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Conteúdo
Notas de 
símbolo e 
informações

Neste manual do usuário, as seguintes designações e símbolos são usados
para indicar perigos:

OBSERVAÇÃO

Este símbolo representa informações para facilitar a 
operação ou a conformidade e que podem melhorar os 
procedimentos operacionais.

ATENÇÃO

Informações que, se não observadas, podem resultar em 
danos ou destruição do dispositivo ou em danos à 
propriedade.

AVISO

Informações que, se não observadas, podem resultar em 
um risco à saúde do operador.

INFORMAÇÕES SOBRE CUIDADOS

Este símbolo indica informações importantes sobre como 
cuidar corretamente da m610 advanced. A não 
observância dessas informações pode resultar em falhas 
na operação da m610 advanced ou do seu ambiente.
Manual da m610 advanced_AA 1
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1

Tipo da 
impressora

Até a versão do firmware C.5.0

Se você tiver dúvidas ou precisar de ajuda, entre em contato com 
Wolke by Videojet em 11 4689-7273.
Todos os clientes no Brasil, entrem em contato com a 
Videojet do Brasil pelo telefone 11 4118-6443. 

Fabricante

Intenção de 
uso

A impressora Wolke m610 advanced é exclusivamente usada para a 
codificação de vários materiais (produtos, materiais de embalagens etc.). 
O cliente tem que assegurar que as tintas apropriadas sejam usadas.
O uso de quaisquer outras tintas é considerado como um uso inadequado. 
Wolke pela Videojet, não será responsável por quaisquer danos resultantes 
de tal uso inadequado.

O uso correto também inclui os seguintes:

• Conformidade com todas as instruções fornecidas no manual do usuário.
• Conformidade com a manutenção especificada.
• Conformidade com todas as instruções de segurança.
• Inspeção regular do dispositivo por danos nos conectores, cabos, 

o teclado, a tela e o invólucro.
• Inspeção regular do cabeçote de impressão para avaliar se as condições estão 

boas e se há material estranho (tinta, água etc.).

1 Identificação

1.1 Tipo da impressora

Tipo: m610 avançado
Versão: C.5.0
Atualizado: Janeiro 2018

1.2 Fabricante

Wolke by Videojet Videojet do Brasil
R. São Paulo, 261 Rua São Paulo, 261 Alphaville
90518 Altdorf, 
Alemanha

Barueri, São Paulo - SP 
06465-130 / Brasil

Telefone: 11 4689-7273 11 4689-7273
Fax: 11 4689-8830 11 4118-6443
Fax Internacional: - 630-616-3629
Internet: www.wolke.com/en/ www.videojet.br.com/br/

homepage.html

1.3 Intenção de uso

www.videojet.br.com/br/homepage.html
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Garantia e 
responsa-
bilidade

A versão atual dos "Termos e condições gerais de vendas e Entrega" da 
Wolke pela Videojet, são aplicados. Eles estarão disponíveis para a empresa 
usuário/operando em impressoras mais recentes quando concordarem com 
o contrato.
Nenhuma declaração de garantia ou de responsabilidade por danos será 
aceita em relação a lesões pessoais ou danos à propriedade se causados por 
qualquer um dos procedimentos a seguir:

• O uso indevido da m610 advanced.
• Instalação, comissionamento, operação e manutenção inadequados da m610 

advanced.
• Operação da m610 advanced com dispositivos de segurança com defeito ou 

dispositivos de proteção ou segurança instalados incorretamente/não 
funcionais.

• Não conformidade com as instruções no manual do usuário referentes à 
montagem, ao comissionamento, à operação e à manutenção da m610 
advanced.

• Modificações não autorizadas da m610 advanced (por exemplo, remoção de 
bases do dispositivo).

• Reparos inadequados.
• Desastres causados pelo impacto de terceiros ou força maior.

Arquivamento 
do Manual do 
usuário

Abreviações

2 Instruções e informações gerais

2.1 Garantia e responsabilidade

2.2 Arquivamento do Manual do usuário

ATENÇÃO

Entre em contato com o fabricante imediatamente se as 
instruções de operação não puderem ser encontradas. 
Mantenha sempre as instruções de operação com o 
sistema. Mantenha o manual do usuário por perto durante 
todo o tempo.

2.3 Lista de abreviações

Abreviação Significado

DIAG Diagnóstico

ND Não aplicável

ENC Encoder

ERR Erro

CC Corrente contínua

pm Memória de impressão

PZ Sensor fotoelétrico

PPD Direção preferencial de impressão

UDP Protocolo de datagrama de usuário

FTP Protocolo de transferência de arquivo

UI Interface de usuário



Instruções de segurança 3
Instruções e 
informações 
gerais

Observe as instruções e as informações contidas nas instruções 
operacionais:

• Familiarizar-se com as instruções de segurança básicas e com as disposições 
de segurança é um pré-requisito para o manuseio seguro e a operação sem 
problemas da m610 advanced.

• Essas instruções operacionais contêm as informações mais importantes para a 
operação da m610 advanced de acordo com as disposições de segurança.

• Este manual do usuário, especialmente as instruções de segurança, deve ser 
observado por todas as pessoas que trabalham com a m610 advanced.

Funções da 
empresa que 
opera o sistema

A empresa que opera o sistema concorda em garantir que todas as pessoas 
que trabalham com a m610 advanced atendam aos requisitos a seguir:

• Estejam familiarizadas com as regras e as disposições básicas relacionadas à 
segurança do trabalho e à prevenção de acidentes e tenham sido instruídas 
sobre como operar a m610 advanced.

• Que elas têm que ler e compreender o capítulo sobre segurança e os avisos 
contidos neste manual do usuário e confirmar isso com suas assinaturas.

• Essas verificações regulares são conduzidas para garantir que funcionam com 
segurança.

Funções das 
coisas

Todas as pessoas instruídas a trabalhar na m610 advanced concordam em 
cumprir os seguintes requisitos antes de iniciarem o trabalho:

• Elas devem estar de acordo com as regras básicas e provisões relacionadas de 
segurança e prevenção de acidente de trabalho.

• Elas devem ler o capítulo sobre segurança e os avisos contidos neste manual 
do usuário e confirmar com suas assinaturas que os compreenderam.

3 Instruções de segurança

3.1 Instruções e informações gerais

3.2 Funções da empresa que opera o sistema

3.3 Funções da equipe
Manual da m610 advanced_AA 3-1
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Instruções de segurança3
Perigos 
associados ao 
manuseio da 
m610 advanced

A m610 advanced foi projetada de acordo com o que há de mais moderno 
em tecnologia e com as práticas de segurança aprovadas. Contudo, ainda 
pode haver alguns perigos para a vida e a saúde do operador ou terceiros 
associados ao uso da m610 advanced, ou de danos à m610 advanced ou 
outros bens materiais. 
A m610 advanced sempre deve ser:

• usada somente para os fins a que se destina
• e em perfeitas condições de operação em termos de segurança

Todas as falhas que podem afetar, de alguma maneira, a segurança devem 
ser corrigidas imediatamente. Falhas que incluem, acima de tudo, danos nas 
seguintes áreas:

• Cabos
• Invólucro
• Elementos de operação
• Conector de plugue e soquete

Se ocorrer alguma falha nessas áreas, a m610 advanced deverá ser 
desligada imediatamente e não deverá ser reiniciada até que seja 
devidamente reparada.

3.4 Perigos associados ao manuseio da m610 
advanced

ATENÇÃO

Observe todas as normas e práticas regulamentares de 
segurança elétrica. 
3-2 Manual da m610 advanced_AA
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Instruções de segurança 3
Códigos de 
idioma do 
manual

Para encomendar os manuais necessários, acrescente o código de idioma de 
2 dígitos ao final do número de peça. Por exemplo, o número de peça da 
versão em espanhol do Manual do operador é WLK463154-04. Use a lista de 
códigos de idioma apresentados na Guia 3_1, "Lista de idiomas" para 
identificar as versões traduzidas do manual.

Guia 3_1: Lista de idiomas

3.5 Códigos de idioma do manual

Idioma Código
Inglês (EUA) 1
Francês 2
Alemão 3
Espanhol 4
Português (Brasil) 5
Italiano 8
Turco 24
Checo 25
Manual da m610 advanced_AA 3-3
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Instalação 4
Escopo de suprimentos:

Se as peças estiverem faltando ou danificadas, entre em contato com o 
agente ou a pessoa de contato da Wolke. 

Principais 
componentes

Fig. 4_1: Cabo de fonte de alimentação e controlador

Fig. 4_2: Cabeçotes de impressão

4 Instalação

4.1 Peças e acessórios integrais da m610 advanced

Remova todas as peças da caixa e remova o material de embalagem.
(Evite danos aos componentes ao usar objetos afiados para abrir as 
embalagens.)
Verifique se todas as peças incluídas no escopo dos fluidos estão 
presentes e em boas condições.
Manual da m610 advanced_AA 4-1
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Instalação4
4-2 Manual da m610 advanced_AA

O cabeçote de impressão azul é adequado para todas as aplicações padrão. 
Os cabeçotes vermelhos, verdes e dourados com dimensões especiais de 
impressão são projetados para situações fora do padrão em termos de 
instalação e de espaço.

Fig. 4_3: Cabo conector do cabeçote de impressão ao controlador; 
um cabo/cabeçote de impressão

O cabo do cabeçote de impressão está disponível com conectores retos ou 
com plugue angular direito de um lado.

Fig. 4_4: As placas de cabeçote para cabeçote de impressão azul

Placa do cabeçote, em diferentes versões 1, 2, 3 ou 4 cabeçotes para 
instalação na parte inferior dos cabeçotes de impressão. A versão alta 
destina-se ao cabeçote de impressão azul. Um modelo mais baixo está 
disponível para os outros cabeçotes de impressão.

