS PEQUENOS

7.5.3 pREVENÇÃO DE MANCHAS NO MATERIAL E ENTUPIMENTO DOS NOZZLE 

7.6 74

7.7 75
75
76

7.8 77

 IMPRESSÃO COM MARCAS DE REGISTO 

GESTÃO DAS AS OPERAÇÕES DE IMPRESSÃO 
7.7.1 IMPRIMIR UM REPORT DO SISTEMA
7.7.2 DETERMINAR O QUE ACONTECE QUANDO A TINTA TERMINA

  GESTÃO DOS SISTEMAS DA IMPRESSORA  
7.8.1 DEFINIR O TEMPO PARA MODO SLEEP (POUPANÇA DE ENERGIA) 77
7.8.2 DESATIVAR O MODO SLEEP 78
7.8.3 MOSTRAR A INFORMAÇÃO SOBRE A UNIDADE DE IMPRESSÃO 79 
7.8.4 RESTAURAR OS PARÂMETROS PARA VALORES DE DEFEITO 80
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PARTE 7 OPERAÇÃO

 7.1 INÍCIO

Depois do técnico Autorizado ter instalado a 
máquina, esta pode ser iniciada da seguinte forma:

7.1.1

Ligue o interruptor principal "ON". 
O monitor de controlo da mesa 
vai apresentar:

7.1.2

Prima o botão de energia para ligar a 
unidade de impressão.

7.1.3

Prima a tecla Start. O sinal liga-se; espere até 
que a palavra “SETUP SHEET” apareça no 
monitor.

7.1.4

Confirme que o botão Stop/Emergência não está 
ativado (2a).
- Se não está ativado prossiga para 7.1.5.
- Se está ativado faça reset.
- Depois prima o botão Start para iniciar a máquina. 

E
M

E R G E N

Z
A
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7.1.5

Prima o botão no monitor de painel de 
controlo

7.1.6 

Este ecrã vai aparecer no display: prima o botão   
para pôr a máquina a zero.

7.1.7

Este ecrã vai aparecer no display: prima o botão        
start para definir o início da máquina no ponto zero e...

7.1.8

...espere até que este ecrã apareça no monitor.

7.1.9

A máquina está pronta para usar.

7.1:10
Prima e segure a tecla direita > para posicionar a 
impressora manualmente, com espaço suficiente para 
colocar o material que será impresso na mesa.

7.1:11

A unidade de impressão vai mover-se para a posição 

desejada.

7.1:12
Segure o material a ser impresso com um ferramenta 
adequada e meça a sua espessura (ex. 1 mm).

7.1:13
Neste momento os dois pinos de paragem devem ser 
posicionados na mesa.
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7.1.14 NOTA

Quanto mais material cobrir a mesa mais acertada será a 
medição.
- utilize 100x160 de material forex .

7.1.15

Posicione o material a ser impresso nos pontos de 
referência.

7.1.16 

Prima a tecla para selecionar o modo.

7.1.17

Se o modo atual (e.g. Unload) surgir, confirme com 
a tecla         , caso contrário...

7.1.18

...utilize a tecla cima ^ para selecionar o 
modo pretendido (e.g. Sequence).

7.1.19

Confirme clicando.

7.1.20

Pressione     para ativar a sucção (Vácuo); desta 
forma o material, adere à mesa e não se move 
durante todo o processo.
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7.1.21

"VACUUM selected" aparece no monitor.

7.1.22

Consulte as especificações do vácuo (na Parte 7 deste 
manual).

7.1.23

Defina que área está envolvida (e.g. area 3).

7.1.24
Utilize os números (de 2 a 6) para ativar área do 1 a 3 
ao pressionar as teclas apropriadas; os números 1, 2, e 
3 vão estar em destaque; os outros devem estar 
desligados.

7.1.25

Confirme pressionando.

7.1.26

Uma tecla vai surgir no ecrã     para assinalar que a 
sucção está ativada.

7.1.27
   para definir a espessura (e.g. 1 mm) do Prima a tecla 

material.

55
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7.1.28

O número "0" vai piscar no monitor.

7.1.29

Defina a espessura (e.g. number "1") utilizando os 
números do painel.

7.1:30

Prima a tecla         ; a máquina vai mover-se para a altura 
definida.

7.1.31

Para definir o ponto de partida FORWARD, prima a tecla 
esquerda < e segure até a unidade parar.

7.1.32       
Para definir o inicio da impressão clique        , no painel 
de controlo.

7.1.33       
O carro de impressão move-se; espere até que pare no 
ponto de inicio e até que “W1600 mm" surja no monitor; 
isto quer dizer que a ação está terminada

7.1.34         
Para visualizar  a posição do laser  prima: 

7.1.35       
A partir da tampa frontal, verifique a posição do 
apontador laser; se estiver corretamente posicionado 
avance para 7.1.38.



62 63

7.1.36

Se não estiver corretamente posicionado continue a 
observar a luz laser, utilize a tecla       para mover a luz 
manualmente para a posição pretendida.

7.1.37

Pressione a tecla BASE POINT (o sinal correspondente 
liga-se) para memorizar o novo ponto de partida.

7.1.38

Para memorizar toda a área de trabalho, pressione a tecla 
HOME e SHIFT em simultâneo; os LEDs vermelhos e 
verdes debaixo do display começam a piscar e depois 
desligam-se, indicando que a área foi memorizada com 
sucesso.

7.1.39

Se os LEDs vermelho e verde não piscarem, repita 
todos os passos acima descritos (pontos 7.1.29 a 7.1.36) 
para memorizar a área.

7.1.40 - NOTA

Recorde-se que o computador (no qual o trabalho é 
impresso) deve estar colocado perto da máquina. Desta 
forma o operador pode verificar que nenhuma pessoa ou 
animal correm risco na zona de trabalho, por forma a evitar 
qualquer risco.

7.1.41

Neste ponto avance para a Parte 7.2 "Test Print e 
limpeza normal”. 

W  XXXX mm
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7.2 TEST PRINT E LIMPEZA NORMAL

Antes de começar a operação atual, é recomendado 
que realize um teste para eliminar eventuais falhas. 

7.2.1 COMO REALIZAR UM TEST PRINT

a- Ponha-se diante do painel de controlo.

b- Pressione a tecla TEST PRINT e mantenha-a 
pressionada por um ou mais segundos;
A máquina automaticamente realiza a impressão de teste. 

c- Verifique o teste:
- Se alguns nozzles estão obstruídos, limpe conforme 
descrito no ponto 7.2.2;
- Caso contrário avance para o ponto "d." 

d- O test print está agora completo.

e- Em qualquer caso é aconselhável, limpar as cabeças; 
para o fazer, avance até ao ponto 7.2.2. 
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7.2.2 COMO REALIZAR UMA LIMPEZA NORMAL

a- Dependendo do número de nozzles entupidos, limpe em 
modo Normal (poucos nozzles entupidos), Médio (vários 
nozzles entupidos), ou Powerful (muitos nozzles entupidos). 
Por exemplo, se os nozzles entupidos justificam uma limpeza 
NORMAL, realize o seguinte procedimento:

b- Vá até ao painel de controlo da impressora,  pressione e 
segure a tecla CLEANING

c- Utilize as teclas ▲/▼ para navegar até à função desejada 
(neste caso, NORMAL).

d- A palavra: NORMAL CL. vai aparecer no ecrã.

e- Pressione ► para confirmar a operação; as palavras A-B-
C vão surgir no ecrã.

f- Utilize as teclas ▲/▼ para selecionar o grupo que quer 
limpar (neste caso, "B")

g- Pressione o ENTER para confirmar a operação.

h- Um ciclo de limpeza normal tem início.

i- No final do ciclo de limpeza, o ecrã apresenta as palavras 

A- -C:

l- Neste momento, pressione a tecla MENU e...

m- ...pressione ◄ para regressar ao ecrã de início.

n- Realize outro test print (ver ponto 7.2.1).

o- A limpeza normal está concluída. 

CLEANING
NORMAL CL.

NORMAL CL.
                A  B  C      

NORMAL CL.
                 A      C     

CLEANING...
>>

NORMAL CL.
                 A      C     

W XXXmm
SETUP SHEET
      ROLL
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7.3  AJUSTES INICIAIS
(CORREÇÃO FINA DE DESALINHAMENTO 
DURANTE A IMPRESSÃO BIDIRECIONAL)

A unidade de impressão está em modo bidirecional quando a 
cabeça imprime para os dois lados do movimento da cabeça. 
Tem a vantagem de diminuir o tempo de impressão, ainda 
que possa ter algum desalinhamento durante o movimento 
de ida e regresso da cabeça de impressão. Ao procedimento 
para corrigir e eliminar este desalinhamento chama-se  
"Bidirectional correction." O desalinhamento varia 
dependendo da altura da cabeça de impressão a 
espessura do material; por isso nós recomendamos a 
realização da correção adaptada ao material que vai 
utilizar. 

A- NOTA
Se a altura da cabeça de impressão muda, mude-a antes 
de realizar a correção (consultar ponto 7.6.1 "Ajustes da 
altura da cabeça de impressão dependendo da espessura 
do material").
b- Esta operação deve ser realizada:
- quando a unidade é utilizada pela primeira vez;
- quando o material de impressão é alterado;
- no caso de correções adicionais com objetivo de melhorar 
a impressão, ou no caso de correção do desalinhamento da 
impressão bidirecional.
consultar 7.4 "Correção do desalinhamento durante a 
impressão bidirecional". 

7.3.1 IMPRIMIR UM MODELO DE TESTE.

a- Fique diante do painel de controlo da máquina e 
pressione a tecla MENU.

b- Pressione as teclas ▲/▼  até alcançar o monitor 
ADJUST BI-DIR.

c- Pressione a tecla ► para confirmar a operação.

d- Pressione as teclas ▲/▼ até alcançar o monitor com as 
palavras DETAIL SETTING.

e- Pressione a tecla ► até alcançar o monitor com as 
palavras TEST PRINT.

f- Pressione a tecla ENTER para confirmar a operação. A 
máquina imprime automaticamente um modelo de teste.

g- Levante a tampa frontal e retire o material impresso. 

