
Seiko
Erros da Seiko ColorPainter 64S

Podemos separar em três tipos de erros:

1-) Erros na Inicialização:

Os erros na inicialização são apresentados no visor como “ INITIALIZING E Ennn ”, caso o equipamento
apresente esta escrita no visor, por favor anotar o erro e entrar em contato com o nosso Suporte Técnico.

2-) Erros de internos:

Os erros internos são apresentados no visor como “ ENGINE ERROR “, segue abaixo alguns deles, caso 
o erro persista por favor entrar em contato com o Suporte técnico para agendar um visita.

ENGINE ERROR Descrição Solução

1111 Erro de DMA Reinicializar o sistema e verificar as configurações, este erro ocorre por 
problema de comunicação

1150 Erro de Home Position Reinicializar a ColorPainter, pois o carro não estacionou corretamente sobre 
os CAPs.

1160 Erro no Wiper O sensor no Wiper não detectou o movimento da lamina (Wiper Blade), 
efetuar limpeza no sensor existente no Wiper com álcool isopropílico e 
verificar se a lamina esta se movimentando corretamente.

1170 Erro de temperatura O sensor de temperatura detectou que a temperatura interna esta abaixo de 
-10ºC ou acima de 85ºC. Desligar e aguardar o resfriamento antes de religar
a ColorPainter.

1180 Erro no Cap O motor de movimentação dos CAP não esta funcionando corretamente e/ou
os CAP não esta selando corretamente as cabeças.

11D0 Erro nos Ventiladores 
das cabeças

A temperatura da(s) cabeça(s) permaneceu acima de 43ºC por 10 minutos 
durante a impressão, verificar se os ventiladores da cabeça esta funcionando
corretamente e resfriar o ambiente ou aquecedores.

11E0. Armazenado por longo 
período

A ColorPainter permaneceu desligada por mais de 1 (um) mês. Entrar em 
contato com o Suporte técnico pelo telefone (11) 3829-7700.

121X Erro de temperatura nas 
Cabeças

A temperatura da cabeça (x) esta muita baixa ou alta, normalmente a 
temperatura não excede 40ºC durante a impressão. Desligar e aguardar o 
resfriamento antes de religar a ColorPainter.

1220 Erro de borda Durante a leitura do material a ColorPainter detecta as bordas do material e 
caso o mesmo se movimente ( desalinhamento ) durante a impressão este 
erro sera mostrado no visor. Realinhar o material no equipamento.

123X Erro no Sub-Tank O Sub-Tank (x) não esta detectando corretamente o nível de tinta no seu 
interior. Entrar em contato com o Suporte técnico.

125X Erro no Sub-Tank Entrar em contato com o Suporte técnico para que seja agendada um visita 
para verificação da tubulação de tinta da cor (x)

126X Erro de comunicação O Cabo (x) de comunicação entra a placa principal e a placa no carro de 
impressão esta danificado.

1700 Erro de motor Entrar em contato com o Suporte técnico para que seja agendada um visita 
para verificação dos motores do equipamento.



3-) Erros de Operador:

Mensagem Descrição Solução

WASTE INK FULL
CHANGE BOTTLE

Reservatório de resíduo esta cheio. Efetuar o procedimento de troca do 
reservatório de resíduo.

BOTTLE ISN´T SET
SET BOTTLE

Reservatório de resíduo não esta instalado 
corretamente.

Encaixar o reservatório de resíduo no 
pedestal e em seguida trava-lo através 
do parafuso.

OPEN x INKCOVER
CHANGE yy INK

Cartucho vazio.
x = > Lateral / yy = Color

Efetuar a troca do cartucho yy que esta 
acondicionado na lateral x.

OPEN x INKCOVER
CHECK yy INK

Cartucho não detectado.
x = > Lateral / yy = Color

Efetuar a troca/verificação do cartucho 
yy que esta acondicionado na lateral x.

OPEN x INKCOVER
SET yy INK

Cartucho não instalado.
x = > Lateral / yy = Color

Efetuar a inserção do cartucho yy que 
esta acondicionado na lateral x.

INKCOVER IS OPEN
CLOSE x INKCOVER

Tampa do compartimento dos cartuchos esta aberta
x = > Lateral esquerda ou direita

Fechar/Verificar a tampa da lateral

LIFT LEVER &
OPEN REAR COVER

Papel preso no equipamento, problemas de 
tracionamento e torto.

Verificar onde o papel esta 
preso/atolado no equipamento.

LIFT LEVER
SET PAPER

Sem material carregado
Papel torto

Insira o material e escolha o tipo do 
material no visor.

LIFT LEVER 
CHECK PAPER

Material com largura inválida O material inserido esta abaixo de 
297mm ou acima de 64 polegadas

SET PAPER
PUSH DOWN LEVER

A alavanca próxima ao rolo de alimentação esta 
informando que o material terminou.

Mover a alavanca próxima ao rolo para a
posição de uso.

CLOSE REAR COVER Tampa de trás aberta Fechar a tampa de acrílico.


