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TERMOS DE GARANTIA

A GARANTIA LIMITADA DA MIMAKI SERÁ ÚNICA E EXCLUSIVA, E SUBSTITUI TODAS AS OUTRAS 
GARANTIAS, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, SEM LIMITAR-SE, QUALQUER GARANTIA DE 
COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO. A MIMAKI NÃO ASSUME NEM AUTORIZA REVENDEDORES A 
ASSUMIR QUALQUER OUTRA OBRIGAÇÃO OU RESPONSABILIDADE, OU CONCEDER QUALQUER OUTRA 
GARANTIA, OU AINDA OFERECER QUALQUER OUTRA GARANTIA SOBRE QUALQUER PRODUTO SEM O 
CONSENTIMENTO PRÉVIO E POR ESCRITO DA MIMAKI.
EM NENHUMA SITUAÇÃO A MIMAKI DEVERÁ SER RESPONSABILIZADA POR DANOS ESPECÍFICOS, 
ACIDENTAIS OU CONSEQUENTES, OU AINDA POR PERDAS MATERIAIS DO DISTRIBUIDOR OU CLIENTES 
DE QUALQUER PRODUTO.

Considerações

•	 Este Manual de Operação foi especialmente preparado para seu fácil entendimento.
No entanto, em caso de dúvidas, entre em contato com um de nossos distribuidores mais próximos ou em 
nossa matriz.

•	 As	descrições	aqui	contidas	estão	sujeitas	a	alterações	sem	notificação	prévia.

Declaração da FCC (EUA)

Este equipamento foi devidamente testado e está em conformidade com os parâmetros compatíveis com 
dispositivos	digitais	da	Classe	A,	dentro	da	Regulamentação	FCC,	Parte	15.	Esses	parâmetros	foram	definidos	
para oferecer uma proteção efetiva contra interferências de risco sempre que o equipamento estiver em operação 
em área comercial. Este equipamento gera, utiliza, e pode emitir ondas de radiofrequência e, caso não instalado 
e utilizado conforme previsto no manual de operação, poderá causar interferências prejudiciais à comunicação 
de outros equipamentos operados via rádio.
A utilização deste equipamento em áreas residenciais poderá causar interferências, sendo que neste caso, os 
custos de supressão dessas interferências serão de responsabilidade do usuário.
Nos	casos	onde	o	cabo	recomendado	pela	MIMAKI	não	é	usado	para	a	conexão	deste	dispositivo,	os	limites	
previstos pelos parâmetros FCC podem ser excedidos.
Para	evitar	esta	situação,	o	uso	de	cabos	recomendados	pela	MIMAKI	é	essencial.

Interferência em televisores e aparelhos de rádio

O produto aqui descrito gera alta frequência enquanto opera.
O	equipamento	pode	interferir	em	aparelhos	de	rádio	e	televisores	se	configurado	ou	inicializado	em	condições	
inadequadas.
O	produto	não	oferece	garantia	contra	danos	a	aparelhos	de	rádio	ou	televisores	de	uso	específico.
A	interferência	do	produto	em	aparelhos	de	rádio	ou	televisor	pode	ser	verificada	ao	ligar/desligar	o	interruptor	
de alimentação do aparelho.
Caso	o	produto	seja	a	causa	da	interferência,	procure	resolver	o	problema	através	de	uma	das	seguintes	medidas	
corretivas	ou	através	da	combinação	de	algumas	delas.
•	 Troque	a	posição	da	antena	do	aparelho	de	rádio	ou	televisão	até	que	a	interferência	não	ocorra.
•	 Afaste o aparelho de televisão ou rádio deste produto.
•	 Conecte o cabo de alimentação deste produto a uma tomada afastada dos circuitos conectados ao aparelho 

de televisão ou rádio.

CUIDADO
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Procedimentos de SegurançaProcedimentos de Segurança

Simbologia

Os símbolos abaixo foram utilizados neste Manual para operar o equipamento com segurança e para evitar a 
ocorrência de danos.
O sinal indicado pode diferir conforme o grau de precaução.
Os	símbolos	e	seus	significados	serão	conforme	segue.	Favor	seguir	todas	as	instruções	do	manual.