MENU
ADJUST BI-DIR

ADJUST BI-DIR
DETAIL SETTING

DETAIL SETING
TEST PRINT
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h- Inspecione o material impresso e anote os quatro
módulos.
(No. 1; No. 2; No. 3; No. 4); cada módulo tem seis
cabeças (do H1 a H6).
Para cada módulo, encontre a linha que se sobrepõe
perfeitamente; tire nota do valor.

i- O test print está agora completo; avance para o ponto 7.3.2
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7.3.2 INSERIR O VALOR DE CORREÇÃO

a- Pressione as teclas ▲/▼ até que o monitor tenha as 
palavras SETTING NO. 1.

b- Pressione a tecla ► até que o monitor tenha os números 
das cabeças H1 - H2 - H3 - H4 - H5 - H6.

c- Pressione ◄► para selecionar o valor da cabeça H1

d- Pressione ◄► para corrigir o valor da cabeça H1

e- Repita os passos "c" e "d" para cada cabeça do módulo 
H1.

f- Pressione a tecla ENTER para confirmar a operação 
relacionada com o SETTING NO. 1.

g- As palavras: SETTING NO 1 vão surgir no monitor.

h- Repita os passos "a" até "g" para todos os módulos.

i- Pressione a tecla MENU para regressar ao monitor 
inicial. 
l- A inserção dos valores de correção está agora
completa.

m- Neste ponto consulte o manual do software para
realizar o test print a partir do computador.

DETAIL SETTING
SETTING NO.1

H4         H5          H6
0 0 0

H1          H2          H3
0 0 0

DETAIL SETTING
SETTING NO.1
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7.4.  CORREÇÃO DE DESALINHAMENTO 
DURANTE A IMPRESSÃO BIDIRECIONAL

Realize as seguintes operações a cada mudança de 
material impresso:

a- No painel de controlo da impressora pressione a tecla 
MENU.

b- Pressione as teclas ▲/▼ até que o monitor apresente 
as palavras ADJUST BI-DIR.

c- Pressione a tecla ► para confirmar as operações; este 
ecrã vai aparecer:

d- Pressione a tecla ENTER ; a máquina vai imprimir o 
modelo de impressão de testes automaticamente.

e- Levante a tampa frontal e retire o material impresso.

f- Inspecione o material impresso e estabeleça um valor 
de correção, como demonstrado abaixo. 

g- Neste ponto, pressione a tecla▼e...

h- Pressione a tecla ► para confirmar a operação. Este ecrã 
vai surgir:

i- Pressione as teclas ▲/▼ para selecionar o valor de correção. 

l- Pressione a tecla ENTER para ativar a definição.

m- Pressione a tecla MENU e…

n- ...pressione a tecla ► para regressar ao ecrã de início.

o- A correção da impressão bidirecional está agora completa. 

ADJUST BI-DIR
TEST PRINT

MENU
ADJUST BI-DIR

Para estabelecer um valor de correção
Selecione o valor que apresenta o menor desalinhamento das duas 
linhas. Onde a sobreposição é perfeita.

Simple

SIMPLE SETTING
0 - 6

W XXXmm
SETUP SHEET
      ROLL
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7.5 AJUSTES BASEADOS NO 
TIPO E CONDIÇÕES DO      
MATERIAL

7.5.1 AJUSTE DA CABEÇA DE IMPRESSÃO, ALTURA 
E ESPESSURA DO MATERIAL
Se o material utilizado se pode levantar, poderá entrar em 
contato com as cabeças de impressão. 
Se tal material é utilizado, ajuste a altura da cabeça de 
impressão para "HIGH."
Se a altura da cabeça de impressão está estabelecida 
como  "HIGH," a impressão pode ser áspera e a qualidade 
pode sofrer. 
Neste caso consulte o ponto 7.4 "Correção do 
desalinhamento durante a impressão bidirecional."

Selecione "LOW" se quer imprimir um pequeno texto em 
alta resolução.

NOTA - Definição por Defeito:
LOW 
A qualidade de impressão pode sofrer se "HIGH" ou 
"MIDDLE" forem selecionadas. 

Para impressão em material que não é perfeitamente 
plano, siga este procedimento:

a- No painel de controlo da impressora pressione a
tecla MENU.

b- Pressione a tecla ▼ até encontrar o monitor com as
palavras HEAD HEIGHT.

c- Pressione a tecla ► para confirmar a operação.

d- Pressione as teclas ▲/▼ para selecionar a definição
HIGH: utilize esta definição se o material se levanta.

MEDIUM: utilize esta definição nos casos normais.

e- Pressione a tecla ENTER para ativar a definição.

f- Pressione a tecla MENU e ...

g- ...pressione a tecla ◄ para regressar ao ecrã de 
origem.

h- O ajuste da altura da cabeça de impressão baseado na 
espessura do material está completo. 

MENU
HEAD HEIGHT

HEAD HEIGHT
MIDDLE          HIGH
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7.5.2 ACELERAR AS OPERAÇÕES PARA 
OBJETOS PEQUENOS

Permite encurtar o tempo de impressão, ao diminuir a 
largura do movimento da impressora ao mínimo 
necessário. Este procedimento é efetivo quando a largura 
do material e do trabalho são pequenas.

NOTA - Definição por Defeito 
[FULL WIDTH S]: FULL

a- No painel de controlo da impressora, pressione a 
tecla MENU.

b- Pressione a tecla ▼ até alcançar o monitor com as 
palavras SUB MENU.

c- Pressione a tecla ► para confirmar a operação.

d- Pressione a tecla ▼ até alcançar o ecrã com as 
letras FULL WIDTH s.

e- Pressione a tecla ► para confirmar a operação. 

Área do movimento da cabeça de impressão, se definido em "off"

Direção do 
avanço do 
material

Ponto de início da 
próxima impressão

Fim da impressão

Posição inicial da 
impressão

Direção do movimento do 
comboio de impressão

Para acelerar o processo com materiais de pequena 
dimensão, siga este procedimento:

Área de impressão

Área do movimento 
da cabeça de 
impressão

MENU
SUB MENU

SUB MENU
FULL WIDTH S
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f- Pressione as teclas ▲/▼ para selecionar as seguintes 
definições:

SHEET
Permite adaptar o movimento da cabeça de impressão à 
largura do material.

OFF
Isto permite adaptar o movimento da cabeça de impressão 
á imagem a ser impressa. 
Limitando o movimento ao mínimo necessário, que 
permite acelerar a reprodução da imagem. 
No entanto, deve-se ter em consideração que as cores 
podem não ser totalmente uniformes porque a velocidade 
a que material se move não é mais constante.

FULL
Este parâmetro permite que o material se mova a uma 
velocidade constante a todo o momento e fornece 
resultados de impressão mais uniformes.
g- Assim que todos os parâmetros tenham sido inseridos, 
pressione ENTER para ativar a definição.

h- Pressione a tecla MENU e ...

i- ...pressione a tecla ◄ para regressar ao ao ecrã de 
início. 

l- A aceleração para materiais pequenos está agora
concluída.

FULL WIDTH S
FULL OFF

W XXXmm
SETUP SHEET
      ROLL
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7.5.3 PREVENÇÃO DE MANCHAS NO MATERIAL E 
ENTUPIMENTO DOS NOZZLE 

A tinta tende a aglomerar-se na superfície das cabeças, nos 
casos abaixo listados. Nessas condições, a tinta pode ser 
transferida para o material ou causar o entupimento dos nozzles;
- Utilizar material que tenha tendência a gerar cargas estáticas.
- Quando a temperatura ambiente é muito baixa.
- Quando a altura da cabeça está definida como "HIGH." 

Quando a "PAGE" ou um valor entre "5 minutes" e "990   
minutes" é selecionada, a tinta acumulada é removida 
antes ou durante a fase de impressão. No entanto, note 
que o tempo de impressão aumenta quando utiliza a
“PAGE” ou um valor entre "5 minutes" e "990 minutes"

NOTA - Configuração pré definida
PERIODIC CL. (limpeza periódica) NONE

Para prevenir manchas no material e/ou entupimento dos 
nozzle, este procedimento deve ser executado:
a- No painel de controlo da impressora, pressione a 
tecla MENU.

b- Pressione a tecla ▼ até que o ecrã apareça com as 
letras  SUB MENU.

c- Pressione a tecla ► para confirmar a operação.

d- Pressione a tecla ▼ até que o ecrã apareça com as 
letras PERIODIC CL.

e- Pressione a tecla ► para confirmar a operação.

f- Pressione as teclas ▲/▼ para selecionar as 
seguintes definições: 

PAGE
A limpeza automática é realizada antes da qualquer 
impressão começar.

5 to 990 minutes
A limpeza automática é realizada quando o tempo total de 
impressão atinge o que está definido.

NONE
A limpeza automática não é realizada.

g- Pressione ENTER para ativar as definições pretendidas.

MENU
SUB MENU

SUB MENU
PERIODIC CL.

PERIODIC CL .
NONE              10 min
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h- Pressione a tecla MENU e...

i- ...pressione a tecla ◄ para regressar ao ecrã de
origem.

l- A prevenção de manchas no material e do entupimento
dos nozzle está completa.

W XXXmm
SETUP SHEET
      ROLL
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7.6 IMPRESSÃO COM MARCAS DE     
REGISTO

Utilize o software RIP para definir os parâmetros para 
impressão com marcas de registo. Para informação 
adicional, sobre como definir os parâmetros, consulte o 
manual do software RIP em utilização.

NOTA
As marcas de alinhamento e os símbolos desenhados 
com um programa de desenho não podem ser utilizadas 
como marcas de registo.

a- As marcas de registo são impressas como 
demonstrado na figura.

Marca de Registo 
(Ponto de 
alinhamento 3)

Marca de Registo 
(Ponto de 
alinhamento 2)

Marca de Registo 
(Ponto de 
alinhamento 1)

Marca de Registo 
(Base point)
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7.7 GESTÃO DAS OPERAÇÕES DE 
IMPRESSÃO

7.7.1 IMPRIMIR UM REPORT DO SISTEMA

Esta função permite a impressão de informação 
respeitante ao sistema, incluindo a lista dos valores de 
definição.

