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1 Especificações 
A finalidade desta seção é proporcionar informações específicas sobre as conformidades 
regulamentares, certificações de agências, especificações técnicas e especificações funcionais 
para a Impressora de cartões HDPii Plus e HDP5000, HDP5600. 

1.1 Conformidades regulamentares 
Termo Descrição 
UL A Impressora de cartões está listada sob UL 60950-1 (2ª. edição) EQUIPAMENTOS 

PARA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
Nota: Este produto deve ser alimentado por uma Unidade de Alimentação certificada 
identificada como sendo Classe 2 e classificada para 24V CC, 3,3ª, no mínimo. 

CSA O fabricante da impressora foi autorizado pela UL para tipificar a Impressora de 
cartões como sendo Certificada CSA sob a Norma CSA C22.2 IEC 60950-1-07 2ª. 
edição. 
Número de arquivo: E145118 

FCC A impressora de cartões atende os requisitos estabelecidos na Parte 15 das regras 
FCC para um dispositivo digital Classe A. 

CE A Impressora de cartões foi testada e constatada como estando em 
conformidade com as normas EN55022, EN55024, EN6000-3-2, EN6000-3-3, 
EN300-330-1, EN300-330-2, EN301-489-1 e EN60950-1:2006 + A11:2009  
(Nota: Com base nos testes acima, o fabricante da impressora certifica que a 
impressora de cartões atende às seguintes diretrizes da Comunidade 
Europeia e que afixou a marca CE na impressora de cartões.) 
LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU, R&TTE 2014/53/EU, ROHS 2011/65/EU 

Meio ambiente Nível V mínimo de eficiência da fonte de alimentação. RoHS, China RoHS. 

1.1.1 Certificações de agências 
Termo Descrição 
Normas para emissões FCC Parte 15 Classe A, RSS-GEN, RSS 210, CNS 13438,  EMC 2004/108/EC, 

R&TTE 1999/5/EC,GB9254-2008, GB 17625 

Normas de segurança UL -IEC 60950-1 (2ª. edição), CAN/ CSA C22.2 No. 60950-1 2ª. edição, LVD 
2006/95/EC, GB4943 

Certificações 
adicionais de agências 

CCC, BIS, BSMI, EAC, KC 

1.1.2 United States 
This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two 
conditions:  
(1) This device may not cause harmful interference.
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause
undesired operation.
Note:  This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital 
device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable 
protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial 
environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not 
installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to 
radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful 
interference; in which case, you are required to correct the interference at your expense. 
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IMPORTANT: Changes or modifications to an intentional or unintentional radiator not expressly 
approved by the party responsible for compliance could void the user’s authority to operate the 
equipment.  

1.2 Safety Messages (review carefully) 
Symbol Critical Instructions for Safety purposes 

 

Failure to follow these guidelines results in personal injury or death.  
To prevent personal injury or death: 
• Reference the following safety messages before performing an operation.  
• Always remove the power cord prior to performing repair procedures, 

unless otherwise specified.  
• Ensure only qualified personnel perform these procedures. 

 
 
 

This device is electro statically sensitive. You may damage the device if 
exposing it to static electricity discharges.  
To prevent damage: 
• Reference the following safety messages before performing an 

operation. 
• Observe all established Electrostatic Discharge (ESD) procedures 

while handling cables in or near the Circuit Board and Printhead 
Assemblies.  

• Always wear an appropriate personal grounding device. 
• Always remove the Ribbon and Cards from the Printer before making 

any repairs, unless otherwise specified.  
• Remove jewelry and thoroughly clean hands before working on the 

Printer. 

 

This symbol warns of an electrical hazard that could result in personal injury or 
death. 

 
For safety purposes, do not use Ethernet for a direct connection outside of the 
building. 
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1.2.1 Especificações técnicas 
Termo Descrição 
Método de impressão Transferência térmica através de resina/Sublimação pelo pigmento da 

tinta  

Resolução de 
impressão 

300 dpi (11.8 pontos/mm); tonalidade contínua 
600 dpi (HDP5600) 

Modos de impressão Há dois modos de impressão (Desempenho e Normal) 
• Modo de impressão normal (padrão).
• O modo de impressão por desempenho é mais rápido mas

proporciona uma qualidade inferior da imagem sendo mais
adequado para imagens com poucas cores, ideal para cartões
onde os textos prevalecem.

Cores Até 16,7 milhões de cores / 256 tons de cinza por pixel. 

Tipos de cartões 
aceitos (composições) 

ABS, PVC material de laminação, PET, PETG, cartões inteligentes, 
cartões com tarja magnética, cartões de memória ópticos, 100% em 
policarbonato com capacidade para aceitar retransferência HDP. 

Limpeza do cartão Rolete de limpeza substituível (fornecido com cada fita de impressão) 

Capacidade do 
alimentador de entrada 

100 cartões, alimentador padrão para cartões de 30 mil 
200 cartões, alimentador de entrada dupla para cartões de 30-40 mil 

Capacidade de cartões 
do coletor de saída  

Capacidade do coletor de saída para 200 cartões, 30 mil - 40 mil 
Coletor de rejeitos, 5 cartões no mínimo, 30 mil (com o módulo de 
controle de inversão) 

Tamanhos dos cartões 
(tamanhos padrão 
aceitos) 

Estas impressoras de cartões aceitam cartões CR80 padrão (3.370C x 
2.125L / 85,6 mm C x 54 mm L) com espessura de 30 mil a 50 mil 
(0,030/0,762 mm). 

Dimensões Impressora: 292mm A x 313mm L x 235mm P 
Impressora + Módulo frente e verso: 292mm A x 445mm L x 235mm 
P 
Impressora + Módulo de laminação somente de um lado: 324mm A x 
635mm L x 235mm P 
Impressora + Módulo frente e verso + Módulo de laminação frente e 
verso: 324mm A x 762mm L x 235mm P 
Módulo de laminação: 324mm A x 313mm L x 235mm P 
Alimentador de entrada dupla: 304,8 mm A x 127 mm L x 139,7 mm P 

Peso Impressora: 7,3 kg 
Impressora + Módulo frente e verso: 10 kg 
Impressora + Módulo de laminação somente de um lado: 12,7 kg 
Impressora + Módulo frente e verso + Módulo de laminação frente e 
verso:16,4 kg 

Tela Tela gráfica OLED 

Opções de codificação • Opções de codificação Single-wire (UB ou Ethernet) - "atualizável
pelo técnico em campo".

• Codificação de tarja magnética em conformidade com ISO,
coercividade dupla alta-baixa, 1, 2 e 3 faixas

• Codificação magnética JIS 2
• Codificação personalizada e bruta
• Cartão inteligente de contato e sem contato (OMNIKEY 5121 e

5125)
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Termo Descrição 
Suprimentos 
certificados Fargo 

Importante! As impressoras de cartões Fargo exigem fitas de 
impressão altamente especializadas para que operem 
adequadamente. Para maximizar a vida útil e a confiabilidade da 
impressora, a qualidade e a durabilidade do cartão impresso, você 
deve utilizar somente suprimentos certificados Fargo. Por esta 
razão a sua garantia Fargo será anulada quando não proibido por 
lei, se você utilizar suprimentos não certificados Fargo. Para 
solicitar materiais adicionais, entre em contato com o seu 
revendedor autorizado. 

Opções de filme InTM Filme transparente, 1.500 impressões 
Filme holográfico padrão (500 impressões) 
Filme holográfico personalizado, solicitação especial (500 impressões) 
Filme transparente altamente durável (1.000 impressões) 

Temperatura de 
armazenamento do 
filme InTM 

25ºC ou inferior durante não mais de 1,5 anos. 

Umidade 20% a 80% (não condensativa) 

Interface USB 2.0 (alta velocidade)  
Ethernet com servidor de impressão interno 
Interfaceamento de informações para Opções E-card 

Travas  As travas de hardware são opcionais. 
• Travas mecânicas e chaveadas são utilizadas para fixar as portas 

na entrada dos cartuchos de cartões, na porta de acesso à 
impressora, na porta de acesso ao laminador e no coletor de 
saída de cartões. 

• Os cartuchos de cartão (entrada) são manualmente fixados ao 
mecanismo da impressora por meio de uma trava oscilante 
localizada na porta interna de acesso da impressora. 

• A impressora e o laminador incluem um orifício compatível com 
uma trava Kensington. 

Memória 16 MB RAM 
64 MB (HDP5600) 

Temperatura 
operacional 

18º C a 32º C  
20% - 80% de umidade não condensativa 

Opções • Módulo de laminação de cartões – somente de um lado ou frente 
e verso 

• Módulo de controle de inversão 
• Codificação de tarjas magnéticas 
• Alimentador de entrada dupla 
• Codificação de cartões inteligentes (de contato/sem contato) 
• Opção de codificação sem contato de 13,56MHz  
• Opção de codificação de chip para cartão de contato 
• Travas da porta e do cartucho 
• Kit de limpeza da impressora 
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Termo Descrição 
Opções de 
sobrelaminados 

Todas as opções de sobrelaminados estão disponíveis nos tipos de 
design transparente, globo holográfico, ou design holográfico 
personalizado. Elas também podem ser otimizados para uso com 
cartões inteligentes e cartões com tarjas magnéticas. 
Há duas opções: 
• Sobrelaminado por transferência térmica, 0,25 mil de espessura,

500 impressões.
• Sobrelaminado PolyGuard®, 1,0 mil e 0,6 mil de espessura, 250

impressões, (design transparente, holográfico padrão e
holográfico personalizado)

Área de impressão Borda a borda em cartões CR-80. 

Método de impressão Transferência térmica através de resina/Sublimação da tinta HDP™ 

Opções de fita de 
impressão 

(Impressões ou imagens): 
• YMC, 750 impressões
• YMCK* 500 impressões
• YMCKK* 500 impressões
• YMCKH* 500 impressões
• YMCFK, 500 impressões
• YMCKI, 500 impressões
• YMCIKH, 375 impressões
• YMCKIKI, 375 impressões
• YMCK, meio painel, 1000 impressões
• YMCKK, meio painel, 750 impressões
• Resina preta Premium (K) 3000 impressões

*Indica o tipo de fita e o número de painéis de fita impressos em que
Y=Amarelo, M=Magenta, C=Ciano, K=Resina preta, H=Selagem a
quente, I=Inibição e F=Fluorescência

Opção de mistura de 
resina 

O sistema pode ocultar quaisquer informações impressas com o painel 
da resina. 
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Termo Descrição 
Modo de impressão 
em lotes (velocidade) 

Há dois modos de velocidade de impressão: Normal e Performance 
(Desempenho) 

 Modo de 
impressão 
Performance 
(Desempenho) 

Modo de impressão 
Normal 

YMC 24 segundos por 
cartão/ 150 cartões por 
hora 

29 segundos por cartão/ 
124 cartões por hora 

YMCK 29 segundos por 
cartão/ 124 cartões por 
hora 

35 segundos por cartão/ 
103 cartões por hora 

YMCKK 40 segundos por 
cartão/ 90 cartões por 
hora 

49 segundos por cartão/ 
73 cartões por hora 

YMCK+Lam 34 segundos por 
cartão/ 106 cartões por 
hora 

40 segundos por cartão/ 
90 cartões por hora 

YMCKK+Lam 48 segundos por 
cartão/ 75 cartões por 
hora 

55 segundos por cartão/ 
65 cartões por hora 

O modo por desempenho é mais adequado para um uso mínimo de 
cores e onde texto é impresso na maior parte do cartão. 
• A velocidade de impressão indica uma velocidade aproximada e é 

medida a partir do momento em que um cartão entra na 
impressora até a sua ejeção pela mesma. 

• As velocidades de impressão não incluem o tempo de codificação 
ou o tempo necessário para que o PC processe a imagem. 

• O tempo do processo depende do tamanho do arquivo, da CPU, 
da quantidade de memória RAM e da quantidade de recursos 
disponíveis no momento da impressão. 

Drivers de software Suporte de 32 bits para: 
• Windows XP 
• Server 2003  

Suporte de 32 e 64 bits para: 
• Vista 
• Server 2008 
• Windows 7 
• Windows 8 

Suporte de 64 bits para: 
• Server 2008 r1, R2 
• Server 2012 R2 

Frequência da fonte de 
alimentação 

50 Hz / 60 Hz 

Tensão da fonte de 
alimentação 

120-240V CA 

Impressoras / Modelos 
suportados 

Ethernet 
USB ( 2.0) 
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Termo Descrição 
Requisitos do sistema PC baseado em x86 ou compatível, 

• Computador com processador de 500MHz com 256MB de RAM
ou mais

• 500MB de espaço disponível no disco rígido ou mais

Garantia Impressora: Dois anos (Um ano de serviço On-Call Express, somente 
Estados Unidos); Programa de garantia estendida opcional (somente 
Estados Unidos); consulte as opções a seguir para maiores detalhes. 
• Garantia de fábrica de dois (2) anos
• Cobre peças e reparos na fábrica
• Primeiro ano de serviço On-Call-Express (impressora consignada,

somente nos Estados Unidos).
• Segundo ano de serviço On-Call-Express disponível com um

custo adicional. Esta extensão deve ser adquirida antes que o
primeiro ano do serviço On-Call-Express expire.

• Garantias estendidas disponíveis.
Cabeça de impressão: Garantia vitalícia; passagens ilimitadas com 
cartões certificados Fargo. 
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2 Procedimentos de configuração e instalação 

2.1 Inspeção - Impressora de cartões 
• Ao desembalar a sua impressora, inspecione a embalagem para assegurar que nenhum dano 

ocorreu durante o transporte. Certifique-se de que todos os acessórios fornecidos estejam 
incluídos com a sua unidade. 

• Refira-se ao Guia de Início Rápido da impressora de cartões para informações sobre como 
carregar a fita de impressão, Filme InTM de transferência, sobrelaminados e estoque de 
cartões. 

• Consulte o Guia de Início Rápido para informações sobre a conexão da fonte de alimentação à 
impressora e ao módulo de laminação. 

  Não conecte o cabo USB até que seja solicitado a fazê-lo durante a instalação 
do driver da impressora. Siga os prompts para instalar o driver. 
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3 Operações do driver da impressora 

3.1 Utilização da guia Cartão 

Figura 1 - Cartão 

3.1.1 Seleção do tamanho do cartão 
Etapa Procedimento 
1 Selecione a opção Tamanho do cartão: 

• CR-80: Esta seleção é o tamanho de formato padrão para a impressora. A impressão será de
uma imagem de 2,125 x 3,374 incluindo uma sangria adicional de 0,04 em cada um dos 4 lados
compondo o tamanho de formato geral de 2,204 x 3,452 (56 x 87,7 mm).

• Custom (Personalizado): Utilize esta seleção para criar um tamanho de modelo personalizado
de 1,0 x 3,0 a 2,204 a 3,452 (25,4 x 76,2 mm a 56 x 87,7 mm).

As dimensões da área total de impressão para cada tamanho de cartão serão exibidas nas caixas 
Largura da impressão e Comprimento da impressão. 
• As dimensões desta área de impressão são de 1 mm acima do tamanho real do cartão.

Portanto a impressora poderá sobrepor imagens para assegurar que elas pareçam como se
estivessem impressas borda-a-borda quando transferidas para o cartão.

• Por esta razão, quando projetar um formato de cartão, sempre ajuste o tamanho do cartão ou o
tamanho da página no programa de projeto de cartões para as dimensões de comprimento e
largura de impressão indicadas no driver da impressora.

Somente HDP5000 
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3.1.2 Seleção do tipo de cartão 
Na lista resultante Tipo de cartão, selecione o tipo de cartão desejado de acordo com a 
composição do estoque de cartões. 

 

 

Etapa Procedimento 
1 As opções a seguir estão disponíveis. Módulo de impressão normal: 

• Fargo UltraCard III (Tipo de cartão padrão) = 175˚ e 2.0 seg 
• Fargo UltraCard  Premium = 185˚ e 2.0 seg 
• Fargo Ultracard = 175˚e 2.0 seg 
• HID Tech Card Composite = 190˚ e 2.0 seg 
• HID Tech Card PVC =185˚e 2.0 seg 
• Indala FlexISO – Standard (FPISO) = 185˚e 2.0 seg 
• Indala FLexISO XT-Composite (FPIXT) 190˚ e 2.0 seg 
• Custom 1 (Personalizado 1) = 175˚ e 2.0 seg 
• Custom 2 (Personalizado 2) = 175˚ e 2.0 seg 

Padrões: O software do driver de impressora possui ajustes padrão de Temperatura de transferência 
e de Tempo de permanência que possibilitam a melhor transferência possível para estes tipos de 
cartões. Estes padrões são automaticamente configurados com base no tipo de cartão, tipo de fita e 
do tipo de impressão: somente na frente do cartão ou frente e verso. 
Seleção do tipo do cartão: Antes da impressão, ao utilizar estes tipos de cartões Fargo 
padronizados, assegure a seleção do tipo de cartão apropriado na guia Cartão do driver da 
impressora. 
Ajustes adequado: Nem todos os tipos de cartões são acomodados por estes ajustes padrão. Em 
alguns casos, testes são necessários para determinar os ajustes adequados. 

 Se você selecionar a opção incorreta, os ajustes de tempo de permanência 
e de temperatura incorretos podem ser utilizados durante o processo de 
transferência da imagem resultando em uma adesão inadequada do filme InTM ou 
pode causar uma deformação do cartão. 
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Etapa Procedimento 
2 Se um estoque de cartões outro que um dos listados for utilizado, utilize as opções Personalizado 1 

para gravar os controles da temperatura de permanência e do tempo de permanência na guia 
Transferência da imagem. 
a. Clique nas opções Personalizado e insira um nome para o estoque de cartões.
b. Clique na guia Transferência da imagem para ajustar os controles deslizantes da temperatura

e do tempo de permanência para os ajustes apropriados (consulte a próxima página). Nota:
Estes ajustes serão salvos para o tipo de cartão personalizado quando a janela de configuração
Driver da Impressora for fechada.

c. Estoque de cartões personalizados: Para determinar os ajustes adequados para o estoque de
cartões personalizados, aplique o Teste de adesão da fita. Consulte a seção Error! Reference
source not found. Conduzindo o Teste de adesão da fita.

3.1.3 Ajuste da orientação 
Selecione os botões circulares Retrato ou Paisagem no que se refere à Orientação. 

Etapa Procedimento 
1 Selecione Retrato para que o cartão seja impresso em uma orientação vertical. 

OU 
Selecione Paisagem para que o cartão seja impresso em uma orientação horizontal. 

3.1.4 Seleção do alimentador de entrada de cartões 
Especifica qual alimentador será utilizado pela impressora para carregar um cartão. A seleção do 
Alimentador superior permite que a impressora carregue um cartão pelo alimentador superior. A 
seleção do Alimentador inferior permite que a impressora carregue um cartão pelo alimentador 
inferior. A primeira opção carrega um cartão a partir da última localização do alimentador 
concluída com sucesso primeiramente e em seguida muda para o outro alimentador. 

3.1.5 Especificação do número de cópias 
Especifica o número de cópias a serem impressas. 
O limite superior é 10000 e o inferior é 1. 

3.1.6 Seleção do botão Diagnósticos 
Clique em Diagnósticos para abrir o utilitário WorkBench da impressora. 

3.1.7 Impressão de uma imagem de um Teste de impressão 
Clique em Teste de impressão para testar a impressora. 

Etapa Procedimento 
1 Instale uma fita compatível na impressora para a impressão do teste. 

2 Abra a guia Ajustes do driver. 
a. No menu Start (Iniciar) do seu computador, selecione Settings (Ajustes) > Printers e Faxes

(Impressoras e Fax).
b. Clique duas vezes em Printer (Impressora) na janela Printers (Impressoras).
c. Selecione Printing Preferences (Preferências de impressão) no menu resultante Printer

(Impressora). Nota: Esta ação irá abrir a janela Printing Preferences (Preferências de impressão).

3 a. Selecione a guia Cartão e em seguida clique em Teste de Impressão.
b. Quando selecionar o botão Teste de Impressão, uma imagem será copiada para a impressora.
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3.1.8 Seleção de Sobre 
Selecione Sobre para abrir uma caixa de diálogo contendo os detalhes relacionados a Direitos 
autorais, Versão do driver e a Data. 

3.1.9 Seleção do botão Caixa de ferramentas 

 

Etapa Procedimento 
1 Selecione Caixa de ferramentas para acessar a janela Caixa de ferramentas e suas guias, conforme 

indicado em toda esta seção. 

 
Botão OK: Fecha a caixa de diálogo e salva as trocas da configuração do driver a partir do momento 
em que a caixa de diálogo Driver foi aberta. 
Botão Cancelar: Fecha a caixa de diálogo e cancela as trocas realizadas na Caixa de ferramentas a 
partir do momento em que a caixa de diálogo Driver foi aberta. 
Botão Ajuda: Abre o arquivo de ajuda específico para a guia Ativa.  

 

3.2 Seleção da guia Configuração 
  

Etapa Procedimento 
1 Selecione a guia Configuração: 

• Em Recursos opcionais da impressora, selecione os recursos clicando em uma caixa de 
verificação. 

O ajuste padrão será marcado. 
• Se selecionado, ao ativar a guia Configuração, o driver recupera as informações sobre os 

recursos da impressora instalada a partir do Firmware e seleciona automaticamente as caixas 
de verificação apropriadas para os ajustes Frente e verso, Laminação e Codificador magnético. 

• Se selecionadas, as caixas de verificação Frente e verso, Laminação e Codificador magnético 
estarão apenas habilitadas para leitura. 

• Se selecionadas e nenhuma impressora for detectada ou as funcionalidades bidirecionais 
estiverem desabilitadas ou indisponíveis, a mensagem de erro (indicada) será exibida. 

• Se desmarcadas ou vazias, as caixas de verificação de recursos se tornarão ativas e poderão 
ser ajustadas manualmente. 

• Se o driver for reinstalado, ele será reinicializado ao padrão da seleção realizada. 
• Em Monitoramento de eventos, selecione os eventos a serem monitorados. (Nota: O driver 

alerta ao usuário quando os eventos selecionados ocorrerem.) 
• Sob Set Language for Printer LCD Display (Defina o idioma para o visor LCD da impressora), 

selecione um idioma. 
Nota: Verifique as seções a seguir no que se refere a Monitoramento de eventos e Definição do 
idioma. 
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3.2.1 Utilização da caixa Grupo de monitoramento de eventos 
Esta caixa exibe as opções para os suprimentos que estão se esgotando (Fita, material de 
laminação e filme InTM). 
• O ajuste padrão está selecionado. Se selecionada, a caixa da mensagem Fita quase

esgotada será exibida a cada trabalho de impressão quando a impressora reportar a condição
de fita quase esgotada ao driver.

