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Indrodução:

Este guia tem o objetivo de orientar o leitor em relação a plotter de 
impressão digital, explanando as etapas dos processos de manuseio, as 
suas funções, am de ampliar a experiência do usuário com a máquina.

-Plotter de Impressão Digital

Em nosso portfólio, você encontrará diversos tipos de Routers, Plotters, 
Prensas Térmicas, cartuchos, Bulk Links, tintas e tudo que precisa para se 
destacar na área de produção visual. Os produtos são criados 
acompanhando as exigências do setor, e por isso são fabricados com alta 
tecnologia para oferecer o melhor a você. Os clientes Visutec encontram 
em nossos produtos algumas vantagens como: Garantia, nota scal, 
assistência técnica especializada e preço Justo.

A Visutec é uma marca voltada para as empresas atuantes no mercado de 
comunicação visual. Oferecemos produtos e equipamentos de qualidade 
para você impulsionar os seus negócios com o melhor custo benefício do 
mercado.

A máquina possui uma área de impressão (dependendo do modelo, 
1,30m, 3,20m ou de 1,80m, podendo ser feitas impressões com tintas 
Eco-Solventes ou Sublimáticas em vinis, adesivos, lonas, papéis, PVC 
dentre outros materiais. Com software Main Top (Software RIP) que 
acompanha a plotter, permitindo acessar todo o processo de impressão 
desde o RIP até a exclusão do arquivo. A máquina possui sistema de 
sucção de tinta com inkstation de metal. Possui um novo sistema de 
secagem com cooler. Sua cabeça de impressão é produzida pela Epson, a 
melhor encontrada no mercado.

-Seu motor possui um sistema de correção de erro, garantindo maior 
qualidade e precisão nos trabalhos realizados.

·S1800, 

-Elas operam em qualquer sistema operacional desde o Windows XP até o 
Windows 10, com 32 ou 64 bits.

-As placas possuem dupla proteção prevenindo problemas na cabeça de 
impressão garantindo durabilidade.

·S1300, S1300T (Com rebobinador Take-up.), S1300-UV (sistema Ultra-
violeta);

-S1800 – UV, S1802 (duas cabeças);
·S3200 (com 2 cabeças).

Atualmente, os modelos Visutec trabalhados no Brasil são:

-Mesa com aquecimento frontal e traseiro(heaters);

-Resolução e Velocidade de Impressão: 1440 dpi;
-Cores: CMYK;
-Tinta: Eco solvente ou Sublimática;
-Memória RAM: 512m;
-Voltagem: 220V;
-Comunicação RJ45(rede);

-Opções de resolução e velocidade de impressão;
-Tecnologia Micropiezo (nano poros);
-Limpeza de cabeça de Impressão Automática;
-Velocidade de impressão regulada pelo software por número de 
passadas;

Entre em contato pelo telefone 34|3257-0835 para  falar com o  nosso 
suporte técnico ou acesse o site central.multivisi.com.br 

Quem Somos:

Modelos:

Informações técnicas gerais:

Contato:
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-Bomba de sucção;

Isso evita erros na impressão, e aumenta a vida útil das placas.

-Cabo at “lagarta”;
-Fita encoder;

Note: Se caso vericar e notar que falta algum item da lista, ligue para o 
Suporte Técnico, tire foto de todo material que chegou para que o 
suporte possa tomar as medidas necessárias. 

-Dampers;

-Parafusos;

-Sensor m de curso;

-Cabeça de impressão;

Antes de realizar a montagem, verique se todos os itens estão 
presentes, como: 

Obs.: Após a montagem, faça a instalação dos programas Maintop, 
Maintop Print e o Atools, conforme orientado pelo Suporte Técnico. 

-Mangueiras para limpeza;

-Por cláusula contratual, o plotter necessita estar devidamente aterrada 
de acordo com a norma técnica ABNT 5410.

-Pés e suportes;

-Placas e cabos (estes, anexos no interior da máquina, já estão 
montados);

-Sensor encoder;

-O kit de reparo (peças sobressalentes para troca ou eventuais 
reparos);

-Cabos de força.

Peça os vídeos de montagem via e-mail, para que o suporte os envie. 
Deixe arquivado e acompanhe quantas vezes for necessário ou para 
futuras referências.

