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1.0 - Instalação do Plotter e questões que necessitam de 
atenção

Lembre-se:

Para assegurar que a máquina trabalhe em segurança e para o uso ideal do 
plotter, leia atentamente este manual antes de utilizar, o seguintes pontos 
abaixo, devem ser estritamente observados: 

a) O equipamento não pode ser desmontado ou modificado.

b) Certifique-se de garantir o correto fornecimento de energia efetivamente 
aterrado necessário para a operação do equipamento.

c) Não use voltagem e tensão elétrica diferente da classificação marcada na 
máquina.
 
d)  Não  utilize  o  equipamento  em  situação  anormal  de  operação  como 
aparecimento de fumaça, cheiro de queimado ou ruído anormal.

e) Não use o cabo de alimentação se o mesmo estiver danificado ou com 
sinais de envelhecimento ou com tomadas de alimentação com adaptadores. 

f) Quando o equipamento ficar por um longo período sem uso deve-se 
desligá-lo da tomada para evitar a variação de tensão do fornecimento  de 
energia causando incêndio ou choque elétrico. 

g) Manter a superfície da máquina limpa sem obstrução e longe de líquidos. 
Caso contrário a máquina poderá ser  danificada por curto-circuito e poderá 
causar incêndio.

h) Cuidado com as mãos durante a operação do equipamento pois a 
obstrução pode danificar a precisão o equipamento além de causar lesões no 
usuário.

i) Quanto a tomada do cabo de alimentação, segure sempre o plugue, nunca 
puxe-o pelo fio do cabo, sempre pelos plugues. Caso contrário o fio poderá 
danificar-se internamente e causar incêndio ou choque elétrico. 

j) Deve ser utilizado durante a instalação da máquina, os parafusos originais 
da máquina, firmemente instalados no suporte, a fim de evitar a queda da 



impressora.

k) Durante o processo de impressão deve certificar-se que há mídia suficiente 
para impressão e permitir a correta circulação da mídia para evitar danos nos 
motores de tracionamento. Caso contrário irá afetar a qualidade do desenho 
e reduzir a precisão da máquina.  

l) Evitar desligamento abrupto do equipamento ou movimentação manual do 
carro pois poderá danificar a placa-mãe do equipamento.

Nota: Certifique-se de garantir que a máquina esteja corretamente 
aterrada, a fim de evitar danos ou choques por oscilações elétricas



1.1 – Instalação do Plotter

Depois de abrir a embalagem, retire o equipamento da caixa com o auxílio de 
duas pessoas e coloque o equipamento no chão segurando o equipamento 
sempre pela base, parte inferior da máquina, em seguida retire os acessórios.

Na instalação do pedestal utilize a foto deste manual como referência, deverá 
ser primeiro fixado  a estação de  impressão aos dois lados do suporte e 
parafusados nas laterais, o suporte de rolo da mídia deve ser por último na 
parte interna do pedestal da máquina.

O pedestal irá receber o plotter, colocando a impressora sobre as placas de 
suporte na parte superior das barras verticais laterais, fixando-o pelos quatro 
furos disponíveis no pedestal,  os parafusos devem ser fixados de baixo para 
cima.

Considerações sobre a instalação do pedestal:

a) Utilizar as ferramentas corretas para o aperto dos parafusos assim evitar 
acidentes.

b) Utilizar os fixadores de borracha nos parafusos, para garantir a 
estabilidade do plotter sobre o pedestal.



1.2 – Requerimentos para Uso

a) Fonte de Alimentação

Utilizar uma fonte de alimentação 220V em separada e aterrada e não 
compartinhar esta fonte com outros equipamentos e certifique-se que esta 
fonte de alimentação esteja aterrada  protegida de acidentes como raios, a 
fonte de energia não poderá variar mais que 8% e deve suportar acima de 
500W de consumo.

O equipamento acompanha um cabo de alimentação composto de tres fios, 
este cabo deve ser inserido numa tomada com de três orifícios com 
aterramento sem a utilização de adaptadores.

Siga a sequência, com o interruptor do plotter na posição de desligado “OFF”, 
ligue uma extremidade do plugue do cabo de alimentação ao encaixe tomada 
de alimentação do plotter e depois ligue a outra extremidade do cabo a 
tomada. 