• Não exibir esta mensagem novamente. Esta caixa de verificação permite que o usuário
elimine uma mensagem a cada incidente relacionado ao Driver. Padrão = desmarcada.

3.2.2 Revisão da mensagem Fita quase esgotada 

3.2.3 Revisão da mensagem de Material de Laminação quase esgotado 

O ajuste padrão é a caixa selecionada. 
• Se selecionada, a caixa de mensagem Material de Laminação quase esgotado será exibida a

cada trabalho de impressão quando a impressora reportar essa condição ao driver.
• Não exibir esta mensagem novamente. Esta caixa de verificação permite que o usuário

elimine uma mensagem a cada incidente relacionado ao Driver. Padrão = desmarcada.
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3.2.4 Utilização da mensagem Filme InTM quase esgotado 

 

O ajuste padrão é a caixa selecionada. 
• Se selecionada, a caixa de mensagens Filme InTM quase esgotado será exibida a cada 

trabalho de impressão quando a impressora reportar essa condição ao driver. 
• Não exibir esta mensagem novamente. A caixa de verificação permite que o usuário elimine a 

mensagem a cada trabalho do Driver. Padrão = não selecionada. 

3.2.5 Utilização da mensagem Limpar impressora  
O ajuste padrão é a seleção da caixa de verificação. Se esta caixa estiver selecionada, a 
mensagem Limpar impressora será exibida após 3000 impressões. 

3.2.6 Utilização da mensagem Status de erro 
O ajuste padrão é a seleção da caixa de verificação. Se esta caixa estiver selecionada, as 
mensagens de erro (com as suas respectivas soluções) serão exibidas quando um erro ocorrer. 

3.2.7 Utilização da mensagem Solicitação de senha 
O ajuste padrão é a seleção da caixa de verificação. 
• Se selecionada, uma mensagem irá solicitar uma senha para continuar o trabalho de  

impressão. 
• A proteção por senha é ajustada e ativada no utilitário Workbench. 

3.2.8 Seleção do idioma a ser exibido na tela 
Há duas áreas em que você pode trocar os idiomas da interface, o software do driver das 
estações de trabalho e do visor da impressora. 
Selecione o idioma do software do driver quando instalar o driver. Para a troca do idioma do 
software do driver após a instalação inicial, utilize o botão Caixa de ferramentas. 
O idioma padrão da impressora é o inglês. Ao enviar um arquivo com um pacote de um 
determinado idioma para a impressora, esta poderá exibir mensagens em outros idiomas. Troque 
o idioma da impressora utilizando o botão Caixa de ferramentas (uma vez que o pacote do 
idioma adequado tenha sido enviado para a impressora). Somente os idiomas disponíveis no 
firmware da impressora (descarregados através dos pacotes de idiomas) podem ser selecionados 
no menu resultante. Entre em contato com o Suporte técnico  para obter os pacotes de idiomas 
para a sua impressora. 
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3.3 Seleção da guia Calibrar laminador 
A guia Calibrar laminador será ativada quando o laminador for detectado automaticamente ou 
quando selecionado manualmente (Opção Impressora na guia Configuração. Se o laminador não 
for detectado, a guia será ativada; contudo, as funções serão exibidas na cor cinza. 
• Botão Calibrar: Envia o comando de calibração do laminador para a impressora. Siga as

instruções para configurar a impressora.
• Botão Ajuda: Abre o arquivo de ajuda específico para esta guia.

Etapa Procedimento 
1 Selecione a guia Calibrar laminador. 

a. Assegure-se de que os cartuchos estão fora do laminador.
b. Assegure-se de que a tampa do laminador esteja fechada.
c. Clique em Calibrar.

Nota: O visor LCD da impressora irá exibir a mensagem CALIBRAÇÃO APROVADA. Uma
condição de erro exibida através de uma mensagem Calibração com falha pode ser solucionada
manualmente aumentando o número de calibração do sensor para 13 ou mais alto na guia
Ajustes avançados. Não utilize a função (Calibração AUTOMÁTICA).

d. Clique em OK no visor LCD para concluir o procedimento.

3.4 Seleção da guia Calibrar filme 
Os dois botões para a guia Calibrar filme InTM são descritos a seguir. 
• Botão Calibrar: Envia o comando Calibrar filme para a impressora. Siga as instruções para

configurar a impressora.
• Botão Ajuda: Abre o arquivo de ajuda específico para esta guia.

Etapa Procedimento 
1 Selecione a guia Calibrar filme. 

a. Assegure-se de que o cartucho do filme InTM esteja instalado.
b. Assegure-se de que a tampa da impressora esteja fechada.
c. Clique em Calibrar. (Nota: O visor LCD da impressora irá exibir a mensagem CALIBRAÇÃO

APROVADA.
d. No visor LCD, clique em OK para concluir o procedimento.

3.5 Seleção da guia Calibrar fita 
Os dois botões para a guia Calibrar fita são descritos a seguir. 
• Botão Calibrar: Envia o comando Calibrar fita para a impressora. Siga as instruções para

configurar a impressora.
• Botão Ajuda: Abre o arquivo de ajuda específico para esta guia.

Etapa Procedimento 
1 Selecione a guia Calibrar fita. 

a. Assegure-se de que o cartucho da fita seja removido.
b. Assegure-se de que a tampa da impressora esteja fechada.
c. Clique em Calibrar. (Nota: O visor LCD da impressora irá exibir a mensagem CALIBRAÇÃO

APROVADA.
d. No visor LCD, clique em OK para concluir o procedimento.
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3.6 Seleção da guia Limpeza da impressora 
Para limpar a impressora, siga as instruções indicadas na guia Limpeza da impressora. 

 

Figura 2 - Limpeza da impressora 

• Botão Limpeza: Abre a rotina de limpeza. Siga as instruções para configurar a impressora. 
• Botão Ajuda: Abre o arquivo de ajuda específico para a guia Limpeza da impressora. 

Etapa Procedimento 
1 Clique na guia Limpeza da impressora. 

a. Remova o cartão, o filme InTM e os cartuchos do material de laminação e feche as tampas. 
b. Remova o papel fixado dos dois lados do cartão de limpeza. (Nota: NÃO remova o revestimento 

remanescente se um Módulo de codificação magnética estiver instalado na sua impressora.) 
c. Insira o Cartão de limpeza dentro dos roletes de entrada do alimentador de cartões. 
d. Clique no botão Limpar. 
e. Oriente a direção adequada do cartão de limpeza na impressora conforme necessário. 
f. Quando a rotina de limpeza estiver concluída, o Cartão de limpeza será ejetado da impressora. 
g. Reinstale o cartão, o filme InTM e os Cartuchos de laminados. 

A rotina de limpeza começará após a conclusão de todos os trabalhos de impressão atuais. Utilize um 
cartão de limpeza de tamanho CR80 padrão. 
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3.6.1 Utilização do Grupo de limpeza da impressora 
A caixa de diálogo Grupo de limpeza da impressora exibe uma mensagem de status iniciada pela 
função de Monitoramento de eventos da impressora (consulte a caixa de diálogo 
Configuração). Quando exibida, selecione Limpar agora (ajuste padrão). Você pode clicar em 
Lembrar-me e definir  o lembrete como desejado. Se selecionada, a caixa de diálogo Notificação 
de limpeza da impressora exibirá o momento em que o ajuste Firmware EE mudar após o uso 
de 3000 cartões. (Nota: O ajuste Firmware EE será reinicializado ao enviar o comando de limpeza 
para o Firmware.) 

• Botão circular Limpar agora: Este é o ajuste padrão. Quando você clicar em OK a Caixa de
ferramentas será aberta juntamente com a guia Limpar impressora.

• Botão circular Lembrar-me: A seleção deste ajuste ativa uma lista resultante para que o usuário
selecione um número de cartões para que sejam impressos até o próximo lembrete. Se o
usuário selecionar Nunca, a notificação Limpar impressora será excluída da guia
Configuração.

• Botão OK: Clicar em OK aceita os ajustes e fecha a caixa de diálogo.
• Botão Cancelar: Clicar em Cancelar fecha a caixa de diálogo sem salvar as modificações. Se o

usuário fechar a caixa de ferramentas sem clicar em Limpar, a caixa de diálogo Lembrete de
limpeza da impressora será exibida no próximo trabalho de impressão.

3.6.2 Limpeza dos roletes 
Para informações adicionais sobre a limpeza, consulte as Instruções do kit de limpeza fornecidas 
com o kit de limpeza. 
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3.7 Seleção da guia Ajustes avançados 
Utilize a guia Ajustes avançados para o ajuste dos ajustes internos da impressora. Personalize 
os ajustes para cada impressora e salve os ajustes na memória da impressora. (Nota: Selecione 
Recuperar padrões para recuperar os ajustes internos padrão.)  
CUIDADO: Em geral, não troque estes ajustes após a configuração original da impressora 
definida na fábrica. Contudo, sob raras circunstâncias é necessário trocar estes ajustes no 
local de uso da impressora. Certifique-se do seu conhecimento avançado antes de 
implementar estes ajustes. 
Os ajustes descritos mudam os valores relacionados ao Firmware. As seções a seguir descrevem 
cada ajuste e seu uso. 

 

Figura 3 - Ajustes avançados 

• Coluna Ajuste: Exibe o tipo de ajuste. 
• Coluna Padrão: Exibe o valor do ajuste padrão. 
• Coluna Atual: Exibe o valor do ajuste atual. 

Troque o valor Atual clicando no campo apropriado para ativar o controle e inserir o novo valor. 
• Botão Aplicar: Aplica os valores modificados. 
• Botão Recuperar padrões: Recuperar os valores padrão. 
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3.7.1 Resistência da cabeça 
Este valor é ajustado na fábrica. Se a placa de circuito principal ou a cabeça de impressão for 
substituída, ajuste este número. 
• Localize o número de ajuste da cabeça de impressão na parte inferior da cabeça de impressão.
• A leitura do número é R=XXXX.

3.7.2 Utilização do Ajuste da impressão pelo lado esquerdo do formulário 
(LOF) 
Em Ajustes avançados, modifique o Ajuste Impressão no lado esquerdo do formulário 

Figura 4 - Impressão pelo lado esquerdo do formulário (LOF) 

Etapa Procedimento 
1 Imprima o Auto teste do cartão de alinhamento. 

2 Ajuste Print LOF para cima ou para baixo até que a borda da Linha LOF Zero seja exibida na borda do 
cartão como indicado na figura acima. 

3 Meça o quadrado de densidade, como indicado. 
Ajuste a densidade da imagem para 65% ± 1%. 
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3.7.3 Escurecimento da imagem 
Utilize o Ajuste da intensidade de escurecimento da imagem para ajustar o escurecimento em 
geral aplicado na imagem impressa aumentando ou reduzindo a intensidade de calor aplicado 
pela cabeça de impressão quando da impressão. 

Etapa Procedimento 
1 Clareie a imagem impressa clicando em  ou insira o valor negativo exato reduzindo a intensidade 

de calor do cabeçote de impressão. 
Escureça a imagem clicando em   ou insira um valor positivo aumentando a intensidade de calor do 
cabeçote de impressão. 

 Se o Ajuste da intensidade de escurecimento da imagem for configurado para 
um valor muito alto, a fita poderá atolar ou se romper. 

 

 

Figura 5 - Escurecimento da imagem  
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3.7.4 Impressão da parte superior do formulário 
Na guia Ajustes avançado, modifique o ajuste impressão na parte superior do formulário. 

Figura 6 - Impressão da parte superior do formulário 

Etapa Procedimento 
1 Verifique se Transfer TOF está ajustado para +35. 

2 Verifique se Print TOF está ajustado para +20. 

3 Verifique se Print LOF está ajustado para +7. 

4 Imprima o auto teste do cartão de alinhamento (a borda frontal deve ser similar à figura acima). 

5 Ajuste Print TOF até que a borda verde seja eliminada e que todo o Bloco de alinhamento de transferência 
seja exibido no centro do cartão. Nota: Devido à variação no alinhamento do rolete, a borda verde poderá ser 
exibida levemente inclinada na parte superior do cartão. 

6 Verifique se todo o bloco de alinhamento está visível e que a área verde tenha sido eliminada do centro do 
cartão. 
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3.7.5 Utilização do Ajuste pela parte superior magnética do formulário  
Em Ajustes avançados, modifique o Ajuste Parte superior magnética do formulário  

 

Figura 7 - Parte superior magnética do formulário 

A tarja magnética está localizada na frente do cartão (parte frontal da impressora). 
Utilize esta opção somente se a impressora possuir um Codificador de tarja magnética integrado. 
• Se houver um codificador integrado, esta opção desloca o seu ponto de partida de onde a 

impressora inicia a codificação dos dados da tarja magnética do cartão. 
• Quando ajustar este valor, lembre-se de que um cartão e a sua tarja magnética sempre devem 

permanecer na mesma posição relativa à que o cartão se move na impressora. 
O diagrama acima representa o seguinte: 
• Como os dados magnéticos se moverão em relação à posição fixa da tarja magnética de um 

cartão à medida que um valor de desvio magnético "positivo" ou "negativo" é inserido. 
• Para este diagrama, presume-se que o cartão é transparente e que a tarja magnética do cartão 

possa ser vista através da parte superior ou frontal do cartão. 

Etapa Procedimento 
1 Insira um valor negativo para mover os dados magnéticos iniciais mais a frente em direção à borda 

esquerda do cartão ou do lado de saída do cartão da impressora. 
OU 
Insira um valor positivo para mover os dados magnéticos iniciais mais a frente em direção à borda 
direita do cartão ou do lado de entrada do cartão da impressora. 
• Direção dos dados magnéticos: As setas nestes botões indicam a direção em que os dados 

magnéticos serão movidos na tarja magnética do cartão. 
• Faixa máxima de ajuste: A faixa máxima de ajuste é ± 99. Como regra geral, 20 equivale a 

cerca de 0,030" (0,8 mm). (Nota: Lembre-se disto quando ajustar esta opção para evitar um 
ajuste excessivo.) 

  Cuidado: Se o valor negativo for ajustado para um valor muito alto, a impressora 
poderá iniciar a codificação antes que a tarja magnética do cartão atinja a cabeça de 
codificação. 
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3.7.6 Utilização do Ajuste TOF da transferência 

Figura 8 - TOF da transferência 

Etapa Procedimento 
1 Imprima o auto teste do cartão de alinhamento. 

2 Ajuste o valor Transfer TOF até que a linha TOF Zero esteja localizada na borda do cartão como 
indicado. 

3.7.7 Término de transferência do formulário

Figure 9 - Término de transferência do formulário 

Step Procedure 
1 Imprime o teste automático de alinhamento do cartão. 

2 Ajuste o valor de término de transferência do formulário até que a linha zero de EOF esteja localizada 
na borda do cartão conforme exibido. 
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3.7.8 Utilização do Ajuste de deslocamento da temperatura de 
transferência 
Esta opção adiciona um deslocamento a leitura da temperatura da impressora a partir do rolete de 
transferência. 
Nota: Utilize este ajuste somente para combinar a temperatura do rolete de transferência com a 
do LCD. 
• Um ajuste "-" negativo (-) aumenta a temperatura efetiva do rolete. 

3.7.9 Utilização do ajuste do ângulo de inversão da impressora 
Utilize esta opção para ajustar a posição do módulo de controle de inversão para que esteja 
nivelado com o trajeto percorrido pelo cartão depois de uma operação de inversão. 

3.7.10 Utilização do ajuste do ângulo de inversão do codificador 
Utilize esta opção para sintonizar com precisão a posição do módulo de controle de inversão. 
Nota: Esta operação é realizada em relação ao codificador interno da impressora se esta estiver 
equipada com este dispositivo. 

3.7.11 Utilização do ajuste do nível de inversão de impressão 
Utilize esta opção para ajustar a posição do módulo de controle de inversão de forma que esteja 
nivelado com o trajeto percorrido pelo cartão. 

3.7.12  Utilização do ajuste da tensão de rebobinar da fita de impressão   
Este procedimento controla a tensão da fita colorida durante a impressão. 
• Ajuste a tensão da fita se a ondulação da fita estiver sendo exibida no cartão. 

Nota: Os ajustes modificam moderadamente o comprimento da imagem. 

3.7.13  Utilização do ajuste da tensão de suprimento da fita de impressão 
 Este procedimiento controla la tensión de la cinta colorida durante la impresión. Ajuste la tensión 
de la cinta si la ondulación de la cinta estuviere siendo exhibida en la tarjeta. 
Nota: Los ajustes cambian moderadamente el largo de la imagen. Ajustes para el lado "+" pueden 
eliminar algunos casos de ondulación. 

 

Figura 10 – Tensão de suprimento do ribbon de impressão  
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3.7.14  Utilização do ajuste da tensão de rebobinar do fime de impressão 
InTM 
O acionador do filme InTM ajusta a linha de base para a tensão do filme. 
Nota: Não execute este ajuste sem o auxílio de um técnico. 

Figura 11 - Tensão de rebobinar do filme de impressão InTM. 

3.7.15  Utilização do ajuste da intensidade de calor da resina 
Utilize este ajuste quando os textos e códigos de barra em cor preta aparecerem desbotados ou 
muito claros/escuros. 

3.7.16  Utilização do ajuste do tempo de suspensão 
Este ajuste determina o tempo até que a impressora pare de energizar o rolete de transferência 
para economizar energia. Um ajuste de “0” desabilitará este ajuste.  
Nota: O contador para este ajuste será iniciado após de passado o tempo de espera. 

3.7.17  Utilização do ajuste do ponto de opacidade 
O ponto de opacidade é um modo de compensação durante o processo de impressão: 
• Não tem transferência do pigmento da tinta.
• Não tem uma linha cinza clara em uma parte do cartão.
• Deve ser branco.

3.7.18  Utilização do ajuste de contraste da tela LCD 
Este ajuste determina o brilho da tela LCD. 

3.7.19  Utilização do ajuste da tensão de transferência de suprimento do 
filme 
Determinados ajustes alteram significativamente o comprimento da imagem. Recomenda-se 
somente pequenos ajustes devido a essa sensibilidade. 
Nota: Os ajustes afetam a claridade da imagem e podem gerar embaçamento ou manchas na 
imagen 
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3.7.20  Utilização do ajuste da tensão de transferência de rebobinar do 
filme 
Ajustes negativos (-) podem causar atolamentos do cartão. 
Nota: Por outro lado, ajustes positivos ajudam a eliminar o atolamento. Os ajustes afetam a 
claridade da imagem e podem gerar embaçamento ou manchas na imagem. 
 

 

Figura 12 - Tensão de rebobinar do filme durante a transferência 

3.7.21 Tensão do Filme 
Este ajuste estabelece uma linha base para a tensão do filme. Não ajuste. Mesmo mudanças 
moderadas neste ajuste podem trocar o comprimento da imagem. 

 

Figura 13 - Tensão do Filme 
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3.7.22 Nível de resfriamento de impressão do filme 
Este ajuste controla a velocidade do ventilador de resfriamento do rolete de transferência durante 
o processo de impressão. Este ajuste deve permanecer OFF (DESATIVADO). Ative o ajuste de
Resfriamento da impressão InTM para evitar o aparecimento de manchas nas áreas coloridas da
imagem. Aumentar a velocidade do ventilador pode gerar embaçamentos ou manchas na
imagem.

3.7.23 Nível de resfriamento de transferência do filme 
Este ajuste controla a velocidade padrão do ventilador de resfriamento para o processo de 
transferência. 
Além disso, o ajuste do nível de resfriamento de transferência do filme ajusta a velocidade e 
quando estão ativados durante a transferência. Este ajuste pode gerar embaçamentos ou 
manchas na imagem 

3.7.24 Desabilitação EAT 
Este ajuste é realizado por uma chave ON ou OFF, em que 0 significa OFF (DESATIVADO) e 1 
significa ON (ATIVADO). Este ajuste é parte do processo de acompanhamento da temperatura 
ambiente e da compensação da flutuação. 
A Transferência ambientalmente adaptável (EAT) ajusta automaticamente a temperatura de 
transferência com base nas condições do ar ambiente dentro da impressora. A função EAT 
aumenta ou reduz a temperatura do rolete de transferência em até 20ºC em condições extremas. 
O ajuste de desabilitação EAT tem como padrão o ajuste ON (ATIVADO). 

3.7.25 Habilitação da compensação de ondulação da fita 
Este ajuste é realizado por uma chave ON ou OFF. Utilizar a função de compensação de 
ondulação da fita gera a presença de pixels adicionais na cabeça de impressão para auxílio na 
atenuação das ondulações causadas na fita durante o processo de impressão. 

3.7.26 Tempo de espera 
Este ajuste regula o tempo até que a impressora acesse um estado de redução de temperatura 
do rolete de transferência para economizar energia. Um ajuste para zero (0) desabilita a função. 
Os ajustes são em minutos. 

3.7.27 Desabilitação do bip 
Este ajuste desativa o som de bip, eliminando a notificação audível de um evento. 

3.7.28 Deslocamento de calor do Painel-I 
Esta opção ajusta o calor utilizado durante a remoção de um filme InTM indesejado. Utilize ajustes 
mínimos. Caso contrário a fita de impressão e o filme podem se romper. 

3.7.29 Deslocamento de transferência holográfica 
Esta opção troca o deslocamento do sobrelaminado do holograma relacionado aos parâmetros de 
posicionamento. 

3.7.30 Temperatura de espera 
Esta opção troca a temperatura utilizada quando a impressora está no modo de espera. 

3.7.31 Deslocamento de tensão Mag Hi-Co 
Este ajuste muda a tensão enviada à cabeça magnética. O deslocamento de tensão Mag Hi-Co é 
ajustado de fábrica. Não modifique este ajuste sem o auxílio de um técnico. 

3.7.32 Deslocamento de tensão Mag Lo-Co 
Esta opção troca a tensão conduzida à cabeça magnética. O deslocamento de tensão Mag Lo-Co 
é ajustado de fábrica. Não troque este ajuste sem o auxílio de um técnico. 
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3.7.33  Utilização do ajuste de deslocamento do ângulo do módulo de 
controle de inversão magnética 
Esta opção muda o ângulo da mesa do módulo de controle de inversão. O aumento do ângulo do 
módulo de controle de inversão gira a mesa em sentido horário. Este ajuste é definido na fábrica. 
Não mude este ajuste sem o auxílio de um técnico especializado. 

3.7.34 Deslocamento do calor do painel fluorescente 
Utilize este ajuste para regular o escurecimento ou clareamento do painel fluorescente (F) quando 
ele for impresso. O valor possui uma faixa de ajuste de +/- 20. 