Principais 
componentes

Fig. 4_5: Sensor

Fig. 4_6: Placa adaptadora (esquerda) e placa espaçadora

Os circuitos eletrônicos de análise para 
detectar o material de impressão e o 
sinal de impressão de transferência.

As placas adaptadora e espaçadora 
são necessárias caso o disco de 
localização seja usado para montagem 
do sensor ao cabeçote de impressão.
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Fig. 4_7: Fibra óptica

Acessórios

Fig. 4_8: Cartucho Wolke

Fig. 4_9: Tampas protetoras para cartuchos

Fig. 4_10: Sistema de montagem para montagem de um cabeçote

Fig. 4_11: Unidade de ajuste para montagem de múltiplos cabeçotes

A fibra ótica é encaixada entre os 
circuitos eletrônicos de análise e a 
placa do cabeçote.

Os cartuchos Wolke estão disponíveis 
com uma variedade de tipos de tinta 
para diferentes substratos. Os 
cartuchos Wolke são "cartuchos 
inteligentes" contendo dados de 
tinta, como nível de tinta, tipo de 
tinta, data de validade etc.

As tampas protegem a placa do bocal 
contra danos mecânicos e contra 
ressecamento durante o 
armazenamento.

O sistema de montagem possibilita 
montagem de cabeçote de 
impressão simples e rápida.

O acessório de montagem de 
múltiplos cabeçotes é adequado para 
todas as versões de cabeçote de 
impressão. A unidade de ajuste 
permite que os cabeçotes de 
impressão sejam bem ajustados para 
imagens de impressão perfeitas.
Manual da m610 advanced_AA 4-3
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O elemento de suspensão resiliente do cabeçote de impressão garante que 
a distância de impressão seja sempre otimizada, não importa a posição do 
produto.

Fig. 4_12: Paralelogramo com disco de localização

Acessórios Uma alternativa para o disco de localização é o defletor. Ambos os 
componentes facilitam uma compensação de distância inicial que vai fácil no 
material. O disco de localização ou o defletor são usados de acordo com a 
aplicação específica.

Fig. 4_13: Defletor e disco de localização

Fig. 4_14: Codificador de eixo

montado verticalmente montado horizontalmente

O codificador de eixo é para medir a 
velocidade do produto e, portanto, 
para ajustar a impressão a 
velocidades diferentes.
4-4 Manual da m610 advanced_AA
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Fig. 4_15: Disco de medição para o codificador de eixo

Fig. 4_16: Montagem de codificador de eixo resiliente

Acessórios

Fig. 4_17: Cabo do codificador de eixo

Fig. 4_18: Sinalizador de aviso

Os discos de medição do codificador 
de eixo para superfícies de esteira 
transportadora diferentes.

A montagem fácil de instalar garante 
que o codificador de eixo receba 
suporte perfeito.

Cabo conector entre o codificador de 
eixo e o controlador.

O sinalizador de aviso está montado 
diretamente na m610 advanced e 
tem a função de indicar falhas do 
sistema e o estado "pronto para 
impressão" (verde). 
O sinalizador de aviso é operado por 
meio da interface de 24 V.
Manual da m610 advanced_AA 4-5
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Fig. 4_19: Caixa de divisor 

Acessórios

Fig. 4_20: USB de documentação

A caixa de divisor é usada para 
conectar um dispositivo adicional em 
um codificador de eixo único.

Este software é composto por 
Programas baseados em Windows.
O software Wolke Label Creator é para a 
criação de rótulos de impressão no PC.
Ele permite que rótulos, logotipos, 
fontes e configurações da máquina 
sejam transferidos de um computador 
para a m610 advanced ou da m610 
advanced para um computador.
4-6 Manual da m610 advanced_AA
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Os desenhos de 
dimensão estão 
incluídos no 
Capítulo 14.
Controlador

Fig. 4_21: Controlador

InstalaçãoO controlador pode ser colocado em um suporte ou tampo de mesa. 
Como alternativa, ela pode também ser instalada verticalmente usando os 
quatro orifícios rosqueados (M6) no lado inferior do controlador.

4.2 Controlador

4.2.1 Instalação

ATENÇÃO

Use somente parafusos com um comprimento máximo de 
12 mm.

Parafusos que são mais longos causarão danos ao 
alojamento do controlador.
Manual da m610 advanced_AA 4-7
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uando você 
nectar os 
mponentes, 
nsulte 

apítulo 4.7.1, 
onexão dos 
mponentes 
 impressora".

onsulte uma 
ta detalhada 
 terminais no 

apítulo 14.4, 
erminais".
Terminais O controlador vem com os seguintes terminais na parte traseira para 
instalação:

Fig. 4_22: Traseira do controlador – conectividade

Fig. 4_23: Tampa com inserção macho

Para uma descrição detalhada da montagem e da utilização, consulte as 
instruções de montagem anexas.

4.2.2 Terminais

1 Interruptor liga/desliga 5 Interface de Ethernet

2 Ponto de aterramento 
                          

6 Terminais para os cabos do 
cabeçote de impressão

3 Terminal para o codificador de eixo 7 Fusível

4 Terminal de E/S de 24 V CC 8 Tomada

8 7 6 5

1 2 3 4

O equipamento padrão de cada m610 
advanced inclui uma cobertura com 
uma inserção macho para o soquete 
Ethernet. 
Ele garante proteção contra condições 
úmidas de acordo com IP65 ao conectar 
um cabo de rede.

Q
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C
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Quando você 
conectar os 
componentes, 
consulte 
Capítulo 4.7.1, 
"Conexão dos 
componentes 
da impressora".
Placa de 
identificação

A placa de identificação da m610 advanced fica na parte traseira esquerda.

Fig. 4_24: Ilustração de amostra, placa de identificação da m610 advanced

A placa de identificação fornece as seguintes informações:

• a tensão de fornecimento
• a energia conectada 
• a versão do hardware
• o número de série

Condições do 
ambiente

Guia 4_2: Condições do ambiente da m610 advanced

4.2.3 Placa de nome

4.2.4 Condições do ambiente

Parâmetros Limites Unidade

Tipo do gabinete IP 65 –

Temperatura ambiente

enquanto em operação real 5 a 45 °C

durante armazenamento -25 a 55 °C

durante transporte -25 a 55 °C

Condensação não aceitável
Manual da m610 advanced_AA 4-9
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Tampas IP65 As tampas IP65 protegem os contatos individuais contra jatos de água e 
sujeira e garantem que o dispositivo esteja em conformidade com o padrão 
IP65.
Na condição de entrega, todos os soquetes têm tampas IP65 instaladas.
Para conseguir conectar os cabos conectores, as tampas IP65 devem ser 
removidas dos soquetes necessários.

Fig. 4_25: Parte traseira do controlador com tampas

4.2.5 Tampas IP65 no lado traseiro do controlador

As tampas devem estar fixadas com parafuso em todos os soquetes 
não utilizados no controlador.

ATENÇÃO

Quaisquer danos resultantes de tampas IP65 que não 
estejam fixadas por parafusos não serão cobertos pela 
garantia.
4-10 Manual da m610 advanced_AA
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Cabeçote de 
impressão e 
cartucho Wolke

Descrição dos componentes individuais com referência ao cabeçote de 
impressão azul padrão.

Fig. 4_26: Cabeçote de impressão padrão (neste caso, com uma célula fotoelétrica 
convencional)

4.3 Cabeçote de impressão e cartucho Wolke

OBSERVAÇÃO

O cartucho Wolke somente está inserido no cabeçote de 
impressão nesta ilustração para fins explicativos. 

Para obter instruções detalhadas sobre como inserir o 
cartucho Wolke, consulte Capítulo 12.1.

1 Cabo conector para célula 
fotoelétrica – cabeçote de 
impressão

5 Placa de cabeçote

2 Terminal para o cabo conector 
de cabeçote de impressão – 
controlador

6 Cartucho Wolke, por exemplo, preto 
premium 

3 Cabeçote de impressão 7 Célula Fotoelétrica

4 Fibra ótica

1

2

3

4

5

6

7
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Cabeçotes de impressão de tamanho especial para impressão de diferentes 
tipos de material de impressão.

Fig. 4_27: Cabeçote de impressão vermelho

Cabeçote de 
impressão e 
cartucho Wolke

Fig. 4_28: Cabeçote de impressão verde

Fig. 4_29: Cabeçote de impressão dourado

Modelo curto, para baixo, com saída 
do cabo na parte inferior.

Modelo longo e baixo com saída do 
cabo na parte superior. Esta versão 
especial permite que o material de 
impressão seja impresso, o qual é 
alimentado no fundo da máquina.

Versão especial, semelhante ao 
cabeçote de impressão verde, mas 
com uma montagem lateral. Como 
ele não conta com pontos de 
montagem na parte inferior, ele 
pode ser integrado ainda mais fundo 
na máquina.
4-12 Manual da m610 advanced_AA
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Posicionamen-
to do cabeçote 
de impressão

As seguintes posições estão disponíveis quando os cabeçotes de impressão 
estão instalados:

Fig. 4_30: Opções de posicionamento do cabeçote de impressão

Organização do 
cabeçote de 
impressão

Fig. 4_31: Exemplos – equipamento da m610 advanced com quatro cabeçotes de 
impressão

4.3.1 Posicionamento do cabeçote de impressão

OBSERVAÇÃO

Não é possível imprimir a partir da parte inferior (contra a 
gravidade).