Em seguida, pode-se ligar o interruptor do plotter para verificar se a fonte de 
alimentação está correta, como você pode ver no indicador de energia do 
painel frontal, iluminação do painel de LCD, e ouvir um pequeno ventilador 
embaixo do plotter.

b) Requerimentos mínimos para o computador

CPU pentium

4 Gb memória RAM

1 Gb de disco rígido para instalção

40 Gb de disco rígido de espaço livre para os arquivos de impressão

Sistema operacional Windows XP / 7

c) Requerimentos do ambiente de operação

Temperature ambiente entre 10° ~ 35 ℃
Unidade relativa entre 15% - 85% não condensada

Ambiente de trabalho limpo e distante de fontes eletromagnéticas.

Altas temperaturas dentro do ambiente de operação do plotter podem afetar a 

performance do equipamento.



1.3 - Fonte de Alimentação e conexão com o computador

a) Passos para instalação

Insira o disco no drive CDR_ROM de seu computador. Copie a pasta “Saga 

Inkjet Plotter” manualmente para o seu disco rígido.

Através do gerenciador de arquivos localize dentro da pasta “  USB Drive 

Install “ o arquivo abaixo:

Após este passo, clique no arquivo “USB Drive Install”.

Aparecerá  a  imagem  abaixo  informando  que  a  instalação  do  Driver  foi 

concluída.



Clique em OK.

b)  Com o interruptor do equipamento na posição “OFF”, conecte o cabo de 

energia no plotter e o plugue de alimentação de energia na tomada  

c) Ainda com o interruptor do equipamento na posição “OFF”, conecte o cabo 

USB no computador e a outra extermidade na porta USB do plotter. 

Certifique-se que o cabo está corretamente conectado.

d) Quando o computador e o plotter estiverem corretamente conectados irá 

aparecer   uma  janela  do  sistema  operacional  Windows  indicando  “New 

Hardware Installation Process”. O novo hardware está instalado em:

“D:\ Program Files \ Inkjet printer \The driver”.

Caso o computador não identificar o novo hardware e a janela do Windows 
não se abrir, clique em Meu Computador, Atributos, Gerenciador de 
Dispositivos, Driver e localize o diretório:

“D:\ Program Files \ Inkjet printer \The driver”

e) Após a instalação do programa, em “C:\” estabeleça uma pasta vazia, abra 

o “Printer Center”  e em “Parameter Management” - “Advance Mode” no “Data 

Directory” procure “C: \ PLT”, salve a configuração em “Settings” e “Exit”.

O Plotter está conectado corretamente no computador.

file:///D:/Program
file:///D:/Program


2.0 – Instalação do Cartucho HP45 e limpeza

2.1 – Tipo do Cartucho

O cartucho a ser utilizado pelo plotter é o modelo HP45 referência HP51645 

A/B que pode ser adquirido em lojas especializadas de suprimentos de 

informática. 

2.2 – Sobre o cartucho

O cartucho deve ser disposto verticalmente  no equipamento conforme 

demonstrado na figura abaixo, há um marcador na face frontal do cartucho 

com um display que quando está com a cor verde, quer dizer que o cartucho 

está cheio de tinta e está disponível para ser utilizado, caso contrário deverá 

ser substituído.

2.3 – Instalação do cartucho

Instale ou remova os cartuchos sempre com o interruptor do equipamento na 

posição “OFF”. Insira os cartuchos HP45, respectivamente nos encaixes, 

preste atenção nos 4 passos a seguir:



1. Insira o cartucho no suporte

2. Certifique-se que o cartucho esteja verticalmente fixado no suporte.

3. Feche a tampa superior.



4. Certifique que os cartuchos estejam corretamente dispostos nesta posição.

                            Incorreto                                                    Correto

Nota: quando instalar os cartuchos HP45 não tocar nos contatos dos 
cartuchos e nem nos circuitos do suporte dos cartuchos do plotter para 
não causar danos ao sistema de impressão do plotter.

a) Cartuchos que não estiverem em uso devem ser armazenados em 

embalagens herméticas e anti-estática. Após a desembalagem  do cartucho 

da retirada dos adesivos de proteção, da parte inferior, o cartucho deve ser 

utilizado imediatamente, não deve ser mais retornado para a caixa, devem 

ser colocados no suporte de cor laranja  que acompanha o cartucho caso 

contrário, pode-se causar danos  ao cartucho e a necessidade de descarte. 

