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Denições do painel de controle:

CONFIGURAÇÕES DE IP PARA PC:

向下/Down-------Material vá em frente

向右/Right--------

确定/Enter--------

向上/Up---------- Material vai para trás

向左/Left----------Carruagem vai para a esquerda

退出/Exit----------

Entre em minhas redes Locais clique com o botão direito -> 
Propriedade encontrar a visão como abaixo.

Abra Ferramenta de Alinhamento clicando duas vezes.

Encontre (TCP / IP) ou (TCP / IPv4) Clique e encontre a visão abaixo.

Carruagem vai certo
Voltar ao Menu
Enter

Conguração líquida para PC: Denir IP da ferramenta de alinhamento:

196.12.0.188
255.255.255.0

Use o IP como da 
imagem ao lado
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Ferramenta de alinhamento aberta, clique em "mais botões" depois de 
obter on-line, uma interface será exibida, clique no botão de "teste 
vertical" para imprimir os padrões de teste.

Nota: Após ligar, verique primeiro o status da cabeça de impressão, 
pressione Enter butter into-> Manutenção do equipamento -> teste. Se 
o status não estiver bom, clique em Limpar, continue o ajuste depois de 
obter um melhor status da cabeça de impressão.

Clique no botão “set IP address”, insira 16753 na caixa de código. 
Altere o IP da impressora como: 196.12.0.25 e o IP local como: 
196.12.0.188. O endereço IP local é o endereço padrão da placa. Se o 
endereço IP denido pelo usuário já tiver sido denido no painel de 
controle, altere o endereço IP local como endereço IP denido pelo 
usuário. Em seguida, clique no botão de "aplicativo", conecte o cabo de 
rede e conecte o computador e a placa, clique no botão "on-line", então 
você pode denir os parâmetros e operar através do software de 
alinhamento.
Primeiro ajuste o ajuste vertical da cabeça de impressão (ajuste físico da 
instalação da cabeça de impressão, clique em “mais” na caixa 
“manutenção”).

Ajuste vertical, ajuste o nível físico da cabeça de impressão com a 

Ajuste vertical:
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Ajuste bidirecional:

Ajuste do passo do papel:

Clique botão de ajuste bidirecional, padrão de impressão de ajuste:

Observe o padrão impresso, escolha aquele em que a linha na e a 
linha pesada se sobrepõem completamente, adicione o número 
correspondente ao número da área de ajuste bidirecional e insira o 
resultado manualmente, depois clique no botão de "salvar dados". Por 
exemplo, as linhas de -3 se sobrepõem completamente, o resultado é 
19 + (- 3) = 16, entrada 16 na área de ajuste bidirecional, em seguida, 
salve os dados.

Clique no botão de Tune, imprima o padrão de ajuste:

Escolha aquele em que a linha curta se sobrepõe completamente à linha 
longa horizontal, insira o número correspondente (-8) para ajustar a 
área de dados e, em seguida, clique no botão "Calc.", Então o 
coeciente de ajuste obterá automaticamente o valor correspondente. 
nalmente, clique no botão "salvar".

Esquerda> somente esquerda

Esta é uma boa conguração de impressão.

Número da cabeça do bico

Dirc Bidi> esquerda e direita

Direita> apenas impressão correta

Barra de cor da tira
Concluir e salvar conguração.

Conguração de impressão:
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2-Ajuste de voltagem: É para ajustar a voltagem da cabeça de 
impressão, quando a tinta não sair clara ou havendo derramamento de 
tinta, você pode adicionar o valor de voltagem; quando a cabeça de 
impressão perder facilmente a linha ou a cor é muito profunda, você 
pode diminuir o valor. Faixa de ajuste do parâmetro é 460-580, o valor 
padrão é 512 .

Clique no botão “enter into advanced setting”, aparecerá uma estrutura 
de senha, entrada de pls “16753”, clique em “ok” e entre no menu de 
conguração avançada:

1-Tipo de tensão:Escolha Std, é correspondente à forma de onda da 
máquina UV automaticamente.

3-Cor: KCMYCM signica 4 cores. Da esquerda para a direita, a cabeça 
de impressão tem 6 ordens de cor (KCMYCM), esta ordem de cor pode 
ajustar por si mesmo, mas depois de ajustado, ajuste o amortecedor. 
Isto é apenas para alguns canais não pode entregar a tinta bem, e 
também não alterar a cabeça de impressão, você pode ajustar algumas 
cores que não usam frequentemente ou não afetará todo o efeito de 
impressão para os canais ruins, então você pode prolongar a vida útil 
da cabeça.