3.7.35 Tempo de retardo de aquecimento 
Utilize este ajuste para regular quanto tempo adicional (em minutos) de espera a impressora deve 
esperar depois que o rolete de transferência atingir a temperatura antes de iniciar a transferência. 
O valor possui uma faixa de ajuste de 0 a 20. 

3.7.36 Habilitação da economia de fita e filme 
Este ajuste possibilita economias de fita/filme. Quando esta função estiver habilitada, a fita e o 
filme não pulam para um novo conjunto de painéis após ligar a impressora. O comportamento de 
abertura/fechamento da tampa não é afetado; assim com o fechamento da tampa a fita e o filme 
irão pular um conjunto de painéis. 
0 - desabilitado / 1 - habilitado. 

3.7.37 Comprimento da imagem de transferencia 
Utilize este ajuste para regular o comprimento da imagem no cartão durante a transferência. O 
valor possui uma faixa de ajuste de -10 a +10. Um aumento neste número aumenta o 
comprimento da imagem. 

3.7.38 Retardo de resfriamento na transferência 
Utilize este ajuste para regular o retardo (em segundos) antes do processo de transferência para 
o segundo lado do cartão. O valor possui uma faixa de ajuste de 0 a 180. Um aumento neste 
número aumenta a duração do retardo em segundos. 

3.7.39 Liberação de tensionamento na transferência do filme de holograma 
Utilize este ajuste para regular o tensionamento em retrocesso do filme durante a fase de 
liberação quando o filme holográfico for utilizado. Um valor negativo crescente aumenta o 
tensionamento em retrocesso. O tensionamento em retrocesso mais alto pode corrigir o 
clareamento nas bordas. 

3.7.40 Habilitação da liberação de transferência alternada 
Utilize este ajuste para habilitar/desabilitar a rotina de liberação da transferência alternada. 
Quando habilitada, esta rotina pode evitar o aparecimento de manchas nas impressoras que 
estão em processo de aquecimento. 

3.7.41 Deslocamento do cartão no codificador de proximidade 
Utilize este ajuste para regular com precisão a posição do cartão quando posicionar um cartão no 
codificador prox na baia 2. Este ajuste regula o número de passos a partir de um posicionamento 
final do cartão. 
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3.7.42 Revisão da mensagem de erro No Printer Connected (Nenhuma 
impressora conectada) 
Se o driver não puder comunicar-se com a impressora, a mensagem de erro a seguir será exibida 
e a grade estará vazia. 

Figura 14 - Mensagem de erro No Printer Connected (Nenhuma impressora conectada) 

3.7.43 Revisão da mensagem de erro Value Outside the Range (Valor fora 
da faixa) 
Se um valor fora de uma determinada faixa for inserido, uma mensagem de erro específica será 
exibida relacionada ao ajuste ao deixar o controle. 

Figura 15 - Mensagem de erro Value Outside the Range (Valor fora da faixa) 
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3.8 Utilização da guia Opções do dispositivo 

 

Figura 16 - Opções do dispositivo 

  



Impressora/Codificador de cartões HDP5000, HDP5600 e HDPii Plus - Guia do Usuário PLT-02907, 4.1 

Página 34 de 100 Maio de 2016 

3.8.1 Detecção de suprimentos no momento de impressão 
Veja a Figura 16 - . 

Etapa Procedimento 
1 Utilize a caixa de verificação Suprimentos para a detecção automática dos consumíveis, que são a fita 

e o filme InTM. 
• No Firmware, os valores (representando a fita, o filme InTM de transferência e o material de

laminação instalados) serão atualizados na inicialização (inclusive a cada vez que a tampa for
fechada)

• O Firmware compara os valores de fita e do filme InTM no arquivo PRN com o valores (mantidos
em relação aos consumíveis atualmente instalados) exibidos.

Se os valores não corresponderem, o visor LCD exibe a mensagem Fita inadequada e/ou Erro de 
filme incorreto e o driver retorna à mensagem de erro correspondente. 

2 Quando a caixa de verificação Suprimentos for selecionada, o que segue será realizado. 
• As caixas resultantes Tipo de filme InTM e Fita serão desativadas e preenchidas com os valores

dos suprimentos instalados. As opções de Impressão Frente e verso e Opções são ajustadas
para os padrões definidos para os suprimentos detectados.

• Por exemplo, nenhuma opção Frente e verso será disponibilizada sem o Módulo de controle de
inversão instalado. Esta função possibilita a detecção automática de um recurso instalado
independentemente da ativação ou não da detecção automática de suprimentos.

• Antes que o driver inicie cada trabalho de impressão, ele recupera os valores de consumíveis a
partir do Firmware.

• Se nenhuma impressora ou fita for detectada, a caixa de verificação Suprimentos será
habilitada e os valores para Fita e Filme InTM serão mantidos. Você visualizará uma mensagem
de erro.

• A ativação da guia Opções do dispositivo preenche novamente de forma automática os tipos
de Fita e Filme InTM. (Nota: Você visualizará uma mensagem de erro se nenhuma impressora
for encontrada quando da ativação da guia Opções de dispositivo.)

3 Quando a caixa de verificação Suprimentos não for selecionada ou for desmarcada (apagada) a partir 
de uma condição selecionada, as caixas resultantes Fita e Filme InTM se tornarão ativadas e os tipos 
de Fita e Filme InTM selecionados automaticamente serão mantidos (até que sejam manualmente 
trocados). 
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3.8.2 Ajuste do Tipo de fita 
Utilize o menu resultante Tipo de fita para correspondência com o tipo de fita. 

Etapa Procedimento 
1 Ajuste para correspondência da seleção do Tipo de fita com o tipo de fita carregado na impressora. 

• YMC (Colorida): Amarelo, Magenta, Ciano 
OU 
YMCK (Colorida/Resina preta):  Amarela, Magenta, Ciano, Resina preta 
OU 

• YMCKK (Colorida/resina preta 2): Amarela, Magenta, Ciano, Resina preta, Resina preta 
OU 

• YMCKH (Colorida/Resina preta/Selagem a quente): Amarela, Magenta, Ciano, Resina preta e 
Selagem a quente 

OU 
• YMCFK (Colorida/Resina preta/ Fluorescência): Amarela, Magenta, Ciano, Fluorescência UV e 

Resina Preta 
• YMCIKH, Full Color/ Inhibit/Resin Black/Heat Seal (Totalmente colorido/Inibição/Resina 

Preta/Selagem à quente): Amarelo, magenta, ciano, resina preta, selagem à quente, inibição 
• YMCKI (Colorida, Resina preta/Inibição): Amarelo, Magenta, Ciano, Resina preta, Inibição. 
• YMCKHI, (Colorida/Resina preta/Selagem a quente/Inibição): Amarela, Magenta, Ciano, Resina 

preta, Selagem a quente, Inibição. 
• YMCKIKI, (Colorida/Resina preta/Inibição/Resina preta/Inibição) 
• YMCK, Meio painel 
• YMCKK, Meio painel 
• K, Resina Premium 

3.8.3 Ajuste do Tipo de filme (InTM) 
Etapa Procedimento 
1 Permite que você selecione a opção do tipo de filme InTM apropriada para o tipo de filme InTM 

atualmente carregado na Impressora. 
• Selecione a opção Transparente para ajustar automaticamente o tempo de transferência e o 

ajuste de temperatura apropriados aos padrões pré-determinados. (Nota: Selecione esta opção 
para ajustar automaticamente a temperatura de transferência e os tempos de permanência aos 
ajustes padrão quando um tipo de cartão não-personalizado for selecionado na guia Cartão.) 

OU 
• Selecione a opção Holográfico para trocar os ajustes internos da impressora da forma 

apropriada, ajustes estes necessários para que o filme InTM holográfico seja usado 
apropriadamente. Selecione esta opção para ajustar automaticamente a temperatura de 
transferência e os tempos de permanência aos ajustes padrão quando um tipo de cartão não-
personalizado for selecionado no guia Cartão.) 

• Filme InTM transparente de alta durabilidade 
Nota: Ajusta também a temperatura de transferência necessária e os ajustes de permanência 
no driver para proporcionar um alto desempenho do filme InTM altamente durável 
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3.9 Utilização das Funções do grupo de impressão frente e verso 
As caixas de verificação do grupo de impressão frente e verso serão desabilitadas se nenhum 
Módulo de controle de inversão for automaticamente detectado ou se se esta função for 
desativada manualmente. 

3.9.1 Utilização da opção Frente e verso - Imprimir em ambos os lados do 
cartão 
Utilize a opção frente e verso para imprimir automaticamente nos dois lados do cartão. 

Etapa Procedimento 
1 Selecione o botão circular Imprimir em ambos os lados em 

adição a qualquer programa que suporte a impressão duplex. 
(Nota: O programa deverá enviar duas ou mais páginas em 
separado para impressão dentro do mesmo documento.) 

2 A Página 1 será transferida para a frente do cartão. 
A Página 2 será transferida para o verso do cartão. 
Com esta opção selecionada, o Driver da impressora irá posicionar todas as páginas ímpares na 
frente do cartão e todas as páginas pares no verso do cartão. 

3.9.2 Utilização da opção Ambos os lados – Opção de divisão de 1 conjunto 
de painéis de fita 
Utilize esta opção para proporcionar os meios mais econômicos de impressão de um cartão que 
será impresso frente e verso já que um único conjunto de Painéis de fita será dividido para 
impressão na frente do cartão e no verso de um cartão. 
• Esta opção será ativada quando Imprimir em ambos os lados for selecionada.
• O padrão é o ajuste para ativo e sem seleção exceto para YMCKK e YMCKIKI, que são

selecionados.

Etapa Procedimento 
1 Selecione esta opção para imprimir automaticamente no modo 

colorido na frente do cartão de um cartão e com resina preta no 
verso do cartão de um cartão (utilizando Fitas de impressão 
YMCKK). 
Se uma fita YMCKK for utilizada, a frente do cartão será 
impressa com os Painéis YMCK e o verso será impresso com o 
segundo Painel K. 
Notas: 
Esta função será habilitada automaticamente quando a fita 
YMCKK for selecionada. 
Esta opção não será disponível se a fita YMCKH for utilizada. 
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3.9.3 Utilização da opção Impressão em ambos os lados – Imprimir a 
imagem do verso na frente do cartão  
Esta opção será ativada quando a caixa de verificação Imprimir em ambos os lados for 
selecionada. O padrão é a opção ativada e não selecionada. 

Etapa Procedimento 
1 Selecione esta opção: 

• Se for necessário imprimir a primeira página de um 
documento de duas páginas no verso do cartão 

OU 
• Se for necessário imprimir com a resina preta no lado do 

chip de um cartão inteligente. 
A segunda página do documento será impressa na frente do 
cartão. 

 

3.9.4 Utilização da opção Frente e verso - Imprimir somente no verso do 
cartão 
Utilize esta opção para imprimir somente no verso dos cartões. (Nota: O padrão da caixa de 
verificação Imprimir somente no verso do cartão é a opção ativada e não selecionada.) 

Etapa Procedimento 
1 Selecione Imprimir somente no verso do cartão para 

imprimir somente no verso do cartão de cartões pré-impressos 
que devem ter a sua tarja magnética ou o seu chip do cartão 
inteligente codificado. (Nota: Carregue os cartões da forma 
usual.) 
• Quando selecionar esta opção, a opção Impressão em 

ambos os lados será automaticamente desabilitada. 
• Quando tentar imprimir um documento de duas páginas 

(se a opção Imprimir somente no verso do cartão for 
selecionada), a primeira página do documento será 
impressa no verso do cartão. 

• A segunda página do documento será impressa no 
verso do cartão de um segundo cartão. 

 

3.9.5 Utilização do Grupo Opções 

 

Figura 17 - Opções 
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3.9.5.1 Utilização da opção Girar 180 graus (frente e verso) 
Utilize esta opção para trocar a posição da imagem impressa em relação à localização definida 
para a tarja magnética ou o chip inteligente de um cartão. 

Etapa Procedimento 
1 Selecione a opção Girar a frente 180 graus para girar a imagem na frente do cartão em 180 graus 

quando impressa. 
OU 
Selecione a opção Girar o verso 180 graus para girar a imagem no verso do cartão em 180 graus 
quando impressa. 

3.9.5.2 Utilização da opção Desabilitar impressão 
Utilize esta opção para desabilitar as funcionalidades de impressão da impressora permitindo que 
a impressora codifique cartões. (Nota: Esta opção é útil para codificar ou recodificar cartões pré-
impressos sem a necessidade de dispender qualquer tempo ou suprimentos de impressão 
adicionais.) 

Etapa Procedimento 
1 Selecione esta opção para assegurar que nenhum dado de impressão seja enviado à impressora 

(enquanto todas as instruções de codificação de acordo com o modo pelo qual foi configurada no 
software são enviadas). 
Esta opção também permite que você lamine o cartão. 

3.9.5.3 Utilização das opções Passagem dupla e Inverter imagem do painel F 
• Opção Passagem dupla: Refere-se ao fato de que a tinta fluorescente pode ser aplicada a um

painel separado do filme HDP InTM.
Nota: Primeiramente a tinta YMC será aplicada a um painel do filme InTM; em seguida a tinta F
e possivelmente a tinta K serão aplicados a um painel em separado. Se isto não for feito, o
pigmento da tinta fluorescente tende a se misturar com as cores YMC e perder as suas
qualidades de fluorescência; resultado este que poderá se tornar invisível.

Utilize a opção Passagem dupla padrão se utilizar a imagem fluorescente em locais onde 
outro pigmento  de tinta for utilizado ou se a opção Inverter o painel F for selecionada. 

• Opção Inverter o Painel F: Refere-se à capacidade de fazer com que áreas iluminadas ou
brancas da imagem se tornem fluorescentes e que as cores escuras permaneçam escuras no
cartão impresso quando expostas a uma luz Ultravioleta.
Nota: Isto foi solicitado porque o pigmento da tinta fluorescente fica brilhante quando uma luz
de fundo é aplicada. Como ajuste padrão as áreas escuras da imagem serão fluorescentes no
cartão e as áreas mais iluminadas ou brancas não terão nenhum pigmento da tinta aplicado.

O usuário pode selecionar a opção Inverter Painel-F para fazer com que as áreas escuras 
no design sejam exibidas como escuras no cartão. Esta opção é recomendada se o usuário 
imprimir uma foto. 
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3.9.6 Utilização da opção Apagamento seguro da resina 

 

A mistura de resina elimina a rastreabilidade de dados pessoais em painéis de fita usados e reduz 
o risco de roubo de identidade. 
Os painéis das cores Amarela, Magenta, Ciano e resina (K) são impressos normalmente. 
Contudo, antes da transferência o filme é invertido para o painel de filme previamente utilizado e a 
fita é rebobinada até o início do painel da resina (K). 
Uma imagem branca “de ruído” será então impressa do painel da resina (K) para o painel do filme 
utilizado. O filme e a fita serão então rebobinados novamente. A imagem branca de “ruído” será 
impressa novamente, porém iniciará em um ponto diferente do filme em relação à primeira 
passagem. 
O resultado é que a fita não mais possuirá praticamente mais resina enquanto o filme possuirá 
uma imagem embaralhada. Somente fitas com o painel K disponibilizam esta opção no driver. 

3.9.7 Utilização da opção Criptografar dados do trabalho de impressão 
O processo de criptografia AES256 protege os dados transmitidos do computador para a 
impressora. 

 

Nota: As impressoras HDPii e HDPii Plus possuem dados de trabalhos realizados criptografados 
que são habilitados automaticamente.  
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3.9.8 Utilização da opção Utilizar dados do painel substituto 
Somente fitas com o painel F ou I disponibilizam esta opção no driver. 

Quando selecionar Modo de Divisão no driver e o Módulo de controle de inversão estiver 
presente, a primeira página do documento será impressa na frente do cartão com o painel da fita 
YMC. Em seguida a segunda página será impressa na frente do cartão com o painel da fita F. Por 
último, a terceira página será impressa no verso do cartão com o painel da fita K. 
Quando o Modo de divisão não for selecionado e o Módulo de controle de inversão estiver 
presente, a primeira página do documento será impressa na frente do cartão com o painel da fita 
YMC. Em seguida a segunda página é impressa na parte frontal do cartão com o painel de fita 
fluorescente. 
Quando a opção Utilizar dados do painel substituto for habilitada - os detalhes a seguir serão 
exibidos. 

3.9.8.1 Fita YMCFK 
Divisão da fita ATIVADA (Duplex) 
A página 1 é YMC na frente do cartão, a página 2 é F na frente do cartão, a página 3 é K no verso 
do cartão. A inserção WB e os comandos "~" são ignorados. 

Divisão da fita DESATIVADA (Duplex) 
A página 1 é YMC na frente do cartão, a Página 2 é F na frente do cartão, a Página 3 é YMC no 
verso do cartão, a Página 4 é F no verso do cartão. A inserção WB e os comandos "~" são 
ignorados. 

Divisão da fita DESATIVADA (Simplex) 
A Página 1 é YMCK na frente do cartão, a Página 2 é F na frente do cartão. A inserção WB e os 
comandos "~" são ignorados. 
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3.9.8.2 Fita YMCKI  
Divisão da fita ATIVADA (Duplex) 
A página 1 é YMC na frente do cartão, a Página 2 é K no verso do cartão, a Página 3 é I no verso 
do cartão. A inserção WB e os comandos "~" são ignorados. 
 
Divisão da fita DESATIVADA (Duplex) 
A Página 1 é YMCK na frente do cartão, a Página 2 é I na frente do cartão, a Página 3 é YMCK no 
verso do cartão, a Página 4 é I no verso do cartão. A inserção WB e os comandos "~" são 
ignorados. 
 
Divisão da fita DESATIVADA (Simplex) 
A Página 1 é YMCK na frente do cartão, a Página 2 é I na frente do cartão. A inserção WB e os 
comandos "~" são ignorados. 

3.9.8.3 Fita YMCKIKI 
Divisão da fita ON (ATIVADA) (Duplex) 
A página 1 é YMCK na frente, a página 2 é I na frente,  
A página 3 é K no verso, a página 4 é I no verso. 
 
Divisão da fita OFF (DESATIVADA) (Duplex) 
A página 1 é YMCK na frente, a página 2 é I na frente, 
A página 3 é YMCK no verso, a página 4 é I no verso. 
 
Divisão da fita OFF (DESATIVADA) (Simplex) 
A página 1 é YMCK na frente, a página 2 é I na frente. 

3.9.9 Utilização dos dados no painel substituto - Desabilitada 
3.9.9.1 Fita YMCFK  

3.9.9.2 Divisão da fita ATIVADA (Duplex) 
A Página 1 é YMC na frente do cartão, a Página 2 é K no verso do cartão. O Painel F estará na 
frente do cartão com comandos "~" ou com a inserção WB. 

3.9.9.3 Divisão da fita DESATIVADA (Duplex) 
A Página 1 é YMCK na frente do cartão, a Página 2 é YMCK no verso do cartão. O Painel F 
estará na frente do cartão ou no verso com os comandos "~" ou com a inserção WB. 

3.9.9.4 Divisão da fita DESATIVADA (Simplex) 
A Página 1 é YMCFK na frente. 
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3.9.9.5 Fita YMCKI  
Divisão da fita ATIVADA (somente Duplex) 
A Página 1 é YMC na frente do cartão, a Página 2 é K I no verso do cartão. A inserção WB e os 
comandos "~" serão  ignorados. 

Divisão da fita DESATIVADA (Duplex) 
A Página 1 é YMCKI na frente do cartão, a Página 2 é YMCKI no verso do cartão. A inserção WB 
e os comandos "~" serão ignorados. 

Divisão da fita DESATIVADA (Simplex) 
A Página 1 é YMCKI na frente do cartão. A inserção WB e os comandos "~" serão ignorados. 

3.9.10 Utilização do modo de impressão 
Há dois modos de impressão (Performance e Normal) 
• Normal (padrão)
• Performance Este modo é mais rápido e produz imagens de qualidade um pouco inferior. Ele é

ideal para impressões de texto em resina que utilizam poucas cores.
Somente HDP5600/600 dpi 
• Normal (padrão)
• Premium Este modo é mais rápido e produz imagens de qualidade um pouco inferior. Ele é

ideal para impressões de texto em resina que utilizam poucas cores.
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3.10 Utilização da guia Cor da imagem 
Utilize esta guia para ajustar as propriedades das cores. (Nota: A janela Preferências de 
impressão da impressora possui a mesma funcionalidade da guia Cor da imagem da janela 
Impressora - Preferências de impressão LC.) 

 

Figura 18 - Cor da imagem 

 
Etapa  Procedimento 
1 Selecione a opção de combinação de cores pela opção de Gerenciamento de cores do sistema para 

controlar os ajustes de nitidez, contraste e gama da imagem impressa bem como o equilíbrio de cores 
individuais dos painéis das cores Amarela, Magenta e Ciano. 
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3.10.1 Utilização da opção Qualidade da imagem - Combinação de cores 
Etapa Procedimento 
1 Selecione Nenhuma 

(a) se a opção for pela velocidade de impressão ao invés da cor da impressão,
(b) se a correção das cores da imagem para impressão já tiver sido aplicada ou
(c) se for utilizado um software de combinação de cores de um terceiro.

OU 
Selecione Gerenciamento de cores do sistema para permitir que o driver da impressora possa 
aplicar correções de cores similares à opção Algébrica mas através de um algoritmo de combinação 
de cores mais complexo. Nota: Esta opção troca as cores para que a imagem combine mais 
proximamente com aquela imagem exibida na tela. 

 2 Controle a intensidade geral da cor preta e de áreas iluminadas da imagem impressa com sublimação 
do pigmento da tinta por meio do ajuste do controle deslizante Intensidade de sublimação do 
pigmento da tinta. 
Mova o controle deslizante para a esquerda para utilizar menos calor no processo de impressão, 
gerando assim uma impressão mais clara. 
OU 
Mova o controle deslizante para a direita para utilizar mais calor, gerando assim uma impressão mais 
escura. 
Nota: Este controle deslizante afeta somente as imagens impressas com Painéis de fita de sublimação 
do pigmento da tinta (YMC). 

 3 O controle da quantidade de calor da impressora é utilizado quando da impressão com o painel de 
resina preta ajustando o controle deslizante Calor da resina. 
Mova o controle deslizante para a esquerda para utilizar menos calor no processo de impressão, 
fazendo com que as imagens com resina sejam mais claras ou menos saturadas. 
OU 
Mova o controle deslizante para a direita para utilizar mais calor, fazendo com que as imagens de 
resina sejam mais escuras ou mais saturadas. 
(Nota: Este controle pode ser útil para o ajuste preciso da nitidez de textos em preto e de códigos de 
barras.) 

