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Introdução
Obrigado(a) por adquirir o Plotter de Corte CG-60/100/130AR.

Leia este manual de operação (doravante “este documento”) completamente e certifique-se de entender seu 
conteúdo para garantir o uso seguro e correto do produto.

As ilustrações contidas neste manual se destinam a mostrar funções, procedimentos ou operações e às 
vezes podem diferir ligeiramente da máquina real.

Adobe, o logotipo da Adobe, Acrobat, Illustrator, Photoshop e PostScript são marcas da Adobe Incorporated 
nos Estados Unidos e em outros países.

RasterLink é uma marca registrada da MIMAKI ENGINEERING CO., LTD no Japão e em outros países.

Outros nomes de empresas e produtos aqui mencionados são marcas das respectivas empresas no Japão 
e em outros países.

A reprodução não autorizada de qualquer parte deste documento é estritamente proibida.

© 2021 MIMAKI ENGINEERING Co., Ltd.

 ● Isenção de Responsabilidade
• A Mimaki Engineering não se responsabiliza por danos decorrentes direta ou indiretamente do uso do 

CGAR (doravante “esta máquina” ), independentemente do produto apresentar ou não defeito.
• A Mimaki Engineering rejeita qualquer responsabilidade por danos, diretos ou indiretos, atribuíveis aos 

materiais criados durante o uso desta máquina.
• O uso desta máquina em conjunto com dispositivos diferentes dos recomendados pela Mimaki 

Engineering pode resultar em incêndio ou acidentes. Tais incidentes não são cobertos pela garantia 
do produto. A Mimaki Engineering rejeita qualquer responsabilidade por danos, diretos ou indiretos, 
decorrentes de tais incidentes.

 ● Interferência na TV e Rádio

• Este produto emite radiação eletromagnética de alta frequência durante a operação. 
Sob certas circunstâncias, isso pode resultar em interferência na TV ou rádio. Não 
garantimos que esta máquina não afetará equipamentos especiais de rádio ou TV.

Se ocorrer interferência em rádios ou TVs, verifique a recepção do rádio ou TV após desligar esta máquina. 
Se a interferência desaparecer quando a energia for desligada, é provável que esta máquina seja a causa 
da interferência.

Experimente qualquer uma das seguintes soluções ou combinações dessas soluções:
• Altere a orientação da antena de TV ou rádio para encontrar uma posição onde não ocorra 

interferência.
• Afaste a TV ou o rádio desta máquina.
• Conecte a TV ou o rádio a uma tomada de um circuito de alimentação diferente do circuito de 

alimentação ao qual esta máquina está conectada.

 ● Regulamentos da FCC (Comissão Federal de Comunicações)
Este produto foi testado e certificado para estar em conformidade com as restrições aplicáveis   a dispositivos 
digitais Classe A de acordo com a Parte 15 dos regulamentos da FCC. Essas restrições foram criadas para 
oferecer uma proteção adequada contra interferências prejudiciais quando a impressora é utilizada em 
ambientes comerciais.

Este produto pode gerar, usar ou emitir energia de radiofrequência e pode causar interferência prejudicial às 
comunicações de rádio se não for instalado ou usado de acordo com o manual de operação.

O uso deste produto em áreas residenciais pode causar interferência prejudicial. Nesse caso, o usuário é 
responsável por retificar tal interferência.
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• Use apenas cabos recomendados pela Mimaki Engineering ao conectar este produto. 
O uso de outros cabos pode fazer com que o produto exceda as restrições estipuladas 
pelos regulamentos da FCC.
Para manter a conformidade com os regulamentos da FCC, use os cabos recomendados 
pela Mimaki Engineering.
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Para utilização segura

Simbologia
Neste manual, os símbolos indicam e explicam as precauções. Certifique-se de compreender totalmente o 
significado de cada símbolo e de utilizar a máquina de forma segura e correta.

Explicação

WARNING Atenção Indica um perigo potencial que pode resultar em morte ou 
ferimentos graves se tratado incorretamente ou se as instruções 

forem desconsideradas.

CAUTION Cuidado Indica um perigo potencial que pode resultar em ferimentos leves 
ou moderados se tratado incorretamente ou se as instruções forem 

desconsideradas.

NOTICE Aviso Indica um perigo potencial que pode resultar em danos materiais se 
tratado incorretamente ou se as instruções forem desconsideradas.