Para gerir a impressão do report de sistema, siga este 
procedimento:

a- No painel de controlo da impressora pressione a 
tecla MENU.

b- Pressione a tecla ▼ até que o monitor apresente as 
palavras SUB MENU.

c- Pressione a tecla ► para confirmar a operação.

d- Pressione a tecla ▼ até que o monitor apresente as 
palavras SY-STEM REPORT.

e- Pressione a tecla ► para confirmar a operação.

g- Pressione ENTER para iniciar a operação de 
impressão.

g- Pressione a tecla MENU e...

h- ...pressione a tecla◄ para regressar ao ecrã inicial.

i- A impressão do report do sistema está concluída.

MENU
SUB MENU

SUB MENU
SYSTEM REPORT

W  XXXmm



76 77

7.7.2 DETERMINAR O QUE ACONTECE QUANDO A TINTA 
TERMINA

Este procedimento torna possível modificar o que 
acontece quando a tinta do cartucho termina. 
Se o "STOP" estiver selecionado, a impressão é 
interrompida e as cores podem não ser uniformes. 
Antes de iniciar um trabalho, assegure-se que o níveis de 
tinta são suficientes para o completar.

Se "CONT" está selecionado, a impressão não fica parada, 
ainda que o cartucho de tinta esteja completamente vazio. 
Para substituir o cartucho espere que a impressão 
termine, ou pressione PAUSE durante a impressão.
Um sinal sonoro é emitido quando o cartucho está vazio. 

PAUSE para interromper o trabalho de impressão.

NOTA - Configuração pré definida
[EMPTY MODE]: STOP

Por forma a determinar o que acontece quando a tinta 
termina, realize o seguinte procedimento:

a- No painel de controlo da impressora pressione a tecla 
MENU.

b- Pressione a tecla ▼ até que o monitor apresente as 
palavras SUB MENU.

c- Pressione a tecla ► para confirmar a operação.

d- Pressione a tecla ▲ até que o monitor apresente as 
palavras INK CONTROL.

e- Pressione a tecla ► duas vezes

f- Pressione a tecla ▲/▼ para selecionar STOP ou CONT.

g- Pressione ENTER para iniciar as operações de 
impressão

h- Pressione a tecla MENU e …

i- …pressione a tecla ◄ para regressar ao ecrã de origem. 

l- O procedimento para determinar o que acontece quando
a tinta termina está concluído.

MENU
SUB MENU

SUB  MENU
INK  CONTROL

EMPTY MODE
STOP               CONT.

W XXXmm
SETUP SHEET
      ROLL
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7.8 GESTÃO DOS SISTEMAS DA IMPRESSORA

7.8.1 DEFENIR O TEMPO PARA O MODO SLEEP
(POUPANÇA DE ENERGIA)

NOTA - Configuração pré definida 
INTERVAL: 30 minutos

Para definir o tempo do modo SLEEP, siga o procedimento:

a- No painel de controlo da impressora pressione a 
tecla MENU.

b- Pressione a tecla ▼ até que o monitor apresente as 
palavras  SUB MENU.

c- Pressione a tecla ► para confirmar a operação.

d- Pressione a tecla ▲ até que o monitor apresente as 
palavras  SLEEP.

e- Pressione a tecla ►duas vezes.

f- Pressione a tecla ▲/▼ para estabelecer a definição: 

e- Pressione ENTER para ativar a definição.

h- Pressione a tecla MENU e…

i- pressione a tecla ◄ para regressar ao ecrã 
original. 

l- O procedimento para definir o tempo do modo 
SLEEP está concluído.

MENU
SUB MENU

SUB MENU
SLEEP

INTERVAL
30min 15min

W XXXmm
SETUP SHEET
      ROLL
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7.8.2 DESATIVAR O MODO 'SLEEP' 
(FUNÇÃO DE POUPANÇA DE ENERGIA)

NOTA - Configuração pré definida
SETTING: ENABLE

Por forma a desativar o modo SLEEP, siga este 
procedimento:

a- No painel de controlo da impressora pressione a 
tecla MENU.

b- Pressione a tecla ▼ até que o monitor apresente as 
palavras SUB MENU.

c- Pressione a tecla ► para confirmar a operação.

d- Pressione a tecla ▼ até que o monitor apresente a 
palavra SLEEP.

e- Pressione a tecla ► para confirmar a operação.

f- Pressione a tecla ▼ até que o monitor apresente a 
palavra SETTING

g- Pressione a tecla ► para confirmar a operação.
O ecrã apresenta as palavras ENABLE ► DISABLE

h- Pressione a tecla ▲/▼ para selecionar DISABLE

i- Pressione a tecla ENTER para ativar a definição. 

l- Pressione a tecla MENU e...

m- ...pressione a tecla ◄ para regressar ao ecrã de 
origem.

n- O procedimento de desativação do modo SLEEP 
está concluído. 

MENU
SUB MENU

SUB MENU
SLEEP

SLEEP
SETTING

SETTING
ENABLE DISABLE

W XXXmm
SETUP SHEET
      ROLL
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7.8.3   MOSTRAR A INFORMAÇÃO SOBRE A 
UNIDADE DE IMPRESSÃO

Para apresentar a informação da unidade de 
impressão, realize o seguinte procedimento:

a- No painel de controlo da impressora pressione a 
tecla MENU.

b- Pressione a tecla ▲ até que o ecrã apresente as 
palavras SYSTEM INFO.

A seguinte informação será apresentada:           

MODEL: Nome do Modelo

SERIAL No.: Número de Série

INK: Tipo de tinta

FIRMWARE:  Versão do Firmware

NETWORK: Configuração de Rede (endereço IP,etc.)

NETWORK
GATEWAY ADDR.

GATEWAY ADDR. GATEWAY ADDR.

LEJ-640

MENU
SYSTEM INFO.
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7.8.4 RESTAURAR OS PARÂMETROS PARA 
VALORES DE DEFEITO
Repor todos os parâmetros para as definições de 
fábrica. As definições para [LANGUAGE], [LENGTH 
UNIT], e [TEMP. UNIT] são exceção.
Por forma a restaurar todas as definições para os seus 
valores por defeito, realize este procedimento: 

a- No painel de controlo da impressora pressione a tecla
MENU.

b- Pressione a tecla ▼ até que o monitor apresente as
palavras SUB MENU.

c- Pressione a tecla ► para confirmar a operação.

d- Pressione a tecla▼ até que o monitor apresente as
palavras FACTORY DEFAULT.

e- Pressione ENTER para ativar a definição.

f- Pressione a tecla MENU e...

g- ...pressione a tecla ◄ para regressar ao ecrã de
origem.

h- O procedimento para restaurar todas as definições
para os seus valores de defeito está concluído.

MENU
SUB MENU

SUB MENU
FACTORY DEFAULT
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PARTE 8 

PARAGENS
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ESTA PARTE INCLUI AS SEGUINTES SECÇÕES

8.1 83

8.2 83

8.3 84

8.4 85

8.5 86

8.6 87

8.7 

INTRODUÇÃO 

PAUSA  

PARAGEM PARA CANCELAMENTO DE IMPRESSÃO  

PARAGEM DE FIM DO DIA 

PARAGEM DE EMERGÊNCIA  

PARAGEM POR FALHA DE ENERGIA 

PARAGEM PROLONGADA 90
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PARTE 8 - PARAGENS

8.1 

INTRODUÇÃO 
Fique atento à configuração do painel de controlo e leia 
todas as funções de comando descritas na Parte 5.

LEIA TODA ESTA PARTE DE FORMA SEQUENCIAL, 
PARA ESTAR PREPARADO/A PARA TODAS AS 
CONTINGÊNCIAS.

Aviso: Perigo Genérico 

Leia e compreenda os requisitos de segurança no inÍcio 
deste manual (Parte 2), especialmente o estado de zero 
energia e a função do botão de Stop/Emergência.

Se a máquina necessitar de ser parada por um período 
alargado de tempo, o centro técnico Roland, o centro de 
suporte ou a Roland devem ser contactados; eles 
vão analisar a máquina depois da paragem.

8.2 PAUSA 

8.2.1

O operador espera pelo fim do ciclo de trabalho.

8.2.2
A máquina é automaticamente parada pelo operador ou o 
operador faz parar a máquina com uma password.

8.2.3

Pressione o botão stop.

8.2.4
Quando a máquina retoma depois da pausa, o operador 
deve inserir a sua password para que a operação 
continue.

8.2.5

A pausa está finalizada.
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8.3  PARAGEM PARA CANCELAMENTO DE IMPRESSÃO

Um trabalho de impressão pode ser interrompido ou 
cancelado antes de estar completo. No entanto, uma linha 
horizontal é gerada no ponto onde a operação foi 
interrompida. Reiniciar a impressão não é recomendável.

8.3.1

Pressione a tecla PAUSE antes do trabalho terminar. As 
operações de processamento do material são interrompidas.

8.3.2

Pressione a tecla PAUSE outra vez para reiniciar a 
impressão.

8.3.3 
Para cancelar a impressão, realize o seguinte 
procedimento, sem pressionar a tecla PAUSE.

8.3.4
Quando o ecrã da figura surgir, pressione a tecla SET UP por 
um segundo ou mais.
As operações de processamento do material são canceladas.

8.3.5

Pare o envio de informação do computador.

8.3.6

A paragem para cancelar a impressão está agora completa.

TO CANCEL, HOLD
DOWN SETUP KEY
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8.4  PARAGEM DE FIM DO DIA            

8.4.1

O operador espera pelo fim do ciclo de impressão.

8.4.2

Pressiona o botão de stop na mesa.

8.4.3

Pressiona o botão de stop na impressora.

8.4.4

Pressiona o botão de Stop/Emergência.

8.4.5 Nota
Deixe sempre o botão de interruptor principal ligado.
Não desligue o interruptor principal em nenhuma 
circunstância, a máquina está programada para realizar 
manutenções automáticas periodicamente. 
A falha na realização da manutenção pode danificar a 
unidade, por exemplo as cabeças.

8.4.6

A paragem de fim de dia está agora terminada.
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8.5  PARAGEM DE EMERGÊNCIA 

Se for necessário pressionar o botão de Stop/
Emergência, siga o procedimento 2a.

8.5.1
Identifique a causa que levou à paragem de emergência; 
se necessário, consulte a Parte 12 "Falhas e Soluções."

8.5.2

Decida:
- se a máquina tem de ser colocada no estado de zero 

energia; (ver Parte 8.3 "Paragem de fim de dia");

- se a assistência técnica é ou não necessária 
(ver parte 16 "Informação sobre assistência técnica").