 4 Conforme a necessidade, retorne todas as opções aos seus ajustes de fábrica clicando no botão 
Padrão. 

3.10.2 Ajuste da Mistura da resina 
Selecione o método de mistura apropriado de acordo com o tipo de imagem a ser impressa. 
(Nota: Esta opção afeta somente os objetos impressos no verso do cartão de um cartão com o 
painel de resina preta de uma fita de impressão YMCK YMCKK e YMCKI. Esta opção será 
habilitada quando utilizar pelo menos um painel K e com o modo frente e verso habilitado, 
dividindo um conjunto de painéis.) 

Etapa Procedimento 
1 Selecione a função Otimizado para imagens quando imprimir imagens com qualidade inferior (por 

exemplo, cliparts, logotipos, etc.) com aplicação de resina. 
OU 
Selecione Otimizado para foto quando imprimir imagens com qualidade de foto com aplicação de 
resina. 
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3.10.3 Utilização da janela Cores da imagem avançadas  
 

 

Etapa Procedimento 
1 Clique em Ajustes avançados para abrir a janela Cor da imagem avançada. 

2 Clique em OK para aceitar qualquer variação diferente do padrão (para esta barra deslizante 
específica) e para retornar à janela da guia Cor da imagem. 
Clique em Cancelar para impedir qualquer variação no controle deslizante e retornar à janela da guia 
Cor da imagem. 
Clique em Padrão para retornar quaisquer modificações aos ajustes padrão (somente para esta 
janela). 
Instruções adicionais: 
Nitidez (Padrão, 0%): Mova o controle deslizante para a esquerda para (-) ou menos nitidez. Mova o 
controle deslizante para a direita (+) ou mais nitidez da imagem impressa. Verifique a imagem (na 
parte direita) para determinar a nitidez correta. 
Contraste (Padrão, 0%): Mova o controle deslizante para a esquerda para (-) ou menos contraste. 
Mova o controle deslizante para a direita (+) ou mais contraste da imagem impressa. Verifique a 
imagem (à direita) para determinar o contraste correto. 
Gama (Padrão, 0%): Mova o controle deslizante para a esquerda para (-) ou menos gama. Mova o 
controle deslizante para a direita (+) ou mais gama da imagem impressa. Verifique a imagem (à direita) 
para determinar a gama correta. 

3 Para os controles da barra deslizante Equilíbrio, verifique o que segue: 
Clique em OK para aceitar qualquer variação diferente do padrão (para esta barra deslizante 
específica) e retornar à janela da guia Cor da imagem. 
Clique em Cancelar para impedir qualquer variação no controle deslizante e retornar à janela da guia 
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Etapa Procedimento 
Cor da imagem. 
Clique em Padrão para retornar quaisquer modificações aos ajustes padrões (somente para esta 
janela). 
Instruções adicionais: 
Equilíbrio de amarelo, (Padrão, 0%): Mova o controle deslizante para a esquerda para (-) ou menos 
amarelo como um equilíbrio individual da cor. Mova o controle deslizante para a direita (+) ou mais 
amarelo como um equilíbrio individual da cor. Verifique a imagem (à direita) para determinar o efeito 
correto do equilíbrio da cor amarela. 
Equilíbrio de magenta (Padrão, 0%): Mova o controle deslizante para a esquerda para (-) ou menos 
magenta como um equilíbrio individual da cor. Mova o controle deslizante para a direita (+) ou mais 
magenta como um equilíbrio individual da cor. Verifique a imagem (à direita) para determinar o efeito 
correto do equilíbrio da cor magenta. 
Equilíbrio de Ciano (Padrão, 0%): Mova o controle deslizante para a esquerda para (-) ou menos 
ciano como um equilíbrio individual da cor. Mova o controle deslizante para a direita (+) ou mais ciano 
como um equilíbrio individual da cor. Verifique a imagem (à direita) para determinar o efeito correto do 
equilíbrio da cor ciano. 

4 Clique em Padrão para retornar quaisquer modificações aos ajustes padrões (somente para esta 
janela) e NÃO para a caixa de diálogo Cores da imagem avançada. 

3.11 Utilização da guia Transferência da imagem 
Utilize esta guia para ajustar as opções Posição da imagem, Tempo de permanência de 
transferência  e Temperatura da transferência.  
Nota: A janela Preferências de impressão da impressora possui a mesma funcionalidade da guia 
Cor da imagem bem como da janela Impressora - Preferências de impressão LC. 

Figura 19 - Transferência de imagem 
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3.11.1 Ajuste dos controles Posição da imagem 
Utilize os controles Posição da Imagem para posicionar a imagem em um cartão (para ajuste). 
A exibição a seguir representa o modo pelo qual a imagem impressa se move em relação à 
posição fixa do cartão no momento que os valores de posicionamento da imagem negativa e 
positiva são inseridos. 

 

 

 

 

Etapa Procedimento 
1 Ajuste os valores Posição da imagem clicando nas setas de ajuste Vertical e Horizontal. 

• Estes valores asseguram que os cartões permaneçam na mesma posição na qual avançaram 
pela impressora (independentemente da orientação da imagem). 

• A figura do cartão (exibida na caixa Posição da imagem) será invertida e girada de acordo com 
a seleção do modo Retrato, Paisagem ou Giro de 180 graus. 

• O contorno ao redor da figura permanecerá na mesma orientação de Paisagem. 

2 Utilize o ajuste Vertical para mover a imagem para a parte frontal da impressora se um número 
positivo for inserido e em direção à parte traseira da impressora se um número negativo for inserido. 
OU 
Utilize o ajuste Horizontal para mover a imagem para o lado de saída do cartão da Impressora se um 
número positivo for inserido e em direção ao lado de entrada do cartão da Impressora se um número 
negativo for inserido. 
Nota: O valor máximo para os ajustes Vertical e Horizontal é de ± 100 Pixels (10 Pixels = 0,03”                    
(0,8 mm). 
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3.11.2 Ajuste da Temperatura e do Tempo de permanência de transferência 
Utilize a opção Transferência da imagem para controlar a Temperatura e o Tempo de 
permanência de transferência. 
• Estes ajustes controlam a velocidade e a temperatura sob as quais as imagens impressas são

transferidas do filme InTM para o cartão. Estes ajustes podem variar dependendo do tipo de
cartão.

• O driver da impressora otimiza automaticamente estes ajustes de acordo com a seleção
definida na opção Tipo de cartão.

• As modificações aplicadas nos ajustes Temperatura e Tempo de permanência serão salvas
para a opção Tipo de cartão selecionada (quando sair do modo de configuração do Driver da
impressora a partir do painel de controle da impressora).

Para instruções sobre como testar uma fita, refira-se ao item Condução do procedimento de teste 
de adesão da fita. 

Etapa Procedimento 
1 O tempo de permanência de transferência define o tempo de permanência para transferência do filme 

InTM em segundos por polegada  
- Limite inferior = 1,0 segundo por polegada, Limite superior = 3,0 segundos por polegada.
• UltraCard III - Composto:  Padrão = 2,0 segundos por polegada.
• UltraCard - PVC:  Padrão = 2,0 segundos por polegada
• Personalizado: Padrão = 2,0 segundos por polegada

 2 A temperatura de transferência define a temperatura para transferência do filme InTM em graus 
Celsius –  
Limite inferior= 150,0°C, Limite superior = 210,0°C. 
• UltraCard III - Composto:  Padrão  175,0°C
• UltraCard- PVC:  Padrão = 175,0°C
• Personalizado: Padrão = 175,0°C

3 Retorne aos ajustes padrão de fábrica no que se refere ao Tipo de cartão selecionado clicando no 
botão Padrão. Se utilizar outros tipos de cartões (diferentes Tipo de cartão em PVC brilhante ou PVC 
fosco), selecione uma das opções personalizadas Tipo de cartão. 

4 Ajuste os controles de tempo de permanência e temperatura para assegurar a transferência adequada 
da imagem. Determine os ajustes apropriados para o estoque de cartões ajustando as opções Tempo 
de permanência de transferência e Temperatura de transferência aos ajustes padrão.           
Imprima um cartão. 
h. Se o filme InTM não for transferido adequadamente, ajuste os controles para que a operação

seja bem sucedida.
OU

i. Se o filme InTM for transferido adequadamente, realize um teste de durabilidade final
denominado Teste da fita.

Para instruções sobre como realizar um teste de fita, consulte o procedimento Executando o teste de 
adesão da fita. 

5 Utilize o botão Padrão para reinicializar as opções Tempo de permanência de transferência e 
Temperatura de transferência aos ajustes padrões para a seleção da opção Tipo de cartão atual. 
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3.12 Utilização da guia Codificação magnética 
Utilize estas opções somente se a impressora possuir um Módulo de codificação de tarja 
magnética opcional instalado. (Nota: Se nenhum codificador for detectado, a guia será ativada, 
porém todas as funções estarão na cor cinza – ou seja, desabilitadas.) 

 

Figura 20 - Codificação magnética 

 
Etapa Procedimento 
1 Selecione a guia Codificação magnética para exibir as opções para o controle do processo de 

codificação da tarja magnética. (Nota: O que segue descreve estas opções e o processo de 
codificação magnética da impressora.) 
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3.12.1 Utilização da opção Modo de codificação para especificar a 
codificação magnética 

Categoria Descrição 
Opções de Codificação 
magnética (troca e 
modificação) 

Troque o modo de codificação e o ajuste de coercividade ou modifique os padrões 
ISO para as trilhas 1, 2 e 3  modificando corretamente estas opções de codificação 
magnética. 

Seleção do Modo de 
Codificação ISO (funções 
ativas e inativas) 

Se você selecionar Codificação ISO, enviará um conjunto formatado de caracteres. 
Nota: Esta seleção ativa as guias Trilha. Contudo, todas as funções nas guias Trilha 
estarão inativas/em cinza (desabilitadas) e irão exibir os padrões ISO, que são os 
padrões listados para cada trilha abaixo. A caixa de verificação Deslocar dados 
para a esquerda permanecerá desmarcada e inativa. 

Seleção Modo de 
codificação 
personalizado (funções 
ativas e inativas) 

Se você selecionar Codificação personalizada, todas as opções estarão ativas. O 
padrão é Codificação ISO.  
Nota: Os padrões são os mesmos daqueles dos padrões de codificação ISO. 
Contudo, todas as funções nas guias Opções de trilha magnética estarão ativas. 

Seleção Modo de 
codificação binária 
bruta) (funções ativas e 
inativas) 

Se você selecionar a codificação binária bruta, irá enviar uma cadeia binária bruta ao 
invés de um conjunto de caracteres formatados.  
Nota: A função resultante de coercividade estará ativa e as opções Densidade de 
bits, Tamanho do caractere, Ordem reversa de bits e Adicionar zeros à esquerda 
também estarão ativas e configuráveis para cada trilha quando a Codificação binária 
bruta for selecionada. 
A opção Ordem reversa de bits é utilizada para reverter os bits de caracteres e 
para a criptografia dos dados em programas específicos. 
A opção Adicionar zeros à esquerda é utilizada para adicionar um número definido 
de zeros à esquerda na cadeia magnética para mover o ponto de partida dos dados 
codificados em programas específicos para a criptografia dos dados. 
Codificação magnética bruta 
O usuário pode selecionar a Codificação magnética bruta a partir do driver. 
Coercividade bruta 
O usuário pode selecionar opções para a coercividade a partir do driver. 
(Baixa, Média, Alta e Super) 
Densidade de bits bruta 
O usuário pode selecionar a opção de densidade configurável de bits. Esta opção 
suporta estas densidades padrão de bits configuráveis: 
75 bits por polegada (BPI) 
128 BPI 
210 BPI 
BPI personalizado 
Densidade de bits bruta por trilha 
O usuário pode selecionar as opções Densidade configurável de bits, Tamanho do 
caractere, Ordem reversa de bits e Adicionar zeros à esquerda para cada trilha de 
codificação magnética individual. 

Seleção Modo de 
codificação JIS II) 
(funções ativas e inativas) 

Se você selecionar a opção Codificação JIS II, padrões específicos serão utilizados. 
Nota: Esta seleção desabilita todas as guias Opções de trilha magnética. Ela 
também desabilita a opção resultante Coercividade e a caixa de verificação 
Deslocar dados para a esquerda. 
A coercividade padrão é 600 Oe. 
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3.12.2 Seleção da coercividade/trilha magnética 
Utilize a opção ISO para a funcionalidade de codificação para cartões de coercividade alta ou 
baixa nas trilhas 1, 2 e 3; este é o modo padrão do setor que utilizada a codificação magnética de 
dados. 

Etapa Procedimento 
1 Selecione a opção Coercividade (Oersted) para utilizar o tipo de Trilha magnética que corresponde ao 

tipo de cartão.  
Alta coercividade para Super coercividade = 2750 - 4000 Oersted (Alta coercividade UltraCard IIIs são 
2750 Oe) 
Coercividade média = 600 Oersted 
Baixa coercividade = 300 Oersted 

2 Selecione a opção Seleção da trilha magnética para especificar que trilha deve ser configurada 
através da opções de trilha magnética (se a aplicação sendo utilizada exigir a personalização do 
processo de codificação ISO padrão).  

3.12.3 Revisão da opção Deslocar dados para a esquerda 
Utilize a opção Deslocar dados para a esquerda aplicável a todas as trilhas quando esta opção 
for selecionada. (Nota: Quando esta opção não for selecionada, este será o padrão.) 

Etapa Procedimento 
1 Selecione esta opção para deslocar os dados magnéticos gravados para o lado esquerdo da tarja 

magnética do cartão. (Nota: Isto é útil em situações que exigem que os cartões possam ser lidos em 
leitoras onde o cartão deve ser inserido.) 

3.12.4 Utilização dos botões Tamanho do caractere 
Utilize esta opção para personalizar o Tamanho dos dados do caractere (Bits por caractere) que é 
utilizada para codificar os dados magnéticos na trilha atualmente selecionada. Nota: Este 
tamanho de caractere inclui o bit de paridade (se habilitado). 

Etapa Procedimento 
1 
 

• Selecione 4 bits para trocar os bits por caractere para 4 BPC. 
• Selecione 5 Bits para trocar os bits por caractere para 5 BPC. (Nota: Este é o padrão para as 

trilhas 2 e 3). 
OU 

• Selecione 7 bits para trocar os bits por caractere para 7 BPC. (Nota: Este é o padrão para a 
trilha 1). 

OU 
• Selecione 8 bits para trocar os bits por caractere para 8 BPC. 

3.12.5 Utilização da lista resultante de deslocamento ASCII 
Utilize esta opção para personalizar o deslocamento do caractere ASCII utilizado para codificar os 
dados magnéticos na trilha selecionada atualmente. (Nota: Este valor de deslocamento do 
caractere é subtraído do valor ASCII de cada caractere de dados da tarja magnética antes da 
codificação na trilha.) 

Etapa Procedimento 
1 Selecione NULO para trocar o deslocamento ASCII para NULO. 

OU 
Selecione ESPAÇO para trocar o deslocamento ASCII para ESPAÇO. (Nota: Este é o padrão para 
a Trilha 1.) 
OU 
Selecione ZERO para trocar o deslocamento ASCII para ZERO. (Nota: Este é o padrão para as 
Trilhas 2 e 3.) 
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3.12.6 Utilização da lista resultante Densidade de bits 
Utilize esta opção para personalizar a opção Densidade de gravação de bits (Bits por polegada) 
utilizada para codificar os dados magnéticos na trilha atualmente selecionada. 
O que segue descreve as seleções Padrão ISO. 

Etapa Procedimento 
1 Selecione 75 BPI para trocar os bits por polegada para 75 BPI. (Nota: Este é o padrão para a Trilha 

2.) 
OU 
Selecione 128 BPI para trocar os bits por polegada para 128 BPI. 
OU 
Selecione 210 BPI para trocar os bits por polegada para 210 BPI. (Nota: Este é o padrão para as 
Trilhas 1 e 3.) 
OU 
Selecione BPI personalizado que habilita a caixa de texto BPI personalizada. (Nota: O limite inferior é 
5 e o superior é 210.) 

3.12.7 Utilização da lista resultante Geração LRC 
Utilize esta opção para personalizar a opção Modo Geração LRC (utilizado para codificar os 
dados magnéticos na trilha selecionada atualmente). 

Etapa Procedimento 
1 Selecione Sem LRC para trocar a opção Geração LRC para Nenhuma. 

OU 
Selecione Paridade par para trocar a opção Geração LRC para Paridade par. (Nota: Este é o padrão 
para todas as trilhas.) 
OU 
Selecione Paridade ímpar para trocar a opção Geração LRC para Paridade ímpar. 

3.12.8 Utilização da lista resultante Modo de paridade de caracteres 
Utilize esta opção para personalizar o Modo de Codificação (utilizado para codificar os dados 
magnéticos na trilha atualmente selecionada.) 

Etapa Procedimento 
1 Selecione Sem paridade para trocar a opção Paridade de caracteres para Nenhuma. 

OU 
Selecione Paridade par para trocar a opção Paridade de caracteres para Paridade par. 
OU 
Selecione Paridade ímpar para trocar a opção Paridade de caracteres para Paridade ímpar. (Nota: 
Este é o padrão para todas as trilhas.) 
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3.12.9 Revisão das localizações da trilha ISO 
O modo de codificação magnética é codificado em oito trilhas de acordo com a tarja magnética 
ISO 7811-2. 

TRACK1        0.110"

TRACK2        0.110"

TRACK3        0.110"

0.130"

0.140"

0.223" 0.353" 0.493"

 

3.12.10 Envio das informações da trilha 
Os dados da trilha magnética são enviados na forma de cadeias de texto a partir do software 
aplicativo para o driver da impressora. 
• Para que o driver da impressora diferencie entre os dados da trilha magnética e o restante dos 

objetos que podem ser de impressos, caracteres específicos devem ser adicionados aos dados 
magnéticos para que sejam codificados. 

• Estes especificam os dados que serão utilizados para codificar as trilhas para  codificar e 
marcar o ponto de início e de término da cadeia de dados. 

• Em alguns casos, estes caracteres específicos são automaticamente adicionados à cadeia de 
dados da trilha por aplicativos do software ID. 

• Na maioria dos casos, o usuário deve adicionar cuidadosamente estes caracteres à cadeia dos 
dados da trilha magnética. Se estes caracteres não forem adicionados aos dados da trilha, o 
texto pretendido para a trilha magnética será exibido como um texto impresso no cartão. 

• Para evitar essa ocorrência, insira as informações de trilha conforme descrito a seguir. 
 
Etapa Procedimento 
1 Quando inserir dados da trilha, o caractere ~ (til) será inserido primeiramente, seguido pelo número da 

trilha (1, 2 ou 3) na qual os dados deverão ser codificados. Os dados indicados acima serão seguidos 
pelos dados a serem codificados. 
• O primeiro caractere desta cadeia de dados deve ser um Sinalizador de Início (SS) específico 

da trilha e o último caractere deve ser um Sinalizador de Término (ES) específico. 
• Os caracteres ou dados entre SS e ES podem incluir todos os caracteres válidos específicos 

para cada trilha. 
• O número destes caracteres, contudo, é limitado pela capacidade máxima de caracteres de 

cada trilha. 
• Quando os dados da trilha estiverem segmentados, o Separador de campos (Fs) deverá ser 

utilizado. A tabela abaixo mostra os Sinalizadores SS, ES, FS e os caracteres válidos definidos 
para cada trilha. 
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Revisão da Cadeia de amostra 
• Trilha 1: ~1%JULIEANDERSON^1234567890?
• Trilha 2: ~2;1234567890987654321?
• Trilha 3: ~3;1234567890987654321?

Triha Sinalizador 
de início 

Sinalizador 
de término 

Separador 
de campos Caracteres válidos Número máximo de 

caracteres 

Trilha 1 % ? ^ 
ASCII 32-95 
(Consulte a tabela a seguir.) 

78 

Trilha 2 ; ? = 
ASCII 48-63 
(Consulte a tabela a seguir.) 

39 

Trilha 3 ; ? = 
ASCII 48-63 
(Consulte a tabela a seguir.) 

106 

3.12.11 Revisão da Tabela de códigos e caracteres ASCII 
Código ASCII Caractere Código ASCII Caractere Código ASCII Caractere 
32 Espaço 56 8 80 P 

33 ! 57 9 81 Q 

34 58 : 82 R 

35 # 59 ; 83 S 

36 $ 60 < 84 T 

37 % 61 = 85 U 

38 e 62 > 86 V 

39 ' 63 ? 87 W 

40 ( 64 @ 88 X 

41 ) 65 A 89 Y 

42 * 66 B 90 Z 

43 + 67 C 91 [ 

44 ' 68 D 92 \ 

45 - 69 E 93 ] 

46 . 70 F 94 ^ 

47 / 71 G 95 _ 

48 0 72 H 

49 1 73 I 

50 2 74 J 

51 3 75 K 

52 4 76 L 

53 5 77 M 

54 6 78 N 

55 7 79 O 
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3.12.12 Utilização do botão Padrão 
Etapa Procedimento 

1 Utilize o botão Padrão para reinicializar os padrões somente para a guia Trilha atual.  

 

3.13 Utilização da guia Laminação 
Utilize esta opção para controlar as funções específicas da impressora. Estas opções permitem 
que você controle o processo de laminação da impressora. (Nota: quando nenhum laminador for 
detectado, a guia Laminação estará ativa, porém todas as funções estarão na cor cinza, isto é, 
desabilitadas.) 

 

Figura 21 - Laminação 
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3.13.1 Seleção da posição da laminação 
Etapa Procedimento 
1 Utilize o controle Posição da laminação para ajustar a posição horizontal do sobrelaminado 

PolyGuard. (Nota: Isto controla as funções da mesma forma que os controles Posição da Imagem, 
exceto somente se a posição horizontal do sobrelaminado exigir ajustes.) 
• Para ajustar a posição de laminação, clique nas setas de ajuste horizontal.
• Para mover o sobrelaminado mais para o lado de saída do cartão da impressora, insira um

número positivo.
• Para mover o sobrelaminado mais para o lado de entrada do cartão da impressora, insira um

número negativo.
Nota: O ajuste da ponta da seta na direção do trajeto se moverá no cartão. O valor máximo
para o ajuste horizontal é ± 100 Pixels (10 Pixels = cerca de 0,03”/0,8 mm) O padrão é 0.

