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Erro de chamada de serviço

- Quando o erro de chamada de serviço mostrado abaixo é exibido, desligue e ligue o 

interruptor para inicializar a impressora novamente. O erro pode ser removido. 

 

 Observação

- Aguarde mais de 1 minuto depois de desligar a impressora antes de ligá-la 

novamente. 

 (Erro de sistema)

nnnn :código de erro

Signi�cado Ocorreu um erro que não pode ser solucionado. 

Resolução Entre em contato com seu representante ou o representante de assistên-

cia técnica mais próximo. 

Forneça informações sobre o código de erro exibido. 

Quando uma mensagem de erro é exibida

Quando o LED de erro acender, con�rme primeiro a mensagem exibida no LCD. 

As mensagens de erro são classi�cadas em dois tipos, como mostrado abaixo. 

Erro de chamada de serviço: 

 Esse erro indica problemas com o hardware e software que um operador (cliente) não 

pode solucionar. Entre em contato com um representante de assistência técnica.

Erro de chamada do operador: 

 Esse erro indica um problema que um operador (cliente) não pode solucionar.  

Solucione isso seguindo as instruções da mensagem. 

As mensagens de erro são explicadas abaixo.

Realize as ações apropriadas, seguindo a mensagem de erro exibida no LCD.

ERRO NO SISTEMA nnnn

DESLIGADO/LIGADO
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Erro de chamada do operador

YY: Y, M, C, K, Lm, Lc

YY: Y, M, C, K, Lm, Lc

Z: Código de erro (0 a 9)

YY: Y, M, C, K, Lm, Lc

SUBSTITUIR

CAR TUCHO DE TINTA YY

VERIFICAR Z

CAR TUCHO DE TINTA YY

CARREGAR

CAR TUCHO DE TINTA YY

As mensagens de erro mostradas abaixo podem ser solucionadas pelo cliente.

(Cartucho de tinta)

Signi�cado O cartucho de tinta está vazio. 

Resolução Siga as instruções da mensagem.  

(  P.2-28 [Substituição de cartucho de tinta])

Signi�cado Ocorre um problema com o cartucho de tinta. 

Resolução Siga as instruções da mensagem.  

(  P.2-28 [Substituição de cartucho de tinta])

Signi�cado Nenhum cartucho de tinta está instalado. 

Resolução Siga as instruções da mensagem. Quando essa mensagem aparecer com 

um cartucho de tinta instalado, descon�e que houve uma instalação ina-

dequada. Veri�que se o cartucho de tinta está instalado adequadamente.  

(  P.2-28 [Substituição de cartucho de tinta])
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(Recipiente de tinta desperdiçada)

Signi�cado Nenhum recipiente de tinta desperdiçada está instalado. 

Resolução Siga as instruções da mensagem.  

(  P.2-30 [Substituição de recipiente de tinta desperdiçada])

Signi�cado O recipiente de tinta desperdiçada está cheio. 

Resolução Siga as instruções da mensagem.  

(  P.2-30 [Substituição de recipiente de tinta desperdiçada])

(Obstrução de mídia)

Signi�cado A obstrução de mídia (1) ocorre quando existe um obstáculo no caminho 

do carro e a impressora não consegue conduzi-lo normalmente. 

Resolução Siga as instruções da mensagem. Se a mensagem de obstrução de mídia 

(1) continuar a aparecer quando não houver realmente uma obstrução e 

nenhum obstáculo no caminho do carro, entre em contato com um repre-

sentante de assistência técnica.  

(  P.6-6[Como desobstruir a mídia])

Signi�cado A obstrução da mídia (2) ocorre quando a mídia não é detectada corre-

tamente. Isso pode ser causado por uma mídia em rolo ou seleção de 

mídia de corte erradas ou ao usar mídia de corte de um comprimento não 

especi�cado. 

Resolução Siga as instruções da mensagem. Veri�que também o conteúdo da con�-

guração.  

(  P.6-6[Como desobstruir a mídia])

SEM RECIPIENTE

INSTALAR RECIPIENTE

RECIPIENTE CHEIO

TROCAR RECIPIENTE

AVISO!  (1)

DESOBSTRUIR MÍDIA

q Quando uma mensagem de erro é exibida

AVISO!  (2)

DESOBSTRUIR MÍDIA
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(Mídia)

Signi�cado A mídia acabou. 

Resolução Coloque uma nova mídia. (  P.2-7 [Substituição de mídia])

Signi�cado Uma mídia de tamanho inválido (menor que 297 mm, maior que 1625,6 

mm de largura) foi colocada. 