- Repare a máquina se puder. 

8.5.3

Quando a causa que ativou o botão de emergência for 
eliminada, pressione o botão de Stop/Emergência.

8.5.4

Reinicie a máquina como descrito na Parte 7 "Operações." 

8.5.5
Se o botão de emergência é pressionado na fase de 
impressão, proceda como descrito no ponto 8.6 
"Paragem devido a falha de energia."

8.5.6

A paragem de emergência está concluída.
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8.6  PARAGEM POR FALHA DE ENERGIA

Se a paragem ocorrer durante a impressão, as cabeças 
de impressão ficam fora dos seus encaixes, e existe o 
risco da tinta secar nas seis cabeças.
O operador deve atuar desta forma:

8.6.1

Calçar luvas resistentes ao corte

8.6.2

Para desmontar  a tampa do grupo de impressão (ao lado 
do painel de controlo da impressora) é necessário:
- ir para o lado esquerdo do painel de controlo da unidade;
- desapertar os três parafusos (dois em cima e um em 

baixo);
- remover os parafusos e remover a proteção;
- colocar os parafusos e a proteção num sítio onde não 

possam causar perigo a pessoas ou interferir com elas; 
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8.6.3

Para desmontar a unidade de bombas e as coberturas do 
cap (debaixo do painel de controlo da impressora) é 
necessário;
- desapertar os quatros parafusos (dois em cima e dois 
em baixo);

- remover os parafusos e remover a proteção;
- colocar os parafusos e a proteção num sítio onde não 
possam causar perigo a pessoas ou interferir com elas. 

8.6.4

Levantar a tampa frontal manualmente.

8.6.5 
Empurre o carro de impressão para a zona de descanso, para 
ser alinhado com com a parte de baixo (unidade de cap).
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8.6.6

Pegue numa chave standard Allen referida e insira-a 
por baixo da caixa das slots.

8.6.7 

Aperte até que as duas peças brancas encaixem 
nos respetivos encaixes no carro de impressão.

8.6.8

Utilizando a chave Allen, aperte até que os caps cubram 
as cabeças.

8.6.9 
Reinstale as coberturas realizando as operações acima 
descritas em ordem inversa.

8.6:10

A paragem devido a falha energética está terminada.
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8.7  PARAGEM PROLONGADA 

Se a máquina necessitar de ser parada por um período 
alargado de tempo, o centro técnico Roland, o centro de 
suporte ou a Roland devem ser contactados; eles vão 
analisar a máquina depois da paragem.

8.7.1. Introdução

- A máquina não pode ser colocada em estado de zero 
energia porque as cabeças necessitam de realizar a 
manutenções automáticas diárias.

A máquina deve ser instalada num ambiente que:

- não tenha pó;

- não esteja exposta diretamente à luz do sol;

- esteja fechado e que mantenha uma temperatura 
constante entre os 20 °C e 25 °C (incluindo o 
compartimento de armazenamento de tintas). 

Adicionalmente, a sala deve estar equipada com um 
extrator de fumos e odores e/ou sistema de aspiração 
de gases.

Assim como quando a unidade não está em utilização :

- mantenha a temperatura entre os 5 °C e 40 °C; e
- manter a humidade relativa entre os 20 e os 80%(sem 
condensação). 

A máquina pode funcionar mal se a temperatura for muito 
alta ou muito baixa.

8.7.2 Ligue a unidade uma vez a cada duas semanas.

- Abane o cartucho de tinta branca.

- Ligue a impressora no botão de energia secundário (ver 
ponto 5.4 "Painel de Controlo da unidade de Impressão") 
uma vez a cada duas semanas.
Quando é ligado, a unidade realiza algumas operações 
automaticamente, como as que previnem que as cabeças 
sequem. 

W  XXXX mm
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8.7.3 Funcionalidade de Alarme

Esta funcionalidade providencia um lembrete para ligar o 
botão secundário de energia uma vez por mês.
Se a unidade não for utilizada por um período de cerca de 
um mês, este aviso liga-se automaticamente.

Assim que surja, ligue o botão secundário de energia.

No fim das operações de manutenção, ligue o botão 
secundário de energia.

A função é ativada quando o botão principal de energia da 
unidade está ligado.

É recomendável que deixe o botão principal de energia 
ligado.

8.7.4 Nota Importante sobre a tinta de desperdício

Esta unidade está equipada com funções que lhe 
permitem descarregar a tinta de dentro da unidade e para 
limpar a unidade com cartuchos de limpeza SOL INK ; no 
entanto, essas funções devem ser utilizadas apenas em 
casos especiais. 

Se a unidade é deixada sem tinta por um período longo, 
as cabeças de impressão podem danificar-se, ainda que a 
limpeza interna tenha sido feita. 

Normalmente, desde que a máquina seja carregada de 
tinta nunca deve ser esvaziada.

8.7.5

A paragem prolongada está terminada.
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PARTE 9 

LIMPEZA
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PARTE 9 - LIMPEZA

9.1 INTRODUÇÃO

9.1.1 Aviso: Perigo Genérico

Leia e compreenda os requisitos de segurança no início 
deste manual (Parte 2), especialmente o estado de zero 
energia e a função do botão de Stop/Emergência.
Em qualquer caso, antes de limpar, realize uma paragem 
de fim de dia (conforme descrito no ponto 8.4).

9.1.2

Quando realiza estas operações, o operador deve ter em 
atenção o seguinte:
a.  utilizar sempre sapatos de segurança, capacete, óculos
de segurança e luvas.
b.  Assegurar-se que não existem pessoas em perigo dentro
da área de limpeza;
    isole a área, se necessário.
c. Proceda com o procedimento descrito abaixo.

9.1.3 NOTA 

- Não utilize solventes que possam corroer a pintura, 
correias ou guias.

- Não utilize água ou vapor, que possam enferrujar as 
guias e danificar os sistemas elétricos.
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- Não utilize ar comprimido, que pode enviar poeira para 
dentro da máquina.

9.1.4

Apenas um aspirador e panos secos devem ser utilizados 
para a limpeza; solventes adequados podem ser utilizados 
onde indicado, se necessário.

9.1.5

O procedimento para limpar a máquina é descrito abaixo.

9.2 LIMPEZA DA MÁQUINA

9.2.1

A máquina não necessita de nenhuma limpeza extensiva.

9.2.2
Uma limpeza mensal ou mais frequente, dependendo do 
ambiente de trabalho, é geralmente adequada para 
remover o pó acumulado.

9.2.3
Para as outras partes da máquina, utilize panos 
ligeiramente húmidos em solventes adequados para a 
limpeza.
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9.3 LIMPEZA DO PAINEL DE CONTROLO

9.3.1

O painel de contro deve ser limpo uma vez por semana 
(ou mais frequentemente, dependendo do ambiente de 
trabalho).

9.3.2

Utilize panos para limpar o painel de controlo. 

9.4 LIMPEZA DAS CABEÇAS DE IMPRESSÃO
Para limpar os nozzles, trabalhe como referido no ponto 
7.2.2 "Como realizar uma limpeza normal."
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PARTE 10 

MANUTENÇÃO 
REGULAR 
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PARTE 10 MANUTENÇÃO REGULAR 

10.1 INTRODUÇÃO

10.1.1 AVISO

Todas as atividades de manutenção além das 
mencionadas acima devem ser consideradas 
manutenções extraordinárias; por isso contate a ROLAND 
DG ou o seu centro de suporte para as realizar.

10.1.2 

Devido à complexidade da máquina, reparações, 
modificações, ou manutenções extraordinárias (diferentes 
das mencionadas acima) NÃO devem ser realizadas sem 
consultar a ROLAND DG ou o seu centro de suporte. 
Dependendo do caso em concreto a ROLAND DG vai 
fornecer-lhe uma autorização por escrito, em conjunto com 
todas as instruções por escrito, ou vai recomendar a 
intervenção de um dos seus técnicos.
Estas preocupações são necessárias uma vez que uma 
incorreta ou inapropriada intervenção pode originar uma 
falha nas condições de operação, danificando a máquina, e 
colocando em risco o pessoal. 

10.1. 3 Aviso: Perigo Genérico 

Leia e compreenda os requisitos de segurança no início 
deste manual (Parte 2), especialmente o estado de zero 
energia e a função do botão de Stop/Emergência (2a). Em 
todos os casos, a manutenção deve ser realizada num 
ESTADO DE ZERO ENERGIA, por apenas UM 
OPERADOR, NUNCA POR MAIS DE UMA PESSOA (a 
menos que seja indicado o contrário) e o trabalho em 
curso assinalado.
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10.2 CARTUCHOS DE TINTA

10.2a CARTUCHOS DE TINTA
Existem vários tipos de cartuchos de tinta.
Utilize apenas os cartuchos de tinta compatíveis com a 
impressora. Adicionalmente assegure-se, que apenas utiliza 
produtos originais distribuídos pela Roland DG Corp.

10.2a.1
Não sujeite o cartucho a um impacto nem tente desmontá-lo.

10.4a.2

Não deixe cair nem agite excessivamente. 

10.2a.3
Um impacto pode causar uma rutura do reservatório interno e 
causar a tinta derramar.

10.2a.4

Não tente desmontar.

10.2a.5

Não tente encher com tinta.

10.2a.6
Se a tinta entrar em contato com as mãos ou roupas, lave 
imediatamente.

10.2a.7
Se a tinta for deixada durante um longo período de tempo, a 
sua remoção pode tornar-se difícil.
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10.2a.8

Utilize a tinta antes do fim do prazo de caducidade 
indicado no cartucho.

10.2a.9
Guarde o cartucho de tinta longe de fontes de luz direta, 
natural e artificial.

10.2a.10 
Guarde os cartuchos num local bem ventilado a uma 
temperatura entre os 20 °C e 25 °C e a com uma 
humidade relativa entre 20 e 80%.

10.2a.11
Uma vez que os cartuchos estejam abertos, mantenha-os 
no envelope (opaco) original selado.
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10.2b VERIFICAR A TINTA RESTANTE NO CARTUCHO E 
SUBSTITUIÇÃO DO CARTUCHO 

Para verificar quanta tinta lhe resta, utilize o seguinte 
procedimento.