Símbolos

Descrição

Aviso

A não observância das instruções que acompanham este símbolo pode resultar em acidentes graves 
ou fatais. Leia e siga atentamente as instruções.

Atenção

A não observância das instruções que acompanham este símbolo pode resultar em acidentes ou danos 
à propriedade.

Importante!
Este símbolo indica notas importantes sobre o uso do equipamento. Familiarize-se com essas notas 
para opera-lo corretamente.

Este símbolo indica informações úteis. Leia suas informações para operar a máquina corretamente.

Indica a página de referência para conteúdos relacionados.

O símbolo  indica que as instruções deverão ser observadas com o mesmo rigor das instruções 
sob o símbolo ATENÇÃO (incluindo aquelas fornecidas pelos símbolos PERIGO e AVISO). O sinal 
representativo	de	um	risco	(o	sinal	mostrado	à	esquerda	se	refere	à	alta	tensão)	é	exibido	dentro	do	
triângulo.

O símbolo “ ” indica ação não permitida. O sinal representativo de uma ação não permitida (o sinal 
mostrado	à	esquerda	se	refere	a	desmontagem	não	permitida)	é	exibido	dentro	do	círculo.

O símbolo  indica que a ação exibida deve ser executada corretamente, ou que as instruções deverão 
ser	 seguidas	corretamente.	O	sinal	 representativo	de	uma	 instrução	específica	 (o	 sinal	mostrado	à	
esquerda	se	refere	ao	desligamento	do	cabo	de	alimentação)	é	exibido	dentro	do	círculo.
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Recomendações de uso

 AVISO
•	 O	conjunto	de	cabos	que	acompanham	este	equipamento	é	de	uso	exclusivo,	sendo	vedado	seu	uso	com	outros	

dispositivos. Não utilize outros cabos que não os que acompanham este equipamento. A não observância 
destas	instruções	poderá	resultar	em	incêndio	ou	choques	elétricos.

•	 Fique	 atento	 para	 não	 danificar,	 romper	 ou	 pisar	 no	 cabo	 de	 alimentação.	 Em	 caso	 de	 objetos	 pesados	
depositados sobre o cabo de alimentação, ou em caso de aquecimento ou puxões, poderão ocorrer quebras 
com	potenciais	riscos	de	incêndio	ou	choques	elétricos.

•	 Não	instale	o	equipamento	em	locais	excessivamente	úmidos	ou	com	a	possibilidade	de	infiltração	de	água.	
Seu	uso	sob	tais	condições	poderá	resultar	em	incêndio,	choque	elétrico	ou	mau	funcionamento.

•	 A utilização do equipamento em condições inadequadas, tais como com a liberação de fumaça ou odores 
estranhos,	poderá	resultar	em	incêndio	ou	choques	elétricos.	Ao	detectar	a	causa	raiz,	desligue	imediatamente	
a	alimentação	e	desconecte	o	cabo	da	tomada.	Verifique	primeiramente	se	há	a	ocorrência	de	fumaça;	entre	
em contato com seu distribuidor ou central de vendas da RICOH para os devidos reparos.

•	 Jamais tente reparar o equipamento por si, pois essa ação envolve altos riscos.
•	 Jamais	desmonte	ou	modifique	a	unidade	principal	do	equipamento	ou	o	cartucho	de	tinta.	Desmontagens	ou	
reformas	ao	equipamento	poderão	resultar	em	choques	elétricos	ou	danos.

•	 Não permita a entrada de poeira ou resíduos nos aquecedores da Superfície de Transferência de Mídia. Poeira 
e outas sujidades nos aquecedores podem causar incêndios.

•	 Não	utilize	extensões.	Tal	procedimento	poderá	causar	incêndios	ou	choques	elétricos.
•	 Mantenha os pinos do plugue livres de corpos estranhos, tais como partículas de metal. A não observância 
poderá	causar	incêndios	ou	choques	elétricos.

•	 Não utilize a mesma tomada para vários equipamentos. Tal procedimento poderá causar incêndios ou choques 
elétricos.