3.13.2 Ajuste da velocidade da laminação - Tempo de permanência de 
transferência 

Etapa Procedimento 
1 Ajuste o Tempo de permanência de transferência para controlar o Tempo de permanência de 

laminação ou a velocidade de um cartão em segundos por polegada além da Temperatura da 
laminação. 
• Padrão = 2,0 segundos por polegada
• Limite superior = 5,5 segundos por polegada
• Limite inferior = 0,8 segundos por polegada

3.13.3 Seleção do menu resultante Lado de laminação 
Etapa Procedimento 
1 a. Selecione Sem laminação se você não desejar utilizar o laminador interno da impressora.

b. Selecione Laminar frente, Laminar verso, Laminar ambos os lados ou Laminar os lados
opostos para especificar o(s) lado(s) do cartão a ser laminado.

3.13.4 Seleção do tipo de laminação 
Etapa Procedimento 
1 Selecione uma das opções Tipo de laminação, de acordo com qual material de laminação está 

instalado. O driver suporta dois tipos de sobrelaminados: Filme, Laminação e Laminação 
PolyGuard. As versões personalizadas de cada tipo também estão disponíveis. 
• Selecione a opção Laminação transparente se o tipo sobrelaminado do filme de

transferência térmica estiver instalado no Módulo de laminação.
• Selecione a opção Laminação PolyGuard 0.6 ou a opção Laminação PolyGuard 1.0 para

qualquer espessura de laminado. (Nota: Estes materiais de laminação exigem diferentes
ajustes de calor e velocidades de laminação. Selecione a opção apropriada de acordo com
a espessura do material PolyGuard sendo utilizado.)

• Selecione Laminação do filme registrado se possuir um filme de transferência térmica
registrado.

• Os tipos de Laminação alternativa PolyGuard e Laminação do filme holográfico são
opcionais.

3.13.5 Seleção do botão Padrões 
Etapa Procedimento 
1 Clique em Padrão para retornar os ajustes Tempo de permanência de transferência e temperatura 

de transferência aos ajustes padrão para o tipo de laminação sendo utilizado. 
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3.13.6 Seleção do botão Detecção automática de laminado 
Step Procedure 
1 Marque a opção de Detecção automática para permitir que o driver da impressora corrija os valores 

de laminação. 

2 Se a opção de Detecção automática está desmarcada e os valores de laminação não coincidirem, 
o LCD exibe um erro de Laminado incorreto. 

 

3.14 Utilização da guia Resina do painel K 
Utilize esta guia para ajustar a opção de Imprimir tudo em preto com o painel K (opcionais) e 
as áreas definidas. Utilize esta guia para controlar os pontos em que o painel de resina preta (K) 
de uma fita colorida será impresso. (Nota: Quando a opção Desabilitar impressão na guia Opções 
do dispositivo for selecionada, esta guia estará ativa enquanto todas as funções estarão na cor 
cinza, ou seja, indisponíveis.) 
• Se a impressão for realizada com um tipo de fita que não tenha um Painel K como, por 

exemplo, o tipo de fita YMC, todas as opções de Resina do painel K estarão na cor cinza. O 
texto em resina preta é desejável devido à sua forma, a sua cor saturada; os seus códigos de 
barras em resina preta são necessários para assegurar a leitura dos dados quando escaneados 
por uma leitora de código de barras com raios infravermelhos. (Nota: O driver da impressora irá 
imprimir automaticamente todo o texto TrueType e os códigos de barras TrueType na cor preta 
somente com o painel de resina preta (K) da fita de impressão como ajuste padrão.) 

• Se a impressão de textos ou de códigos de barras que não utilizem fontes TrueType ou 
imagens em preto for realizada, selecione uma das três opções listadas em Imprimir tudo em 
preto com o painel K (refira-se à próxima página). (Nota: O driver da impressora irá imprimir 
áreas da imagem em que encontrar uma coloração preta com o painel de resina preta (K) da fita 
conforme especificado por cada uma das seguintes opções.) 

 

Figura 22 - Resina do Painel K  
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3.14.1 Utilização da funcionalidade Clicar e arrastar 
Clique e arraste os cantos e as laterais de uma área para trocar o tamanho e a localização da área. 
• O tamanho Horizontal, Vertical e as coordenadas X e Y são atualizados de acordo.
Clique e arraste a área para trocar a localização.
• As coordenadas X e Y devem ser atualizadas de acordo.

3.14.2 Seleção do botão circular “polegadas ou mm” 
Selecione com o botão circular entre polegadas ou mm para trocar o tipo de medição. (Nota: Esta 
função é similar à seleção da guia Cartão.) 
• O botão circular polegadas exibe o tamanho da área e a localização em polegadas.
• O botão circular mm exibe o tamanho da área e a localização em mm.

3.14.3 Utilização dos botões Adicionar e apagar 
Etapa Procedimento 
1 Utilize o botão Adicionar para estas funcionalidades: 

• Adicione uma área padrão dimensionada para 0,2 (0,2 na localização "0" com foco na área
adicionada).

• Adicione múltiplas áreas na mesma localização com o mesmo efeito (como se houvesse somente
uma área). (Nota: A interseção/sobreposição das áreas não anula uma nem a outra; ao contrário,
elas atuam como uma área.)

2 Utilize o botão Apagar para apagar a área com foco nas imagens. 

3.14.4 Seleção da função Cartão completo 
Etapa Procedimento 
1 Selecione a opção Cartão completo para imprimir com o Painel (K) de resina preta por toda a área preta 

encontrada em todas as áreas da imagem, como indicado abaixo: 
• A imagem do cartão se torna completamente preta.
• A resina imprime qualquer ponto em preto.
• Os botões Adicionar e Apagar ficam inativos e na cor cinza, ou seja, não disponíveis.
• Os controles de rolagem de tamanho e localização do objeto da área definida se tornam inativos

e na cor cinza, ou seja, não disponíveis.
• Os controles de polegadas e mm se tornam inativos e na cor cinza, ou seja, não disponíveis.

3.14.5 Seleção da(s) Área(s) definida(s) 
Etapa Procedimento 
1 Selecione a opção Área(s) definida(s) para imprimir com o Painel (K) de resina preta por toda a área 

preta encontrada (somente na área(s) definida(s)), como indicado abaixo. 
• A imagem do cartão se torna branca (uma grande e uma área) (disponível para que o usuário

inicie o processo de seleção).
• As áreas definidas não imprimem em preto com a resina

3.14.6 Seleção da(s) Área(s) não definida(s) 
Etapa Procedimento 
1 Selecione a opção Área(s) não definida(s) para imprimir com o Painel (K) de resina preta por toda a 

área preta somente no espaço externo das áreas definidas, conforme indicado abaixo. 
• A imagem do cartão se torna preta com a grade e uma área (disponível para início pelo usuário).
• A área definida não imprime em preto com a resina.
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3.14.7 Definição da área para ativação da grade do cartão 
Etapa Procedimento 
1 Selecione na Área definida apropriada (veja abaixo) para ativar a grade do cartão na metade superior 

da janela. 
• Através desta grade de cartão até cinco áreas podem ser definidas, como indicado abaixo. 
• Quando a grade do cartão for ativada pela primeira vez, um quadrado preto pequeno será 

exibido em seu tamanho padrão de 0,2” x 0,2” (5 mm x 5 mm) e em sua localização padrão no 
canto esquerdo inferior (0,0).  
Nota: Este quadrado representa a primeira área definida. 

3.14.8 Seleção das opções de impressão com o painel YMC debaixo do 
painel K e somente impressão com o painel K 

Etapa Procedimento 
1 Utilize a opção Área definida: 

a. Defina outra área clicando na Área definida.  
Nota: Outra área de 0,2” x 0,2” (5 mm x 5 mm) será exibida no canto esquerdo inferior. Esta é a 
localização na qual todas as áreas recém-definidas serão exibidas primeiramente. Até 5 áreas 
podem ser definidas. 

b. Apague uma área selecionando a área e clicando no botão Apagar.  
Nota: Se todas as áreas forem excluídas, as opções de Resina do Painel K serão 
automaticamente desmarcadas. 

2 Selecione a opção Impressão com o painel YMC debaixo do painel K para imprimir tudo na cor 
preta nas áreas definidas/não definidas designadas com os painéis de fita Amarela (Y), Magenta (M) e 
Ciano (C) diretamente embaixo do Painel (K) de resina preta.  
Nota: Selecione esta opção se imprimir o texto com resina preta ou códigos de barras em um plano de 
fundo colorido para proporcionar uma transição mais gradual entre os dois painéis. 
OU 
Selecione a opção Imprimir somente com o painel K para imprimir tudo em preto nas áreas 
definidas/não definidas designadas somente com o painel (K) de resina preta ou para imprimir com 
resina preta em um plano de fundo branco para maximizar a nitidez do texto e de códigos de barras 
impressos. 
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3.15 Utilização da guia Inhibit Panel (Painel de inibição) 
Esta guia impede a impressão em uma área do cartão utilizando a interface do driver da 
impressora. 

Figura 23 - Painel de inibição 

Procedimento passo a passo. 

Etapa Procedimento 
1 Clique em Start (Iniciar) e em seguida em Devices and Printers (Dispositivos e Impressoras). 

2 Clique com o botão direito do mouse no ícone Printer (Impressora). 

3 Clique em Inhibit Panel (Painel de Inibição) 
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3.16 Utilização da guia Suprimentos da impressora 
Utilize as opções nesta guia para visualizar determinadas informações (Tipo, Número da nova 
solicitação) sobre a fita, Filme InTM, Material de laminação (Cartucho 1) e Material de laminação 
(Cartucho 2) instalados na Impressora (Nota: As bitolas são horizontais.) 

 

Figura 24 - Suprimentos da impressora 
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4 Solução de problemas gerais 
A finalidade desta seção é fornecer ao usuário os procedimentos específicos relativos às 
mensagens exibidas no visor do LCD, erros de comunicação, erros de alimentação de cartões, 
erros de codificação, erros no processo de impressão, erros no processo de transferência e 
diagnósticos dos problemas relacionados às imagens relacionados diretamente com a 
impressora. 

4.1 Solução de problemas - Tabelas de mensagens de erro exibidas 
no visor LCD da impressora 
O visor LCD mostra o status atual da impressora. Refira-se às tabelas de causas e soluções nesta 
seção para todas as possíveis mensagens exibidas no visor LCD. 
Esta seção fornece duas tabelas de solução de problemas para as mensagens de erro exibidas 
no visor LCD e as mensagens de erro da impressora. Cada tabela utiliza uma apresentação em 3 
colunas indicando uma mensagem de erro específica a ser exibida no visor LCD ou da 
impressora, as suas causas e as suas soluções. 
• Estas tabelas auxiliam na identificação de erros e de suas causas e indica o procedimento a ser

tomado (indicado na coluna Solução).
• Este modo padrão de identificação do problema e de sua solução deverá propiciar um método

eficiente da solução de problemas encontrados nesta impressora.
• Se você se deparar com problemas além das funcionalidades destas duas tabelas de

mensagens de erro, entre em contato com o suporte técnico no endereço.

4.1.1 Como utilizar a tabela das mensagens de erro exibidas no visor LCD 
A Mensagem de erro exibida no PC indicada na Coluna 1 (Mensagem de erro exibida no visor 
LCD) informa o seu número no canto esquerdo inferior. Este número identifica a tela de captura 
da mensagem de erro exibida no PC com sua respectiva mensagem de erro exibida no visor LCD. 
• Observe a correlação entre a Coluna 1 e a janela Mensagem de erro exibida no PC.
• Isto permite que você faça a correspondência da mensagem de erro exibida no visor LCD com

a mensagem de erro exibida no PC (número de identificação), para em seguida solucionar o
problema na sua impressora conforme necessário.

Mensagem de erro exibida no visor 
LCD 

Causa Solução 

Impossível alimentar o cartão 
(Números da mensagem de erro exibidos 
no PC: 14 e 81), em combinação com a 
captura de tela a seguir. 

A impressora não pode 
alimentar um cartão do 
cartucho de cartões. 

Verifique se há cartões no cartucho. 
Verifique se os cartões não estão 
colados uns nos outros ou atolados, e 
se eles têm a espessura correta. 

Figura 25 - Impossível alimentar o cartão 
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4.1.2 Solução de problemas relacionados com a mensagem de erro exibida 
no visor LCD 

Mensagem de erro 
exibida no visor LCD  

Causa Solução 

Falha ao calibrar 
(Números da mensagem 
de erro exibidos no PC: 
155 e 170) 

Falha na calibração do filme ou da 
fita. 

Verifique se o filme está instalado 
corretamente e se uma fita está instalada. Se 
este problema persistir, entre em contato com 
a Assistência Técnica. 

Calibrar filme 
(Número da mensagem de 
erro exibida no PC: 159) 

Os sensores de filme precisam ser 
calibrados. 

Selecione Cancelar e realize o procedimento 
de calibração do filme. 

Calibrar fita 
(Números da mensagem 
de erro exibidos no PC: 
128 e 170) 

O sensor da fita de impressão está 
descalibrado. 

Selecione Cancelar e realize o procedimento 
de calibração da fita. 

Interrupção da 
alimentação do cartão 
(Número da mensagem de 
erro exibida no PC: 137) 

A tampa frontal foi aberta. Isto fez 
com que a transferência do cartão 
parasse OU o botão PAUSA foi 
selecionado. 

Pressione Resume (Reiniciar) ou Cancel 
(Cancelar). 

Cartão atolado 
(Números da mensagem 
de erro exibidos no PC: 
82, 112, e 200) 

Um cartão está atolado na Estação 
de impressão ou na área de giro do 
cartão da impressora. 

Elimine o atolamento. 

Cartão atolado: Prox 
(Número da mensagem de 
erro exibida no PC: 86) 

Um cartão está atolado na área de 
codificação de um cartão PROX da 
impressora. 

Elimine o atolamento.  

Cartão atolado: Inteligente 
(Número da mensagem de 
erro exibida no PC: 85) 

Um cartão está atolado na área de 
codificação de um cartão inteligente 
da impressora. 

Elimine o atolamento.  

Cartão atolado: Trans 
(Número da mensagem de 
erro exibida no PC: 83) 

O cartão ficou atolado na 
impressora durante a transferência. 

Elimine o atolamento.  

Cartão não encontrado 
(Número da mensagem de 
erro exibida no PC: 69) 

O cartão não pode ser localizado 
na impressora. 

Verifique se o cartão está atolado na 
impressora e selecione Cancelar. 

Verificar filme 
(Número da mensagem de 
erro exibida no PC: 244) 

O filme não pode se mover 
corretamente. Verifique se há 
atolamentos/rupturas. 

Verifique se há obstruções. Se o problema 
persistir, entre em contato com a Assistência 
Técnica. 

Verificar o material de 
laminação 1 
(Números da mensagem 
de erro exibidos no PC: 
213 e 231) 

O laminador não pode localizar a 
marca no material no Cartucho 1. 

Certifique-se de que não há obstruções perto 
do sensor e recalibre o sensor do laminador. 

(Verificar o material de 
laminação 2) 
(Número da mensagem de 
erro exibida no PC: 232) 

O laminador não pode localizar a 
marca no material no cartucho 2. 

Certifique-se de que não há obstruções perto 
do sensor e recalibre o sensor do laminador. 
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Mensagem de erro 
exibida no visor LCD 

Causa Solução 

Limpar impressora 
(Número da mensagem de 
erro exibida no PC: 71) 

Para um melhor desempenho da 
impressora, substitua a fita do 
rolete de limpeza e limpe os roletes 
de alimentação da impressora e a 
cabeça de impressão neste 
momento. 

Revise a seção de limpeza. 

Tampa aberta 
(Número da mensagem de 
erro exibida no PC: 46) 

A tampa permaneceu aberta. Assegure-se de fechar adequadamente a 
tampa. 

Erro de ativação do E-
card) 
(Número da mensagem de 
erro exibida no PC: 141) 

Um problema foi detectado durante 
a ativação da impressora. 

Reinicialize a impressora e tente novamente. 
Se este problema persistir, entre em contato 
com a Assistência Técnica. 

EEPROM corrompida 
(Números da mensagem 
de erro exibidos no PC: 
38, 39, 40, e 144) 

EEPROM recuperada com os 
valores padrão de fábrica. 

Se modificações forem realizadas, acesse os 
valores de ajuste e reinicialize estes números. 

Ejeção do cartão 
(Número da mensagem de 
erro exibida no PC: 72) 

O cartão já foi ejetado. Clique em OK para excluir a mensagem. O 
usuário poderá desejar confirmar que o 
cartão foi enviado para o recipiente de 
rejeitados, ou para fora da impressora, e se 
está incompleto ou sob algum risco de 
segurança caso não tenha sido descartado 
adequadamente. 

Esvazie o recipiente de 
rejeitos  
(Número da mensagem de 
erro exibida no PC: 265) 

O recipiente de rejeitos está cheio. Remova os cartões recusados do recipiente 
de rejeitos. 
Clique em OK para excluir a mensagem de 
notificação. (Nota: Em alguns casos, os 
cartões recusados estão incompletos ou 
representam um risco à segurança e devem 
ser descartados adequadamente.) 

Falha ao inicializar 
(Número da mensagem de 
erro exibida no PC: 141) 

Um problema foi detectado durante 
a ativação da impressora. 

Reinicialize a impressora e tente novamente. 
Se este problema persistir, entre em contato 
com a Assistência Técnica. 

Erro de alinhamento do 
filme 
(Números da mensagem 
de erro exibidos no PC: 26 
e 176) 

O filme não pode se mover 
corretamente. Verifique se há 
atolamentos/rupturas. 

Verifique se há obstruções. Se o problema 
persistir, entre em contato com a Assistência 
Técnica. 

Filme rompido/atolado 
(Número da mensagem de 
erro exibida no PC: 158) 

O filme não pode se mover 
corretamente. Verifique se há 
atolamentos/rupturas. 

Verifique se há obstruções. Se o problema 
persistir, entre em contato com a Assistência 
Técnica.  

Filme quase esgotado 
(Número da mensagem de 
erro exibida no PC: 156) 

O filme HDP será esgotado em 
breve. 

Se imprimir um grande número de cartões, 
substitua o filme agora ou monitore a 
impressora até que o filme seja esgotado e 
instale um novo filme. 

Filme esgotado 
(Números da mensagem 
de erro exibidos no PC: 
156 e 157) 

O filme HDP está esgotado. Instale um novo rolo de filme e pressione 
Resume (Reiniciar) para continuar ou Cancel 
(Cancelar) para reinicializar. 
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Filme: Material 
inadequado 
(Número da mensagem de 
erro exibida no PC: 173) 

O filme HDP não está instalado 
adequadamente ou foi danificado. 

Verifique se o filme correto está instalado no 
Cartucho do filme. 

Atolamento no módulo de 
controle de inversão  
(Números da mensagem 
de erro exibidos no PC: 74 
e 199) 

Um cartão está atolado na área de 
giro do cartão da impressora. 

Abra a tampa do módulo de controle de 
inversão da impressora. 
Remova todos os cartões do módulo de 
inversão abrindo a tampa da impressora e 
utilizando os botões Forward (Avançar) e/ou 
Back (Retroceder) localizados na tampa 
frontal da impressora. 
Assegure-se de que o Módulo de controle de 
inversão possa girar livremente. Feche a 
tampa do módulo. 
Pressione Resume (Reiniciar) na tampa 
frontal da impressora para continuar 
imprimindo. 
Para cancelar a impressão, clique em 
Cancelar impressão na caixa de diálogo da 
tela do driver. 

Carga da cabeça 
(Número da mensagem de 
erro exibida no PC: 111) 

Um erro irrecuperável ocorreu 
durante a impressão. 

Reinicialize a impressora e tente novamente. 
Se o problema persistir, entre em contato com 
a Assistência Técnica. 

Resistência da cabeça 
(Número da mensagem de 
erro exibida no PC: 6) 

O ajuste EE no Driver para 
resistência da cabeça está fora de 
faixa correta. 

Insira um valor para a resistência da cabeça 
nos ajustes EE no Driver. 
Reinicialize o valor correto de acordo com os 
passos na Seção Solução de Problemas. 
Se o problema persistir, entre em contato com 
a Assistência Técnica. 

Erro no sensor da cabeça 
(Número da mensagem de 
erro exibida no PC: 8) 

O sensor de temperatura da 
cabeça de impressão não está 
funcionando ou não está conectado 
adequadamente. 
OU 
A cabeça de impressão não está 
sendo resfriada adequadamente. 

Reinicialize a impressora e tente novamente.  
Se o problema persistir, entre em contato com 
a Assistência Técnica. 
 

Erro de tensão na cabeça 
(Números da mensagem 
de erro exibidos no PC: 
103 e 105) 

Uma falha de hardware impediu o 
ajuste correto da tensão da cabeça 
de impressão. 

Reinicialize a impressora e tente novamente. 
Se o problema persistir, entre em contato com 
a Assistência Técnica. 

Erro de suspensão da 
cabeça 
(Números da mensagem 
de erro exibidos no PC: 
102, 103, 104, e 105) 

Este é um problema relacionado à 
suspensão da cabeça de 
impressão ou à suspensão da 
cabeça do rolete de transferência. 

Reinicialize a impressora e tente novamente.  
Se o problema persistir, entre em contato com 
a Assistência Técnica.  

Erro no aquecedor 
(Número da mensagem de 
erro exibida no PC: 161) 

O rolete do aquecedor de 
transferência está muito quente. 

Reinicialize a impressora e tente novamente.  
Se o problema persistir, entre em contato com 
a Assistência Técnica. 
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Filme inválido 
(Números da mensagem 
de erro exibidos no PC: 
94, 95, 96, 164, 165, e 
166) 

Um filme não autorizado foi 
instalado na impressora. 

Adquira o filme adequado. 

Senha inválida 
(Número da mensagem de 
erro exibida no PC: 136) 

Impressão desabilitada neste 
momento. 

Pressione Cancel (Cancelar) para 
interromper este trabalho de impressão e em 
seguida verifique os ajustes de segurança no 
computador host. 

Fita inválida 
(Número da mensagem de 
erro exibida no PC: 93) 

Uma fita não autorizada está 
instalada na impressora. 

Adquira a fita adequada. 

Erro de dados do trabalho 
(Número da mensagem de 
erro exibida no PC: 106) 

Os dados de impressão enviados à 
impressora estão corrompidos ou o 
seu envio foi interrompido. 

Reinicialize a impressora e tente novamente. 
Se o problema persistir, entre em contato com 
a Assistência Técnica. 

Erro na etiqueta no 
laminador 1 
(Número da mensagem de 
erro exibida no PC: 259) 

Um erro de leitura ou gravação 
RFID ocorreu no Cartucho 1. 