4.3.2 Organização do cabeçote de impressão

cabeçote de impressão na 
lateral

cabeçote de impressão na 
parte superior

todos em um lado dois à esquerda e dois à 
direita

três à esquerda e um à 
direita

lateral e na parte superior na parte superior na parte superior, 
esquerda e direita
Manual da m610 advanced_AA 4-13
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ara essa 
inalidade, 
ós 
ecomenda-
os o 

istema de 
ontagem no 
apítulo 4.1.
Instalação dos 
cabeçotes de 
impressão

Com a ajuda das placas do cabeçote, os cabeçotes de impressão podem ser 
instalados individualmente ou em conjunto.

Fig. 4_32: Cabeçote de impressão de acordo com o número de cabeçotes

Posição de 
instalação

Ao organizar e posicionar os cabeçotes de impressão na linha, é importante 
se certificar de que seja possível substituir os cartuchos a qualquer 
momento.

4.3.3 Instalação dos cabeçotes de impressão

4.3.4 Seleção de uma posição de instalação adequada

Instalação individual de um cabeçote de 
impressão Altura da impressão de 12,7 mm 
por cabeçote de impressão

2 cabeçotes de impressão 
Altura da impressão = 25,4 mm

3 cabeçotes de impressão
Altura da impressão = 38,1 mm

4 cabeçotes de impressão
Altura da impressão = 50,8 mm

AVISO

Risco de lesões nas mãos ao mover peças da 
máquina

Ao selecionar a posição de instalação, certifique-se de 
que os cartuchos possam ser substituídos a qualquer 
momento sem perigo.

OBSERVAÇÃO

Ao planejar a instalação, observe que a distância ideal 
entre a placa do bocal no cartucho e o material de 
impressão é de 1 mm a 3 mm no máximo. A placa do 
cabeçote de impressão pode ficar em contato direto com 
o produto e destina-se a proteger o cartucho.

P
f
n
r
m
s
m
C
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Fig. 4_33: Seleção de uma posição de instalação

Célula 
fotoelétrica

Para possibilitar a instalação dessa célula fotoelétrica, nossos cabeçotes de 
impressão foram equipados com quatro novas roscas tamanho M3 (duas em 
cada lado, consulte a seguir no Capítulo 14.1, "Desenhos técnicos").

Fig. 4_34: Célula fotoelétrica (Keyence)

ATENÇÃO

Os seguintes problemas podem ser evitados se a posição 
de instalação for selecionada corretamente:

• Vibrações no cabeçote de impressão
• Superaquecimento do cabeçote de impressão, da célula 

fotoelétrica e do cartucho como resultado de estarem 
instalados muito próximos de fontes de calor de processo

• Carga eletrostática
• Sujeira causada por produtos laqueados, adesivos ou 

outros produtos similares usados no processo de produção

4.4 Célula Fotoelétrica

1

2

3

1 Produto

2 Cabeçote de impressão

3 Placa de cabeçote
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Posição da 
célula 
fotoelétrica

Fig. 4_35: Posição da célula fotoelétrica

Esta forma de instalação possibilita que os valores padrão da distância do 
sensor sejam mantidos para ambas as direções de caminho de produto, 
consulte Capítulo 7.1.1.1, "Número de cabeçotes de impressão".

Instalação 
da célula 
fotoelétrica

Fig. 4_36: Cortador para fibra óptica

4.4.1 Posição da célula fotoelétrica

1 Célula fotoelétrica 2 Cabeçote de impressão 

4.4.2 Instalação da célula fotoelétrica 

1 122

Caminho do produto da direita para 
a esquerda

Caminho do produto da esquerda 
para a direita

Usado para medir a fibra óptica.
Ao tomar medidas, observe que as duas pontas superiores da fibra 
ótica devem ser inseridas na célula fotoelétrica mais tarde.
Deixe uma extensão suficiente da fibra ótica para colocação em um 
ciclo. Desta forma, evite dobras afiadas que podem afetar a 
sensibilidade. Isso também reduz o estresse do cabo.
Use o cortador para ajustar a fibra ótica na extensão necessária. A 
extensão necessária é medida do local do sensor de produto ao lado do 
cabeçote de impressão para a face do cabeçote de impressão, 
possibilitando um único loop para evitar a tensão na fibra ótica.
Se usar o cabeçote de impressão nas posições de montagem, o 
comprimento da fibra ótica será 406 mm (16 polegadas).

ATENÇÃO

Caso a fibra ótica não seja cortada corretamente, a 
operação da célula fotoelétrica pode ser afetada.
Portanto: 
Só use cada orifício de corte uma vez no cortador.
Toda nova fibra ótica vem acompanhada de um novo 
cortador.
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Fig. 4_37: Corte da fibra ótica no tamanho certo

Instalação da 
célula 
fotoelétrica

Fig. 4_38: Montagem do Sensor de produto conectada ao cabeçote de impressão

1 Fibra ótica

2 Porca

3 Arruela serrada

ATENÇÃO

Lidar com a fibra ótica com cuidado. Evitar lesões 
removendo cantos afiados no fio.

13

2

Porca no eixo ao final da fibra ótica do segmento.
Coloque anilha de arruela serrada no eixo ao final da fibra ótica.
Passe o eixo da fibra ótica no orifício na placa frontal do cabeçote de 
impressão, com base na direção que do produto estiver se deslocando 
para obter uma montagem apropriada.
Certifique-se de que a fibra ótica não se projete pela superfície frontal 
da placa frontal, pois podem ocorrer danos à fibra ótica ou ao produto.
Aperte a porca (item 2) na parte traseira da placa frontal.
Identifique a montagem do sensor de produto e conecte ao cabeçote 
de impressão.

Montagem do Sensor do produto 
Conectada ao cabeçote de impressão
Manual da m610 advanced_AA 4-17
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Fig. 4_39: Como inserir a fibra ótica no Sensor do produto

Instalação da 
célula 
fotoelétrica

Fig. 4_40: Parafusos no Sensor do produto

Cada fibra ótica tem uma finalidade diferente e é importante conectar 
o sensor do produto corretamente.
Localize a fibra ótica com os pontos verdes. Isso deve ser conectado à 
porta de saída que é indicada com o ícone . 

Insira a fibra ótica totalmente (aprox. 14 mm). Insira a fibra ótica 
restante na porta de entrada, indicado com o ícone .

Aperte as fibras com o prendedor de liberação rápida (fixador se move 
para a posição de cima para proteger).
O sensor não será capaz de emitir o sinal correto se as fibras óticas não 
forem passadas corretamente.

1 Fibra ótica com pontos verdes

2 Porta de entrada

3 Porta de saída

4 Prendedor de liberação rápida

4

1

3
2

Encaixe o sensor do produto na montagem de instalação.

1 Montagem de instalação

2 Parafusos

Insira o conector do cabo de sensor do produto na conexão do sensor 
do produto no cabeçote de impressão traseiro (consulte a Fig. 4_9) e 
aperte o conector manualmente.

2
1
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Fig. 4_41: Conexão do Sensor do produto

Fig. 4_42: Sensor do produto instalado

Configurações 
de célula 
fotoelétrica 

Fig. 4_43: Ajuste fotoelétrico

ATENÇÃO

Lembre-se de apertar o conector do cabo de fotocélula 
apenas manualmente, sem usar quaisquer ferramentas, 
para evitar danos.

4.4.3 Configurações de célula fotoelétrica

Indicador de atividade (LED vermelho)

Indicador de estabilidade (LED verde)

Ajustador de sensibilidade

Chave seletora de AJUSTE/TURBO

Chave seletora de temporizador de saída

Chave seletora de saída

Indicador
Manual da m610 advanced_AA 4-19
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Indicador ativo (vermelho)

Acende quando a conexão é ativada.
Indicador de estabilidade (verde)

Acende quando for recebida luz suficiente.
Indicador

Exibe a posição atual do ajustador de sensibilidade. Um giro no ajustador 
altera a posição do indicador em uma marca na escala do indicador.
Ajustador de sensibilidade

Girar o ajustador na direção horária aumenta a sensibilidade. Girar o 
ajustador na direção anti-horária reduz a sensibilidade. A sensibilidade varia 
de acordo com o material de impressão. Ajuste a sensibilidade sempre que 
usar um material de impressão diferente.

Chave seletora de AJUSTE/TURBO

Chave seletora de temporizador de saída

Chave seletora de saída

Detecção de um 
objeto de 
medição

AJUSTE: Para reconhecimento de diferenças mínimas ou para posicionamento 
exato (configuração padrão, o tempo de reação: 250 µs).

TURBO: Para reconhecimento de um objeto entre grandes distâncias ou 
reconhecimento de um objeto com baixa reflexão (tempo de reação: 
500 µs).

A.DESL: Atraso DESLIGADO, 40 ms.

A.LIG: Atraso LIGADO, 40 ms.

DESLIGADO: Atraso desligado (configuração padrão).

D. LIGADO: A configuração para aplicações especiais. A resolução de impressão na 
transição é de refletora para não refletora.

L. LIGADA: A resolução de impressão na transição é de não refletora para refletora 
(configuração padrão).

4.4.4 Detecção de um objeto de medição

Defina a chave seletora D.LIGADO/L.LIGADO para a posição 
L.LIGADO.

Defina a chave seletora AJUSTE/TURBO para a posição de AJUSTE.

Defina a sensibilidade para o mínimo. Gire o ajustador até que o 
indicador esteja dentro da área de exibição transparente.
4-20 Manual da m610 advanced_AA
Versão do software: C.5.0



Instalação 4
Detecção de um 
objeto de 
medição

Usando um objeto de medição, defina a sensibilidade na área de 
identificação. Para fazer isso, gire o ajustador na direção horária até 
que o indicador de função (LED vermelho) acenda. Este é o ponto A.

Remova o objeto de medição. Caso o indicador de função (LED 
vermelho) não acenda sem um objeto, continue girando o ajustador 
na direção horária até que ele acenda. Este é o ponto B.