•	 Não	utilize	o	equipamento	se	o	cabo	ou	o	plugue	estiverem	danificados.	O	uso	nessas	condições	poderá	resultar	
em	incêndio	ou	choques	elétricos.	Entre	em	contato	com	um	de	nossos	representantes	para	substituição	do	
cabo.

•	 Não	manipule	a	tomada	com	as	mãos	molhadas.	Fazê-lo	poderá	resultar	em	choques	elétricos.
•	 Ao	desligar	o	equipamento	da	tomada,	segure	firmemente	pelo	plugue,	e	jamais	pelo	cabo.	Tal	procedimento	
poderá	danificar	o	cabo,	com	o	risco	de	incêndios	e	choques	elétricos.

•	 Ao instalar uma mídia em rolo, peça a ajuda de uma ou mais pessoas. O peso do rolo pode acarretar ferimentos 
ou dores nas costas.

Peças Móveis Críticas
•	 Mantenha suas Mãos Afastadas.
•	 Na ocorrência de queda de corpos estranhos, tais como peças metálicas ou água, desligue o equipamento 
e	 interrompa	 a	 alimentação	 da	 tomada	 imediatamente;	 entre	 em	 contato	 com	 um	 representante.	 O	 uso	
continuado do equipamento em condições precárias de manutenção e reparo poderá resultar em incêndio ou 
choques	elétricos.

•	 Não	utilize	spray	inflamável	ou	solventes	no	interior	ou	superfícies	do	equipamento.	Tal	procedimento	poderá	
causar	incêndios	ou	choques	elétricos.

•	 Não	deixe	vasos,	floreiras,	copos	com	água,	reservatórios	com	água	ou	substâncias	químicas	ou	pequenos	
objetos metálicos próximos ou apoiados na máquina. Líquidos ou corpos estranhos podem cair no equipamento, 
causando	incêndios	ou	choques	elétricos.
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Procedimentos de SegurançaProcedimentos de Segurança 

Precauções de uso

 ATENÇÃO
Manuseio do cabo de alimentação Fonte de alimentação

•	 Conecte o equipamento a uma tomada com a 
tensão determinada.

•	 Para	 as	 entradas	 1	 e	 2,	 certifique-se	 que	 a	
tensão	de	saída	é	compatível.

•	 Para equipamentos COM PLUGUE, a tomada 
deverá estar próxima ao cabo de alimentação 
e ser de fácil acesso.

•	 Desconecte o cabo da tomada para remoção 
de sujidades pelo menos uma vez ao ano. A 
não observância poderá resultar em incêndios 
ou	choques	elétricos.

•	 Não utilize este equipamento caso não 
instalado	 em	 rede	 elétrica	 que	 satisfaça	 as	
condições regulamentares.

•	 Verifique	a	tensão	da	tomada	e	a	capacidade	
dos disjuntores antes de conectar os cabos de 
alimentação. Conecte os cabos de alimentação 
em tomadas diferentes, que contenham 
disjuntores independentes. Em caso de 
múltiplos cabos de alimentação conectados 
à mesma tomada, poderá haver sobrecarga 
do disjuntor com a consequente queda de 
fornecimento.

•	 Mantenha o disjuntor armado.
•	 Não desligue o interruptor principal, localizado 

no lado direito do equipamento.

Manuseio da tinta

•	 Mantenha a tinta afastada de chamas. 
Mantenha o ambiente bem ventilado ao utilizar 
ou manusear a tinta.

•	 Em caso de contato com os olhos, lave-os 
imediatamente com água em abundância por 
pelo menos 15 minutos. Lave cuidadosamente 
para remover toda a tinta. Procure orientação 
médica	assim	que	possível.

•	 Em caso de ingestão acidental, mantenha 
a vítima em repouso e procure orientação 
médica.	Não	permita	que	a	vítima	aspire	o	
vômito.

•	 Entre em contato com o número de emergência 
do MSDS.

•	 Em caso de inalação de vapor e mal-estar, 
encaminhar a vítima a um local bem arejado 
e mante-la em repouso. Procure orientação 
médica	assim	que	possível.