Abra a pasta do arquivo de instalação, entre na pasta Maintop 5.3, 
selecione o arquivo “setup” clique com o botão direito e execute como 
administrador, conforme imagem abaixo

Após o contato com o suporte, será enviado via e-mail, os softwares de 
instalação, e seus vídeos tutoriais. Segue abaixo uma visão geral destes 
programas.

Montagem da Plotter: Instalação de Software:
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Em seguida faça a instalação selecionando Maintop DTP;

Siga selecionando o local de instalação; geralmente o Windows já 
reconhece o Disco Local C

Em seguida uma mensagem solicitando uma reinicialização do sistema 
aparece, selecione “Restart Later” para executar esta ação mais tarde.

Após a instalação haverá uma mensagem de erro, isso se dá devido ao 
Atools ainda não estar instalado, basta ignorar a mensagem e clicar em 
“OK”.
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Na aba inicial da pasta onde está localizado o programa de instalação, 
o usuário encontrará um aplicativo executável como o descrito abaixo 
na imagem:

Basta recortar e colar na área de trabalho.

Uma página do bloco de notas irá aparecer, basta fechá-la. Logo após, 
uma janela do Windows Explorer aparece com os atalhos dos 
programas. Selecione somente os programas e recorte. Cole na Área de 
trabalho.

Siga os passos para instalar os arquivos de conguração do driver do 
plotter nos softwares.

Congurando Maintop:
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Após realizado esta conguração, realize também a conguração do 
Maintop Print conforme guras abaixo:
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Pronto, os softwares estão instalados. No próximo passo, o 
usuário irá congurar o Atools.

Após copiar o Atools para a área de trabalho, abra o programa e faça a 
conexão, quando ligar a máquina, verique se a máquina está 
conectada ao computador apropriadamente. A conexão deve ser feita 
via cabo de rede (RJ45);

Congurando Atools:



Visão geral Atools

Obs.: Para alcançar esta mesma janela de propriedades em versões 
anteriores do windows, também pode ser selecionado através do 
comando “ncpa.cpl”.
Em seguida, na caixa de diálogo aberta, selecione “Use the following IP 
adress” para conguração manual, e em “IP adress”, coloque 
196.12.0.188, a seguir aperte a tecla TAB, e a opção “subnet mask” irá 
apresentar o valor 255.255.255.0.

Em seguida refaça a opção no Atools para conectar, e agora é só 
alinhar o plotter.

1

2
3

4

5

6789
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Conexão do Plotter com o PC 

Neste momento, a tela irá piscar 3 vezes com o a tela do CMD do 
Windows; isso é normal, pois sua máquina está conectando. A próxima 
etapa consiste em alinhamento.

Após a instalação do Atools, geralmente a plotter conecta 
automaticamente ao PC. Porém existem alguns casos que a conexão 
pode falhar e será necessário conectar manualmente. Siga os passos 
abaixo.
Em congurações de Ethernet (na dúvida, basta fazer uma pesquisa 
rápida no menu INICIAR do Windows), entre na opção “alterar opções 
de adaptador”, em seguida selecione a rede local com o botão direito 
do mouse e selecione “propriedades” conforme gura abaixo:
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Alinhamento da plotter no Atools:

Para o processo de alinhamento são necessárias duas etapas, primeiro 
de Step, depois o alinhamento bidirecional.

Nesse tópico vamos apreender realizar o alinhamento do plotter, 
lembrando que esses alinhamentos servem para qualquer plotter que 
utiliza o software Atools.

Meça o comprimento do que foi impresso, o tamanho a ser 
encontrado é de 40,6cm. Caso tenha diferença na medida é 
necessário a correção no software Atools.

Abra o programa Atools, lembrando de executar o mesmo sempre 
com administrador, clique em Step Align, seu plotter irá imprimir 
dois retângulos um ao lado do outro.

Step Align

4-Botão de seleção par amodelos com duas cabeças de impressão. Onde 
você seleciona se deseja realizar a impressão com 1 ou 2 cabeças.

3-Botão que determina a velocidade de impressão, sendo : Speed 1-
velocidade mais lenta e Speed2- velocidade mais rápida.

7-Botão utilizado para realizar a sucção forçada da tinta PS: Deve ser utilizado 
somente em ultimo caso pois sua utilização prolongada pode danicar a 
cabeça de impressão.