Não colocar o cartucho sob a  luz solar direta e preserve-os de ambientes 

muito quentes ou muito  frios. O cartucho deve ser sempre  armazenado na 

posição vertical com a parte inferior do bico com os orifícios do cartucho para 



baixo.

b) Utilize cartuchos de tinta novos. Na primeira instalação, preste atenção à 

parte inferior do bico que possui uma etiqueta amarela, retire a etiqueta, caso 

não sair tinta pelos orifícios, com o bico para baixo, utilize um tecido de boa 

absorção de água, limpe cuidadosamente os orifícios e não agite o cartucho, 

até que comece a escorrer um pouco de tinta para fora, verifique se há esta 

infiltração de tinta sobre o tecido e se todos os orifícios estão desobstruídos 

por completo (nota: quando ocorrer durante a impressão falhas nos desenhos 

utilize este método para resolver e melhorar a qualidade do trabalho). Outro 

ponto é passar cuidadosamente nos contatos que ficam atrás do cartucho 

uma  borracha  do  tipo  escolar  mais  abrasiva  para retirar  algum  tipo  de 

oxidação para que as correntes elétricas possam fluir sem falhas.

c) Estes cartuchos trabalham através de tintas com condutividade elétrica, e 
para prevenir danos referente a instalação imprópria e garantir a qualidade de 
impressão,  não danificar os cartuchos, estes devem ser instalados de 
maneira correta, não danifique ou quebre nenhuma parte do sistema ou as 
placas dos circuitos,  bicos ou  seus orifícios. Qualquer instalação imprópria, 
fissura das partes inferiores do cartucho, dos circuitos ou qualquer outra parte 
pode acarretar imperfeições nas impressões (nota: caso isto ocorra troque 
imediatamente os cartuchos não instale cartuchos danificados no 
equipamento).

d) Nota: num longo período de tempo de execução de impressões,  deve-se 
executar os procedimentos de limpeza, até que após o teste de impressão, 
os cartuchos estejam com a sua performance normal para dar continuidade 
aos trabalhos de impressão.

e) Somente abra os cartuchos se for utilizar imediatamente no equipamento. 
Caso o cartucho não funcionar, este deve ser automaticamente substituído. 
Para a substituição do cartucho após o seu uso deve-se seguir os passos 
abaixo:

Com o interruptor do plotter na posição “ON” pressionar o botão de pausa no 
painel LCD, o plotter no estado “stand by”, abra a tampa superior da 
máquina, após a substituição do cartucho de tinta, feche a tampa superior 



máquina, pressione a tecla início “Start”  e novamente o plotter estará em 
condição normal de trabalho.

Com o interruptor na posição “OFF” voce pode trocar o cartucho diretamente. 
Utilize o método de troca de cartucho, abra a tampa superior da impressora, 
solte a trava azul que fica sobre o cartucho, troque o cartucho, tenha cuidado 
e não toque nos orifícios da parte inferior dos cartuchos ou nos contatos 
dourados do cartucho ou do suporte do plotter, pressione a trava do cartucho 
e feche a tampa superior do plotter. O trabalho de troca do cartucho está 
completo e as impressões podem ser feitas.

Limpeza dos Cartuchos

Quando a impressão do plotter marcar algum ponto ou linha com falhas ou 
não imprimir, conforme a imagem acima, você deve limpar o cartucho.

Com o método de substituição de cartuchos de tinta, utilizando um tecido 
com boa absorção de água pressione o bico do cartucho onde encontra-se 
os orifícios, caso não sair tinta, molhe o tecido em água quente e passe no 
local para limpar o cartucho com este tecido úmido, faça pressão para sugar 
a tinta do bico do cartucho. Com um outro tecido seco, ao passar o pano nos 
oríficios e ver duas linhas paralelas de tinta no tecido, e sem pontos de 
interrupção, colocar novamente os cartuchos de tinta no suporte do plotter.