Sinal de aviso Indica um ponto que requer atenção. As especificações do aviso 
são elaboradas dentro do símbolo.

Sinal de ação 
obrigatória

Indica uma ação que deve ser obrigatoriamente executada. As 
especificações da ação obrigatória são elaboradas dentro do 

símbolo.
Sinal de 
proibição

Indica uma ação proibida. As especificações da ação proibida são 
elaboradas dentro do símbolo.

Importante Importante Indica informações importantes relacionadas ao uso desta máquina.

Dica Indica informações úteis de referência.

Informações de 
referência.

Indica a página correspondente para informações relacionadas.
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Precauções de Uso
 ● Em caso de condições anormais

 ATENÇÃO

• No caso de condições anormais, como fumaça ou odor incomum, desligue a alimentação 
principal imediatamente e desconecte o cabo de alimentação. Continuar a usar o 
produto nessas condições pode resultar em falha, choque elétrico ou incêndio. Depois 
de confirmar que a fumaça não está mais sendo emitida, entre em contato com o seu 
revendedor local ou com nosso departamento de assistência. Nunca tente reparar o 
produto sozinho. Fazê-lo é perigoso.

 ● Precauções com a alimentação

 ATENÇÃO
• Use o cabo de alimentação fornecido. Caso contrário, há risco de falha, choque elétrico 

ou incêndio. Não utilize o cabo de alimentação em outros dispositivos eletrônicos.
• Sempre puxe o cabo de alimentação pelo plugue. Puxar pelo cabo pode danificá-lo e 

levar a falha, choque elétrico ou incêndio.
• Limpe a poeira do plugue do cabo antes de utilizá-lo. Caso contrário, há risco de falha, 

choque elétrico ou incêndio.
• Evite encostar objetos metálicos no pino do plugue. Caso contrário, há risco de falha, 

choque elétrico ou incêndio.
• Não tente modificar o cabo. Evite danificar o cabo. Evite colocar objetos pesados sobre 

o cabo de alimentação ou puxar ou expor o cabo ao calor. Isso pode danificar o cabo, 
resultando em choque elétrico ou incêndio.

• Não use extensões ou cabos de extensão com várias tomadas. Caso contrário, há risco 
de falha, choque elétrico ou incêndio.

• Não utilize o cabo de alimentação caso ele aparente estar danificado ou se o fio estiver 
exposto ou quebrado. Caso contrário, há risco de falha, choque elétrico ou incêndio.

• Não manipule o plugue com as mãos molhadas. Existe o risco de choque elétrico.

• Conecte o plugue do cabo de alimentação a uma tomada aterrada. Caso contrário, há 
risco de falha, choque elétrico ou incêndio.

• Ao instalar tomadas elétricas, execute o trabalho de aterramento para evitar choque 
elétrico. Todo o trabalho elétrico (trabalho de aterramento Classe C; anteriormente 
trabalho de aterramento Tipo 3) deve ser realizado por um eletricista qualificado.

AVISO

• Use esta máquina com uma fonte de alimentação que atenda às especificações.
• Conecte o cabo de alimentação a uma tomada elétrica próxima à máquina. Insira a 

lâmina do plugue com firmeza.
• Antes de conectar o cabo de alimentação, verifique a tensão de entrada da tomada e a 

capacidade do disjuntor. Além disso, conecte cada cabo a uma fonte separada contendo 
um disjuntor independente. A conexão a tomadas ligadas a um mesmo disjuntor pode 
causar o disparo do mesmo.

 ● Precauções com partes móveis

 CUIDADO
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• Não toque no rolete de alimentação em movimento. Há um risco de ferimentos devido à 
abrasão da pele ou das unhas das mãos.

• Mantenha as partes do corpo, como o rosto e as mãos, longe das partes móveis. 
Mantenha também roupas (por exemplo, roupas folgadas e acessórios) que possam 
impedir o trabalho longe da máquina. A não observância pode resultar em ferimentos.

• Prenda cabelos longos. A não observância pode resultar em ferimentos.

 ● Não desmontar ou reparar

 ATENÇÃO

• Não tente desmontar ou reparar esta máquina. Caso contrário, há risco de falha, choque 
elétrico ou incêndio.

 ● Manuseio do cortador

 CUIDADO

• Evite tocar na lâmina do cortador. A não observância pode resultar em ferimentos.
• Não agite ou balance o suporte do cortador, Isso pode fazer com que a lâmina se solte.