OBSERVAÇÃO

Caso o indicador de função (LED vermelho) acenda sem um 
objeto, o indicador deverá ser desligado (gire o ajustador 
no sentido anti-horário).

Depois, gire o ajustador na direção horária novamente até 
que o indicador de função acenda. Este é o ponto B.

Defina a sensibilidade para uma média (ponto C) entre o ponto A e o 
ponto B. Depois que a diferença de sensibilidade entre o ponto A e o 
ponto B for metade de uma rotação, a identificação estável será 
possível.

Defina a chave D.LIGADO/L.LIGADO de acordo com o fato de o 
sensor precisar estar ligado ou desligado para um objeto.

OBSERVAÇÃO

Depois de alterar a chave seletora de AJUSTE/TURBO, 
a sensibilidade deve ser ajustada novamente.
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Codificador de 
eixo

Fig. 4_44: Codificador de eixo e disco de medição de borracha

A velocidade pode ser detectada por meio do codificador de eixo ou ser 
inserida como um valor fixo.

Medição da velocidade por meio do codificador de eixo 

Para obter resultados de impressão ideais é necessário ter medições de 
velocidade precisas. Uma vez que a velocidade do produto pode variar 
sutilmente (por exemplo, devido à falta de uniformidade na esteira 
transportadora ou início e parada da produção), recomenda-se o uso de um 
codificador de eixo externo.

Velocidade predefinida

A velocidade do produto é inserida no menu "Arrangement" (Disposição)
(Capítulo 7.1.1). Esse modo não leva em conta flutuações de velocidade.

Instalação do 
codificador de 
eixo externo

Fig. 4_45: Montagem do codificador de eixo externo

4.5 Codificador de eixo (opcional)

4.5.1 Instalação do codificador de eixo externo

para superfícies de transporte suaves ou 
duras (adequadas para codificadores 
centrais padrão)

1 Esteira transportadora 3 Célula fotoelétrica 

2 Cabeçotes de impressão 4 Codificador de eixo

1 2 3 4
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Para garantir que o codificador de eixo transmita a velocidade real do 
produto, tanto quanto possível, o seguinte deve ser considerado:

• Instale o codificador de eixo o mais próximo possível dos cabeçotes de 
impressão (o ideal é na mesma faixa).

• Use o disco de medição correto (alumínio/borracha/plástico) para alcançar 
medições de velocidade sem perdas.

Fig. 4_46: Diversas versões de disco de medição

Para obter um contato ideal entre o codificador de eixo e a esteira 
transportadora, um codificador de eixo de montagem resiliente pode ser 
utilizado (opcional).
Esta montagem possibilita que a posição e a pressão de impressão sejam 
ajustadas.

Fig. 4_47: Montagem de codificador de eixo resiliente

Se você usar um codificador de eixo diferente, consulte Capítulo 
7.1.1.2, "Codificador de eixo"!

OBSERVAÇÃO

O ideal é que você evite a montagem do codificador de eixo 
na esteira transportadora ou na parte inferior dela. As 
velocidades podem ser bem diferentes aqui.

Alumínio sólido, 
suave (padrão)

Alumínio com a 
tampa de borracha 
roscada

Alumínio sólido 
com furos 
transversais

Plástico, suave
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Instalação por 
meio do 
sistema de 
montagem

Fig. 4_48: Sistema de montagem para a montagem de um cabeçote referente ao 
cabeçote de impressão azul

Fig. 4_49: Unidade de ajuste para montagem de múltiplos cabeçotes

Fig. 4_50: Adaptador de montagem para os cabeçotes de impressão verde, vermelho 
e dourado

Fig. 4_51: Adaptador de montagem para cabeçotes de impressão dourados

Fig. 4_52: Exemplo tendo como referência a montagem de 1 cabeçote (usando um 
sistema de montagem de 1 cabeçote)

4.6 Instalação com montagem do sistema (opcional)

O sistema de montagem possibilita 
montagem de cabeçote de 
impressão simples e rápida.

Adequado para o sistema de 
montagem para montagem de 
múltiplos cabeçotes (todas as versões 
de cabeçote de impressão). A unidade 
de ajuste permite que os cabeçotes de 
impressão sejam bem ajustados para 
imagens de impressão perfeitas.

O adaptador de montagem para 
um conjunto de cabeçote de 
impressão vermelho, verde ou 
dourado está disponível em 
extensões de 400/600 mm.

O adaptador de montagem para a 
montagem de um cabeçote de 
impressão dourado está disponível 
em extensões de 400 mm.

Impressão de cima Impressão pela lateral
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Instalação 4
Fig. 4_53: Sistema de montagem de aço inoxidável para o cabeçote de impressão 
verde e vermelho

Instalação por 
meio do 
sistema de 
montagem

Fig. 4_54: Adaptador de montagem de aço inoxidável para o cabeçote de impressão 
azul

Fig. 4_55: Adaptador de montagem de aço inoxidável para o cabeçote de impressão 
dourado

O design de aço inoxidável deste 
sistema de montagem é 
especialmente bem adequado para 
indústrias farmacêuticas, médicas e 
alimentícias. O adaptador de 
montagem para montagem de um 
cabeçote de impressão vermelho ou 
verde está disponível em extensões 
de 200 mm.

O adaptador de montagem para a 
montagem de um cabeçote de 
impressão azul está disponível em 
extensões de 200 mm.

O adaptador de montagem para a 
montagem de um cabeçote de 
impressão dourado está disponível 
em extensões de 200 mm.
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Instalação por 
meio de 
paralelogramo

Muitos produtos e materiais de embalagem (por exemplo, empacotamento) 
são ligeiramente diferentes/curvos ou são transportados na esteira em 
várias posições diferentes.
Nesses casos, o Paralelogramo com disco de medição ou defletor descrito 
nos acessórios (Capítulo 14) deve ser usado. Isso serve para garantir um 
resultado ideal e constante de impressão para tais aplicações.

Fig. 4_56: Paralelogramo

Ele é adequado para montagem lateral ou superior. A deflexão máxima é de 
90 mm, medida a partir da posição do restante.

Fig. 4_57: Posições possíveis do paralelogramo

4.7 Instalação por meio do paralelogramo (opcional)

1 Paralelogramo 2 Cabeçote de impressão 

Ajuste da força da mola

Mola

Posições do acessório

Disco/defletor de localização

na parte superior embalagens ou 
produtos laterais 
desiguais/curvos

posições de produto 
lateral e diferente

1
2
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Instalação por 
meio de 
paralelogramo

Descrição das funções

As molas incluídas em cada entrega têm diferentes resistências à tração. As 
diferentes posições de conexão são para compensação de peso para 
sistemas de um, dois, três e quatro cabeçotes e para ajustar a força da mola 
no caso de impressão vertical.
O disco de localização ou o defletor move o paralelogramo para a posição 
correta e, assim, facilita a compensação inicial de distância, que é suave no 
material.
A escolha entre o defletor e o disco de localização depende da aplicação 
específica.

A instalação do disco de localização (com o novo sensor) 

Se um disco de localização for usado, o novo sensor deverá ser instalado no 
cabeçote de impressão conforme segue (devido às dimensões):

O disco de localização é 
parafusado da mesma 
maneira que antes com 
dois parafusos M3 (6 mm 
de comprimento).

Nova placa espaçadora. Encaixe a placa espaçadora.

Aperte o adaptador e a placa 
espaçadora (dois parafusos 
M3, máx. de 15 mm de 
comprimento).

Parafuse na montagem de 
instalação.

Prenda e conecte ao 
sensor.
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Conexão dos 
componentes 
da impressora

Fig. 4_58: Conecte o cabo do conector do cabeçote de impressão ao controlador

4.7.1 Conexão dos componentes da impressora

Não conecte o cabo conector antes dos cabeçotes de impressão, o 
controlador e, se aplicável, um codificador de eixo terem sido 
instalados na linha de produção.
Identifique ambas as extremidades de cada cabo de cabeçote de 
impressão através dos marcadores de cabo e faixas de inserção.
As tampas devem estar instaladas em todos os soquetes não utilizados 
no controlador. Quaisquer danos resultantes de tampas IP65 não 
instaladas não serão cobertos pela garantia.
Verifique se todas as porcas de juntas estão apertadas firmemente nos 
conectores. Do contrário, há risco de erros de comunicação de dados.
Certifique-se de que o cabo conector esteja colocado em uma distância 
suficiente de todas as fontes de interferência. Não coloque o cabo 
paralelo em nenhum conversor de frequência ou cabos do servomotor.

1 Esteira transportadora 3 Codificador de eixo

2 Célula fotoelétrica 4 Parte traseira do controlador

ATENÇÃO

O dispositivo deve ser desligado quando os cabeçotes de 
impressão estiverem sendo instalados. Para mais 
informações sobre as posições dos cabeçotes, consulte 
Capítulo 4.3.1!

A seguir, aplicam-se em geral: O dispositivo deve sempre 
ser desligado antes de você executar qualquer trabalho 
como conectar ou desconectar.

1 3

4

2
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p

O controlador pode ser operado diretamente na interface do usuário do 
controlador ou remotamente usando o servidor da Web.

Painel de 
controle

Fig. 5_59: Painel de controle

5 Operação

5.1 Painel de controle

Botão Função

Voltar ao menu de nível superior.

Excluir.

Ativa o controlador da m610 advanced. "Prep" (Preparar) aparece no alto 
à direita na tela e então "OK" em verde.

O controlador da m610 advanced é desativado. "Stop" (Parar) aparece no 
alto à direita da tela em vermelho.

Alterna entre letras maiúsculas e minúsculas.

Tecla Caps Lock, letras maiúsculas.

Tecla seletora S1 para ativar os caracteres especiais e a tecla de função 
para as teclas de atalho (consulte página 13).

Tecla de espaço, atualizar/gerar novamente a exibição da tela.