Tente novamente e se a falha se repetir o 
material não pode ser utilizado. 

Erro na etiqueta no 
laminador  2 
(Número da mensagem de 
erro exibida no PC: 260) 

Um erro de leitura ou gravação 
RFID ocorreu no Cartucho 2. 

Tente novamente e se a falha se repetir o 
material não pode ser utilizado.  

Erro de assincronia no 
laminador 
(Número da mensagem de 
erro exibida no PC: 245) 

A impressora esgotou o tempo de 
espera para comunicação com o 
laminador. 

Verifique a alimentação/conexões do 
laminador e reinicialize a impressora. 

Atolamento do cartão no 
laminador 
(Números da mensagem 
de erro exibidos no PC: 
53, 212, 214, e 215) 

Um atolamento ocorreu em algum 
ponto entre a impressora e o 
laminador. 

Abra as tampas e remova qualquer 
obstrução/atolamento. 

Verificar cartão no 
laminador 
(Número da mensagem de 
erro exibida no PC: 213) 

Um atolamento ocorreu dentro do 
laminador. 

Abra a tampa do laminador remova qualquer 
obstrução. 

Erro de comunicação no 
laminador 
(Número da mensagem de 
erro exibida no PC: 246) 

Ocorreu uma falha de comunicação 
entre a Impressora e o laminador. 

Verifique a alimentação/conexões do 
laminador e reinicialize a impressora. 

Erro no laminador 
(Números da mensagem 
de erro exibidos no PC: 
237 e 238) 

Um erro genérico desconhecido 
ocorreu. 

Reinicialize a impressora e tente novamente. 
Se o problema persistir, entre em contato com 
a Assistência Técnica. 

Cartão não ejetado do 
laminador 
(Número da mensagem de 
erro exibida no PC: 216) 

O cartão não foi ejetado do 
laminador. 

O material de laminação está preso ao cartão. 
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Erro de ativação na 
manopla do laminador 
(Número da mensagem de 
erro exibida no PC: 66) 

Um problema foi detectado durante 
a ativação da impressora. 

Reinicialize a impressora e tente novamente.  
Se o problema persistir, entre em contato com 
a Assistência Técnica. 
 

Erro na ativação na 
manopla do laminador 
(Número da mensagem de 
erro exibida no PC: 141) 

Após a ativação da impressora, o 
laminador foi detectado, porém um 
erro ocorreu e impediu o seu uso. 

Verifique a alimentação e as conexões do 
laminador e reinicialize a impressora. 
 

Erro interno no laminador 
(Número da mensagem de 
erro exibida no PC: 48) 

Um erro genérico desconhecido 
ocorreu no laminador. 

Verifique a alimentação e as conexões do 
laminador e reinicialize a impressora. 

Laminador sem filme 
(Número da mensagem de 
erro exibida no PC: 157) 

Não há material carregado no 
laminador. 

Carregue o material de laminação no 
laminador. 

Limite de tempo do 
laminador 
(Número da mensagem de 
erro exibida no PC: 247) 

A impressora esgotou o tempo 
enquanto processava informações 
relacionadas ao laminador. 

Verifique a alimentação/conexões do 
laminador e reinicialize a impressora. 

Filme inadequado no 
laminador 1 
(Número da mensagem de 
erro exibida no PC: 233) 

O material no cartucho 1 do 
laminador não corresponde ao tipo 
de material especificado para o 
trabalho. 

Certifique-se de que o material indicado no 
driver corresponda ao material presente no 
laminador. 

Filme inadequado no 
laminador 2 
(Número da mensagem de 
erro exibida no PC: 234) 

O material no cartucho 2 do 
laminador não corresponde ao tipo 
de material especificado para o 
trabalho. 

Certifique-se de que o material indicado no 
driver corresponda ao material presente no 
laminador. 

Laminador 1 com 
problema 
(Números da mensagem 
de erro exibidos no PC: 
259 e 261) 

O material de laminação no 
cartucho 1 não é válido para este 
laminador. 

Instale um material válido. 

Material no laminador 1 
atolado   
(Número da mensagem de 
erro exibida no PC: 229) 

Um atolamento ocorreu com o 
material de laminação  no cartucho 
1. 

Abra a tampa do laminador e remova a 
obstrução. 

Pouco material de 
laminação no laminador 1 
(Número da mensagem de 
erro exibida no PC: 239) 

O material está quase esgotado no 
cartucho 1 de laminação. 

Certifique-se de que material adicional esteja 
disponível prontamente. 

Material de laminação no 
laminador 1 esgotado 
(Número da mensagem de 
erro exibida no PC: 208) 

O material de laminação no 
cartucho 1 está esgotado. 

Substitua-o por um novo rolo de material. 

Material de laminação no 
laminador 2 em más 
condições 
(Números da mensagem 
de erro exibidos no PC: 
260 e 262) 

O material de laminação no 
cartucho 2 não é válido para este 
laminador. 

Instale um material válido. 
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Material no laminador 2 
atolado 
(Número da mensagem de 
erro exibida no PC: 230) 

Um atolamento ocorreu com o 
material de laminação no cartucho 
2. 

Abra a tampa do laminador e remova a 
obstrução. 

Material no laminador 2 
quase esgotado 
(Número da mensagem de 
erro exibida no PC: 240) 

O material está quase esgotado no 
cartucho 2 de laminação. 

Certifique-se que material adicional esteja 
disponível prontamente 

Material no laminador 2 
esgotado 
(Número da mensagem de 
erro exibida no PC: 209) 

O material de laminação no 
Cartucho 2 está esgotado. 

Substitua-o por um novo rolo de material. 

Erro na suspensão da  
cabeça no Lm1 
(Número da mensagem de 
erro exibida no PC: 217) 

O laminador não se move ou não 
detecta a cabeça inferior (módulo  
do laminado 1). 

Verifique as conexões da cabeça e entre em 
contato com a Assistência Técnica para 
reparos. 

Erro na suspensão da  
cabeça no Lm2 
(Número da mensagem de 
erro exibida no PC: 218) 

O laminador não se move ou não 
detecta a cabeça superior (módulo 
do laminador 2). 

Verifique as conexões da cabeça e entre em 
contato com a Assistência Técnica para 
reparos. 

Codificador magnético 
pausado 
(Número da mensagem de 
erro exibida no PC: 143) 

O codificador magnético está no 
modo de pausa. 

Reinicialize a impressora e tente novamente. 
Se o problema persistir, entre em contato com 
a Assistência Técnica. 

Erro na ativação do 
codificador magnético 
(Números da mensagem 
de erro exibidos no PC: 63 
e 141) 

Um problema foi detectado durante 
a ativação da impressora. 

Reinicialize a impressora e tente novamente. 
Se o problema persistir, entre em contato com 
a Assistência Técnica. 

Erro de verificação 
magnética 
(Número da mensagem de 
erro exibida no PC: 30) 

A impressão não pode verificar a 
gravação MAG. 
OU 
A tarja magnética não foi codificada 
adequadamente. 

Verifique os cartões e clique em Cancelar 
impressão. 

Alimentação múltipla 
(Número da mensagem de 
erro exibida no PC: 70) 

Múltiplos cartões foram 
alimentados na impressora. 

Remova todos os cartões e tente novamente. 

Nenhum codificador E-
Card 
(Número da mensagem de 
erro exibida no PC: 202) 

Você está tentando enviar dados 
de codificação, mas a impressora 
não está configurada com este tipo 
de codificador. 

Para cancelar, clique em Cancelar 
impressão. 

Ausência de filme 
(Número da mensagem de 
erro exibida no PC: 28) 

O filme não está instalado na 
Impressora. 
OU 
A etiqueta RFID está em más 
condições. 

Instale o filme e pressione Resume 
(Reiniciar). 
Para cancelar a impressão, pressione o botão 
Cancel Print (Cancelar Impressão) ou o 
botão Cancel (Cancelar) localizados na 
impressora. 
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Ausência de módulo de 
controle de inversão 
(Número da mensagem de 
erro exibida no PC: 201) 

Trabalho de impressão frente e 
verso enviado para uma impressora 
que imprime somente de um lado. 

Verifique se a impressora possui 
funcionalidades de controle de inversão de 
cartões no menu exibido no visor LCD. 
Se as funcionalidades de controle de inversão 
de cartões estiverem presentes, assegure-se 
de que a opção Imprimir frente e verso no 
Driver está ajustada corretamente. 
Pressione Resume (Reiniciar) na tampa 
frontal da impressora para continuar 
imprimindo. 
Para cancelar a impressão, selecione 
Cancelar Impressão na caixa de diálogo da 
tela do Driver. 

Ausência de módulo de 
controle de inversão 
(Números da mensagem 
de erro exibidos no PC: 45 
e 201) 

A laminação desejada requer um 
Módulo de controle de inversão. 

Troque a localização do cartucho do material 
de laminação (se no modo de impressão 
frente e verso), ou adquira um módulo de 
controle de inversão. 

Ausência de codificador 
iCLASS 
(Número da mensagem de 
erro exibida no PC: 177) 

Você está tentando enviar dados 
de codificação, mas a impressora 
não está configurada com este tipo 
de codificador. 

Para cancelar, clique em Cancelar 
impressão. 

Ausência de módulo 
magnético 
(Número da mensagem de 
erro exibida no PC: 31) 

Trabalho de codificação MAG 
enviado à impressora sem um 
codificador MAG. Você está 
tentando enviar dados de 
codificação, mas a impressora não 
está configurada com este tipo de 
codificador. 

Para cancelar, clique em Cancelar 
impressão. 

Ausência de codificador 
MIFARE 
(Número da mensagem de 
erro exibida no PC: 203) 

Você está tentando enviar dados 
de codificação, mas a impressora 
não está configurada com este tipo 
de codificador. 

Para cancelar, clique em Cancelar 
impressão. 

Ausência de codificador 
Prox 
(Número da mensagem de 
erro exibida no PC: 32) 

Você está tentando enviar dados 
de codificação, mas a impressora 
não está configurada com este tipo 
de codificador. 

Para cancelar, clique em Cancelar 
impressão. 

Ausência de fita 
(Número da mensagem de 
erro exibida no PC: 25) 

Nenhuma fita está instalada na 
impressora. 
OU 
A etiqueta RFID da fita está em 
más condições. 

Instale a fita correta e pressione Reiniciar 
exibido no visor LCD da impressora. 
Para cancelar a impressão, selecione o botão 
Cancelar Impressão na caixa de diálogo da 
tela do Driver e pressione o botão Cancelar 
exibido no visor LCD da impressora. 

Ausência de codificador 
inteligente 
(Número da mensagem de 
erro exibida no PC: 33) 

Você está tentando enviar dados 
de codificação, mas a impressora 
não está configurada com este tipo 
de codificador. 

Para cancelar, clique em Cancelar 
impressão. 

Erro de impressão 
(Número da mensagem de 
erro exibida no PC: 107) 

Um erro foi detectado durante a 
impressão. 

Reinicialize a impressora e tente novamente.  
Se o problema persistir, entre em contato com 
a Assistência Técnica. 
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Reinicialização necessária 
(Números da mensagem 
de erro exibidos no PC. 9, 
65, 67, e 163) 

Erro não especificado do sistema 
detectado pelo Firmware da 
impressora. 

Reinicialize a impressora e tente novamente. 
Se o problema persistir, entre em contato com 
a Assistência Técnica. 

Reinserir fita 
(Número da mensagem de 
erro exibida no PC: 141) 

A fita deve ser reinserida para o 
funcionamento adequado da 
impressora. 

Reinsira a fita ou pressione Resume 
(Reiniciar). 

Remover cartão 
(Número da mensagem de 
erro exibida no PC: 68) 

Um cartão está atolado na Estação 
de impressão ou na área de giro do 
cartão na impressora. 

Remova o atolamento e pressione Cancel 
(Cancelar). 

Remover fita 
(Número da mensagem de 
erro exibida no PC: 139) 

A fita de impressão não está 
instalada adequadamente ou foi 
danificada. 

Verifique se a fita correta está instalada no 
cartucho a fita. 
Remova-a e substitua-a por uma fita 
adequada. 

Remover material de 
laminação 
(Número da mensagem de 
erro exibida no PC: 210) 

Trabalho de laminação somente em 
um lado especificado, porém o 
material está carregado em ambos 
os módulos. 

Remova o cartucho de laminação. 

Remover material do 
Lam1 
(Número da mensagem de 
erro exibida no PC: 204) 

A laminação em um único lado no 
verso do cartão está especificada, 
porém o material está carregado no 
Módulo Lam1. 

Remova o cartucho 1. 

Remover material do 
Lam2 
(Número da mensagem de 
erro exibida no PC: 205) 

A laminação em um único lado na 
frente do cartão está especificada 
porém o material está carregado no 
Módulo Lam 2. 

Remova o cartucho 2. 

Ruptura/atolamento da fita 
(Números da mensagem 
de erro exibidos no PC: 
99, 108, e 109) 

A fita não pode localizar o próximo 
painel corretamente. Verifique se 
há atolamentos/rupturas. 

Se a fita estiver atolada, remova o 
atolamento. Se estiver partida, reposicione a 
fita de volta ao núcleo do carretel. 
Pressione Reset (Reiniciar) para continuar 
ou Cancel (Cancel) para interromper. 

Fita quase esgotada 
(Número da mensagem de 
erro exibida no PC: 92) 

A fita de impressão será esgotada 
em breve. 

Se imprimir um grande número de cartões, 
substitua a fita agora ou monitore a 
impressora até que a fita seja esgotada e que 
uma nova fita seja instalada. 

Falha de fita 
(Número da mensagem de 
erro exibida no PC: 97) 

A fita não pode localizar o próximo 
painel corretamente. Verifique se 
há atolamentos/rupturas. 

Se a fita estiver atolada, remova o 
atolamento. Se estiver partida, reposicione a 
fita de volta ao núcleo do carretel. 
Pressione Reset (Reiniciar) para continuar 
ou Cancel (Cancel) para interromper. 

Fita esgotada 
(Números da mensagem 
de erro exibidos no PC: 
91, 100 e 101) 

A fita de impressão está esgotada. Instale uma nova fita e pressione Reset 
(Reiniciar) para continuar. 
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Tensão da fita 
(Número da mensagem de 
erro exibida no PC: 98) 

A tensão da fita pode estar fora da 
faixa correta. 

Verifique e ajuste a configuração com a 
função CAIXA DE FERRAMENTAS na guia 
Ajustes avançados. 
Se o problema persistir, entre em contato com 
a Assistência Técnica. Pressione Reset 
(Reiniciar) para continuar ou Cancel 
(Cancel) para interromper. 

Fita: Material inadequado 
(Números da mensagem 
de erro exibidos no PC: 
93, 122 e 172) 

A fita de impressão não está 
instalada adequadamente ou foi 
danificada. 

Verifique se a fita correta está instalada no 
cartucho da fita. 

Falha do sistema 
(Número da mensagem de 
erro exibida no PC: 164) 

Um erro não especificado no 
sistema foi detectado pelo firmware 
da impressora. 

Reinicialize a impressora e tente novamente.  
Se o problema persistir, entre em contato com 
a Assistência Técnica. 

Impossível alimentar 
cartões 
(Números da mensagem 
de erro exibidos no PC: 14 
e 81) 

A impressora não pode alimentar 
cartões do cartucho de cartões. 

Verifique se há cartões no cartucho. 
Verifique se os cartões não estão grudado ou 
atolados e se têm a espessura correta. 
 

Erro no utilitário 
(Número da mensagem de 
erro exibida no PC: 129) 

O comando resultou em um erro. Consulte Resolvendo erros de comunicação. 

Espera por dados 
(Número da mensagem de 
erro exibida no PC: 147) 

A impressora não está mais 
recebendo dados do PC. 

Reinicialize a impressora e tente novamente.  
Se o problema persistir, entre em contato com 
a Assistência Técnica. 

Filme inadequado 
(Números da mensagem 
de erro exibidos no PC: 
162 e 163) 

O filme de impressão instalado na 
impressora não corresponde ao 
tipo de filme selecionado no Driver 
da impressora. 
OU 
Um trabalho de auto teste não pode 
ser impresso com a mídia de 
impressão instalada. 

Substitua o filme na impressora com o tipo 
especificado no Driver. 
Uma reinicialização é necessária. 
 

Fita inadequada 
(Número da mensagem de 
erro exibida no PC: 93) 

A fita de impressão instalada na 
impressora não corresponde ao 
tipo de fita selecionado no Driver da 
impressora.  
OU 
Um trabalho de auto teste não pode 
ser impresso com a mídia de 
impressão instalada. 

Substitua a fita na impressora pela do tipo 
especificado no Driver. 
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4.1.3 Solução de problemas - Mensagens de erro da impressora 
Mensagem de erro 
da impressora 

Causa Solução 

Erro geral Um erro geral na impressora 
ocorreu. 

Pressione Cancelar na impressora ou clique em 
Cancelar impressão 

Cartão não encontrado A impressora não pode localizar 
o cartão.

Verifique a impressora quanto a presença de um 
cartão ou qualquer outra obstrução, remova o 
cartão se estiver obstruído e cancele a impressão 
selecione o botão Cancelar impressão na caixa 
de diálogo da tela do Driver ou pressione o botão 
Cancel (Cancelar) localizado na impressora. 

Tampa aberta A impressora não pode iniciar a 
impressão porque a tampa está 
aberta. 

Feche a tampa para continuar a impressão. 

Impossível alimentar 
cartão 

A impressora não pode 
alimentar um cartão do cartucho 
de cartões. 

Assegure-se de que os cartões estejam 
disponíveis e carregados corretamente, pressione 
o botão Reiniciar exibido no visor LCD da
impressora para continuar a impressão.
Para cancelar a impressão, selecione o botão 
Cancelar Impressão na caixa de diálogo da tela 
do Driver e o botão Cancelar exibido no visor LCD 
da impressora. 

Cartão atolado Um cartão está atolado na 
impressora. 

a. Abra a tampa frontal da impressora e remova
a fita de impressão e os cartuchos de filme.

b. Remova todos os cartões da impressora
utilizando os botões Avançar e/ou Retroceder
exibidos no visor LCD da impressora.

c. Reinsira a fita e feche a tampa frontal da
impressora.

d. Pressione o botão Reiniciar exibido no visor
LCD da impressora para continuar
imprimindo.

e. Para cancelar a impressão, selecione o botão
Cancelar impressão exibido na caixa de
diálogo da tela do Driver e o botão Cancel
exibido no visor LCD da impressora.

Cartão atolado 
(codificador) 

Um cartão está atolado na 
Estação de codificação da 
impressora. 

a. Abra a tampa frontal da impressora e remova
a fita de impressão.

b. Abra a tampa do módulo de controle de
inversão da impressora.

c. Remova quaisquer cartões do Módulo de
codificação utilizando os botões Avançar
e/ou Retroceder localizados no visor LCD da
impressora.

d. Reinsira a fita de impressão e feche a tampa
frontal da impressora.

e. Pressione o botão Reiniciar exibido no visor
LCD da impressora para continuar
imprimindo.

f. Para cancelar a impressão, selecione o botão
Cancelar Impressão exibido na caixa de
diálogo da tela do Driver ou o botão
Cancelar exibido no visor LCD da
impressora.
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Mensagem de erro 
da impressora 

Causa Solução 

Cartão atolado (módulo 
de controle de inversão) 

Um cartão está atolado na 
mesa do Módulo de controle de 
inversão da impressora. 

a. Abra a tampa frontal da impressora e do 
módulo de controle de inversão. 

b. Remova quaisquer cartões presentes na 
mesa do Módulo de controle de inversão 
utilizando os botões Avançar e/ou 
Retroceder exibidos no visor LCD da 
impressora. 

c. Feche a tampa frontal da impressora. 
d. Pressione o botão Reiniciar exibido no visor 

LCD da impressora para continuar 
imprimindo. 

e. Para cancelar a impressão, selecione o botão 
Cancelar Impressão exibido na caixa de 
diálogo da tela do Driver ou o botão 
Cancelar exibido no visor LCD da 
impressora. 

Cartão atolado 
(Laminador) 
 

Um cartão está atolado no 
Módulo de laminação da 
impressora. 

a. Abra a tampa frontal do módulo da 
impressora e remova os sobrelaminados. 

b. Remova quaisquer cartões presentes no 
Modulo de laminação utilizando os botões de 
seta Avançar e/ou Retroceder localizados 
no visor LCD da impressora. A tampa frontal 
da impressora deve estar aberta para 
utilização dos botões Avançar e Retroceder. 

c. Reinsira o(s) sobrelaminado(s) e feche a 
tampa frontal do módulo laminador. 

d. Pressione o botão Reiniciar exibido no visor 
LCD da impressora para continuar 
imprimindo. 

e. Para cancelar a impressão, selecione o botão 
Cancelar Impressão na caixa de diálogo da 
tela do Driver ou pressione o botão Cancelar 
exibido no visor LCD da impressora. 

Erro ao ejetar o cartão 
 

A impressora não pode ejetar 
um cartão. 

Verifique se há cartão atolado ou outro obstáculo 
na impressora e pressione o botão Reiniciar 
exibido no visor LCD da impressora para continuar 
imprimindo.  
Para cancelar a impressão, selecione o botão 
Cancelar Impressão na caixa de diálogo da tela 
do Driver ou pressione o botão Cancelar exibido 
no visor LCD da impressora. 
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Mensagem de erro 
da impressora 

Causa Solução 

Atolamento no módulo 
de controle de inversão 

A mesa do Módulo de controle 
de inversão ficou obstruída ao 
alinhar-se ou ao girar um 
cartão. 

a. Abra a tampa do módulo de controle de
inversão da impressora.

b. Remova quaisquer cartões no módulo de
controle de inversão utilizando os botões
Forward (Avançar) e/ou Back (Retroceder)
localizados na tampa frontal da impressora.

c. Assegure-se de que a mesa do Módulo de
controle de inversão possa girar livremente.
Feche a tampa do Módulo de controle de
inversão da impressora.

d. Pressione o botão Resume (Reiniciar) na
tampa frontal da impressora para continuar
imprimindo.

e. Para cancelar a impressão, selecione o botão
Cancelar Impressão na caixa de diálogo da
tela do Driver.

Ausência de módulo de 
controle de inversão 

A impressora não possui 
funcionalidades de giro de 
cartões. 

a. Verifique se a impressora possui
funcionalidades de giro por meio do menu
exibido no visor LCD.

b. Se as funcionalidades do módulo de controle
de inversão estiverem presentes, assegure-
se de que a opção Imprimir em ambos os
lados no driver esteja ajustada corretamente.

c. Pressione o botão Resume (Reiniciar) na
tampa frontal da impressora para continuar
imprimindo.

d. Para cancelar a impressão, selecione o botão
Cancelar Impressão na caixa de diálogo da
tela do Driver ou pressione o botão Cancel
(Cancelar) exibido no visor LCD da
impressora.

