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Manual de Operação do KIT DE CONEXÃO DO VENTILADOR 

OPCIONAL

PrefácioForeword

Obrigado por adquirir o kit de conexão do ventilador opcional.
Ao adicionar o kit de conexão do ventilador opcional, é possível adicionar a função de sucção e ajustar a força de 
sucção.

TERMOS DA GARANTIA
ESTA GARANTIA LIMITADA DA MIMAKI SERÁ A ÚNICA E EXCLUSIVA GARANTIA E 
SUBSTITUI TODAS AS DEMAIS, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, ENTRE 
OUTROS, QUALQUER GARANTIA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO. 
E A MIMAKI NÃO ASSUME NEM AUTORIZA O REVENDEDOR A ASSUMIR QUALQUER OUTRA 
OBRIGAÇÃO OU RESPONSABILIDADE OU FAZER QUALQUER OUTRA GARANTIA EM 
RELAÇÃO A QUALQUER PRODUTO SEM A AUTORIZAÇÃO PRÉVIA 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
Caso este Manual de Operação esteja ilegível devido a danos, entre em contato com nosso escritório de vendas. 
As descrições deste Manual de Operação estão sujeitas a alterações sem aviso prévio para melhoria.

Advertências e Precauções durante o Uso

 z Em caso de problemas

•	 No caso de um incidente anormal, como geração de fumaça ou odor estranho, desligue imediatamente o 
interruptor	de	alimentação	e	certifique-se	de	remover	o	plugue	da	tomada.	Continuar	o	uso	mesmo	após	
a	ocorrência	de	um	incidente	anormal	pode	ocasionar	incêndio	ou	choques	elétricos.	Certifique-se	de	que	
não há mais fumaça e solicite reparos ao seu distribuidor local ou ao nosso escritório de vendas.

•	 Nunca tente reparar o equipamento por conta própria, pois pode ser perigoso.

 z Manuseio do Equipamento de Sucção

•	 Nunca	desmonte	ou	modifique	o	equipamento	de	sucção.	Além	disso,	não	toque	na	válvula	de	alívio	
(válvula reguladora de pressão) ou bloqueie a saída de exaustão do equipamento. Isso pode reduzir a força 
de sucção, geração de calor ou ocasionar falhas. (O equipamento de sucção está diretamente abaixo da 
mesa.)

•	 O uso desta máquina em um ambiente de baixa temperatura às vezes pode fazer com que a operação de 
sucção emita um som agudo, mas isso não indica falha.

Aviso

Aviso

Atenção
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Procedimento de operação da sucçãoForeword

Para	configurar	a	mídia,	consulte	o	Manual	de	Operação	da	impressora,	“Capítulo	2	Uso	Básico	-	Configuração	da	
Mídia”.

 z Ligar a sucção
[Pressione a tecla [VACUUM]. A sucção é iniciada e a luz VACUUM acende.

 z Parar a sucção
Pressione a tecla [VACUUM] novamente durante a operação de sucção. A sucção é interrompida e a luz 
VACUUM se apaga.

 z Injeção de fluxo reverso
Você pode reverter a injeção pressionando e segurando a tecla [VACUUM].
Use-a	ao	remover	a	mídia	atraída.

Ajuste da potência de adsorçãoForeword

Quando o kit de conexão do Ventilador Opcional está instalado, você pode ajustar a potência de adsorção.

1 Pressione a tecla [FUNCTION] no modo LOCAL.

2 Use	as	teclas	[▲]	[▼]	para	selecionar	[SETUP]	e,	em	seguida,	pressione	a	tecla	[ENTER].

3 Use	as	teclas	[▲]	[▼]	para	selecionar	[VACUUM]	e	pressione	a	tecla	[ENTER].

4
O	valor	definido	é	exibido.	Use	as	teclas	[▲][▼]	para	selecionar	o	valor	de	ajuste	da	força	de	
adsorção e pressione a tecla [ENTER].
•	 Valor de ajuste: HOST / WEAK / STANDARD / STRONG
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