Tecla seletora S2 para ativar os caracteres especiais. Precisa ser 
pressionada simultaneamente à tecla de caractere especial.
Manual da m610 advanced_AA 5-1
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Guia 5_3: Atribuição de tecla – Visão geral

Tecla de tabulação, alternar entre telas de edição.

Insert (inserir), gera um espaço livre.

Enter/confirmação de entrada.

Delete (excluir), Backspace.

O controle do sistema é feito principalmente pelas teclas F1 a F12.

Teclas de seta para navegar nas exibições de menu individuais.

Botão Função
5-2 Manual da m610 advanced_AA
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Ligação do 
sistema

O controlador é ligado com o interruptor mestre na parte traseira do 
controlador. (Se o interruptor não acender, isso significa que o fusível 
principal está com defeito ou não há tensão.) 

Durante a inicialização, as informações a seguir aparecem na tela:

Fig. 5_60: Exibir durante a inicialização

O menu a seguir aparece depois que a inicialização tiver sido concluída:

Fig. 5_61: Painel de controle – controle de operador e indicações

5.2 Ligação do sistema

1 Status – memória de edição 5 Teclas de seta

2 Tela 6 Teclas de função

3 Status – memória de impressão 7 Barra de menu

4 Níveis de tinta

OBSERVAÇÃO

Quando a m610 advanced é reiniciada com a tecla "S" 
pressionada, as configurações de fábrica são carregadas; 
consulte o Capítulo 7.2.

1 2 3 4 5

67
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Status do 
rótulo

Se um rótulo novo vazio for criado, a linha de status superior aparecerá, à 
direita da indicação "Edit:" (Editar:), o texto "unnamed" (sem nome). Se o 
rótulo for salvo em um nome que possa ser selecionado livremente, o nome 
do rótulo aparecerá da maneira normal.

Fig. 5_62: Editar: Sem nome

Sempre que um arquivo é aberto com "File/Open" (Arquivo/Abrir), o nome 
do arquivo aparece em "Edit" (Editar). Esse rótulo (por exemplo, "default" 
[padrão]) então é colocado na memória principal (memória de edição). 
Sempre que o sistema é iniciado, o último arquivo de rótulo a ter sido aberto 
é mostrado na tela.

Fig. 5_63: Editar nome do arquivo

Se for feita alguma alteração ao arquivo e essas alterações ainda não 
tiverem sido salvas, o nome do arquivo será marcado com um pequeno 
asterisco (*).

Fig. 5_64: Nome do arquivo marcado

O nome do rótulo aparece apenas no campo de impressão após a conclusão 
da operação "File/Load" (Arquivo/Carregar). O rótulo mostrado aqui está 
localizado na memória de impressão. A m610 somente poderá ser ativada 
usando a tecla de estrela verde se houver um rótulo na memória de 
impressão.

Fig. 5_65: "Nome do arquivo" de impressão

Função Shift A função Shift pode ser bloqueada usando a tecla "CAPS".
Se a função Shift for bloqueada, a palavra "CAPS" na coluna de status 
acenderá em branco; caso contrário, ficará escura.

Fig. 5_66: Exibição com a função Shift bloqueada

5.3 Telas

5.3.1 Status do rótulo

OBSERVAÇÃO

As memórias de edição e impressão dependem totalmente 
uma da outra. Portanto, você pode editar o rótulo "A" 
enquanto imprime o rótulo "B" ao mesmo tempo.

5.3.2 Tecla "Shift" para alterar função



Operação 5
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Níveis de tintaO nível no cartucho usado aparece à direita do menu principal da m610 
advanced e é apenas um valor aproximado (dependendo das condições do 
ambiente e de trabalho).

Fig. 5_67: Nível dos cartuchos

A cor de fundo no indicador de tinta do servidor da Web da m610 advanced 
muda de acordo com o nível de porcentagem de tinta. Na exibição gráfica 
de nível para os cartuchos na área direita da tela, o seguinte se aplica:

• A mudança de cor de "verde" para "amarelo" ocorre a 49%.
• A mudança de cor de "amarelo" para "vermelho" ocorre assim que o nível de 

ativação de alarme não é mais atingido (consulte Capítulo 7.1.3).

Fig. 5_68: Exemplo de indicação de nível

5.3.3 Níveis de tinta

mudança de cor de verde > amarelo em 49%, mudança de amarelo > vermelho se o nível 
de ativação de alarme estiver definido como <10%



Operação5
Hora A hora atual do relógio de horário real instalado na m610 advanced é exibida 
na parte inferior da coluna de status. Essa hora é usada ao imprimir campo 
de data e hora e para processar os próximos dados de impressão após cada 
operação de impressão.
Quando a unidade é DESLIGADA, o relógio é alimentado por uma bateria de 
lítio. A vida útil da bateria é prolongada ligando a unidade, uma vez que, 
nesse caso, a unidade de fonte de alimentação garante a fonte de 
alimentação durante a operação. Se a unidade não for utilizada, o relógio 
operará por aproximadamente 5 anos no modo de bateria. Para a mudança 
para o horário de verão, a exibição aparece em azul-claro; para a mudança 
para o horário normal, aparece em azul-escuro.

Fig. 5_69: Indicação de hora do sistema com horário de verão (esquerda) e horário 
normal

Réguas As réguas estão localizadas no alto e à esquerda da tela; elas apresentam 
escalas de milímetros.
Os valores para X aparecem horizontalmente, começando na esquerda de 
0 em direção à direita na ordem crescente e os valores para Y verticalmente, 
começando no alto de 0 para baixo em ordem crescente; isso pode ser 
especificado para o posicionamento dos campos. A escala adapta-se 
automaticamente ao fator de ampliação. Aqui, é exibida a posição dos 
campos usados e o comprimento do rótulo.

5.3.4 Hora

5.3.5 Réguas
5-6 Manual da m610 advanced_AA
Versão do software: C.5.0



Operação 5
Exibição de 
memórias de 
impressão e 
edição

Para visualizar o conteúdo da memória de edição, a barra de menu aparece 
em azul. Ao carregar o rótulo na memória de impressão, a visualização 
muda para exibição da memória de impressão. A cor da barra de memória 
muda de azul para verde.

Fig. 5_70: Exibição de tela, memória de edição

Fig. 5_71: Exibição de tela, memória de impressão

5.3.6 Visualização das memórias de impressão e edição
Manual da m610 advanced_AA 5-7
Versão do software: C.5.0



Operação5
Teclado O teclado é uma membrana colada que consulta todas as teclas em 
sequência a intervalos de 60 mili ssegundos. Isso significa que o 
acionamento de tecla poderá não ser reconhecido se a tecla for pressionada 
a intervalos menores que 60 ms, uma vez que, assim, a tecla foi acionada 
e liberada precisamente entre duas consultas.

Ampliar/
reduzir a 
exibição 
da tela

É possível alterar o tamanho da exibição da tela. Para isso, mantenha a tecla 
S1 pressionada à esquerda do botão "Space" (Espaço) enquanto 
pressionada uma das teclas de seta à direita ao lado da exibição.
As teclas de setas são designadas da seguinte maneira:

Rolagem É possível variar a posição da exibição da tela se tiver sido selecionada uma 
ampliação que não permita a representação completa do rótulo.
Para garantir que todas as áreas possam ser visualizadas, o rótulo pode ser 
movido para cima e para baixo e para um lado e outro da tela.
Para isso, mantenha a tecla S2 pressionada à direita do botão "Space" 
(Espaço) enquanto pressionada uma das teclas de seta à direita da exibição.
As teclas de setas são designadas da seguinte maneira:

5.4 Teclado

5.4.1 Aumento/redução da visualização

= Aumentar o tamanho, passo grande

= Aumentar o tamanho, passo pequeno

= Diminuir o tamanho, passo grande

= Diminuir o tamanho, passo pequeno

5.4.2 Rolagem

+

+

+

+

= A tela rola para baixo, passo grande

= A tela rola para a esquerda, passo pequeno, a área direita da 
tela fica visível

= A tela rola para cima, passo grande

= A tela rola para a direita, passo pequeno, a área esquerda da 
tela fica visível

+

+

+

+
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Bloqueio do 
teclado

O teclado pode ser bloqueado ou desbloqueado. As teclas "Start" (Iniciar) e 
"Stop" (Parar) permanecem ativas mesmo que o teclado esteja bloqueado.
Para ativar o bloqueio de teclado, as teclas S1 e "Shift" devem ser mantidas 
pressionadas enquanto a tecla "ESC" é pressionada. A mensagem 
"Keyboard locked" (Teclado bloqueado) é exibida no rodapé da exibição.
Sempre que o teclado é acionado, o estado do bloqueio muda.

Fig. 5_72: Mensagem "Keyboard locked" (Teclado bloqueado)

Reinício da 
m610 advanced

A m610 advanced pode ser reiniciada usando o teclado e sem acionar o 
interruptor de liga/desliga. Isso será conveniente se o interruptor de liga/
desliga não estiver acessível ou apenas com dificuldade, por exemplo, o 
sistema foi embutido totalmente a uma planta.
Para reiniciar, mantenha as teclas S2 e "Shift" pressionadas enquanto 
pressionada uma das teclas "DEL".
A m610 advanced realiza uma reinicialização. Informações não salvas serão 
perdidas.

5.4.3 Bloqueio do teclado

+ + Bloqueia ou desbloqueia o teclado (se o teclado estiver 
bloqueado, as teclas "START" (INICIAR) e "STOP" (PARAR) e 
a função de configuração de contraste permanecerão ativas)

5.4.4 Reinício da m610 advanced

+ + = Reinício da m610 advanced
Manual da m610 advanced_AA 5-9
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Visão geral das 
estruturas de 
menu

Para fins de orientação, todas as estruturas de menu são mostradas a 
seguir. Teclas de atalho estão disponíveis para os itens de menu mais 
importantes; consulte Capítulo 5.6.