Flush ajuste preciso na impressão.

Teclado pequeno PC pode controlar a conguração de pilha de tinta do 
carro com precisão.

Parabéns! Toda a conguração está terminada, agora você pode 
imprimir.

Depois de ajustar todos os parâmetros, clique em "save setting le” 
(salvar arquivo de conguração), salve todos os parâmetros ajustados 
como ie no computador. Mais tarde, se você precisar alterar a placa do 
carro, depois de alterado, clique em "more"(mais) e "import the le” 
(importar o arquivo), você pode importar todo o parâmetro ajustado 
antes em sua placa, então ele pode economizar mais tempo, não há 
necessidade de ajustar isso de novo.

Clique na área de manutenção ”more”, aparecerá o menu de 
manutenção que mostrará o botão “import” e “export”.

Conguração avançada: Ajustando o parâmetro importar e exportar:

Teclado pequeno PC:

Conguração nivelada ao imprimir:
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MENU DO PAINEL:

Estrutura do menu do painel:

Instruções do menu:

.

-Quando ligar a máquina, verique se a máquina está online:

-Quando ligar a máquina, verique se a máquina está ofine:

Quando a máquina estiver em modo espera ( Standby ), aperte "ENTER" 
para entrar no menu do painel

Setting menu -> printing setting ->direction

Direction setting: quando for imprimir, escolha
direção única(Unidir) ou bidireciona (Bidir).

Setting menu -> printing setting -> speed

Speed setting: quando for imprimir, escolha a velocidade padrão(Std) 
ou a velocidade alta (High).

Setting menu -> printing setting -> nozzle

Nozzle setting: quando for imprimir, escolha o estilo do bico.

Setting menu ->printing setting ->Soften

Soften setting é a principal conguração para fazer o rastreamento de 
passagem durante a impressão, torna a imagem melhor.
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A conguração original está “desligada”, se estiver ligada, a máquina 
terá o padrão, não há papel, a máquina fará uma pausa para imprimir.

Configura a intensidade da palavra no visor de cristal líquido.

O endereço da máquina está disponível apenas para engenheiro

setting menu ->no paper alarm

Controle de intensidade do ventilador de sucção.

Setting menu -> fan setup

Setting menu -> contrast

Setting menu -> Automatic cleaning

Quando você está imprimindo, dena o tempo de limpeza 0.5H, 1H, 
3H, 8H.

setting menu -> machine address

Menu setting -> ink stack setup -> Blowing mouth position

setting menu -> ink stack setting -> ink stack origin

Está disponível apenas para lâminas elétricas.

Menu setting -> ink stack setup ->height of blade

Pressione o botão esquerdo e direito para denir a distância de 
raspagem.

Para denir a posição ao imprimir com o modo nivelado.

Menu setting -> ink stack setup -> ush position

Pressione o botão esquerdo e direito para mover o carro, a m de 
chegar ao ponto origem ( CAP aclopara na cabeça de impresão para 
absorção de tinta com precisão para manter molhado).

Menu setting -> ink stack setup -> blade position
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Menu setting -> Equipment maintenance -> Nozzle testing

Menu setting -> ink stack setup -> ush position

Menu setting -> ink stack setup -> height of seal head

Pressione o botão esquerdo e direito para mover o carro, a m de 
encontrar  a boca de absorção de tinta com precisão, pressione o botão 
para cima e para baixo para ajustar a altura da boca de absorção de 
tinta.

Pressione o botão esquerdo e direito para mover o carro, e vericar se a 
altura da lâmina está ok, pressione o botão cima e baixo para ajustar a 
altura da lâmina.

Pressione o botão esquerdo e direito para mover o carro, a m ajustar o 
carro com o CAP para absorção de tinta com precisão, pressione o 
botão para cima e baixo para ajustar a altura do CAP para absorção de 
tinta.

O teste dos bicos é para vericar se o orifício do bico está bloqueado

Menu setting -> Equipment maintenance -> clean automatically

Quando o bico não estiver com jato de tinta bom, ele irá limpar 
automaticamente.

Quando a superfície da cabeça tem barreira ou resíduos de tinta, use 
o Blowing mouth para manter a cabeça limpa.

O CAP subirá, selará a cabeça e a manterá boa.

Menu setting -> Equipment maintenance -> ush ink

Menu setting -> Equipment maintenance -> cleaning by manual

Menu setting -> Equipment maintenance -> Blowing mouth

Ink flushing é para lavar a cabeça.

Menu setting -> Equipment maintenance -> Seal the head

Quando o bico não estiver com jato de tinta bom, precisa ser 
limpo com as mãos.