10.2b.1
No painel de controlo da impressora pressione a tecla MENU.

10.2b.2
Pressione as teclas ▲/▼ até que o ecrã apresentes as 
palavras INK REMAINING.

10.2b.3
Pressione a tecla ► para confirmar a operação.

10.2b.4 

■ Indica a quantidade de tinta restante.

10.2b.5
A presença de vários ■ indica uma maior quantidade de tinta.

10.2b.6

O ecrã apresenta uma indicação aproximada da quantidade 
de tinta remanescente. Pode diferir ligeiramente da 
quantidade real.

10.2b.7
Pressione a tecla MENU e... 

10.2b.8
 ...pressione a tecla ◄ para regressar ao ecrã original.

10.2b.9
A verificação da quantidade de tinta restante está completa.

MENU
INK REMAINING
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10.2c COMO SUBSTITUIR OS CARTUCHOS DE TINTA 
Se a tinta termina, um som é gerado e a impressão fica 
parada (a não ser que as definições por defeito tenham 
sido alteradas). Siga o procedimento abaixo para 
substituir os cartuchos de tinta:

10.2c.1
Abra a tampa do compartimento dos cartuchos.

10.2c.2
Remova o cartucho vazio e imediatamente insira o novo.

10.2c.3
Mantenha o lado do autocolante para cima.

10.2c.4
Insira e remova o cartucho lentamente, um de cada vez.

10.2c.5
Assegure-se que o cartucho está totalmente inserido.

10.2c.6
Feche a tampa do compartimento dos cartuchos.

10.2c.7 NOTA

- Assegure-se que a tampa do compartimento dos 
cartuchos é mantida fechada, exceto quando é 
absolutamente necessário abrir, por exemplo para 
substituir um cartucho. Caso contrário a tinta nos 
cartuchos pode secar e causar um mau funcionamento.

- Assegure-se que substitui os cartuchos por outros do 
mesmo tipo.

- Nunca utilize cartuchos que tenham sido utilizados 
noutras unidades, ainda que sejam do mesmo tipo.

- Nunca misture cartuchos de diferentes tipos.

- Nunca deixe a unidade com os cartuchos de tinta 
removidos e não repostos. As cabeças de impressão 
podem ficar entupidas.

- Não insira nem remova um cartucho parcialmente 
utilizado.
- Não retire subitamente um cartucho de tinta enquanto a 
máquina imprime.  
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10.2c.8 NOTA
Não armazene tinta, líquido de limpeza, e resíduos 
líquidos em nenhum dos locais listados:
- Locais expostos a chamas.
- Qualquer local sujeito a altas temperaturas
- Não utilizar lixívia ou produtos químicos oxidantes ou

materiais explosivos.
- Nenhum local acessível a crianças.

10.2c.9 AVISO: PERIGO DE INCÊNDIO
Ingestão acidental por crianças pode ser perigoso para a 
saúde.

10.2c.10 
O procedimento de substituição de tinta está terminado.
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10.3 FUNÇÃO DE MANUTENÇÃO
AUTOMÁTICA

A unidade está equipada com uma função de 
manutenção automática que realiza o procedimento 
periodicamente. A manutenção envolve operações 
destinadas a prevenir que os cartuchos sequem; 
portanto, tome em conta as seguintes instruções.

10.3a
Deixe sempre o interruptor principal ligado.

10.3b
Nunca deixe a tampa frontal aberta por períodos longos 
de tempo.

10.3c
Quando a definição de vários parâmetros no menu 
estiver completa, regresse ao menu principal.
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10.4 MANUTENÇÃO DIÁRIA 

10.4A MANUTENÇÃO DO CARTUCHO DE TINTA 
Assegure-se que realiza as operações abaixo indicadas. 
A tinta contém ingredientes que tendem a sedimentar. 
Especialmente a tinta branca contém pigmentos 
fortemente propensos a precipitação; a precipitação tende 
a aglomerar e causa problemas, entre os quais a não 
utilização da unidade por um largo período de tempo.

10.4a.1
Abane o novo cartucho de tinta antes de o inserir.

10.4a.2
Antes de todos os trabalhos de impressão, remova o 
cartucho de tinta branca apenas, abane-o ligeiramente,e 
reintroduza-o antes de iniciar as operações diárias. 
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10.4b ELIMINAÇÃO DE RESÍDUOS DE TINTA

A garrafa de drenagem recolhe os resíduos líquidos . 
Elimine o material recolhido antes que a garrafa encha. A 
mensagem apresentada na figura abaixo é exibida sempre 
que uma certa quantidade de tinta residual é recolhida na 
garrafa.
Consulte o procedimento a seguir para descartar o líquido 
de resíduos.

10.4b.1
Quando a mensagem da figura surgir, pressione ENTER.

10.4b.2

Pressione MENU

10.4b.3

Pressione▲/▼ várias vezes para que surja a figura da 

esquerda.

10.4b.4

Pressione ►, e depois▲/▼

10.4b.5

Pressione ►, e depois▲/▼

10.4b.6

Pressione ENTER.

10.4b.7
Quando o ecrã da esquerda surgir, remova a garrafa de 
resíduos e esvazie o seu conteúdo.

CHECK
          DRAIN BOTTLE

CHECK
          DRAIN BOTTLE

MENU
SUB MENU

SUB MENU
MAINTENANCE

MAINTENANCE
DRAIN BOTTLE

EMPTY
        DRAIN BOTTLE
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10.4b.8 NOTA 

Antes de retirar a garrafa de resíduos, assegure-se que as 
palavras "EMPTY DRAIN BOTTLE" são apresentadas no 
ecrã.

Se este procedimento não for realizado corretamente, o 
resíduo líquido pode pingar do tubo, sujando o chão e as 
mãos.

10.4b.9

Recoloque a garrafa na sua posição na unidade. 
Pressione ENTER.

10.4b.10

Pressione ENTER.

10.4b.11

Pressione a tecla MENU e... 

10.4b.12

...pressione a tecla ◄ para regressar ao ecrã original.

10.4b.13 AVISO: PERIGO DE INCÊNDIO

Não armazene o líquido de resíduo junto de uma chama 
aberta. Isto pode causar um incêndio.

10.4b.14

Para armazenar o líquido de resíduos temporariamente: 
despeje-o na garrafa de drenagem incluída ou num 
recipiente lacrado forte, como um contentor de metal ou 
contentor de polietileno selado.
Pingos ou fugas de vapores podem causar incêndios, 
cheiro desagradável e desconforto físico.

10.4b.15

O líquido de resíduos armazenado não deve ser exposto à 
luz direta do sol.
A tinta temporariamente armazenada na garrafa de 
resíduos deve ser mantida afastada da luz direta do sol. 
De outra forma pode secar e inutilizar a garrafa.

RESET DRAIN
COUNTER

W XXXmm
SETUP SHEET
      ROLL
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10.4b.16

Descarte os resíduos líquidos de forma adequada, em 
conformidade com a legislação aplicável no país de 
destino.
O resíduo líquido é um produto inflamável e contém 
ingredientes tóxicos.
Não tente incinerar o resíduo líquido, nem eliminá-lo 
com o lixo comum. Além disso, não o descarte ao 
despejá-lo na rede de esgotos, rios ou cursos de 
água. Isto iria causar danos ao meio ambiente.
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10.4c CUIDADO E MANUTENÇÃO DAS CABEÇAS DE 
IMPRESSÃO

O cuidado com as cabeças de impressão é essencial 
para garantir ótimos resultados de impressão em todos 
os momentos. Existem procedimentos periódicos diários 
e outros.

10.4c.1 Manutenção Diária e Manutenção
Limpeza Normal:
Uma limpeza normal diária é recomendada durante as 
operações
(consulte o ponto 7.2.1).
10.4c.2 Outras Manutenções e Limpezas Periódicas 

Limpeza Medium/Powerful:
Realize uma limpeza medium ou powerful se um 
problema como obstrução dos nozzles persiste mesmo 
depois de um limpeza normal (consulte o ponto 7.2.1).

Limpeza Manual
Dependendo da frequência de utilização, realize uma 
limpeza manual periodicamente (consulte o ponto 7.2.1).
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10.5 MANUTENÇÃO SEMANAL 

10.5A LIMPEZA MANUAL NECESSÁRIA

a- Realize uma limpeza manual mais de uma vez por mês.
Realize uma limpeza manual mais de uma vez por mês 
por forma a manter uma condição de impressão ótima. 
Adicionalmente, a limpeza manual é recomendada nos 
seguintes casos.

b- A limpeza manual é recomendada especialmente 
quando uma desta condições ocorre e não é possível 
resolvê-la com as funções de limpeza automática, tais 
como função de limpeza normal. Adicionalmente, note 
que a substituição do wiper pode representar melhorias 
significativas (consultar o ponto 10.7). 

Quando o cotonete e o líquido de limpeza terminam, 
encomende de novo a um distribuidor autorizado 
Roland DG Corp..

d- As cabeças de impressão são consumíveis.
Elas necessitam de ser substituídas periodicamente 
dependendo da sua utilização. Compre as suas 
cabeças através de um distribuidor autorizado Roland 
DG Corp..

Nozzles obstruídos ou 
desviados

Gotas de Tinta Sujidade é arrastada

A tinta adere a uma cabeça 
suja ou empoeirada e escorre  
sobre o material. 

c-

Defeitos na impressão de meios 
tons causados pela presença de 
poeira na cabeça

Sujidade ou poeira acumulada 
na cabeça pode interferir com 
a qualidade da impressão.
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10.5b LIMPEZA MANUAL
INTRODUÇÃO

Assegure-se que realiza as operações conforme 
especificado nestas instruções; em consequência, não 
toque áreas que não estejam especificadas nestas 
instruções.
Um movimento súbito da unidade pode causar lesões.

10.5b.1 ENTRAR NO MODO DE LIMPEZA MANUAL. 

NOTAO líquido de limpeza, o cotonete e um líquido de 
limpeza de vidros normal, são requeridos para a 
realização da limpeza normal. Assegure-se que estão 
disponíveis antes de começar.

- Antes de iniciar a operação, remova qualquer material 
que possa estar presente.

- Por forma a prevenir a secagem das cabeças de 
impressão, complete este procedimento em dez minutos 
ou menos. Um beep é gerado após os dez minutos.