•	 Armazene os cartuchos de tinta em local fora 
do alcance de crianças.

•	 Em caso de aderência persistente na pele, 
lavar com sabão e água em abundância ou 
detergente especial para remoção de tinta.

Aquecedor
•	 Não derrame líquidos na Superfície de 
Transferência	 de	 Mídia;	 risco	 de	 falhas	 no	
aquecedor ou incêndio.

•	 Não toque nos aquecedores da Superfície 
de Transferência de Mídia com as mãos 
desprotegidas;	risco	de	queimaduras.

Recomendações para manutenção
•	 Ao limpar os pontos de tinta ou os cabeçotes, sempre utilizar óculos e luvas de proteção.
•	 As	 luvas	 fornecidas	 com	 o	 equipamento	 são	 descartáveis.	Ao	 final	 de	 sua	 vida	 útil,	 substituir	 por	 luvas	

equivalentes.

•	 Não toque na extremidade cortante da lâmina ao substituir o cortador. Este componente poderá causar 
ferimentos.

•	 Desligue o equipamento e desconecte a alimentação externa ao desloca-lo.
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NOTAS E AVISOS

 Aviso
Manuseio dos cartuchos de tinta Tampa frontal e alavanca

•	 Análises de segurança para este equipamento 
recomendam o uso de tintas sugeridas pelo fabricante. 
Para sua segurança, utilize somente a tinta recomendada.

•	 Jamais reabasteça os cartuchos e o cartucho de tinta 
branca. Cartuchos recondicionados podem causar falhas. 
Lembre-se que a RICOH não se responsabiliza por danos 
causados pelo uso de cartuchos recondicionados.

•	 Caso um cartucho seja transferido de um local frio para 
um local quente, mantenha-o na temperatura ambiente 
por três horas ou mais antes de utilizá-lo.

•	 Retire o cartucho de tinta da embalagem somente para 
instalá-lo no equipamento. Caso aberto e não instalado 
por um longo período de tempo, a qualidade de impressão 
não poderá ser garantida.

•	 Armazene os cartuchos em locais ventilados e com pouca 
luminosidade.

•	 Armazene cartuchos e reservatório de resíduos de tinta 
em local fora do alcance de crianças.

•	 Certifique-se	 de	 consumir	 toda	 a	 tinta	 do	 cartucho,	
assim que aberto, dentro de três meses. Para períodos 
superiores a esse após a abertura do cartucho, a 
qualidade da impressão poderá ser inferior.

•	 Não bata nem chacoalhe o cartucho, pois a tinta poderá 
vazar.

•	 Não toque nem suje os contatos do cartucho, pois isso 
pode	danificar	o	painel	de	circuito	de	impressão.

•	 Consulte um de nossos representantes de vendas 
ou serviços para o descarte adequado de cartuchos, 
reservatórios e resíduos de tinta.
EM CASO DE DESCARTE AUTÔNOMO, SIGA OS 
REGULAMENTOS SOBRE RESÍDUOS INDUSTRIAIS 
EM VIGOR NO PAÍS OU REGIÃO.

•	 Chacoalhe os cartuchos de tinta branca e prata antes de 
imprimir.

•	 Jamais abra a tampa frontal nem movimente a alavanca 
durante uma impressão. A abertura da tampa ou a 
movimentação da alavanca interrompem a impressão.

Manuseio da mídia
•	 Utilize somente mídias recomendadas pela MIMAKI para 
garantir	impressões	confiáveis	e	de	alta	qualidade.

•	 Ajuste a temperatura do aquecedor de acordo com as 
características da mídia. (Modelo com aquecedor embutido)
Ajuste	a	temperatura	do	Pré-aquecedor,	Aquecedor	de	
impressão e do Pós-aquecedor, conforme o tipo e as 
características	da	mídia	utilizada.	A	configuração	automática	
da temperatura pode ser realizada no painel de operação, 
através	da	configuração	do	perfil	do	RIP	dedicado.	Para	
configurar	o	RIP,	consulte	o	manual	de	instruções	aplicável.