Menu setting -> Equipment maintenance -> extracting the ink 
automatically
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Extraia a tinta usada na cabeça.

Printer Information (Informação da Impressora)

Informações sobre diretoria e programa.

Factory Settings to restore (Congurações de fábrica para restaurar)

Restaurar conguração de fábrica? NÃO / SIM

Conguração da posição inicial.

Técnicos usam o projeto, por favor, não mude.

Pressione o botão para esquerda ou direita do carro; denir a posição 
inicial.

Impressão

000000 - Comprimento pronto para impressão
000.0 - O comprimento da imagem na impressão

Manutenção

Para fazer a escolha, clique no botão para cima e para baixo.

Cancelar impressão

Mostram informações se precisam de manutenção quando a impressão 
é suspensa.

Mostram  informações quando a suspensão.

Conguração no processo de impressão

Suspenção da Impressão

Clique à esquerda e à direita para denir a conguração bidirecional.
Clique para cima e para baixo para fazer a conguração do passo.

Instruções de impressão:
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AS ESPECIFICAÇÕES DA INTERFACE DO CARTÃO:

Placa principal（DRIVER's):

Interface servo do motor de passo de papel (eixo Y) J16 ST_DR:

Interface servo motor do carro (eixo X) J17  DC_DR

Interface de rede 
do computador

Conexão da 
placa do carro

Led UV e 
sensor de
 limite

Sensor do limpador

Motor de limpeza

Potência de
 entrada

Conexão
 de placa 
de carro

1

2

3

4

5

6

Número do 
PIN 

1 2 3 4 5 6 

servidor PUL+ PULÚ = DIR+ DIRÚ = Sem conexão Sem conexão 

 

Número do 
PIN 

1 2 3 4 5 6 

servidor Sem conexão Sem conexão PUL+ PULÚ = DIR+ DIRÚ = 

 

1

2

3

4

5

6

Painel LCD
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Interface de energia J1: Wiper sensor J14:

Placa do carro (Impressora）

LED UV e sensor de limite J21:

1

2

3

4

5

6

1    2    3

1

2

3

4

5

6

7

Numero do PIN  1 2 3 4 5 6 

interface de

energia 

42V +42V 42VGND 24V GND +42V +24V 

   

Numero do 
PIN 

1 2 3 4 5 6 7 

Definição de 
PIN 

+24V GN

D 

interface reservada 

(UVÚ 9 
Lampada 

UV 

GND Sensor frontal Por trás do 
sensor 

 

Numero do PIN 1 2 3 

Sensor 3.3VSensores no anodo Pés de sinal GND 

 

Sensor de origem do carro de reposição

Sensor de 
origem 

do carro

Decodicador 
raster

Interface de
 cabo de rede

Interface de linha superior da 
cabeça esquerda

Interface de linha de 
fundo da cabeça esquerda

Conexão 
Mainboard

Interface de linha superior 
da cabeça direita

Interface de linha 
de fundo da 

cabeça direita
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Interface do sensor de origem do carro J2:

Interface do decodicador raster J3:

1
2
3
4

Numero do 
PIN 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Sensor Sem 
conexão 

GN

D 

Sem 
conexão 

Sem 
conexão 

sinal do 
sensor 

Sem 
conexão 

Sem 
conexão 

3.3V 

Ânodo dos 
sensores 

 

Numero do Pin 1 2 3 4 

Definição do Pin GND +5V CHA CHB 

 

1

2

3

4

5

6

7

8
-Código de erro 16:Proteção do gatilho/ 1. Verique a cabeça do cabo 
de conexão 2. Verique luz de placa

-Código de erro 14:obter erro de posição de informação/ 1. Verique o 
decodicador/ 2. Verique a soltura da linha do motor

-Código de erro 11: Sem formas onduladas/ padrão/padronização

-Código de erro 12:Erro na direção do motor / Altere a direção do 
motor

-Código de erro 13:Parada anormal de impressão/ 1. Verique raster 
solto ou sujo.  2.Verique soltura da linha do motor  3.Verique se 
houve soltura da engrenagem do motor ou parada do motor

POSSÍVEIS ERROS E SOLUÇÕES:

EM CASO DE DÚVIDAS:
Entre em contato pelo telefone 34|3257-0800 

e digite a opção 4 para falar com o  nosso suporte 
técnico ou acesse o site www.multivisi.com.br 

Acesse também o nosso canal no Youtube e lá você irá 
encontrar dezenas de vídeos explicativos e expositivos  

referentes a Plotter de impressão digital.

canal multivisi
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