- No caso do sinal sonoro ser ativado durante a 
limpeza.
Um beep é gerado após os dez minutos.
Complete as operações, recoloque a tampa lateral e a 
porta de manutenção e depois a tampa frontal 1.

Pressione para sair do menu de limpeza 
manual. Depois reinicie o processo desde o 
início.

-
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a- Remova qualquer material que possa estar presente.

b- Pressione MENU.

c- Pressione▼/▲ várias vezes até que a figura da 
esquerda surja.

d- Pressione ►, e depois ▲.

e- Pressione ►.

f- Pressione ENTER.

g- Abra a tampa frontal 1 e remova a tampa do alçapão. 

Feche a tampa frontal 1 e pressione ENTER.
O carro de impressão vai mover-se para a esquerda da 
unidade. 

h- Quando o ecrã da esquerda surgir,
abra a tampa lateral.

i- Toque na posição indicada na figura para descarregar a
eletricidade estática.

l- A definição está terminada assim que o ecrã do lado surgir.

MENU
SUB MENU

SUB MENU
MAINTENANCE

MAINTENANCE
CLEANING

OPEN MAINTE-
NANCE COVER 

Tampa Lateral

Gancho

FINISHED?
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10.5b.2 LIMPAR COM O COTONETE APROPRIADO.

NOTA

Nunca utilize nenhuma ferramenta além do cotonete de 
limpeza providenciado. Panos de algodão ou outros materiais 
que larguem fibras  podem danificar as cabeças de 
impressão. Se os cotonetes de limpeza terminarem, 
encomende mais junto de um distribuidor autorizado Roland 
DG Corp. 
    Utilize um cotonete de limpeza por sessão e deite-o fora no 
final depois de o usar. Reutilizar um cotonete já usado pode 
implicar uma perda na qualidade de impressão.
-  Não limpe um cotonete utilizado nem o submerja no 

líquido de limpeza. O líquido pode deteriorar-se. 
- Nunca raspe a superfície das cabeças de impressão. 

Toque a superfície muito gentilmente, aplicando o mínimo 
de pressão possível.   

Não raspe, esmague ou bata. 

a- Molhe o cotonete de limpeza em líquido.
Assegure-se que limpa as cabeças utilizando exclusivamente 
os cotonetes fornecidos.

b- Limpe segundo a sequência de operações abaixo 
descritas. Preste especial atenção à remoção de filamentos 
(fibras).

c- Cantos das cabeças de impressão
Utilize um cotonete limpo e passe-o nas bordas das cabeças, 
para remover pó, sujidade ou resíduos de tinta, nos quatro 
lados (frente, trás, esquerda e direita). 

 Quando a sujidade se acumula ao longo das laterais 
das cabeças de impressão, a qualidade de impressão é 
comprometida. Isto causa uma falha prematura na 
cabeça.
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d- À volta dos caps das cabeças
- Utilizando o cotonete de limpeza e pinças, remova a 

sujidade e a tinta à volta do cap.

- Apenas pinças podem ser utilizadas para retirar a 
sujidade e resíduos da esponja.

- Utilize movimentos lentos e preste atenção para não 
danificar o selo de borracha. 

e- À volta dos wipers da cabeça.
Limpe a sujidade à volta dos wipers da cabeça utilizando
o cotonete de limpeza e a pinça.

A sujidade em volta dos wipers das cabeças podem 
retirar efetividade das limpezas automáticas e pode 
ser um fator que cause danos nas cabeças de 
impressão.

- A acumulação de sujidade à volta do selo 
compromete a boa funcionalidade hidráulica do cap 
com a cabeça.
Ao longo do tempo, isto pode causar uma falha 
prematura da cabeça.  
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f- Mude os wipers
- Mude os wipers se eles estiverem usados ou 

deformados.

- Utilize a pinça para os soltar da sua base de suporte. 
Depois remova-os utilizando a pinça.

- Instale os novos wipers, garantindo que eles estão 
perfeitamente presos à base. 

Depois de limpar, realize um test print para verificar os 
resultados. Se o problema persistir, realize várias 
limpezas medium. 
Se a qualidade melhorar, siga com uma limpeza 
"powerful" (consulte o ponto 7.2.2).

- O efeito das limpezas automáticas diminui quando os 
wipers estão usados; verifique-os periodicamente 
para assegurar a sua eficácia. 
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10.5b.3 LIMPAR AS CABEÇAS COMO UMA      
MEDIDA DE EMERGÊNCIA

a- Se a obstrução dos nozzles e/ou os desvios persistirem 
apesar de vários e consecutivos ciclos de limpeza, uma 
limpeza da cabeça pode ser utilizada como uma medida de 
emergência.

b- Como a superfície da cabeça (nozzles) contém um 
mecanismo extremamente delicado, assegure-se que tem 
um cuidado extremo durante o procedimento e realize-o 
apenas se for absolutamente indispensável.

c- NOTA
Esta operação deve ser considerada exclusivamente como 
medida de emergência. De facto, dependendo das causas 
a operação pode danificar partes que não têm qualquer 
defeito e deteriorá-las. Em caso de dúvida, contate com um 
distribuidor autorizado Roland DG. Corp.

d- Molhe o cotonete no líquido de limpeza.

e- Pressione gentilmente o cotonete na superfície da 
cabeça (superfície dos nozzles).
Pressione suave e gentilmente para impregnar os nozzles 
com líquido. Nunca esfregue o cotonete na superfície, nem 
aplique força excessiva.   
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10.5b.4 - SAIR DO MODO DE LIMPEZA MANUAL

1- Pressione ENTER.

2- Quando o ecrã da esquerda surgir, insira a tampa
lateral.
Pressione ENTER.

3- Feche a tampa frontal 1.

4- Pressione ENTER.
O carro de impressão move-se para o lado direito da
unidade.

5- Quando o ecrã da esquerda aparecer, abra a 
porta frontal 1; depois aperte a porta de manutenção. 
Feche a porta frontal 1.
Pressione ENTER.

10.5b.5 COMO REALIZAR UM TEST PRINT PARA 
VERIFICAR OS RESULTADOS DO PROCEDIMENTO.

Realize um test print para verificar os resultados.
Se necessário, realize várias limpezas utilizando as 
funções indicadas.

CLOSE  SIDE
COVER 

Tampa Lateral

Gancho

CLEANING...
>>

CLOSE  FRONT
COVER
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10.6 OS NOZZLES DE TINTA BRANCA NÃO SE 
CONSEGUEM DESOBSTRUIR 

10.6.a SUBSTITUIR A TINTA BRANCA

Em alguns casos, a tinta branca pode causar descargas 
anormais, bem como obstrução dos nozzles, mesmo 
depois de limpezas automáticas (normal, medium, ou 
powerful) ou manuais terem sido realizadas. Isto 
acontece porque os ingredientes tendem a sedimentar e 
secar, se a tinta se mantiver estagnada por algum tempo.  
Se isto acontecer realize as operações abaixo descritas. 
Esta operação requer dois cartuchos de tinta.

10.6.b. NOTA

Uma quantidade significante de tinta ser descarregada 
durante esta operação. Realize-a apenas se for 
totalmente impossível desobstruir os nozzles pelos 
meios automáticos ou manuais à sua disposição.

10.6-c

Para substituir a tinta branca, siga este procedimento:

a- No painel de controlo da impressora pressione a tecla
MENU.

b- Pressione a tecla ▲/▼ até que surjam no ecrã as
palavras DRAIN BOTTLE.

c- Pressione ENTER para ativar a definição.

d- Livre-se do desperdício da tinta e coloque a garrafa
vazia. Pressione ENTER para ativar a definição.

e- 
(1) Abra a porta do compartimento da tinta.
(2) Remova os cartuchos de tinta dos encaixes 5 e 6.
(3) Insira os cartuchos de limpeza SOL INK nos
encaixes 5 e 6.

MENU
INK RENEWAL

CHECK
          DRAIN BOTTLE
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f- Quando este monitor aparecer, remova os cartuchos
de limpeza SOL INK dos encaixes 5 e 6.

Realize os passos  "e" e "f" sempre que indicado por 
mensagem no ecrã.

g- Quando este ecrã surgir, insira os cartuchos de tinta
nos encaixes 5 e 6.

h- Feche a porta do compartimento de cartuchos.

i- Pressione a tecla MENU e ...

l- ...pressione a tecla ◄ para regressar ao ecrã principal.

m- A substituição dos cartuchos de tinta branca está 

concluída.

REMOVE  CL LIQUID
         1 2 3 4 5 6   

RENEWING  INK  .  .  .

W XXXmm
SETUP SHEET
      ROLL

SET  CARTRIDGE
         1 2 3 4 5 6   

RENEWING  INK  .  .  .

MENU
INK RENEWAL
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10.7 SUBSTITUIÇÃO DOS WIPERS

10.7a INTRODUÇÃO

Os wipers são componentes utilizados para limpar as 
cabeças de impressão. Se uma mensagem como a que 
está ao lado surgir, a peça necessita de ser substituída. 
Substitua por novas peças.
Para comprar os wipers, contate um distribuidor 
autorizado Roland DG. Corp.

10.7b

No caso de um sinal sonoro ser ativado durante a 
substituição dos wipers.
Um beep é gerado dez minutos após o início da 
operação. Nesse momento interrompa a operação e 
recoloque a tampa lateral. Depois pressione ENTER para 
sair do menu de substituição. 
No final das operações para proteger as cabeças de 
impressão, recomece todo o procedimento de novo.

10.7c Aviso: Perigo de Impacto

Assegure-se que realiza as operações conforme está 
descrito; por isso não toque noutras áreas além das 
especificadas nestas instruções.
Um movimento súbito da unidade pode causar lesões.

10.7D ECRÃ DO MENU DE SUBSTITUIÇÃO DO WIPER.
a- Quando a mensagem da figura surgir, pressione 
ENTER.

b- Remova o material do plano de impressão.

c- Pressione MENU.

d- Pressione▼/▲ várias vezes, até que a figura do lado 
surja.

e- Pressione ► e depois ▲.

f- Pressione ► e depois ▲.

g- Pressione ENTER. 