Erro RFID da fita As informações da etiqueta da 
fita estão corrompidas ou estão 
incorretas. 

Verifique se a fita está instalada adequadamente. 
Cancelar é a única opção. 
Selecione o botão Cancelar Impressão exibido na 
caixa de diálogo da tela do Driver, ou pressione o 
botão Cancelar exibido no visor LCD da 
impressora. 

Fita inadequada 
instalada 

Uma fita inadequada foi 
instalada ou um ajuste do driver 
está incorreto. 

Verifique se a fita é correta para a impressora e 
trabalho. Pressione Reiniciar exibido no visor LCD 
da impressora para continuar imprimindo. 
Para cancelar a impressão, pressione o botão 
Cancelar Impressão exibido na caixa de diálogo 
da tela do Driver ou pressione o botão Cancelar 
exibido no visor LCD da impressora. 

Nenhuma fita instalada Não ha uma fita de impressão 
na impressora. 

Instale a fita adequada e pressione Reiniciar 
exibido no visor LCD. 

Fita esgotada A fita de impressão instalada na 
impressora está vazia. 

Instale uma nova fita e pressione Reiniciar exibido 
no visor LCD. 
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Mensagem de erro 
da impressora 

Causa Solução 

Ruptura/atolamento da 
fita 
 

Uma ruptura/atolamento da fita 
foi detectado dentro da 
impressora. 

A impressora identificou que a fita instalada está 
atolada ou partida. 
a. Abra a tampa da impressora e remova a fita 

de impressão. Se a fita estiver atolada, 
remova o atolamento e aperte a fita. 

b. Remova quaisquer cartões da impressora 
utilizando os botões Avançar e/ou 
Retroceder localizados no visor LCD da 
impressora. 

c. Una as extremidades da fita e remova 
quaisquer excessos no carretel enrolador da 
fita de impressão. 

d. Reinstale a fita de impressão, feche a tampa 
da impressora e pressione o botão Reiniciar 
exibido no visor LCD da impressora para 
continuar imprimindo. 

e. Para cancelar a impressão, selecione o botão 
Cancelar Impressão na caixa de diálogo da 
tela do Driver e o botão Cancelar exibido no 
visor LCD da impressora. 

Falha na fita 
 

Uma falha de fita foi detectada 
dentro da impressora. 

Abra a tampa da impressora e remova a fita de 
impressão. Verifique se a fita está partida. 
a. Se a fita de impressão não estiver partida, 

reinstale a fita de impressão, feche a tampa 
da impressora e pressione o botão Resume 
(Reiniciar) na impressora para continuar 
imprimindo. 

b. Se a fita de impressão estiver partida, una as 
extremidades da fita de impressão e remova 
qualquer excesso no carretel enrolador. 
Reinstale a fita de impressão, feche a tampa 
da impressora e pressione o botão Resume 
(Reiniciar) na impressora para continuar 
imprimindo. 

c. Para cancelar a impressão, selecione o botão 
Cancelar Impressão exibido na caixa de 
diálogo da tela do Driver ou pressione o 
botão Cancel (Cancel) na impressora. 

Erro no sensor da fita A impressora não pode localizar 
o próximo painel na fita de 
impressão. 
 

Recalibre o sensor da fita utilizando a guia 
Calibrar fita na opção Caixa de ferramentas. 
Para cancelar a impressão, selecione o botão 
Cancelar Impressão exibido na caixa de diálogo 
da tela do driver e pressione o botão Cancelar no 
visor LCD da impressora. 
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Mensagem de erro 
da impressora 

Causa Solução 

Fita inválida Uma fita de impressão incorreta 
foi instalada na impressora. (Se 
você estiver utilizando uma fita 
SecureMark). 

Uma fita que não seja SecureMark está instalada 
em uma impressora SecureMark. 
a. Substitua por uma fita SecureMark

apropriada e pressione o botão Reiniciar
exibido no visor LCD da impressora para
continuar imprimindo.

b. Para cancelar a impressão, selecione o botão
Cancelar Impressão exibido na caixa de
diálogo da tela do Driver e pressione o botão
Cancelar exibido no visor LCD da
impressora.

c. Instale uma fita de impressão certificada e
pressione o botão Reiniciar exibido no visor
LCD da impressora para continuar
imprimindo.

d. Para cancelar a impressão, selecione o botão
Cancelar Impressão exibido na caixa de
diálogo da tela do Driver e pressione o botão
Cancelar exibido no visor LCD da
impressora.

Erro na fita A fita de impressão gerou um 
erro geral. 

Pressione o botão Resume (Reiniciar) localizado 
na Impressora para continuar. 
Para cancelar, pressione o botão Cancelar 
Impressão exibido ou o botão Cancel (Cancel) 
localizado na impressora. 

Nenhum codificador 
magnético instalado 

Um trabalho de impressão com 
codificação magnética foi 
enviado sem que houvesse 
codificador magnético instalado 
na impressora. 

Assegure-se de que nenhum dado de codificação 
esteja sendo enviado com o trabalho de impressão 
e reimprima o cartão. 

Erro de verificação 
magnética 

A impressora não pode verificar 
os dados codificados. 

Verifique os cartões e clique em Cancelar 
Impressão. 

Ausência de tarja 
magnética  

A impressora não pode localizar 
uma tarja magnética no cartão. 

Verifique os cartões e clique em Cancelar 
Impressão. 

Ausência de codificador 
de cartão inteligente 

Nenhum codificador de cartão 
inteligente está instalado na 
impressora. 

Para cancelar, clique em Cancelar Impressão. 

Ausência de codificador 
de cartão de 
proximidade 

Nenhum codificador de cartão 
de proximidade está instalado 
na impressora. 

Para cancelar, clique em Cancelar Impressão. 

Erro de suspensão da 
cabeça 

O sensor de suspensão da 
cabeça não está detectando 
movimento de suspensão da 
cabeça. 

Reinicialize a impressora desativando e reativando 
a alimentação. 
Para cancelar pressione o botão Cancel Print 
(Cancelar Impressão). 

Senha inválida A senha inserida não é válida. Pressione OK para inserir outra senha. 
Para cancelar, pressione o botão Cancel Print 
(Cancelar Impressão). 
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Mensagem de erro 
da impressora 

Causa Solução 

Laminador (Erro geral) 
 

O laminador reportou uma falha 
geral. 

Pressione o botão Resume (Reiniciar) localizado 
na impressora para continuar. 
Para cancelar selecione o botão Cancel Print 
(Cancelar Impressão) ou o botão Cancelar 
localizado na impressora. 

Laminador (verifique a 
fonte de alimentação) 
 

A fonte de alimentação do 
laminador está desligada. 

Assegure-se de que o cabo de força do laminador 
está adequadamente conectado, desative e ative a 
alimentação e pressione o botão Resume 
(Reiniciar) para continuar. 
Para cancelar, pressione o botão Cancelar 
Impressão exibido ou o botão Cancel (Cancelar) 
localizado na impressora. 

Laminador (aquecedor 
desativado) 

O aquecedor do laminador está 
DESLIGADO. 

Pressione o botão Reset (Reiniciar) para 
continuar. 
Para cancelar, pressione o botão Cancelar 
Impressão exibido ou o pressione botão Cancel 
(Cancelar) localizado na impressora. 

Laminador (Aquecedor 
com tempo esgotado) 
 

O laminador não pode atingir a 
temperatura operacional 
desejada. 

Reinicialize a impressora desative e reative a 
alimentação. Verifique os ajustes do laminador no 
Driver da impressora. 
Clique em Padrão na guia Laminação do driver 
para definir os ajustes do laminador ao padrão de 
fábrica. 
Reenvie o trabalho de impressão. 
Para cancelar, selecione o botão Cancelar 
Impressão exibido ou pressione o botão Cancel 
(Cancelar) localizado na impressora.  

(Ausência de filme do 
laminador instalado) 
 

Nenhum filme de laminação 
está instalado na unidade 
laminadora. 

Assegure-se de que o filme laminador apropriado 
esteja instalado. 
Para cancelar, selecione o botão Cancelar 
Impressão exibido ou pressione o botão Cancel 
(Cancelar) localizado na impressora.   

Filme incorreto instalado 
no laminador  
 

Um filme de laminação incorreto 
foi instalado ou um ajuste do 
driver está incorreto. 

Assegure-se de que o filme laminador apropriado 
esteja instalado e pressione o botão Resume 
(Reiniciar) localizado na impressora para 
continuar imprimindo. 
Para cancelar, selecione o botão Cancelar 
Impressão exibido ou pressione o botão Cancel 
(Cancelar) localizado na impressora. 

Filme do laminador 
esgotado 
 
 

O filme instalado no laminador 
está vazio. 

Assegure-se de que o filme de impressão 
apropriado seja instalado e pressione o botão 
Resume (Reiniciar) localizado na impressora para 
continuar imprimindo. 
Para cancelar, selecione o botão Cancelar 
Impressão ou pressione o botão Cancelar 
localizado na impressora.   
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Mensagem de erro 
da impressora 

Causa Solução 

Filme do laminador 
partido/atolado 

Um filme partido/atolado foi 
detectado dentro do laminador. 

A impressora detectou que um ou ambos os filmes 
sobrelaminados estão atolados ou partidos. 
a. Abra a tampa do laminador e remova o

cartucho(s) do laminador. Se o
sobrelaminado estiver atolado, remova o
atolamento e aperte o material.

b. Remova quaisquer cartões na impressora
utilizando os botões Avançar e/ou
Retroceder exibidos no visor LCD da
impressora.

c. Una as extremidades do sobrelaminado e
remova qualquer excesso no carretel
enrolador do sobrelaminado.

d. Reinstale o(s) cartucho(s) do laminador,
feche a tampa do laminador e pressione o
botão Reiniciar exibido no visor LCD da
impressora para continuar imprimindo.

e. Para cancelar a impressão pressione o botão
Cancelar Impressão na caixa de diálogo da
tela do Driver e o botão Cancelar exibido no
visor LCD da impressora.

Erro no sensor do filme 
do laminador 

O laminador não pode localizar 
o próximo painel no filme.

Verifique se o filme está adequadamente instalado 
e pressione Resume (Reiniciar). 
Para cancelar, selecione o botão Cancelar 
Impressão ou o pressione o botão Cance 
(Cancelar) localizado na impressora.  

Remover o filme do 
laminador 

Para continuar, remova o filme 
do laminador. 

Abra a tampa frontal do laminador. Remova o filme 
e feche a tampa frontal do laminador. 

 Filme do laminador 
esgotado 

O filme instalado na impressora 
está vazio. 

Instale um novo filme e pressione o botão Resume 
(Reiniciar) para continuar imprimindo. 
Para cancelar, selecione o botão Cancelar 
Impressão ou pressione o botão Cancelar 
localizado na impressora.  

Filme do laminador não 
instalado 

Nenhum filme está instalado na 
impressora. 

Instale o filme e pressione Resume (Reiniciar). 
Para cancelar, selecione o botão Cancelar 
Impressão ou pressione o botão Cancelar 
localizado na impressora. 

Erro no sensor do filme 
do laminador 

A impressora não pode localizar 
o próximo painel no filme de
impressão.

Verifique se o filme de impressão está 
adequadamente instalado e pressione Resume 
(Reiniciar). 
Para cancelar, selecione o botão Cancelar 
Impressão ou pressione o botão Cancelar 
localizado na impressora.   

Filme inadequado 
instalado no laminador 

Um filme de impressão 
inadequado foi instalado ou um 
ajuste do driver está incorreto. 

Assegure-se de que o filme de impressão 
apropriado seja instalado e pressione o botão 
Resume (Reiniciar) localizado na impressora para 
continuar imprimindo. 
Para cancelar, selecione o botão Cancelar 
Impressão ou pressione o botão Cancelar 
localizado na impressora.   
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Mensagem de erro 
da impressora 

Causa Solução 

Filme inválido instalado 
no laminador 
 

O filme de impressão instalado 
não corresponde à configuração 
SecureMark da impressora. 

Um Filme que não é da marca SecureMark está 
instalado em uma impressora SecureMark. 
Substitua por um filme SecureMark apropriado e 
pressione o botão Resume (Reiniciar) na 
impressora para continuar imprimindo. 
Para cancelar, selecione o botão Cancelar 
Impressão ou pressione o botão Cancelar 
localizado na impressora.    

Erro no filme instalado 
no laminador 
 

O filme de impressão gerou um 
erro geral. 

Assegure-se de que o Filme de impressão 
apropriado seja instalado e pressione o botão 
Resume (Reiniciar) localizado na impressora para 
continuar imprimindo. 
Para cancelar, selecione o botão Cancelar 
Impressão ou pressione o botão Cancelar 
localizado na impressora.    

Opção de dpi do 
trabalho incorreta 
(Mensagem de erro 
590)   

Os dados do trabalho de 
impressão não são 
compatíveis com a 
capacidade do cabeçote de 
impressão (por exemplo, um 
trabalho de impressão de 
600 dpi está sendo enviado 
para um cabeçote de 
impressão de 300 dpi). 

Verifique a resolução do cabeçote de 
impressão no visor LCD.  
Em seguida, verifique a resolução da 
impressora. 

Cabeçote de 
impressão inválido 
(Mensagem de erro 
591) 

A configuração do cabeçote 
de impressão definida na 
placa de circuito principal 
não corresponde à do 
cabeçote instalado (por 
exemplo, um cabeçote de 
impressão de 600 dpi foi 
instalado em uma 
impressora configurada para 
300 dpi). 

Instale o cabeçote de impressão com a 
resolução correta na impressora. 
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4.1.4 Erros de comunicação 
Sintoma(s): saída incorreta, erros de comunicação no PC ou na impressora, estalos,  ausência 
de resposta da impressora, não impressão do trabalho, erro "sem papel”. 

Etapa Procedimento 
1 Confirme se o sistema atende os requisitos mínimos, conforme indicado abaixo: 

• PC IBM ou compatível
• Windows 7 (32 bit & 64 bit),  Windows XP ( 32 bit) , Windows 2003 (R1 & R2 32 bit), Windows

2008, R2 (32 bit & 64 bit),  Vista (32 bit & 64 bit),
• Computador Pentium™ classe de 500 MHz com memória RAM de 256 MB ou mais.
• 500 MB de espaço disponível no disco rígido ou mais.
• Porta USB (conexão opcional à Ethernet)

2 Confirme a instalação correta do driver da impressora. 
a. Feche o programa do software e verifique o Driver da impressora.
b. Reinicialize o computador.
c. Assegure-se de que o driver da impressora esteja instalado corretamente. (Nota: Isto é

especialmente necessário se um driver obsoleto tiver sido removido recentemente.)
Assegure-se de que as opções de configuração no driver da Impressora foram selecionadas 
corretamente. 

3 Confirme a instalação correta do Conjunto do módulo da mesa de inversão. 
Reinicialize o computador. 
Assegure-se de que a opção Impressão frente e verso na tela do driver da impressora esteja 
ajustada corretamente. 
Verifique se o Conjunto do módulo da mesa de inversão está funcionando adequadamente 
imprimindo cartões em uma rodada de teste. 

 4 Determine o problema com a impressão a partir da aplicação. 
a. Imprima um auto teste na impressora pressionando Opções → Menu → Selecionar → Imprimir

no LCD da impressora para assegurar que a impressora está funcionando adequadamente.
Refira-se ao próximo procedimento.

b. Imprima a página de teste do Windows localizada na guia Generalidades do Driver.
c. Utilize o WordPad (Bloco de Notas)

1. Acesse o menu File (Arquivo) e selecione Page Setup (Configuração da página).
2. Clique em Printer (Impressora) e selecione Card Printer (Impressora de cartões).
3. Clique em OK e reinicialize todas as quatro margens para zero. (Nota: O bloco de

notas substituirá automaticamente os valores em suas margens mínimas.)
4. Abra o programa e digite: "Esta é uma folha de teste" em seguida acesse File

(Arquivo) na barra do menu e selecione Print (Imprimir).

5 Determine se há espaço disponível no disco rígido. 
(Nota: Um grande volume de arquivos temporários no computador pode causar erros de 
comunicação.) Acesse os arquivos temporários seguindo este processo: 
• Busque todas as pastas denominadas TEMP. Quando encontrar, apague o conteúdo das

pastas.
• Utilize um utilitário de limpeza de disco (como, por exemplo, Disk Cleanup (Limpeza do

disco) encontrado na pasta System Tools (Ferramentas do sistema) do menu Start (Iniciar))
ou utilize um aplicativo de terceiros.
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5 Módulo de laminação de cartões 
A impressora suporta a conexão de um Módulo de laminação de cartões opcional. Selecione 
Suporte de modelos de impressoras para a conexão de um Módulo de laminação de cartões 
opcional. Este módulo pode ser solicitado pré-instalado ou separado como um módulo atualizável 
em campo. 
Uma vez conectado, o Módulo de laminação de cartões permite que você aplique sobrelaminados 
certificados para que imprima cartões mais seguros e resistente a sabotagem. Esta seção explica 
todos os aspectos da operação do Módulo de laminação de cartões e os materiais de 
sobrelaminação disponíveis. 

5.1 Impressora: Revisão do Módulo de laminação de cartões 

  Perigo: O rolete de transferência da impressora pode atingir temperaturas além 
de 175°C. Tenha extremo cuidado Quando operar o laminador. Nunca toque no 
rolete de transferência exceto se a impressora tiver sido desligada pelo menos 
por 20 minutos. 

5.1.1 Ajuste do posicionamento da laminação no cartão 
O módulo de laminação de cartões possui uma manopla de posicionamento de laminação 
ajustável que permite que você ajuste com precisão o ponto em que a laminação será aplicada ao 
cartão. 

           

Figura 26 - Ajuste do Módulo de laminação 

Etapa Procedimento 
1 • A manopla de ajuste de posicionamento da laminação é uma manopla cinza claro localizada à 

direita dos cartuchos de laminação. 
• A impressão possui um ou dois cartuchos de filme carregados (dependendo se for um módulo 

de laminação de um lado ou frente e verso). 

2 Imprima um cartão de teste para confirmar se a laminação deve ser ajustada. 
• Gire a manopla para a direita (sinal negativo) para mover o trajeto do cartão a ser percorrido 

para a borda frontal do Módulo de laminação. Gire a manopla para a esquerda (sinal positivo) 
para o trajeto do cartão a ser percorrido para a borda traseira do módulo de laminação. 

• Refira-se à etiqueta do diagrama de instruções localizada na tampa frontal (aberta) para realizar 
este ajuste. 
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6 Ajustes da impressora 
A finalidade desta seção é fornecer ao usuário informações específicas sobre os procedimentos 
de ajuste da impressora. 

6.1 Impressão de estoques de cartões alternados 

6.1.1 Seleção dos cartões corretos e otimização do processo de impressão 
HDP 
Para otimizar as funcionalidades da Impressora de cartões para impressão de cartões com 
superfícies de difícil impressão, recomendamos a avaliação da seleção do estoque de cartões 
antes da instalação da impressora. 
A variabilidade nos cartões é baseada em: 
• Diferentes texturas de superfície e diferentes fontes de matérias-primas: Isto pode exigir

diferentes parâmetros de transferência do filme InTM.
• Métodos variados de montagem de cartões inteligentes IC e cartões de proximidade:

Estes adesivos específicos utilizados para aderir um chip inteligente a um cartão plástico pode
reagir de forma diferente a uma pressão e temperatura aplicada pelo rolete de transferência.

• Limpeza do estoque de cartões: O processo HDP não elimina a necessidade de utilizar
estoques de cartões limpos. Um cartão de boa aparência é iniciado com a sua superfície de
cartão o mais limpa possível. Impurezas e resíduos em um cartão podem ser exibidos como
manchas na superfície do cartão e podem reduzir a vida útil da própria imagem.

6.1.2 Condução do teste de adesão da fita 
É importante conduzir testes de adesão da fita porque não se pode assegurar que a temperatura 
de transferência e o tempo de permanência operem da melhor forma (Quando imprimir cartões 
outros que os cartões UltraCard III). 
(Nota: Os ajustes de transferência otimizados podem variar de tipo de cartão para tipo de cartão.) 

  Informação: Ajustes de tempo e temperatura inadequados podem produzir 
cartões mais vulneráveis ao desgaste acelerado e à migração do pigmento da 
tinta aplicada. Utilize ajustes de tempo e de temperatura suficientes para 
transferir o filme InTM para o cartão para assegurar a impressão de um cartão 
resistente e durável. 

Etapa Procedimento 
1 Teste a qualidade da adesão do filme InTM aplicada ao cartão imprimindo cartões de amostra e 

concluindo com um teste de fita adesiva. 

2 Selecione o PVC brilhante UltraCard IIs se o cartão for brilhante e imprima um cartão de teste. 

3 a. Aplique uma faixa de 12 mm de largura de uma fita tipo adesiva transparente tipo Scotch (como,
por exemplo, modelo 600 da marca 3M), em um comprimento mínimo de 50 mm, firmemente na
superfície do cartão, pressionando com firmeza para eliminar todas as bolhas de ar com a ponta
do dedo.

b. Remova a fita adesiva puxe-a suave e rapidamente (aproximadamente 50 mm/segundo) em um
ângulo perpendicular (90 graus) em relação ao cartão. (Nota: A IPC recomenda pelo menos três
testes para avaliação do tipo de cartão.)
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Etapa Procedimento 
4 Examine visualmente o cartão e remova a fita adesiva retirada do cartão para confirmar se qualquer 

parte do filme InTM foi removido do cartão. 
• Se qualquer resíduo (por exemplo, óleo ou gordura das pontas dos dedos) estiver presente na 

superfície do cartão, os resultados da avaliação podem ser afetados. 
• Se partículas do filme InTM impresso e transferido (a) forem retirados do cartão e (b) aderirem à 

fita, indica que a adesão do filme ao cartão é inadequada. O aumento dos tempos de 
permanência e do calor aplicado são necessários para solucionar este problema. 