File/Edit 
(Arquivo/
Editar)

Fig. 5_73: Menu File > Edit (Arquivo > Editar)

File/Edit/New/
Barcode 
(Arquivo/
Editar/Novo/
Código de 
barras)

Fig. 5_74: Menu New > Barcode (Novo > Código de barras)

5.5 Visão geral das estruturas de Menu

5.5.1 File/Edit (Arquivo/Editar)

5.5.2 File/Edit/New/Barcode (Arquivo/Editar/Novo/Código de 
barras)
5-10 Manual da m610 advanced_AA
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File/Edit/New/
Time field 
(Arquivo/
Editar/Novo/
Campo de hora)

Fig. 5_75: Menu New > Time Field (Novo > Campo de hora)

File/Edit/Act. 
field/Scroll 
(Arquivo/
Editar/Campo 
ativ./Rolar)

Fig. 5_76: Menu File > Edit > Act. Field (Arquivo > Editar > Campo ativ.)

File/Edit/View 
(Arquivo/
Editar/
Visualizar)

Fig. 5_77: Menu File > Edit > View (Arquivo > Editar > Visualizar)

File/Edit/Zoom 
(Arquivo/
Editar/Zoom)

Fig. 5_78: Menu File > Edit > Zoom (Arquivo > Editar > Zoom)

5.5.3 File/Edit/New/Time field (Arquivo/Editar/Novo/Campo de 
hora)

5.5.4 File/Edit/Act. field/Scroll (Arquivo/Editar/Campo ativ./
Rolar)

5.5.5 File/Edit/View (Arquivo/Editar/Visualizar)

5.5.6 File/Edit/Zoom (Arquivo/Editar/Zoom)
Manual da m610 advanced_AA 5-11
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Arquivo/
Acionar 
impressão

Fig. 5_79: Menu File > Act. Print (Arquivo/Acionar impressão)

Ajustes

Fig. 5_80: Menu Adjustments > Installation (Ajustes > Instalação)

Sistema/
diagnóstico

Fig. 5_81: Menu System > Diagnosis (Sistema > Diagnóstico)

5.5.7 File/Act. Print (Arquivo/Acionar impressão)

OBSERVAÇÃO

Você somente pode sair do menu "Act. Print" (Acionar 
impressão) com "F1 - Editor" (F1 – Editor).

5.5.8 Ajustes

5.5.9 Sistema/diagnóstico
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Teclas de 
atalho

Pressionar as seguintes teclas simultaneamente (S1 + letra) leva você 
diretamente aos campos de menu necessários:

Guia 5_4: Teclas de atalho – Visão geral

5.6 Teclas de atalho

Teclas de atalho Função Disponível no 
modo de 

impressão

Abrir Arquivo/abrir

Carregar Arquivo/carregar 

Editar Arquivo/editar/ativar 
campo/alterar

Excluir Arquivo/editar/ativar 
campo/excluir

Salvar Arquivo/salvar X

Parâmetro Ajustes/rótulo

Liberação Ajustes/liberação

Data e hora Ajustes/configurações do 
sistema/hora do sistema

Função de protetor de 
tela do monitor

Ajustes/parâmetros do 
sistema/monitor do 
sistema

X

Tipo de tinta Ajustes/instalação/
cartuchos/tipo de tinta

Atualização da 
memória de 
impressão

Ajustes/instalação/
atualização da mp

E/S Ajustes/instalação/
entradas ext. X

Rede (estabelecer 
conexão) Ajustes/instalação/conexão

Disposição Ajustes/instalação/
construção

Cartucho Sistema/trocar cartucho X

Usuário Sistema/login X

Diagnóstico Sistema/diagnóstico X

Bloqueio do teclado

Reinício da m610 
advanced

+ O =

+ L =

+ E =

+ X =

+ S =

+ P =

+ F=

+ T =

+ M =

+ Y =

+ R =

+ I =

+ N =

+ A =

+ C =

+ U =

+ D =

+ Shift + esc =

+ Shift + tab =
Manual da m610 advanced_AA 5-13
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Navegação nas 
exibições de 
menu

Dentro dos campos de menu, há seis maneiras diferentes básicas de fazer 
entradas:

• Navegue até as opções de menu por meio da tecla "Tab"
• Campos para selecionar opções na janela pop-up
• Campos para edição definida pelo usuário
• Listas de seleção
• Ativar/desativar seleção
• Listas suspensas

Navegue até opções de menu por meio da tecla "Tab"

Fig. 5_82: Sistema > Login

• Selecione a linha de menu com as teclas de seta  ae as teclas de função 
relevantes.

• Navegue até a opção de menu/parâmetro necessária por meio da tecla "Tab".
• Faça sua seleção desejada ou insira o valor necessário para o parâmetro.

•  = Cancele as entradas e saia do menu.

Depois de editar todos os itens de um menu desejado, pressione a tecla 
"Enter" (= Aplique entradas e saia do menu).

OBSERVAÇÃO

• No modo de impressão (barra de menu verde, em vez de 
azul), as únicas teclas de atalho disponíveis são aquelas 
marcadas com um (X) acima.

• Os direitos do usuário também se aplicam às teclas de 
atalho.

• Duas teclas de atalho não podem vir uma imediatamente 
após a outra.

• Depois de sair de um item de menu selecionado por uma 
tecla de atalho, você voltará diretamente ao menu com o 
qual começou.

5.7 Navegação nas exibições de menu
5-14 Manual da m610 advanced_AA
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Campos para selecionar opções na janela pop-up

Fig. 5_83: Menu Adjustments > System Settings > Ink Settings (Ajustes > 
Configurações do sistema > Configurações de tinta)

Navegação:

• Selecione a linha de menu com as teclas de seta  e o botão necessário
• É exibida uma janela pop-up; selecione a opção desejada na lista suspensa ou 

insira o texto necessário 

•  = Cancelar as entradas e sair do menu

Depois de editar todos os itens de menu desejados, pressione a tecla "Enter" 
(= Aplicar entradas e sair do menu).

Campos para edição definida pelo usuário 

Fig. 5_84: Menu File > Edit > New > Counter: Text Input
Manual da m610 advanced_AA 5-15
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Navegação:

• Selecione uma linha de menu usando as teclas de seta 
• Digite o texto necessário usando o teclado 

• Use as teclas  para mexer no texto

•     = Cancele as entradas e saia do menu

Navegação nas 
exibições de 
menu

Depois de editar todos os itens de um menu desejado, pressione a tecla 
"Enter" (= Aplique entradas e saia do menu).

Listas de seleção

Fig. 5_85: Abertura de arquivo – lista de seleção

Navegação:

• Depois de abrir o menu, é possível ir para a lista usando  ou por meio da 
tecla de função "F1" exibida na barra de menu, dependendo do menu

• Para subir e descer na lista, use as teclas de seta  

• Insira uma letra na caixa de texto do nome de arquivo e mova o cursor para 
o primeiro nome de arquivo com esta letra na lista de arquivos. 

OBSERVAÇÃO

A tecla "ins" é para inserir caracteres individuais. Isso 
significa que você não precisa inserir todo o texto 
novamente se cometer um erro ou quiser adicionar algo.
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Campo Exit (Sair):

•       = Confirmar e aplicar a seleção feita e sair da lista

Navegação nas 
exibições de 
menu

Menu Exit (Sair):

•     = Cancelar a seleção e sair do menu

•      = Confirmar e aplicar a seleção feita e sair do menu

Ativação/desativação de uma seleção

Fig. 5_86: Menu File > Edit > New > Textfield (Detail) (Arquivo > Editar > Novo > 
Campo de texto [Detalhe])

Navegação:
• Selecione a linha de menu com as teclas de seta 
• Faça sua seleção desejada com a tecla de função relevante. Use Enter ou 

espaço para alternar

•     = Cancelar as entradas e sair do menu

Depois de editar todos os itens de menu desejados, pressione a tecla "Enter" 
(= aplicar entradas e sair do menu).

No menu, a função ativada aparece com ; a função desativada, com .
Navegação nas 
exibições de 
menu

Listas suspensas

Fig. 5_87: Menu Adjustments > Label (Ajustes > Rótulo) (detalhe)
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Operação5
Navegação:

• Selecione a linha de menu usando a tecla "Tab"
• Para subir e descer na lista suspensa, use as teclas de seta  
• No teclado, para subir e descer na lista, use as teclas "Enter" ou "Space"
• Faça sua seleção desejada na lista

Navegação nas 
exibições de 
menu

Campo Exit (Sair):

•       = Confirmar e aplicar a seleção feita e sair da lista

Menu Exit (Sair):

•     = Cancelar a seleção e sair do menu

•      = Confirmar e aplicar a seleção feita e sair do menu
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Execute os seguintes passos para ligar o controlador e se conectar ao 
servidor da Web:
1. Verifique se o cabo Ethernet está conectado corretamente ao 

controlador da m610 advanced.
Ligação do 
sistema

2. Ligue o interruptor principal na parte de trás do controlador. 
Durante a inicialização, as informações a seguir aparecem na tela:

Fig. 6_88: Exibir durante a inicialização

Conectar ao 
servidor da 
Web

3. Abra o navegador e digite o endereço IP conforme mostrado em 
Fig. 6_88. O endereço IP padrão é definido como 192.168.1.2.

Agora, o usuário está conectado ao servidor da Web da m610 advanced. 
A página de login é exibida. 