TIME FOR
    WIPER REPLACE

TIME FOR
    WIPER REPLACE

MENU
SUB MENU

SUB MENU
MAINTENANCE

MAINTENANCE
REPLACE WIPER



124 125

h- O carro de impressão move-se para a posição na qual 
os wipers podem ser removidos; neste momento o ecrã 
igual ao da figura vai surgir.

i- Remova a tampa lateral.

l- Toque na posição indicada na figura para descarregar 
a eletricidade estática.

m- A preparação está completa assim que surja este ecrã.

tampa lateral

Parafuso

Parafuso Parafuso

Gancho

FINISHED?
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10.7e SUBSTITUIÇÃO DOS WIPERS 

a- Remova os antigos wipers
Solte do gancho e puxe para cima e para fora.

b- Insira os novos Wipers.

c- Prenda o Gancho.

A superfície da Felt para trás

 A superfície de 
borracha para  
a frente
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10.7f SAIR DO MENU DE SUBSTITUIÇÃO DOS WIPERS 

a- Aperte a tampa lateral.

b- Pressione ENTER.

c- No final do procedimento, o ecrã da figura vai surgir
para sair do menu de substituição dos wipers.

10.7e COMO REALIZAR UM TEST PRINT
PARA VERIFICAR OS RESULTADOS DO 
PROCEDIMENTO.

Realize um test print para verificar os 
resultados (consultar o ponto 7.2.1).

Tampa lateral Gancho

FINISHED?

CLEANING...
>>

MAINTENANCE
REPLACE WIPER
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PARTE 11         

SOLUÇÃO DE 

PROBLEMAS
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11.1 A UNIDADE NÃO TRABALHA

11.1a A UNIDADE DE IMPRESSÃO NÃO TRABALHA

ESTÁ LIGADA?
Ligue o interruptor principal, e depois ligue o botão de 
energia secundário e confirme que se liga.
(Ponto 7.1)
O SETUP está ON?
A impressão não se inicia quando o SETUP não está ON. 
Puxe a alavanca de carregamento do material, feche a porta 
dianteira 1 e pressione SETUP.

A TAMPA FRONTAL ESTÁ ABERTA?
Feche a tampa frontal 1, frontal 2, tampa lateral, e alçapão 
de manutenção.

O MAIN MENU APARECE NO ECRÃ?
Main menu
Se o main menu não aparece, a impressão não se inicia até 
que a informação seja enviada pelo computador. Vá até ao 
main menu, pressione MENU, e depois pressione◄

A PAUSA ESTÁ ON?
Quando a PAUSA está on, as operações são interrompidas. 
Pressione PAUSA para recomeçar. PAUSA é apagada 
quando a operação recomeça.

A TINTA TERMINOU?
Quando a informação da impressão é enviada, surge o ecrã 
que apresentamos na imagem surge e um som de aviso é 
gerado. As operações são simultaneamente interrompidas. 
quando o cartucho de tinta é substituído por um novo, a 
impressão é reiniciada.
(Ponto 10.2c).

UMA MENSAGEM SURGE NO VISOR?
Ponto 11.6 
Ponto 11.7 

O CABO ESTÁ LIGADO?
Ligue com cuidado o cabo. 
"Manual de Instalação"
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A LUZ DE AVISO DE LIGAÇÃO ESTÁ LIGADA?
Se o sinal de ligação de conexão à internet não estiver 
ligado, isto quer dizer que a ligação à rede não está 
corretamente efetuada. Assegure-se que a rotina de rede 
é a adequada. Tente ligar o computador e a unidade no 
mesmo hub ou ligar diretamente. Se for possível imprimir 
nesta configuração, isto quer dizer que o problema reside 
na rede.

OS PARÂMETROS DE REDE ESTÃO CORRETOS?
Se as operações não se iniciam apesar do sinal estar 
com a luz ligada, verifique que o endereço IP e as outras 
configurações estão corretas. As definições têm de estar 
corretas, tanto no computador como na unidade. Tente 
inserir as definições mais uma vez, verificando que o 
endereço IP não está em conflito com o IP de outros 
equipamentos, e que as definições da porta para o 
software RIP especificadas na máquina, não contêm 
erros.
"Manual de Instalação"  

O SOFTWARE RIP FECHOU ANORMALMENTE?     
Assegure-se que o RIP trabalha corretamente; depois 
desligue outra vez, aguarde uns segundos e ligue de 
novo interruptor. "Roland VersaWorks Quick Start Guide"

A TEMPERATURA AMBIENTE ESTÁ MUITO BAIXA?
Opere a unidade com temperaturas entre os 20 °C e os 
32 °C. 
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11.2 A IMPRESSÃO NÃO É SATISFATÓRIA 

11.2a  OS RESULTADOS DA 
IMPRESSÃO SÃO MAUS OU TÊM 
LINHAS HORIZONTAIS

OS NOZZLES DAS CABEÇAS DE IMPRESSÃO ESTÃO 
OBSTRUÍDOS? 
Realize um test print e assegure-se que os nozzles não 
estão obstruídos. Se estiverem, limpe as cabeças de 
impressão.
Ponto 7.2.2, "Print test e limpeza normal"
Ponto 7.2.2, "No caso de que uma limpeza normal não 
seja suficiente"

A ALTURA DA CABEÇA DE IMPRESSÃO É A 
ADEQUADA?
Quando a altura da cabeça[HEAD HEIGHT] está definida 
como alta [HIGH], a impressão é menos precisa, do que 
quando as definições estão como baixa [LOW]. 
Normalmente, utiliza-se a baixa "LOW", exceto quando o 
material se pode levantar. 

FOI REALIZADA A CORREÇÃO BIDIRECIONAL?
Quando imprime em bidirecional, utilize a função do 
menu [ADJUST BI-DIR] para corrigir qualquer 
imperfeição. O valor de correção ótimo pode variar, 
dependendo maioritariamente da espessura do material. 
Defina ou selecione um valor adequado ao material que 
utiliza. Se uma correção adicional é necessária, como é o 
caso de quando a correção é feita utilizando o [SIMPLE 
SETTING], mas não melhora a impressão, utilize [DETAIL 
SETTING] para realizar as correções.
Ponto 7.3 "Correção fina de desalinhamento durante a 
impressão Bidirecional"
Ponto 7.3"Correção fina de desalinhamento durante a 
impressão Bidirecional"

O MODO DE IMPRESSÃO É O ADEQUADO?
Experimente utilizar o modo de alta qualidade. 
Dependendo do tipo de material, as cores podem ser 
diferentes do que se se utilizar o modo de alta qualidade; 
os resultados também podem variar dependendo das 
definições do RIP (tais como seleção do perfil de cor) 
Aplique as definições mais ajustadas ao material em 
utilização.
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A IMPRESSORA FOI INSTALADA NUMA POSIÇÃO 
PERFEITAMENTE HORIZONTAL?
Nunca instale a unidade onde ela possa escorregar, 
abanar ou ser sujeita a vibrações. Adicionalmente, 
assegure-se que as cabeças de impressão não estão 
expostas a correntes de ar. Estes fatores podem 
causar impressões de meios tons, incompletas ou de 
baixa qualidade.

A IMPRESSORA FOI INSTALADA NUM LOCAL 
FORA DO ALCANCE DA LUZ SOLAR DIRETA?
Nunca instale a impressora numa localização com 
exposição à luz solar direta. Se o fizer, os nozzles 
podem ficar obstruídos, ou outros problemas podem 
ocorrer, originando impressões de baixa qualidade e 
avarias.

O MATERIAL A IMPRIMIR ESTÁ DEFORMADO POR 
PANCADAS, OU ONDULADO MAIS DE 0.5 MM?
Utilize o Roland VersaWorks para definir impressão 
unidirecional. Se o problema não fica resolvido, e os 
defeitos são excessivos, utilize material sem estes 
problemas.
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11.2b AS CORES SÃO INSTÁVEIS OU 
          DESIGUAIS 

OS CARTUCHOS DE TINTA FORAM ABANADOS  
ANTES DE INSTALADOS?
Abane gentilmente um novo cartucho de tinta antes de o 
instalar.

FOI UMA IMPRESSÃO INTERROMPIDA A MEIO?          
Se a impressão é interrompida, as cores no ponto de 
interrupção podem ser ligeiramente diferentes quando a 
impressão se retoma. Evite interrupções na impressão. 
Por defeito, as operações param quando a tinta termina. 
Antes de iniciar um grande trabalho, verifique a 
quantidade de tinta restante nos cartuchos. A impressão 
também pode ser interrompida quando a informação não é 
enviada com a velocidade necessária pelo computador. 
Recomendamos que não utilize o computador para outros 
fins durante a operação.

A IMPRESSORA FOI INSTALADA NUMA POSIÇÃO 
PERFEITAMENTE HORIZONTAL?
Nunca instale a unidade onde ela possa escorregar, 
abanar ou ser sujeita a vibrações. Adicionalmente, 
assegure-se que as cabeças de impressão não estão 
expostas a correntes de ar. Estes fatores podem causar 
impressões de meios tons, incompletas ou de baixa 
qualidade.

OS PARÂMETROS DE OPERAÇÃO FORAM 
DEFINIDOS CORRETAMENTE?
Cores instáveis podem ser criadas pelo tipo de definições 
estabelecidas no menu [FULL WIDTH S] e [PERIODIC 
CL.] (limpeza periódica. Se estas definições foram 
alteradas, tente restaurá-las aos valores de defeito. 
Ponto 7.6.3

A IMPRESSORA FOI UTILIZADA NUM LOCAL SUJEITO 
AS VARIAÇÔES SIGNIFICATIVAS NO AMBIENTE DE 
OPERAÇÕES?
Variações importantes de temperatura ou humidade 
durante a impressão podem causar variações nas cores. 
Utilize a impressora numa sala onde a temperatura seja 
estável.
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A HUMIDADE RELATIVA DA SALA É DE 35% OU 
MENOS? É PROVÁVEL QUE DESCARGAS 
ELETROSTÁTICAS SEJAM GERADAS NA SALA?
Enquanto a unidade estiver a ser utilizada, mantenha a 
humidade ambiente entre os 35% e os 80%. A eletricidade 
estática acumula-se  mais facilmente a uma temperatura 
baixa; os rolos de pressão podem acumular uma carga 
estática, que causa diferenças na cor. Se o problema não 
é devido á temperatura ambiente, utilize um equipamento 
para remover a eletricidade estática dos rolos. Se exite um 
alto nível de eletricidade estática, mantenha o ambiente de 
operação com uma humidade de 50% ou mais.
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11.2c  O MATERIAL FICA SUJO OU DANIFICADO
 DURANTE A IMPRESSÃO ? 