5 Se o teste da fita indicar uma adesão inadequada, aumente o ajuste de calor em 5 graus, imprima 
outro cartão e teste a fita novamente. 
• Uma vez que a temperatura tenha sido aumentada em 4 vezes (20 graus), reinicialize a 

temperatura ao ajuste padrão e aumente o tempo de permanência em 0,5 segundo. 
• Repita este processo até que uma adesão adequada seja obtida. 
• Assegure-se de que os cartões (em uso) tenham uma rugosidade de superfície (Ra) de 60 micro 

polegadas ou menos. 
Estas informações devem ser disponibilizadas pelo fabricante dos cartões. 
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7 Utilitário Workbench da impressora 
Clique em Diagnósticos para ativar o utilitário Workbench da impressora. Consulte o Arquivo de 
ajuda do Utilitário Workbench da impressora para instruções adicionais sobre cada opção. 

7.1 Revisão da guia Cartão e do botão Diagnóstico 

Utilitário Workbench da impressora (refira-se ao guia do usuário apropriado instalado no CD 
fornecido) 
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8 Utilização do painel fluorescente 
A fita YMCFK para uso na Impressora é uma forma econômica de adicionar um nível de 
segurança adicional plenamente customizável aos seus cartões de identificação com foto. 
Este processo permite que o usuário configure os dados impressos com o painel fluorescente 
de uma fita YMCFK. (Nota: Utilize qualquer programa de software para imprimir o painel 
fluorescente especial da fita em um cartão uma vez que o driver e o utilitário Workbench da 
impressora estejam configurados corretamente.) 
• Estas fitas contêm um painel amarelo (Y), um painel magenta (M), um painel ciano (C) e um 

painel de resina preta (K) para criar um cartão de identificação colorido sobre a borda. Além 
disso, a fita contém um painel de fluorescência baseado no pigmento da tinta (F) que 
permite que você imprima uma imagem fluorescente personalizada com tons de cinza 
padrão ou um a um que fique invisível até que o cartão seja exposto à uma luz ultravioleta. 

• Há dois (2) métodos utilizados para criar uma imagem fluorescente personalizada Quando 
utilizar a fita YMCFK. 

• O primeiro método utiliza o utilitário Workbench da impressora para criar uma imagem 
estática aplicada automaticamente a cada cartão enviado à impressora. 

• O segundo método permite a criação da imagem no painel fluorescente diretamente com o 
software aplicativo para crachás. (Nota: Isto permite que o usuário imprima uma imagem 
fluorescente exclusiva como, por exemplo, a imagem do portador do cartão em cada 
cartão.) 

8.1 Configuração dos dados fluorescentes utilizando o utilitário 
Workbench 

Etapa Procedimento 
1 Na guia Preferências de impressão do driver, clique em Diagnósticos para acessar o Utilitário 

Workbench da impressora. 

2 a. Clique em Segurança de impressão e 
selecione a caixa de verificação 
Geração de imagens com segurança. 

b. Marque a caixa de verificação Habilitar 
a geração segura de imagens. (Nota: 
A opção para a frontal e do verso do 
cartão são configuradas da mesma 
maneira.) 
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Etapa Procedimento 
3 a. Clique em ID segura.

b. Clique e arraste uma caixa para dentro
do Modelo.

c. Mova e dimensione conforme a
necessidade.

4 Dentro do modelo de projeto para geração 
da imagem de segurança, clique com o 
botão direito na caixa ID segura para 
acessar as opções. 

5 a. Clique em Logo.
b. Clique e arraste uma caixa para dentro

do Modelo.
c. Mova e dimensione a imagem

arrastando os cantos da caixa.

6 Dentro do modelo de projeto para geração 
da imagem de segurança,, clique com o 
botão direito na caixa Logo para acessar as 
Opções. 
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Etapa Procedimento 
7 Seleção do arquivo do logotipo 

Localize a fonte do Logotipo para uso no 
cartão. (Nota: Encaixe de forma a 
enquadrar os tamanhos da imagem para 
adequação à caixa. Uma vez que esta 
opção esteja ajustada, este logotipo será 
impresso com o programa do software. Este 
ajuste é realizado em segundo plano.) 

 
 8 Clique na caixa Texto na parte esquerda. 

Clique e arraste uma caixa para dentro do 
Modelo. 
Mova e dimensione conforme necessário. 

 
 9 Dentro do modelo de projeto para geração 

da imagem de segurança, clique com o 
botão direito na caixa Texto para visualizar 
as opções exibidas. 

 
10 Siga as mesmas instruções indicadas acima 

para aplicação no verso do cartão. 
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Etapa Procedimento 
11 Salve este modelo utilizando Arquivo > 

Salvar. 
Feche o utilitário Workbench.  
Nota: Qualquer arquivo de programa de 
software impresso com a fita YMCFK 
instalada na impressora irá imprimir este 
projeto com o painel F da fita. Esta ação irá 
imprimir sempre o mesmo arquivo, exceto 
que você recrie um novo modelo. 

12 Ajuste a fita para YMCFK em Preferências 
de impressão. (Nota: Além disso, utilize o 
botão Detecção automática. Instale a fita 
do painel F para que este processo seja 
realizado.) 

13 Marque Passagem dupla para imprimir o 
painel F em um painel do filme InTM em 
separado a partir da imagem YMC. (Nota; 
Utilize a opção Passagem dupla padrão se 
utilizar a imagem fluorescente nos locais 
onde também for utilizada outro pigmento de 
tinta ou a qualquer momento selecionando a 
opção Inverter imagem do painel F. 

14 Marque Inverter imagem do painel F para 
criar um negativo da imagem fluorescente. 
Nota: Isto pode aprimorar a aparência da 
imagem da pessoa se esta for utilizada 
como logotipo. 
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8.2 Configuração dos dados fluorescentes (painel F para a fita 
YMCFK) 
Este processo cria uma imagem fluorescente no seu cartão utilizando um comando de uma 
sequencia de texto simples no aplicativo para criação de crachás. 

Etapa Procedimento 
1 Criação do texto fluorescente. Crie uma nova caixa de texto 

no seu aplicativo para a criação de crachás. 
 

2 Digite o TEXTO que você quer que apareça como 
fluorescente e insira o comando ~T antes do texto, sem 
espaço após ~T. O texto começará no cartão onde ~T é 
iniciado. 

Aplicativo Cartão-Crachá 

 
3 Criação de uma imagem fluorescente. Em um programa de 

desenho em separado, crie a imagem que você deseja que 
seja fluorescente 

Imagem BMP localizada em 
c:\globe.bmp 

 
4 Crie uma IMAGEM em tamanho real que você deseja exibir no 

cartão e salve como um arquivo bmp em escala de cinza ou 1 
-bit no diretório raiz c:\ diretório. Não insira espaços no nome 
do arquivo. 

 

5 Crie uma nova caixa de texto no seu aplicativo para a criação 
de crachás e insira o comando ~I seguido pelo endereço da 
sua imagem (consulte o passo 2). A parte superior esquerda 
da sua imagem será iniciada na parte superior esquerda da 
sua caixa de texto. 

 

6 Configure as preferências do driver da impressora. Refira-se 
aos passos 8-10. 
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Etapa Procedimento 
7 A impressora imprime a IMAGEM BPM fluorescente na 

posição ~I no cartão. 
A impressora imprime o TEXTO fluorescente na posição ~T 
no cartão. 

Cartão impresso (real) 

8 Ajuste a fita para YMCFK na opção em Preferências de 
impressão. (Nota; O botão Detecção automática também 
pode ser utilizado.) 

9 Selecione a opção Passagem dupla se você desejar imprimir 
o painel F em um painel separado do filme InTM na imagem
YMC. (Nota: Utilize a opção padrão Passagem dupla se a
imagem fluorescente for utilizada em locais onde outro
pigmento de tinta for utilizado ou a qualquer momento em que
a opção Inverter imagem no painel F for selecionada.)

10 Selecione a opção Inverter imagem no painel F para criar 
um negativo da imagem fluorescente. (Nota: Isto pode 
aprimorar a aparência da imagem da pessoa se esta for 
utilizada como logotipo.) 
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9 Utilização do painel de inibição 
Você pode utilizar o Painel de inibição (designação I em YMCKI, YMCKIKI e YMCIKH) para 
definir áreas na superfície do cartão, para evitar a transferência do filme InTM para a 
superfície do cartão. Exemplos das circunstâncias nas quais o Painel I tem um uso efetivo 
são aqueles que tem como propósito assegurar que painéis de assinatura, hologramas de 
segurança ou imagens pré-impressas não sejam cobertas ou obscurecidas pelas imagens 
impressas ou pela transferência do filme InTM. 
• Quando este recurso estiver Ativo. Esta função estará ativa Quando utilizar fitas YMCKI. 
• Uso do aplicativo. Objetos baseados em texto são utilizados para acessar o Painel de 

inibição. 

9.1 Utilização do Painel de inibição (Utilitário Workbench da 
impressora) 
Utilize o Utilitário Workbench da impressora para gerar um Layout do painel de inibição. 
(Nota: Este utilitário permite que o operador adicione uma ou várias áreas retangulares que 
definem as áreas que serão inibidas.) 
• Posicionamento do painel de inibição:  Cada trabalho de impressão gera instruções no 

trabalho de impressão que posiciona a(s) área(s) correspondente(s) no painel I. 
• Sistemas operacionais:  Este método opera com todos os aplicativos que geram trabalhos 

de impressão para a impressora em todos os sistemas operacionais. (Nota: Isto independe 
se a impressora é compartilhada com outra estação de trabalho ou um determinado local 
para esta estação em particular.) 

Proceda com estas instruções indicadas a seguir. 
• Para criar uma área de inibição utilizando o Utilitário Workbench da impressora, refira-se 

à seção Utilização do Layout do Painel de Inibição no arquivo Ajuda associado ao 
aplicativo específico. 

• Para abrir o Utilitário Workbench da impressora, clique em Start (Iniciar) > Programs 
(Programas) > Fargo > Utilitário Workbench da impressora > Fargo Workbench. 

• Verifique se você possui a versão mais atualizada do utilitário Workbench instalada. 
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Etapa Procedimento 
1 Crie o Layout do painel de inibição no utilitário Workbench da impressora. 
2 Salve o arquivo. O não salvamento do arquivo impede a operação do Painel de Inibição. 

3 Agora você está pronto para imprimir a partir do seu aplicativo. As imagens serão impressas com o 
painel de inibição até que sejam apagadas. 

9.1.1 Utilização do Painel de inibição com um aplicativo 
Alguns aplicativos podem utilizar o painel de inibição utilizando objetos de texto contendo um 
"~i" dentro do próprio de trabalho de impressão. O comando "~i" é seguido pelo caminho do 
arquivo e nome do arquivo bitmap, mesclados Quando o trabalho de impressão for 
executado. 
• A renderização é o processo que troca a saída do aplicativo para determinadas instruções

que a impressora possa entender.
• Esta sequencia será removida da impressão e o bitmap será utilizado para definir a área na

qual a transferência será inibida.

9.1.2 Geração de objetos de texto 
Aplicativos incompatíveis (que não imprimem texto como objetos): Alguns aplicativos 
Windows criam trabalhos de impressão, mas não geram objetos de texto na saída do trabalho 
de impressão. 
• Estes tipos de aplicativo não são compatíveis com o painel de inibição e não irão gerar a

saída de impressão correta. Se um aplicativo salvar os seus arquivos como um único
bitmap, o texto não será enviado à impressora.

• Neste caso o comando "~i" poderá ser impresso no cartão ao invés de substituído por um
bitmap de inibição.

• Exemplos de aplicativos (incompatíveis com a impressão de inibição) são os seguintes:
Notepad (Bloco de notas) e Microsoft Paint. Utilize o aplicativo Microsoft Paint para criar o
arquivo INHIBIT BMP.

Aplicativos compatíveis (que utilizam objetos de texto compatíveis com o Painel de 
inibição): Aplicativos do Windows que geram objetos de texto para o Windows GDI são 
compatíveis com a operação do painel de inibição. (Nota: Aplicativos compatíveis permitem 
que você edite sequencias de texto após salvar o arquivo. Exemplos de aplicativos 
compatíveis são Corel Draw, Microsoft Word e Microsoft WordPad.) 

9.1.3 Renderização dos trabalhos de impressão 
A renderização dos trabalhos de impressão ocorre na estação de trabalho local se o driver da 
impressora estiver instalado para uso nesta estação de trabalho em particular. 
Dispositivo compartilhado: Contudo, se o driver da impressora for um dispositivo 
compartilhado (por exemplo, compartilhado com outra estação de trabalho), o trabalho de 
impressão será renderizado (convertido para algo que a impressora possa entender) na 
estação de trabalho em que o driver de impressora estiver sendo compartilhado no Microsoft 
Windows. 
Renderização do trabalho de impressão Utilizando o Microsoft Windows Vista, a 
renderização do trabalho de impressão pode ser realizada na estação de trabalho que 
compartilha a impressora ou na estação de trabalho que cria o trabalho de impressão, 
dependendo do ajuste selecionado na impressora. 
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Renderização do mecanismo: Considerando que o driver da impressora busca o arquivo 
com o comando "~i", a localização do arquivo especificada no comando é relativa à estação 
de trabalho de compartilhamento no Windows. 
• No Windows Vista a configuração padrão é renderizar o trabalho na estação de trabalho 

que está gerando o trabalho de impressão. 
• O arquivo de imagem bitmap deve existir na localização especificada na estação de 

trabalho de compartilhamento ou na estação de trabalho de impressão, dependendo dos 
seus ajustes para esta impressora na estação de trabalho que gera o trabalho de 
impressão. 

Exemplo: Insira um objeto de texto "~iC :\Test\inhibit.bmp" no trabalho de impressão dentro 
do Word Pad e não em uma impressora não-compartilhada (por exemplo, local) no Windows 
XP para que o driver da Impressora busque um arquivo com este nome e localização na 
estação de trabalho local. (Nota: Este procedimento se deve ao fato de o processamento do 
driver da Impressora ocorrer na estação de trabalho local.) 
Localização da área de inibição:  A localização da área de inibição no trabalho de 
impressão é o canto esquerdo superior, onde o objeto de texto é posicionado Quando 
desenhado dentro do aplicativo. Nota: O arquivo bitmap de inibição deve conter um bit por 
pixel (por exemplo, monocromático). 
Tamanho da impressão:  Se o bitmap de inibição for maior que o tamanho de impressão da 
página ele será recortado para encaixe. O tamanho de impressão normal para um cartão                 
CR-80 é 2,204" (!Syntax Error, , mm) x 3,452" (!Syntax Error, , mm). 
• Com este tamanho de impressão, o tamanho máximo da área do bitmap de inibição seria 

de 661 pixels x 1035 pixels. 
• Se o bitmap de inibição for menor que o tamanho de impressão da página, ele será 

utilizado pelo driver e referenciado para o canto esquerdo superior do objeto de texto ~i. 
Áreas bitmap pretas:  As áreas pretas do bitmap são aquelas que irão corresponder ao 
ponto em que o material de inibição irá impedir a transferência de tintas para o cartão. 
Gere o arquivo bmp de inibição com qualquer editor de bitmaps. O procedimento a seguir 
explica como isto é realizado com o Microsoft Paint. 

 
Etapa Procedimento  
1 Crie um arquivo bitmap utilizando o Microsoft 

Paint. 
Notas: 
O tamanho para a orientação Paisagem é 
Largura, 1035 pixels e Comprimento, 661 pixels. 
O tamanho para a orientação Retrato é Largura, 
661 pixels e Comprimento, 1035 pixels. 
Ajuste estes itens em Paint > Imagem > 
Atributos. 
Selecione Preto e Branco em Cores. 

Paisagem 

 
Retrato 
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Etapa Procedimento 

2 Posicione os objetos na imagem, 
correspondentes às áreas inibidas exatas.

3 Preencha as áreas de inibição com a cor preta. 

4 Salve o arquivo como BMP no Microsoft Paint. 

5 Adicione o comando "~i" ao arquivo do aplicativo. 
(Nota: Neste caso, Microsoft WordPad foi 
utilizado. Com o WordPad o comando '~" deve 
estar justificado à esquerda.)
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Etapa Procedimento  
 6 Crie o restante do cartão utilizado o aplicativo. 

 
7 Imprima o cartão utilizando o aplicativo. (Nota: 

Neste caso, utilize Arquivo → Imprimir.) Se o 
objeto de texto do comando ~i for impresso no 
cartão, acesse Solução de problemas 
relacionadas ao Painel de inibição. 

 

 

9.1.4 Utilização da opção Teste de impressão 
A impressora possui um arquivo de teste de impressão que é enviado para a impressora para 
verificar a funcionalidade Painel de inibição. Esta imagem de teste utiliza uma área de inibição 
pré-formatada e não irá testar um bitmap de inibição definido pelo usuário. 

 

Etapa Procedimento 
1 Abra a caixa de diálogo Printer Preferences (Preferências da impressora) através da sequência 

Start (Iniciar) > Settings (Configurações) > Printers e Faxes (Impressoras e Fax). Clique com o 
botão direito no dispositivo Printer (Impressora); em seguida clique em Printer Preferences 
(Preferências da impressora) para selecionar a guia Cartão. 

2 Clique em Testar impressão. 
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9.1.5 Guia de solução de problemas Painel de inibição 
Se ocorrerem problemas ao abrir o Painel de inibição para produzir os resultados esperados, 
verifique as seguintes informações. 
• Você utilizou um comando "~i" em letras minúsculas, não um comando "~I" em letras

maiúsculas. Alguns aplicativos possuem uma função de correção automática que muda
letras minúsculas para letras maiúsculas.

• O arquivo bitmap (utilizado) está na localização na estação de trabalho (consulte as notas
acima em relação às impressoras compartilhadas) conforme especificado pelo objeto de
texto.

• O arquivo bitmap é monocromático (por exemplo, preto e branco).
• O tamanho da imagem bitmap é suficientemente amplo para cobrir o espaço buscado para

inibição.
Nota: A resolução da impressora é 300 dpi nos eixos horizontal e vertical, o que irá auxiliar
no posicionamento da imagem. Imagens ampliadas serão truncadas conforme o tamanho
do cartão.

• A imagem bitmap deve ser criada na mesma orientação da imagem no seu aplicativo (por
exemplo, paisagem ou retrato).

• Alguns aplicativos Windows possuem um modo em que as impressões são convertidas
para um bitmap antes da impressão, o que irá impedir uma operação do painel de inibição
adequada.

• Em alguns aplicativos como, por exemplo, Microsoft WordPad, o comando '~" deve estar
justificado à esquerda ou poderá ser impresso no cartão e além disso a funcionalidade de
inibição não irá operar.
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10 Atualizações do firmware 
A finalidade desta seção é fornecer ao usuário informações sobre o software ou firmware 
interno, que controla todos os aspectos da operação da impressora. As novas versões de 
firmware podem ser liberadas contendo aprimoramentos como, por exemplo, confiabilidade 
aumentada, recursos adicionais ou uma melhor qualidade de impressão. Novas atualizações 
do firmware podem ser descarregadas via Internet. 
• Refira-se ao Guia do Usuário do utilitário Workbench da impressora para descarregar e 

instalar as atualizações de firmware. 
• Importante: Esta é uma impressora nova. Uma vez que o novo firmware seja liberado e 

disponibilizado (consulte o Passo 2),e os Passos 3 a 14 com janelas  e caixas de diálogo 
preenchidas. Até este momento, revise este procedimento para uso futuro. 

10.1 Realização das atualizações do firmware 

 

Etapa Procedimento 
1 Clique em Diagnósticos para abrir o utilitário Workbench. 

Descarregue o firmware do website do fabricante. 

2 Este procedimento irá abrir a página Suporte. 
• Clique em Firmware. 
• Utilizando o menu resultante, selecione a Impressora. 
• Clique em Ir para. 

3 Clique em Nome da impressora sob Firmware da impressora para iniciar o download. 

4 Clique em Salvar. 

5 Clique em Salvar para salvar o arquivo na área de trabalho do computador. 

6 Clique em Fechar para fechar esta caixa de diálogo Quando o download for concluído. 

7 Na área de trabalho do computador, clique duas vezes no arquivo EXE do firmware para expandi-lo. 

8 Clique em Navegar na janela WinZip Self-Extractor. 

Utilitário Workbench da impresora – Informações da impressora 
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Etapa Procedimento 
9 Selecione Área de trabalho e em seguida clique em OK na caixa de diálogo Navegar até a pasta. 

10 Clique em Descompactar na janela 
WinZip Self-Extractor para 
descompactar os arquivos 
designados. 
Nota; Se o firmware estiver no formato 
FRM a descompactação não será 
necessária. 

11 Selecione Atualizar firmware no 
menu resultante Ações. Esta ação irá 
abrir a janela Atualizar firmware. 

 12 • Selecione Área de trabalho no menu Navegar.
• Clique no arquivo .frm.
• Clique em Abrir.
• Clique em Atualizar para enviar o Firmware para a Impressora.
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11 Apêndice A:  HDPii Plus 
Esta seção se refere somente ao módulo HDPii plus. 

Dimensões HDPii plus: 292mm A x 313mm L x 235mm P 
HDPii plus + Módulo frente e verso:  
            292mm A x 626mm L x 235mm P 

11.1 Procedimentos com acessórios - Utilização do slot da trava 
de segurança 
Importante: Travas compatíveis não são vendidas pela HID Global; contudo, estão 
disponíveis em lojas especializadas. 

      

A impressora HDPii possui um slot para trava de segurança localizado na aba traseira do 
chassi metálico para acomodar uma trava de segurança para laptop padrão. 
Para impedir a remoção não autorizada, acople um cabo de segurança padrão do setor a um 
objeto fixo e em seguida trave o cabo ao Slot de trava de segurança. (Nota: A HID Global não 
fornece qualquer tipo de dispositivo de segurança, mas fornece este recurso para a sua 
segurança adicional.) 
O slot da trava possui uma cobertura de plástico que precisa ser perfurada pela trava. (Nota: 
Simplesmente pressione a extremidade da trava no slot com força adequada para romper o 
filme de proteção.) 
Siga o procedimento de instalação da trava recomendado pelo fabricante da trava. 
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11.1.1 Limpeza do Codificador magnético - Módulo de saída HDPii 
Etapa Procedimento 
1 Abra a tampa frontal do Módulo de saída. Destrave e abra a tampa superior. 

2 Utilize o cartão longo de limpeza embebido em álcool. Remova da embalagem. Aplique rapidamente já 
que ele poderá se secar. 

3 A cabeça magnética está localizada embaixo da mesa do módulo de comando invertido. 
Inicie inclinando a mesa do módulo de comando invertido para cima e para baixo. 
Gire a mesa levemente para a ESQUERDA para que o cartão de limpeza esteja inclinado e atinja o 
conjunto magnético. 

4 Insira o cartão de limpeza dentro do slot da mesa do módulo de comando invertido levemente inclinado. 

5 Utilize os botões OLED para frente e para trás para mover o cartão para frente e para trás. 
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