Então pressione a tecla com a função (AutoJet) do menu de interface do 
painel e efetue o teste de impressão dos cartuchos, você poderá verificar 
cada cartucho demonstrado em duas linhas paralelas, isto significa que os 
cartuchos estão prontos para serem utilizados. Caso apresentarem falhas 
conforme a figura acima, repita os procedimentos de limpeza.  Caso ainda 
não ocorrer melhoras, ou o circuito de hardware do plotter está danificado ou 
os circuítos dos cartuchos foram danificados requerendo a troca do 
suprimento.

Cartucho OK O cartucho 
necessita de 
manutenção



3.0 – Introdução sobre o Painel de Controle

3.1 – Operação do Painel de Controle

De acordo com a imagem acima do teclado do painel, as teclas para cima e 

para baixo se referem a direção de movimentação do papel, na posição 

“Standby”   pressione a tecla para baixo e o plotter irá liberar uma certa 

quantidade de papel,  pressione o botão para cima e papel será devolvido.

Com o plotter em “Stand by”,  as teclas para esquerda e para a direita do 

teclado pode-se  controlar o movimento da direção  do carro que suporta os 

cartuchos, pressione quantas vezes for  o  necessário  para  obter  o  quanto 

deseja-se mover o carro para a posição desejada.

Somente sob a condição de “Stand by” do plotter podem ser utilizadas as 

teclas acima para poder escolher a função e  executar o comando.

Clicando ao mesmo tempo no painel, a tecla da esquerda duas vezes, no 

modo “Stand by”, pode-se iniciar ou parar o motor de alimentação de papel.

Pressionando a tecla “Auto Jet”, no modo “Stand by”, será impresso no papel 

duas linhas paralelas. Esta operação auxilia a identificação das condições 



dos cartuchos, veja a figura a seguir:

A tecla “Reset”, o carro irá reiniciar automaticamente e voltar para a posição 

de origem. 

A tecla “Stop” cancela a impressão atual. O usuário também pode cancelar a 

impressão através do centro da saída de impressão “Print Manager”.

A tecla “Pause”, pausa temporariamente a impressão, caso o usuário deseje 

iniciar a continuação da impressão do ponto que parou, clique novamente. 

Caso queira cancelar clique na tecla “Stop”.

Cartucho está OK Cartucho necessita
De manutenção



4.0 – Operação para Impressão

4.1 – Descrição dos Parâmetros Comuns

Pela interface do centro de saída de impressão “Output center”, no diretório 

de gerenciamento dos parâmetros, em “Manufacturers Set” deve sempre 

estar selecionado a opção “Enable” caso contrário todas as funções 

selecionadas serão invalidas.

4.2 – Parâmetros padrões

a) Selecione "Print" para imprimir automaticamente, quando aberto a janela 

do centro de impressão, desde que o ploter esteja conectado e disponível 

para imprimir documentos, assim o plotter irá imprimir automaticamente.

b) Para impressão mantenha habilitado a opção 100 x 100, preenchida na 

caixa de diálogo "graphic corrections" que é  o valor teórico em relação  ao 

valor real medido, esta operação é para garantir que o plotter irá imprmir o 



tamanho da imagem de forma consistente com o tamanho correto do projeto, 

conforme o tamanho da calibração.

Nota: os valores reais medidos não podem ser alterados após o 
preenchimento, caso isto  ocorrer a alteração irá  influenciar o tamanho 
da impressão.

A janela "Data directory”  refere-se ao caminho do arquivo de saída de 

impressão, qual a pasta de localização do arquivo, por exemplo “C:/PLT” este 

caminho pode ser alterado de acordo com a situação escolhida pelo usuário. 

Nota: uma vez alterado o caminho de saída, dentro das configurações 
da impressora no programa de atributos de desenhos, o caminho de 
saída também tem que ser alterado da mesma maneira, caso contrário 
você não conseguirá imprimir como desejado.

“Print Starting Point”  refere-se à distância a partir do centro de início de 

impressão até a origem, de acordo com a largura do desenho e da largura do 

papel do desenho, deve-se ajustar esta medida.

Nota: se a definição do ponto de partida for um  valor muito alto, o carro 
com os cartuchos de tinta irá bater na lateral esquerda num movimento 
abrupto o que pode acarretar sérios danos ao carro e aos cartuchos; 
Depois de um tempo, o carro com os cartuchos irá se mover para a 
direita do plotter, este movimento pode ocasionar danos ao plotter . 