Fig. 6_89: Página de login

6 Comissionamento usando o servidor da Web

6.1 Ligar o controlador

6.1.1 Conectar ao servidor da Web

OBSERVAÇÃO

Internet Explorer (IE9 e mais novos), Firefox, Google 
Chrome e Safari podem ser usados como navegadores da 
web. Para uma operação adequada, JavaScript deve estar 
habilitado.
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Comissionamento usando o servidor da Web6
Idioma

Fig. 6_90: Seleção de idioma

O usuário pode rolar na lista e definir o idioma do servidor Web da m610 
advanced.

Fig. 6_91: Lista de idiomas

Login
O usuário pode fazer login como "admin" (administrador) para a 
configuração inicial.

Fig. 6_92: Login da Page_Admin

6.1.1.1 Idioma

6.1.1.2 Login

OBSERVAÇÃO

A senha para fazer o login como 'admin' é admin.
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Comissionamento usando o servidor da Web 6
A tela inicial é exibida. O botão HOME (INÍCIO) permite ao usuário retornar 
à tela inicial de outras telas de menu. 

Fig. 6_93: Tela inicial

Configurar 
endereço IPNavegue até ADMINISTRATION > SYSTEM SETTING (ADMINISTRAÇÃO  > 

CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA) na página Network Parameter (Parâmetro 
da rede). A página network parameter (parâmetro de rede) permite ao 
usuário configurar manualmente o endereço de host, a máscara da rede e o 
endereço do gateway para configurar a conexão de rede.

Fig. 6_94: Página Network Parameter (Parâmetro de rede)

6.1.1.3 Configuração de rede - configurar o endereço IP
Manual da m610 advanced_AA 6-3
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A unidade é enviada com um endereço IP estático como padrão (consulte 
"Conectar ao servidor da Web"). O usuário pode alterar o endereço IP manual 
ou automaticamente. 

Para alterar o endereço IP estático, execute as seguintes etapas:

A configuração do gateway pode ser desconsiderada em caso de uma 
conexão direta.

Interface 
Porta TCP/IP

Fig. 6_95: Configuração de rede

DHCP

Se a caixa de verificação for selecionada, será substituída a configuração 
manual.

OBSERVAÇÃO

O endereço IP pode ser alterado automaticamente ao 
habilitar o DHCP. 

Desmarque a caixa de verificação Habilitar DHCP.
OBSERVAÇÃO: O usuário pode definir automaticamente o endereço 
IP ao habilitar a caixa de verificação Habilitar DHCP.
Defina o endereço de Host para o novo endereço IP.
OBSERVAÇÃO: O usuário pode definir o endereço IP de acordo com 
suas necessidades.
Defina o IP de Máscara da rede para o endereço necessário.
OBSERVAÇÃO: O IP padrão de Máscara da rede está configurado 
como 255.255.255.0. Consulte "Máscara da rede" para obter mais 
informações.
Especifique o endereço do Gateway.
Especifique o número de porta TCP ASCII.
Especifique o número de porta TCP UTF8.
Clique no botão Submit (Enviar) para salvar as alterações. 

6.1.1.4 Configuração de Rede
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Endereço de host

O endereço de host é o endereço IP estático a ser usado na sua rede para a 
m610 advanced. O endereço IP a ser inserido aqui depende da rede 
específica em que a m610 advanced deve ser integrada.
Máscara da rede

As máscaras de rede são relevantes apenas se a rede da empresa for 
subdividida em várias sub-redes. Se a rede da empresa for composta por 
apenas uma rede, você deverá especificar a máscara de rede a seguir:

Guia 6_5: Classes de endereços e máscaras de rede

Se forem usadas várias máscaras de sub-rede em sua rede da empresa, 
entre em contato com o administrador sobre a alocação da máscara de 
sub-rede.

Endereço do gateway

O gateway é para comunicação em rede. O endereço IP do gateway depende 
da sua rede da empresa, por exemplo, em uma rede de Classe C, o seu 
endereço IP do gateway poderia ser 192.168.0.1.

Porta TCP ASCII

O número de porta TCP de ASCII usado é definido aqui, por exemplo, 34567.

As portas 20, 21, 22 e 80 não devem ser usadas, pois elas são usadas pelo 
protocolo FTP por padrão.

A porta TCP UTF-8

O número de porta TCP de UTF-8 usado é definido aqui, por exemplo, 
34568.

As portas 20, 21, 22 e 80 não devem ser usadas, pois elas são usadas pelo 
protocolo FTP por padrão.

Configuração da conexão de rede

Configuração 
da conexão de 
rede

Se a rede incluir um servidor DHCP, um computador/notebook não exigirá 
um endereço IP fixo, pois ele será atribuído automaticamente, em caso de 
emergência.

O controlador é fornecido com DHCP desabilitado. 
Consulte "Conectar ao servidor da Web" Para habilitar o DHCP por meio de 
servidor da Web.

Quando o controlador for conectado a uma porta de rede, o controlador de 
Endereço IP será habilitado. Abra o servidor da Web e insira o endereço IP, 
endereço UTF-8 etc. para se conectar ao controlador.

Classe de endereço Área de endereço Máscara de rede

Rede classe A 0.0.0.1-127.255.255.255 255.0.0.0

Rede classe B 128.0.0.1-191.255.255.255 255.255.0.0

Rede classe C 192.0.0.1-223.255.255.255 255.255.255.0
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Número de 
cabeçotes de 
impressão

Para selecionar o número de cabeçotes de impressão que deve ser 
conectado, execute as etapas a seguir.

1. Clique em SETTINGS (CONFIGURAÇÕES) no menu SYSTEM (SISTEMA).

Fig. 6_96: Configurações

2. Clique em Machine Parameter (Parâmetro da máquina).

Fig. 6_97: Parâmetro da máquina

6.2 SISTEMA - CONFIGURAÇÕES

6.2.1 Parâmetros da máquina

6.2.1.1 Número de cabeçotes de impressão

OBSERVAÇÃO

A m610 advanced tem um máximo de quatro cabeçotes de 
impressão.
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3. Clique na lista suspensa nº de cabeçotes de impressão (nº de 
cabeçotes de impressão) para selecionar os cabeçotes de impressão.

Fig. 6_98: Nº de cabeçotes de impressão

O número de cabeçotes de impressão que você selecionar nesta lista 
influenciará as linhas de parâmetro mostradas no campo de cabeçotes 
(sensor, distância do sensor, posição, refletida e direção da impressão). 
As condições de erro para a remoção do cartucho, a distância do produto, 
exceder a velocidade do produto e o acionamento de impressão sem dados 
podem ser definidos desta página.

Codificador de 
eixo

A lista suspensa do eixo codificador disponível na página Parâmetro da 
máquina destina-se a ativar e desativar a entrada do codificador de eixo 
externo.

Fig. 6_99: Codificador de eixo

Para obter uma imagem de impressão ideal, por princípio recomendamos 
que você use um codificador de eixo externo, especialmente para imprimir 
códigos de barra, ou verifique se ambas as linhas do bocal estão ativadas.

6.2.1.2 Codificador de eixo

OBSERVAÇÃO

A tensão de alimentação para o codificador de eixo deve ser 
5 V.

Codificador de eixo Descrição

Linha A
Esta é a configuração padrão. Somente o rastreamento A do 
codificador de eixo é avaliado. Com essa configuração, a impressão 
dependente de local não é possível.

Linha A antes da B

Para essa configuração, um codificador de eixo com dois 
rastreamentos deve ser conectado à m610 advanced. Aqui, é a direção 
de impressão preferida determinada pela linha A que leva antes da 
linha B em 90°.

Linha B antes da A

Para essa configuração, um codificador de eixo com dois 
rastreamentos deve ser conectado à m610 advanced. Aqui, é a direção 
de impressão preferida determinada pela linha B que leva antes da 
linha A em 90°.

desligado Nenhum codificador de eixo está conectado. O sistema imprime em 
uma velocidade fixa. A velocidade é inserida em mm/s.
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O sincronismo de fase do codificador de eixo monitora A e B de acordo com 
o sentido de rotação:

Codificador de 
eixo

Se o codificador de eixo girar no sentido horário com o eixo de codificador 
visualizado de frente, a linha A estará entrando antes da linha B em 90°.

A avaliação de ambos os trilhos do codificador de eixo é usada para 
Dependendo do local de impressão.

Fig. 6_100: Sincronismo de fase de trilhos do codificador de eixo A e B

Guia 6_6: Disco com dimensões de medição da codificadora de eixo

OBSERVAÇÃO

A direção de impressão para a impressão bidirecional é 
detectada por meio de um sinal na entrada 4 externo.

Design do disco de medição Diâmetro da roda Valores 
padrão

Pulsos/m

Alumínio sólido, 
suave (padrão) 67,33 mm 11819

Alumínio com tampa de 
borracha rosqueada 63,66 mm 12500

Alumínio sólido com 
raios cruzados 63,66 mm 12500

Plástico, suave 63,66 mm 12500

A antes de B

B antes de A
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Como excluir 
buffer de dados

A opção Clear Data Buffer (Apagar Buffer de dados) é "desligada" por 
padrão. É possível selecionar a opção "on" (ligar) para que o buffer de dados 
dos campos variáveis seja excluído depois que o controlador entrar no 
estado de impressão STOPPED (PARADO).

Fig. 6_101: Apagar buffer de dados

Pulsos/metrosSe um codificador de eixo de outro fabricante for usado, os pulsos/m 
precisarão ser ajustados conforme for necessário no menu.