A CABEÇA DE IMPRESSÃO ENTRA EM CONTATO 
COM O MATERIAL?
A altura da cabeça de impressão pode ser muito baixa. 
Adicionalmente, se o material não for carregado 
adequadamente e ficar solto, pode atingir as cabeças de 
impressão. Ponto 7.6.1 

AS CABEÇAS DE IMPRESSÃO ESTÃO SUJAS?
Nos casos indicados abaixo, a tinta pode cair no 
material durante a impressão.

- Criação de sujidade de fibras à volta das cabeças de
impressão.

- A tinta é transferida para as cabeças porque as mesmas
roçam no material.

Nestes casos realize uma limpeza manual. É 
recomendável que limpe as cabeças periodicamente. 
 Ponto 10.5.a
- Baixa humidade.
Utilize a unidade num espaço em que a humidade relativa 
esteja entre os 35 e os 80% (sem condensação).
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11.3 OS MATERIAIS ENCRAVAM
Se uma mensagem de erro surgir devido ao facto do 
material ter encravado, corrija o problema imediatamente. 
Caso contrário, contacte o Centro de Suporte 
imediatamente.

O MATERIAL ESTÁ DEFORMADO OU ONDULADO?
Muitos fatores podem causar que o material se danifique. 
Tenha em atenção o próximo ponto e corrija o problema.
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11.4  CARACTERÍSTICAS DO 
AMBIENTE

A TEMPERATURA AMBIENTE É MUITO BAIXA?
Opere a unidade a uma temperatura entre os 20 °C e os  
32 °C. Se a unidade for utilizada a uma temperatura 
ambiente inferior a 20 °C, ondulação ou irregularidades 
podem surgir nos materiais, dependendo da sua 
espessura.

A HUMIDADE AMBIENTE ESTÁ MUITO ALTA?Utilize 
a unidade num espaço onde a humidade relativa esteja 
entre os 35 e os 80% (sem condensação).
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11.5 A CABEÇA DE IMPRESSÃO FICOU
BLOQUEADA 

No caso do carro de impressão parar em cima do plano 
de impressão, intervenha imediatamente para prevenir 
que as cabeças de impressão sequem.

11.5a PRIMEIRAS MEDIDAS
Desligue o botão de energia secundário e ligue-o de novo.
Se existir um encravamento retire o material.
Se as cabeças de impressão se dirigirem à sua zona de 
descanso (lado direito da unidade), isto quer dizer que a 
operação foi bem sucedida.

11.5b   A CABEÇA AINDA NÃO SE MOVE
Experimente desligar o interruptor principal e ligue-o de 
novo; faça o mesmo com o botão de energia secundário. 
Se a cabeça seguir sem se mexer, aplique as seguintes 
medidas de emergência, e ligue ao seu distribuidor 
autorizado Roland DG Corp.

- Desligue o interruptor principal.

- Abra a tampa frontal.

- Remova a tampa lateral. 
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- Gentilmente mova a cabeça de impressão manualmente 
até alcançar a posição de descanso.

- Insira a chave Allen no slot localizado
na parte inferior da unidade e rode
ligeiramente. O cap é levantado.

- Alinhe as guias no final das cabeças de impressão
com as guias no final dos cap.

- Mova a cabeça até ficar em contato com o cap.

- Depois rode a chave para levantar os cap. 
Assegure-se que as cabeças estão totalmente protegidas 
pelos cap de proteção.
Se o cap não alcança as cabeças de impressão contate 
um distribuidor autorizado Roland DG Corp.
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11.6 SURGE UMA MENSAGEM NO 
ECRÃ
As mensagens principais podem ser apresentadas no 
ecrã da unidade  para indicar a operação correta a ser 
realizada, conforme lista abaixo. Elas não indicam 
nenhum erro. Siga as instruções e atue de acordo com 
elas. 

[1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■]
Apenas existe uma pequena quantidade de tinta.  
Substitua o cartucho cujo número está a piscar e substitua 
por um novo cartucho. 

[PRESS POWER KEY TO CLEAN]
Aparece quando a unidade permanece sem ser utilizada 
cerca de um mês. Ligue o botão secundário de energia 
uma vez por mês. 
Se a unidade continuar sem ser utilizada por um longo 
período de tempo, contate o centro de suporte técnico. 

[CIRCULATING INK]
A tinta branca é circulada pela unidade. Este 
procedimento é realizado automaticamente para 
prevenir a sedimentação da tinta branca. Espere 
até que a mensagem do ecrã mude.

[SET CARTRIDGE]
Apenas resta uma pequena quantidade de tinta. Substitua 
o cartucho cujo número se encontra a piscar no ecrã, por 
um cartucho novo. 

[REMOVE CARTRIDGE]
Remova o cartucho de tinta indicado pelo número 
que pisca. 

[CLOSE THE COVER (FRONT COVER, SIDE 
COVER or MAINTENANCE COVER)]
Feche a porta frontal 1, frontal 2, tampa lateral e tampa de 
manutenção. Por razões de segurança o carro de  
impressão não funciona se alguma destas tampas estiver 
aberta.  
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[SET CL-LIQUID] (set cleaning liquid)
Insira o cartucho do líquido de limpeza SOL INK no local 
onde a luz pisca. Esta mensagem é apresentada em 
momentos como os da limpeza das cabeças de 
impressão.  

[SET CL-LIQUID] (remove cleaning liquid) 
Remova o cartucho do líquido de limpeza SOL INK no 
local onde a luz pisca. Esta mensagem é apresentada em 
momentos como os da limpeza das cabeças de 
impressão.

[INSTALL DRAIN BOTTLE]
Verifique que a garrafa de resíduos está instalada. Instale 
a garrafa e pressione  ENTER.

[CHECK DRAIN BOTTLE]
Aparece quando uma determinada quantidade de líquido 
é recolhida na garrafa de resíduos.    
Pressione ENTER para cancelar a mensagem do 
procedimento.
Se este ecrã surgir, vá para o menu  [DRAIN BOTTLE] e 
elimine o líquido da garrafa de resíduos. 
Ponto 10.4b 

[TIME FOR MAINTENANCE]
Indica que é altura de realizar uma limpeza manual. 
Depois de ler pressione ENTER.
Ponto 7.2.2. 

[TIME FOR WIPER REPLACE] 
É altura para substituir os wipers. 
Depois de ler pressione ENTER.
Ponto 10.7
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11.7 APARECE UMA MENSAGEM DE 
ERRO

A mensagem de erro pode ser apresentada no ecrã da 
unidade, e os métodos para resolver os erros estão 
descritos abaixo. Se as operações descritas aqui falharem 
na correção do problema, ou a mensagem de erro não 
está descrita nesta secção, contate um distribuidor 
autorizado Roland DG Corp.

[TEMPERATURE IS TOO HIGH **°C]
A temperatura do local onde a unidade está instalada 
ultrapassou a temperatura ambiente na qual a unidade 
pode operar.
O processo deve ser interrompido. Desligue o botão 
secundário de energia. A temperatura apresentada no ecrã 
é a temperatura atual do local da instalação. Baixe a 
temperatura das instalações até ao nível em que seja 
possível operar (20 °C – 32 °C)  e deixe a unidade atingir a 
temperatura ambiente; depois ligue o interruptor.

[SERVICE CALL xxxx]
Um erro irreparável ocorreu ou a peça necessita de ser 
substituída, requerendo a intervenção de um técnico. 
Tome nota do número apresentado no ecrã e desligue o 
botão secundário de energia. Depois de desligar a unidade 
informe um distribuidor autorizado Roland DG Corp. 
acerca do número apresentado no ecrã.

[TEMPERATURE IS TOO LOW **°C]
A temperatura no local no qual a unidade está instalada 
desceu abaixo da temperatura ambiente na qual a unidade 
pode operar. 
O processo deve ser interrompido. Desligue o botão 
secundário da energia. A temperatura apresentada no 
ecrã, é a temperatura ambiente atual no local da 
instalação. Aumente a temperatura ambiente do local até 
uma temperatura em que seja possível operar (20 °C – 32 
°C) e deixe a unidade atingir a temperatura ambiente; 
depois ligue o interruptor.

[WRONG CARTRIDGE]
Um cartucho que não pode ser utilizado foi instalado. 
Remova o cartucho para cancelar o erro. Utilize um 
cartucho do tipo especificado. 
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[DATA ERROR CANCELLING...]
A operação foi interrompida devido a um problema 
detetado na receção de informação. O processo deve ser 
interrompido. Verifique que a informação não contém 
erros. Adicionalmente verifique que não existem 
problemas  com o cabo de ligação ao computador; repita a 
operação desde a carga do material. 

[WRONG HEAD IS INSTALLED]
Uma cabeça que não pode ser utilizada foi instalada. 
Desligue o botão secundário de energia. Informe o 
distribuidor autorizado Roland DG Corp. 

[AVOIDING DRY-UP TURN OFF POWER]
As cabeças de impressão foram forçadas a regressar à 
posição de descanso para evitar a sua secagem. O 
processo deve ser interrompido. Desligue o botão 
secundário de energia e ligue-o de novo. Abrir a tampa 
frontal durante a impressão causa uma paragem de 
emergência. Nunca deixe as cabeças de impressão nesta 
condição.  

[MOTOR ERROR TURN POWER OFF]
Uma falha ocorreu no motor. O processo deve ser 
interrompido. Desligue o botão secundário de energia.  
Primeiro elimine a fonte do erro; depois ligue 
imediatamente o botão secundário de energia. Se a 
unidade é deixada sem se corrigir o erro, as cabeças de 
impressão podem secar e danificar-se. Este erro pode ser 
causado por fatores como erro ao carregar o material, 
papel encravado ou uma operação que fez com que o 
material fosse extraído com força excessiva.  

[CANCELLED FOR MOTOR PROTECTION]     
O funcionamento contínuo fez com que o motor 
sobreaquecesse e a operação foi interrompida. Pressione 
qualquer tecla para cancelar o erro. Deixe a unidade 
descansar cerca de 40 minutos antes de retomar a 
operação.
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