“Pixel”  refere-se a impressão da espessura das linhas do desenho. Outros 

valores de pontos de tinta podem ser ajustados que irá acarretar num 

aumento da espessura das linhas. Este ajuste pode ser útil dependendo do 

tom e da cor do papel utilizado para impressão deixando as linhas mais ou 

menos vísiveis.

Nota: quanto maiores os valores de pixel, maior o consumo de tinta.



“Packets”  é a quantidade de informações enviadas ao plotter não altere 
estes valores pois são padrões estabelecidos pelo fabricante. Não é 
necessário nenhum ajuste.

“Timeout”  trata-se da capacidade de processamento e da velocidade da 

informação do computador. Este valor é baseado na capacidade do  sinal do 

computador, não se deve modificar este valor é padrão de fábrica, caso 

contrário, haverá erro de comunicação e a impossibilidade de impressão.

A referência "Step" representa o comprimento de cada passada de tinta na 

impressão, o comprimento dos bicos do jato de tinta do cartucho é limitado, 

por isto há um ajuste que define um passo de referência que não deve ser 

nem muito grande ou muito pequeno,  não se deve modificar este valor é 
padrão de fábrica.

“Run Check” é o principal controle do movimento do plotter para trás e para 

frente para se obter uma perfeita linearidade nos gráficos impressos. Valores 

incluídos  podem  alterar  a  qualidade  e  a  precisão  das  impressões.  O 

significado  físico  desta  função  será  descrito  detalhadamente  nos  itens  a 

seguir: 

Com a falta de calibração ou com os valores incorretos, o plotter imprimirá o 

resultado indesejado abaixo: 

 

A 

B 

X 轴 

打印效果 

去程 

回程 

Efeito

Ida

Volta

XAB



Com a calibração e com os valores corretos, o plotter imprimirá o resultado 

desejado abaixo:  

A explanação se desenvolve  devido  as  diferentes  velocidades entre XAB, 

entre a movimentação do carro na horizontal varia entre 800 a 1500 mm/s e a 

velocidade de injeção de tinta dos cartuchos por volta de 12000 mm/s e ao 

mesmo tempo dois cartuchos imprimindo, quando não há sobreposição, o 

valor XAB (unidade de pontos ou gride de pontos), é o valor que define a 

sobreposição e o deslocamento.

A fim de resolver este problema, retornando ou avançando o jateamento de 

tinta  de  um  dos  cartuchos,  resolve-se  este  problema  de  deslocamento, 

alterando as distâncias e calibrando o valor de XAB. 

Assim os valores de XAB, calibra a velocidade do carro de impressão e os 

cartuchos de tinta a serem instalados. Estes devem ser calibrados a partir do 

centro de impressão. Quando a velocidade de impressão é baixa, é indicado 

utilizar  valores  menores de XAB,  já  valores  mais  altos  de XAB permitem 

maior velocidade de impressão.

 

A 

B X 轴 

XAB 校验值 XAB 

 

打印效果 

去程 

回程 

Efeito

Volta

Ida
X

XAB corrigido



Veja na prática como funciona:

 
运行效验设置过大 

去程 

回程 

去程 

回程 

运行效验设置过小 

去程 

回程 

运行效验设置恰当 

Ida IdaIda

Volta Volta Volta

Valor muito alto Valor muito baixo Valor correto

Primeiro cartucho HP45
Na posição 30

Segundo cartucho HP45
Na posição 179

Volta

Ida

Ida

Primeiro cartucho HP45
Na posição 30

Segundo cartucho HP45
Na posição 175

Volta

segundo cartucho está com o valor muito alto

segundo cartucho está com o valor muito baixo



“”Drawing paper  drawing largest  width”  pode ser  ajustado dependendo da 

largura do desenho, geralmente definido como largura útil de impressão do 

plotter. A largura útil de impressão do Novajet TEX1800D é de 180 cm, por 

exemplo, se o valor de desenho for menor que 180 cm de comprimento, a 

impressão será feita em apenas uma cópia sem panelização, se o desenho 

for maior que 180 cm de comprimento, o plotter automaticamente paneliza 

em  duas  páginas  de  impressão,  depois  de  terminado  o  usuário  poderá 

separar os desenhos impressos de acordo com a linha de produção.