•	 Fique atento à expansão e contração da mídia.
Não utilize a mídia logo após sua retirada da embalagem. 
A mídia pode ser afetada pela umidade e temperatura, 
podendo expandir ou contrair. A mídia deverá aguardar no 
local em que será utilizada por 30 minutos ou mais após sua 
retirada da embalagem.

•	 Não utilize mídias deformadas.
O uso de mídias deformadas não só causa atolamento 
como	também	afeta	a	qualidade	de	impressão.

•	 Alise a superfície da mídia, se possível, antes de iniciar a 
impressão. Caso uma mídia revestida de tamanho regular 
for bobinada e armazenada, o lado revestido deverá estar 
voltado para fora.

•	 Não deixe a mídia no equipamento com o aquecedor ligado 
por muito tempo.

Proteção da mídia contra poeira

•	 Mantenha a mídia encapada. Limpar a poeira 
acumulada na mídia utilizando objetos de limpeza 
com atrito poderá afetá-la por conta da eletricidade 
estática.

•	 Ao deixar o local de trabalho, não deixe nenhuma 
mídia no suporte. Caso contrário, poderá haver 
acúmulo de poeira na mídia.

 Aviso
Notas sobre manutenção

•	 Recomenda-se o uso do equipamento em local livre de poeira.
•	 Mantenha a tampa frontal fechada mesmo com o equipamento parado. Caso contrário, a poeira poderá acumular-se nos 

bocais e cabeçotes.
•	 O acúmulo de poeira nos cabeçotes pode causar gotejamento de tinta sobre a mídia durante a impressão. Nesse caso, 
certifique-se	que	os	cabeçotes	estão	limpos.	(Ver	Capítulo	3	do	Manual	de	Operação)

•	 Ao limpar os pontos de tinta ou cabeçotes, utilize sempre luvas de proteção. Em caso de tinta solvente, será necessário 
o uso de óculos de proteção.

•	 Faça a limpeza regular (remoção de poeira e resíduos de papel) na estação de coroamento e no limpador.
Reposição periódica de peças
•	 Algumas	peças	deste	equipamento	devem	ser	periodicamente	substituídas	por	novas,	por	técnicos	autorizados.	Solicite	

a garantia do equipamento com seu distribuidor ou revendedor autorizado, de modo a garantir maior vida útil.
Descarte do equipamento
•	 Consulte seu representante de vendas ou serviços para realizar o descarte adequado deste equipamento. Caso contrário, 

contrate uma empresa de descarte de resíduos industriais.
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Procedimentos de SegurançaProcedimentos de Segurança 

Cuidados na instalação

 ATENÇÃO
Local exposto à luz solar direta Sobre uma superfície inclinada Local com variações 

significativas de temperatura e 
umidade

•	Utilize	o	equipamento	sob	
as seguintes condições 
ambientais:

•	Ambiente	de	operação:
20 a 30°C
(68 a 95 °F)
35 a 65 % (UR)

Local com muita vibração Local exposto a fluxo de ar 
direto, proveniente de ar 
condicionado

Local próximo à presença de 
chamas

Travas internas de segurança

Este	equipamento	possui	travas	internas	destinadas	a	interromper	a	operação	quando	a	tampa	é	aberta	durante	
a	impressão	(partes	circuladas	em	preto	na	figura	abaixo).
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O equipamento possui algumas marcações de aviso. Familiarize-se com os avisos das etiquetas.
Caso alguma marcação esteja ilegível em decorrência de manchas ou caso tenha se soltado, adquira uma 
nova com seu distribuidor ou em um de nossos pontos de vendas.

Tampa de acesso aberta.

Tampa frontal aberta.

Marcações de Aviso
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Marcações de AvisoMarcações de Aviso 

Nº Ordem Etiqueta

1 M907833

2 M907833

3 M903239

4 M903330

5 M903405

6 M906144

7 M907935

8 M905811
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No.

1 M907833

2 M907833

3 M903239

4 M903330

5 M903405

6 M906144

7 M907935

8 M905811
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