1-Botão que determina a direção e, que será realizada a impressão da 
máquina, sendo: Bidi: impressão realizada em duas direções( indo e 
voltando)One-way: impressão realizada apenas em uma direção(indo)
2-Botão que determina a abertura do spray da cabeça de impressão.

6-Mais opçães

5- Botão de conguração da tabela de cpres que podem ser impressasjunto a 
arte sendo: Left,: esquerda e Rigth: direita. Two-Side: Ambos os lados/ 
Width(mm) Largura de cada coluna/ Span(mm): espaço entre cada coluna.

8-Procedimento dos canais da cabeça de impressão.
9- Test print utilizado para averiguar a passage, de tinta e a integridade da 
cabeça ou de sues canais.

10- Campo destinado à conguração da 
tensão que interfere na força do jato de 
tinta. o padrão 512 deve ser mantido.
11- Campo destinado a conguração da 
tensão estática da cabeça .

14- Alinhamento Bidirecional. Clique em 
Left Align para ajustar a ida da cabeça e o 
Rigth Align para ajustar  a volta da cabaça;
*Para as Plotters com 1 Cabeça utiliza os 
canais de 0 a 5. Para as plotters de duas 
cabeças ao pressionar o Left/Right Align 
vão aparecer L/R Sendo R os canais de 0 a 
5 e no L os canais de 6 a 11. Faça o 
procedimento conforme o HIDI ALIGN 
adicionado aos campos o valor que esta 
mais alinhado.

12-Campo destinado à conguração da 
sequência  de cores da cabeça de 
impressão, Sendo KYCM.
13- Campo utilizado para o alinhamento 
de Setp especico para cada número de 
passadas.

10
11
12

13

14

Senha
16753
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Hidi Align

Um exemplo, nossa medida deram 39,4cm, vamos converter para 
milímetros (394mm), iremos adicionar a distância real entre uma 
extremidade a outra, clique em Cálc. e logo em Save, após realize 
novamente um Step Align, a máquina vai imprimir novos retângulos um 
ao lado do outro. Realize a medição com a régua e verique se a 
medida das extremidades então dando o valor de 40,6cm.

Primeiramente vamos encontrar o valor em que as duas linhas estão 
formadas na mesma região o que vai mostrar o alinhamento. Observe 
que o ponto de referência é o 0 (zero). Ele deve estar sempre 100% 
alinhado. No exemplo abaixo, o zero está desalinhado.

Observe que no exemplo abaixo, o valor +7 está apresentando o 
alinhamento mais adequado:

Suponhamos que, o valor anterior no Hidi Align era 25, logo, como o 
valor mais alinhado é +7, faça a soma dos dois valores para chegar ao 
valor de alinhamento real.
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Atenção: Caso o plotter apresente o valor zero no primeiro teste, não é 
necessário realizar esse alinhamento.

Compare:

Ajuste do passo do papel:

Alinhamento Físico:

Opção “TUNE”
A opção “Tune” irá alinhar a passada do papel.

Como as imagens abaixo demonstram, essa é a estação do cap com a 
cabeça de impressão. Na imagem abaixo assinalados estão as peças 
da estação do cap.  

Na opção correspondente no software Atools, coloque este valor, clique 
em calcular e o coeciente irá se ajustar automaticamente. Após isso 
envie um novo teste para vericar, conforme imagem abaixo;

Quando envia um teste, este é a impressão apresentada. Conforme no 
exemplo acima, o coeciente alinhado é -8.
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Nesta estação o usuário ajusta a altura do Cap e a posição. O Cap é 
quem faz a limpeza da cabeça de impressão. Juntamente com o Wiper 
(a membrana de borracha na lateral) que age como um rodo pequeno, 
que faz a varredura da cabeça retirando o excesso de tinta da cabeça. 
Ajuste a altura do cap pelo display lateral (a próxima seção de 
alinhamento é no display, será exibido nos próximos tópicos, mas deve 
ser feito ao mesmo tempo).

A pressão do cap na cabeça de impressão deve ser a metade do 
tamanho geral do cap. 
Atenção!! Se a estação zer uma pressão muito grande na cabeça, ele 
não fará uma limpeza apropriada, logo, irá inuenciar na impressão, 
diminuindo a qualidade.