“Double jet Plotter” função utilizada para plotters com 2 cartuchos,  unidade 
estabelecida por parâmetros de fábrica, não alterar estes parâmetros.

“Spray” função utilizada para definir o tipo de jato de tinta entre espaços de 

pixels, este parâmetros é fixo de fábrica, não alterar estes parâmetros.

Ida

Volta

Primeiro cartucho HP45
Na posição 30

Segundo cartucho HP45
Na posição 178

segundo cartucho está correto



5.0 – Janela principal de impressão

5.1 – Impressão Automática

Os parâmetros  do modelo  de impressão são escolhidos automaticamente 

pelo  programa  para  impressão,  quando  há  vários  arquivos  a  serem 

impressos,  o  primeiro  arquivo  será  pré-visualizado,  em seguida os  outros 

arquivos estarão em fila de espera para impressão.

O sistema de impressão automática, opta por não combinar vários arquivos 
em  aberto  no  centro  da  impressão  “Print  Manager”,  as  impressões  são 
efetuadas simplesmente com um clique do mouse selecionando o arquivo 
que  se  deseja  imprimir  e  em  seguida  clique  no  botão  de  comando  de 
impressão “Print”, assim serão impressos um arquivo por vez.

5.2 – Explicação sobre a janela principal

Quando um arquivo é selecionado para impressão, a janela de impressão irá 

mostrar o caminho do arquivo, as quantidades de cópias deste arquivo, o 

tamanho da impressão e outras informações adicionais.



Para aumentar  a quantidade de número de cópias,  clique no botão “add” 

selecionando número de cópias obter. O tamanho de impressão exibe um 

valor de X e um valor de Y, a largura é o valor de X e Y representa o valor do 

comprimento de impressão.

Os  layouts  são  exibidos  na  janela  principal  como  serão  impressos  estes 

gráficos, sob a janela principal é exibido o processo de impressão.



6.0 – Solução de Problemas Comuns.

6.1 – Erros de Impressão

Podem ocorrer três tipos mais comuns de problemas de impressão:

a) O cabo de comunicação pode estar danificado, quebrado ou mal 

conectado.

b) Conflito no fechamento do arquivo PLT em relação ao software onde foi 

gerado.

c) Direção do carro dos cartuchos em relação a movimentação do motor.

6.2 – Erros de Comunicação

Verifique se a conexão do cabo USB está correta, verifique o cabo USB tanto 

no encaixe do plotter quanto na conexão com o PC.

Verificar se o centro de saída “Print Manager” foi aberto ao mesmo tempo 

duas ou mais vezes. Se assim for, por favor feche todas as janelas e abra 

novamente.

Verifique se a configuração do parâmetro de tempo limite convencional da 

porta USB está muito baixo.



6.3 – Ambiguidade de impressão

Verifique a necessidade de limpeza dos cartuchos ou a necessidade de troca 

e descarte.

Se  os  problemas  de  cartuchos  foram  descartados,  verifique  a  placa  de 

comunicação dos cartuchos de reposição no suporte do plotter e também os 

contatos  que  ficam  atrás  dos  cartuchos.  Verifique  também  o  driver  de 

conexão.

6.4 – Erros nas linhas de impressão

Verique as cordenadas XAB conforme demonstrado neste manual no item 4.2 

em “Run Check”.

6.5 – Linha de Inclinação

Caso  houver  grande  desalinhamento  que  não  puder  ser  corrigido  com a 

ferramenta  acima  ou  outro  tipo  de  falha  falha  mecânica  ou  elétrica, 

encaminhe o equipamento para manutenção.

6.6  – Carro não se move

O equipamento não imprime. Verifique as configurações da porta USB nas 
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Exemplo de erro de Inclinação

          



funções avançadas pois podem ter sido alteradas com a instalação de outro 

hardware ou pelo equipamento ter ficado parado por um longo período de 

tempo.



Conclusão

Este produto foi projetado para a indústria de vestuário, 
couro,  mobiliário,  arquitetura  e  engenharia  entre  outras 
indústrias de impressão de desenhos utilizando software 
CAD. Sinceramente esperamos que você esteja satisfeito 
em  relação  ao  produto.  Fique  a  vontade  caso  queira 
fornecer opiniões valiosas sobre este produto para trazer 
mais benefícios economicos a você! A sua satisfação é o 
nosso maior desejo!