 ● Observação sobre as folhas

AVISO

• As folhas enroladas devem ser desenroladas antes do uso. O corte (e a impressão) 
podem ser afetados pela ondulação excessiva.

 ● Outras precauções de uso

 ATENÇÃO

• Mantenha as crianças longe desta máquina.

AVISO

• A impressão pode aparecer na parte inferior dependendo do tipo de folha e do método 
de armazenamento de folha após a impressão (como a carga devido à colocação de 
folha plana que foi enrolada).
Faça um teste antes para verificar se a impressão não aparece na parte de baixo.

 ● Descarte do produto

 CUIDADO

• Entre em contato com seu revendedor local ou agente de assistência.
• Ao descartar o produto, entre em contato com uma operadora de descarte de resíduos 

industriais ou descarte o produto de acordo com as leis e regulamentações locais.

 ATENÇÃO

AVISO

 CUIDADO

Importante

1
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Precauções de Instalação
 ATENÇÃO

• Não instale esta máquina em ambientes onde haja substâncias inflamáveis (por 
exemplo, gasolina, spray inflamável, álcool, diluente, verniz ou pó). Esta máquina não é 
à prova de explosão.

• O produto representa um risco de explosão.
• Não coloque vasos de planta, copos, cosméticos, recipientes de produtos químicos ou 

água, ou pequenos objetos metálicos em cima desta máquina. Há risco de falha, choque 
elétrico ou incêndio se qualquer líquido ou objeto cair dentro da máquina.

 

• Não instale esta máquina em locais úmidos ou com risco de exposição a respingos de 
água. Caso contrário, há risco de falha, choque elétrico ou incêndio.

• Evite instalar esta máquina em locais acessíveis a crianças.

AVISO

• Não instale esta máquina em locais onde haja poeira ou pó. Caso contrário, pode haver 
entrada de poeira na máquina.

• Não instale esta máquina em locais expostos a correntes de ar (por exemplo, de ar 
condicionado). Caso contrário, poeira ou pó poderão entrar na máquina.

• Não instale esta máquina em locais instáveis ou sujeitos a vibração. Caso contrário, 
poderá causar choque elétrico.

• Não instale esta máquina em locais diretamente expostos à luz solar.
• Não instale esta máquina em locais sujeitos a mudanças repentinas de temperatura. 

Caso contrário, poderá causar choque elétrico.
• Não instale esta máquina em locais expostos a ruídos excessivos de máquinas de 

grande porte.
• Ambiente de operação: 5 °C a 35 °C (41 °F a 95 °F), 35% a 65% de UR (sem 

condensação)
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Espaço de Instalação
Certifique-se de que haja espaço suficiente para a instalação antes de montar esta máquina. Considere o 
tamanho da máquina e o espaço necessário para o trabalho de impressão antes de instalar a máquina.

Item CG-60AR CG-100AR CG-130AR

Largura 1.010 mm 1.510 mm 1.810 mm

Profundidade 355 mm (580 mm)*1 580 mm 580 mm

Altura 355 mm (1.160 mm)*1 1.160 mm 1.160 mm

Peso 17 kg (27 kg)*1 35 kg 43 kg
*1. O CG-60AR não está equipado com pernas como padrão. As dimensões entre parênteses aplicam-se 

quando as pernas opcionais estão montadas.
O CG-100/130AR está equipado com pernas como padrão.

 ATENÇÃO

AVISO

 CUIDADO

Importante
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Etiqueta de Aviso
Familiarize-se com as informações contidas nas etiquetas de aviso.

Caso alguma marcação esteja ilegível em decorrência de manchas ou caso tenha se soltado, adquira uma 
nova com seu revendedor local ou com nosso departamento de assistência.

CG-60AR CG-100/130AR

CG-60/100/130AR

2
2

1

Nº Código para 
encomenda

Etiqueta Detalhes

1 M904451 Etiqueta PL

Tenha cuidado para não encostar no cortador ou nos roletes de 
alimentação durante a operação da máquina. A não observância 

pode resultar em ferimentos.
2 M917473 Etiqueta de cuidado

Esta máquina deve ser montada por pelo menos duas pessoas.



Precauções de Segurança da Série CG-AR
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MIMAKI ENGINEERING CO.,LTD.
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