A estação alinha para frente e para trás, basta afrouxar os quatro 
parafusos usando uma chave “L”, faça o ajuste com a cabeça de 
impressão, note que deve estar bem alinhado com a cabeça (ajuste feito 
visualmente mesmo) senão não irá fazer a limpeza e, em seguida ajuste 
a pressão do cap na cabeça de impressão. Siga os passos abaixo:

Após esse teste faça o “clean Nozzle” para vericar se está fazendo a 
sucção de tinta. Se ocorreu a sucção da forma correta, basta parafusar 
novamente para xar a estação.

Neste tópico temos dois tipos de alinhamento, o físico e o virtual. No 
físico, basta fazer o alinhamento como na imagem abaixo. Note que, 
para alinhar, você precisa ajustar a mesa de xação da cabeça, ou seja, 
é um ajuste mais no, onde terá que vericar junto com o software 
Atools se está alinhado. 

O exemplo abaixo mostra um plotter com duas cabeças de impressão. 
Nesta opção, a máquina deve fazer o ajuste nas duas cabeças, elas 
devem estar alinhadas. Observe os parafusos; os 4 parafusos xos na 
mesa devem ser afrouxados antes do ajuste, ou irá quebrar a mesa de 
xação da cabeça. 

Alinhando a cabeça de impressão:
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Observação: no Atools o usuário terá que vericar o item “vertical test”. 
Abra o Atools com administrador, na opção “MORE” abrirá a página 
“MAINTENANCE”, click em “vertical test”. O ajuste deste item é somente 
físico como nos exemplos acima.

Clique na opção ao lado direito do Atools denominada “Entry Advanced 
Settings”, ao clicar irá aparecer uma janela de diálogo solicitando 
senha (Password): a Senha é 16753. Insira a senha e logo irá aparecer a 
opção abaixo;

Cores (COLOR) ajusta a forma que está congurado a cabeça de 
impressão. Utiliza-se da esquerda para a direita, as cores KCMYcm. 
Essa ordem será congurada pelo usuário, mas a ordem que ele colocar 
aqui, terá que ser colocado na cabeça de impressão. Se em algum 
momento for necessário trocar a cabeça de impressão, deve-se notar 
que as congurações necessitam de ser alteradas também.

Todas as máquinas da linha “S” possuem o mesmo painel, porém as 
funções de tamanho máximo de impressão alteram de modelo para 
modelo.

-Visão geral:

Em “voltage type” irá congurar a tensão estática, por padrão testamos 
sempre K, S e U, caso não funcionar, teste outras, mas dependerá de 
cada região e instalação elétrica. Geralmente conguramos o ajuste 
padrão para máquinas UV, e será formatada automaticamente.

Congurações do Painel de Controle

“Voltage adjust” se refere a tensão utilizada na cabeça, recomendamos 
sempre 512, acima disto pode danicar a cabeça de impressão.

Congurações avançadas (Advanced Settings):
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-Quando ligar a máquina, verique se a máquina está conectada ao 
computador apropriadamente. A conexão deve ser feita via cabo de 
rede (RJ45); ela irá executar a vericação de rotina, onde passará pela 
ta encoder para vericar se está tudo ok.

1 - Quando ligar a máquina certique-se que está online.

Congura a direção: Ajusta para imprimir somente em uma direção, ou 
“ida e volta.

3 - Velocidade de Impressão

2 – Direção da Impressão

4 - Pump setup

Congura velocidade de impressão: padrão ou rápido.

Esta opção inuencia no tipo de traço executado. Este, congura a 
qualidade da imagem impressa.

6 - Limpeza Automática

5 - Conguração de impressão

Esta opção é obrigatória, escolher qual cará melhor com a rotina do 
usuário.
Nota: Após a instalação a Plotter não deve ser desligada e deve 
permanecer com a função AutoClean ativada para evitar entupimentos. 
Em caso de dúvida entre em contato com suporte técnico.

7 - Conguração do contraste do display

8 – Sensor de papel

Instruções do menu:
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9 – Endereço da máquina

10 – Posição da estação

Para vericar alinhamento da estação enquanto imprime

Apenas para o engenheiro

11 - Origem da estação

Manter o alinhamento da estação am de manter sempre húmido para 
evitar entupimentos

12 – Posição do Wiper

Está disponível somente para ajuste lateral do Wiper

13 – Menu de selagem do CAP com a cabeça de impressão

16 - Limpeza manual 

Limpa a estação de tinta da cabeça para desentupir canais.