Resolução Coloque uma mídia com o tamanho correto. (  P.2-7 [Substituição 

de mídia])

Signi�cado A mídia não está inclinada. 

Resolução Coloque a mídia adequadamente. Dependendo da importância da incli-

nação, a tinta pode cair na prensa. Nesse caso, limpe a tinta da prensa.  

(  P.2-7 [Substituição de mídia], P.4-15 [Limpeza da prensa]))

Signi�cado A alavanca para cima/para baixo do rolo de pressão é levantada. 

Resolução Coloque a mídia novamente seguindo as instruções da mensagem. 

NÃO HÁ MÍDIA CARREG

CARREGAR MÍDIA

ERRO TAMANHO MÍDIA

CARREGAR MÍDIA

CARREGAR MÍDIA

BAIXE A ALAVANCA

MÍDIA DESALINHADA

RECARREGAR MÍDIA
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q Quando uma mensagem de erro é exibida

(Cabeçote de impressão)

Signi�cado A temperatura do cabeçote de impressão está fora da faixa de temperatu-

ra operacional. 

Resolução Use a impressora em um ambiente dentro da temperatura operacional. 

Use a impressora somente quando a temperatura atingir a temperatura 

operacional. 

Signi�cado Um erro foi detectado na temperatura do cabeçote. 

Resolução Entre em contato com seu representante ou o representante de assistên-

cia técnica mais próximo. 

Signi�cado Um erro de falta de cabeçote foi detectado. 

Resolução Entre em contato com seu representante ou o representante de assistên-

cia técnica mais próximo. 

ERRO TEMP.  CABEÇOTE

AGUARDE

XX ERRO INFO CAB

VERIFICAR CABEÇOTE

XX ERRO DE TECÇÃO CAB

VERIFICAR CABEÇOTE
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FECHAR TAMPA

 

ERRO TEMP AMBIENTE

ALTERAR TEMP AMB

(Outro)

Signi�cado A tampa está aberta. 

Resolução Siga as instruções da mensagem. 

Signi�cado A temperatura ambiente está fora da faixa de temperatura operacional da 

impressora. 

Resolução Use a impressora dentro da temperatura operacional da impressora (15°C 

a 30°C). 
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Quando uma mensagem de aviso é exibida

Depois de concluir uma impressão on-line, se qualquer informação de aviso exis-

tir, uma das seguintes mensagens de aviso é exibida e o LED DE ERRO  pisca.

Realize as ações apropriadas com base na mensagem de erro.

Signi�cado Esta mensagem é exibida quando a manutenção regular (limpeza de 

cápsulas) não é realizada. 

Resolução Realize a manutenção regular. (  P.4-2 [Manutenção periódica])

Signi�cado Esta mensagem é exibida quando a vida útil da palheta do limpador está 

próxima de expirar. 

Resolução Execute [SUBST PALHETA LIMP] no MENU MAN CABE para substituir a pa-

lheta do limpador. (  P.4-21 [Substituição da palheta do limpador])

Signi�cado Esta mensagem é exibida quando a vida útil da esponja do limpador está 

próxima de expirar. 

Resolução Execute [SUBST ESPONJA LIMP] no MENU MAN CABE para substituir a 

esponja do limpador. (  P.4-25 [[Substituição da esponja do limpa-

dor])

Signi�cado Esta mensagem é exibida quando o líquido de limpeza do limpador preci-

sa ser substituído em breve. 

Resolução Execute [SUBST LÍQUIDO LIMP] no MENU MAN CABE para substituir o 

líquido de limpeza do limpador. (  P.4-23 [Substituição do líquido 

de limpeza do limpador])

SUBSTITUIR

ESPONJA DO LIMPADOR

FAZER MANUTENÇÃO

DIÁRIA AGORA

SUBSTITUIR

PALHE TA DO LIMPADOR

SUBSTITUIR

LÍQUIDO DE LIMPEZA DO LIMPADOR
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Depois de concluir uma impressão on-line, se existir qualquer informação de aviso 

sobre os cartuchos de tinta, a seguinte mensagem de aviso é exibida e o LED DE 

ERRO  pisca.

Realize as ações apropriadas com base na mensagem de erro.

 O LED de tinta  pisca.

Signi�cado Esta mensagem indica que a tinta restante está em nível baixo ou que a 

data de vencimento da tinta se aproxima.

Resolução Prepare um novo cartucho de tinta. (  P.2-28 [Substituição de cartu-

cho de tinta])