15 - Nozzle 

Realiza o teste de limpeza da cabeça

Mova o carro para esquerda ou direita para tocar o cap am de selar a 
sucção de tinta. Mova para cima ou para baixo para ajustar a altura do 
cap. 

Ajuste da altura do Wiper para realizar a limpeza do excesso de tinta.

14 -Altura do Wiper
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Informação de placa e programa

17 - Sucção de tinta para limpeza da cabeça 

Extrai a tinta para uso na cabeça (abastecimento da cabeça)

19 - Manutenção do equipamento

Entrada de absorção de tinta para selagem da cabeça

20 - Informação do plotter

18 - Extração automática da tinta

21 - Restauração de fábrica

Não alterar

22 - Conguração da posição de início de impressão

Posição de início da impressão na mesa.

Setup Menu
Neste item, o usuário muda as congurações gerais da máquina. Nesta 
opção congura o comportamento da máquina como: conguração da 
ventilação, contraste de LCD, Autolimpeza, informação do endereço de 
IP.
 Atenção! A função Warn Paper é congurada com sensor de papel, 
como as máquinas da linha “S” não tem esse sensor, deixe congurado 
sempre em “OFF”.

A opção Print Setup o usuário congura a cabeça de impressão.

Todas as congurações de limpeza e teste de Nozzle é feita através deste 
menu. Este mesmo menu, o usuário pode encontrar no software Atools. 

Maintenance 

Station Setup – é a conguração referente à altura da estação de 
limpeza e do Wiper. 

Setup Menu:
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Dev. MGR.

Restore Default

Especicações de série da máquina.

Error 6: Carro acertou em algum impedimento, verique;

or area;

O objetivo desta lista de erros é fazer com que o usuário que atento aos 
componentes da máquina, dicilmente os erros causados são da 
própria máquina, eventualmente os erros apresentados mais comuns 
sempre são de má execução, instalação indevida ou inapropriada. 
Verique se todos os procedimentos estão corretos antes de ligar seu 
plotter.

Error 3: Área de impressão ou tempo de impressão em valor zero, 
precisa de alterar a conguração;

Nesta opção, o usuário restaura todas as congurações.

Error 2: A área de impressão está muito pequena, precisa de alterar a 
conguração

Error 7: Verique se o Atools é o adequado para a máquina;

Error 1: Driver errado, use o Atools correto para a máquina.

Error 5: Problema na inicialização do driver, necessita trocar Atools por 
um mais atual;

Error 8: Motor com pouca potência, mude a rotação do mesmo; 
(motores Servo)

Error 4: Problema no retorno do carro de impressão, necessita troca do 
sensor m de curso ou do cabo do sensor;

Error 9: Motor com muita potência, mude a rotação do mesmo; 
(motores Servo)

Error 10: Placa print head não compatível com placa controladora, 
verique qual das duas não é a adequada e trocar;

-Cabo at da cabeça de impressão                 -Dampers

Error 12: Problema na direção do motor servo, Ajuste a direção do 
motor;

Error 11: Máquina não ajustada como padrão;

Para todos os erros apresentados, por favor, contate o Suporte Técnico 
Multivisi, para orientações mais precisas.

Error 13, 14, 15: Plotter parou durante impressão, Cheque ta e sensor 
encoder, Cabo do motor ou cabo at da “lagarta”.

Error 16: cheque o cabo e o conector da placa print head.

Possíveis erros e soluções:

Lista de Componentes da Plotter:
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-Sensor encoder                                        -CAP

-Sensor de limite ou “m-de-curso”            -Cabeça de impressão

-Entrada dos dampers                               -Motor DC eixo X

-Fita encoder               -Fonte alimentação (24V ou 40V)

-Motor de ajuste da estação e do Wiper          -Placa de controle e switch dos

-Cabo serial do display                                  -Display               

heaters
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-Print head                                         -Placa controladora para motor 

-Motor servo eixo X                                   -Motor servo eixo Y

-Motor de Sucção                                      -Drive motor servo eixo Y

Servo

Motor DC
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