Fig. 6_102: Pulso/m

As fórmulas de cálculo a seguir podem ser usadas para obter orientação:

Pulsos por metro devem ser especificados no servidor da Web da m610 
advanced:

Frequência de pulso máxima:

6.2.1.3 Como excluir buffer de dados

6.2.1.4 Pulsos/metros

IU = 2.500 pulsos por rotação

d = Diâmetro do disco de medição (em mm)

IM = Pulsos por metro

v = Velocidade da correia em metros por segundo

FI = Frequência de pulso; máx. 300.000 Hz (= 300 kHz)

π = 3,142
Manual da m610 advanced_AA 6-9
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É imprescindível que esse cálculo seja feito se um codificador de eixo de 
outro fabricante for usado. A frequência de entrada máxima permitida para 
a entrada da codificadora de eixo na m610 advanced é de 300 kHz. Você não 
deve exceder esse valor.

Desligar luz de 
fundo

A opção Backlight Power Off (Desligar luz de fundo) é usada para 
controlar a iluminação de fundo da tela da controladora da m610 advanced. 
O valor é medido em minutos.

Fig. 6_103: Desligar luz de fundo

Cabeçotes de 
impressão

As listas suspensas na janela Machine Parameter (Parâmetro da máquina) 
são usadas para especificar as configurações bidirecionais, a posição do 
texto, o espelhamento (se aplicável) e a distância do sensor que é 
comunicada ao servidor da Web da m610 advanced.

Além disso, é selecionada a entrada que fornece o sinal de acionamento de 
impressão para o cabeçote em questão.

Fig. 6_104: Descrições dos cabeçotes de impressão

ATENÇÃO

Se a velocidade não for constante, ela será indicada pela a 
seguir:

• A imagem de impressão é exibida compactado/ampliada
• Os espaços entre as impressões desviam dos valores 

predefinidos
• Ao imprimir com duas linhas de bocal, as linhas de bocal 1 e 

2 não são alinhadas precisamente (formação de tons)

Nesses casos, um codificador de eixo externo deve ser 
instalado posteriormente.

6.2.1.5 Desligar luz de fundo 

6.2.1.6 Cabeçotes de impressão
6-10 Manual da m610 advanced_AA
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Configurações bidirecionais

A lista suspensa print direction (direção de impressão) fornece a máscara
para as configurações, ao contrário de direção preferida.

Posição

Refletida

Direção da impressão

Se duas linhas de bocal forem usadas para impressão e um matiz (letras são 
impressas duas vezes em uma compensação) de 8 mm ocorrer, a direção 
de impressão deverá ser alterada.

Sensor

Aqui, você pode definir a entrada em que o sinal de acionamento é esperado 
para o cabeçote de impressão.

Rev. de sensor

Aqui, você pode definir a entrada em que o sinal de acionamento é esperado 
para o cabeçote na direção inversa.

Distância do sensor

A distância do sensor é a distância entre o ponto em que a impressão é 
ativada e a primeira linha do bocal.
Rev. da distância do sensor

A distância reversa do sensor é a distância entre o ponto em que a 
impressão é ativada e a primeira linha do bocal.

DESLIGADO: Letras, normais (normal)

LIGADO: Letras, de cabeça 
para baixo (ler)

DESLIGADO: Letras, normais (normal)

LIGADO: Letras, espelhadas (espelhado)

OBSERVAÇÃO

O transportador se desloca na direção oposta da direção de 
impressão.

Direita > esquerda: A esteira transportadora é executada 
da esquerda para a direita!

(>>)

Esquerda > direita: A esteira transportadora é executada 
da direita para esquerda!

(<<)

OBSERVAÇÃO

Ela é usada para definições bidirecionais.

OBSERVAÇÃO

Ela é usada para definições bidirecionais.
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Fig. 6_105: Direção da impressão

OBSERVAÇÃO

Em todas essas descrições, as informações de direção são 
baseadas na posição ("normal" ou "ler") voltada para as 
placas de bocal nos cartuchos.

OBSERVAÇÃO

Será preciso recarregar o rótulo sempre que houver 
alteração às configurações do sistema. 
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Várias 
configurações 
do sistema

A configuração de fábrica é baseada no formato a seguir:

Fig. 6_106: Configurações para os cabeçotes 1 a 4 

Alternativa A: Reverter a direção do caminho do produto (<<)
Várias 
configurações 
do sistema

Fig. 6_107: Configurações para os cabeçotes 1 a 4

6.2.1.7 Várias configurações do sistema

1 Esteira transportadora 3 Célula fotoelétrica

2 Cabeçotes

1 2 3

1 Célula Fotoelétrica 3 Esteira transportadora

2 Cabeçotes

1 2 3
Manual da m610 advanced_AA 6-13
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Alternativa B: Direção de impressão conforme a configuração de fábrica, 
leia a direção reversa (>)

Fig. 6_108: Alternativa B – configurações para os cabeçotes 1 a 4 

Alternativa C: Direção de impressão como no ajuste de fábrica, mas com a 
impressão de dois lados (espelhada, <<)

Várias 
configurações 
do sistema

Fig. 6_109: Alternativa C – configurações para os cabeçotes 1 a 4

1 Esteira transportadora 3 Célula fotoelétrica

2 Cabeçotes

1 2 3

1 Esteira transportadora 3 Célula fotoelétrica

2 Cabeçotes

1 2 3
6-14 Manual da m610 advanced_AA
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Esta seção permite ao usuário definir os parâmetros para todos os 
dispositivos de entrada e de saída.

Entradas 
externas

Além das quatro entradas para as quatro células fotoelétricas nos quatro 
cabeçotes de impressão, o servidor da Web da m610 advanced também vem 
com quatro entradas digitais adicionais parametrizáveis. Essas quatro 
entradas são fornecidas no conector de E/S.

Esse menu é para atribuir funções diferentes para as entradas.

Fig. 6_110: Entradas externas

Quatro entradas com um nível de 24 V estão disponíveis para a m610 
advanced. Essas são as quatro entradas idênticas com potencial diferente.

Execute as seguintes etapas para alterar as entradas externas:

1. Clique em SETTINGS (CONFIGURAÇÕES) no menu SYSTEM (SISTEMA)  
(consulte Fig. 6_110).

2. Clique em External I/O (E/S externa).

3. Selecione as opções necessárias nas listas suspensas para a Input1: 
(Entrada1:), Input2: (Entrada2:), Input3: (Entrada3:), e Input4: 
(Entrada4:).

Fig. 6_111: A lista suspensa de entradas externas

6.2.2 E/S Externa

6.2.2.1 Entradas 
Manual da m610 advanced_AA 6-15
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Entrada1, Entrada2, Entrada3 e Entrada4 Externas fornecem as seguintes 
opções:

Fig. 6_112: Entradas externas

Guia 6_7: Entradas externas

Entradas Descrição

Sensor

Selecionar "sensor" significa avaliar a entrada externa para o sinal de 
acionamento (sinal de início) para impressão, em vez da célula 
fotoelétrica, no cabeçote de impressão. A impressora m610 advanced 
reage à borda de sinal ascendente.

Ativar a m610

Selecionar "activate m610" (ativar a m610) significa que a entrada 
pode ser usada para ativar a m610 advanced por meio de um sinal 
externo (por exemplo, PLC). A função é ativada com uma borda de sinal 
em queda. (O estado de impressão muda para Iniciar).

Desativar a m610

Selecionar "deactivate m610" (desativar a m610) significa que a 
entrada pode ser usada para desativar a m610 usando um sinal externo 
(por exemplo, PLC). A função é ativada com uma borda de sinal em 
queda. (O estado de impressão muda para Parado).

Reiniciar contador

Selecionar "counter reset" (reiniciar contador) significa que um 
contador configurado como "Update external" (Atualizar externo) 
(contador de pallet) pode ser redefinido para seu valor inicial do 
contador por meio da entrada. A m610 advanced reage à bor1da de 
sinal ascendente.

Entrada do 
contador

Selecionar "counter input" (entrada do contador) significa que um 
contador configurado como "Update external" (Atualizar externo) 
(contador de pallet) pode ser incrementado e decrementado por meio 
da entrada pelo tamanho predefinido da etapa. A m610 advanced 
reage à borda de sinal ascendente.

Troca de 
cartucho

Selecionar "change of cartridge" (troca de cartucho) significa que a 
entrada externa pode ser usada para substituir o cartucho diretamente 
por um sinal externo (exemplo, PLC); consulte Capítulo 12, 
"Substituição do cartucho". A m610 advanced reage à borda de sinal 
ascendente e muda imediatamente para o modo "Stop" (Parar).

OBSERVAÇÃO

Ativar a opção "Change Cartridge" (Trocar cartucho) 
interrompe uma operação de impressão ativa na m610 
advanced.
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Guia 6_8: Entradas externas

Entradas Descrição

Memória de 
impressão 
atualizar

A entrada é usada para atualizar os dados de impressão dinâmicos 
quando um sinal é fornecido. Isso é feito com a ajuda de um sensor 
adicional que é instalado a uma grande distância 
correspondentemente do sensor do disparador de impressão. A m610 
advanced reage à borda de sinal ascendente.
Exemplo: Se um rótulo for impresso com uma data, hora, contador e 
campo de código de turno, todos os dados para a próxima impressão 
serão gerados imediatamente após a conclusão da impressão anterior. 
Se o sistema parasse pouco antes da meia-noite, os dados da próxima 
impressão seriam exibidos como a seguir, por exemplo:
23h55
13 de agosto de 2006,
Status do contador 123456789,
Código de turno do segundo turno
Se a impressão continuar somente após a meia-noite, a data do dia 
anterior, a hora do dia anterior, o código de turno anterior a uma 
possível alteração de turno e o status de um possível contador que 
deve ser reiniciado no momento da mudança de turno, serão 
impressos.

Isso pode ser evitado com um sensor adicional. Ele gera um sinal que, 
em seguida, é lido apenas quando um determinado período de tempo 
foi decorrido sem impressão. Se esse sinal for exibido, a m610 
atualizará os dados a serem impressos, se a linha tiver ficado parada 
por um longo período. Isso exige um determinado tempo (processo de 
atualização), de modo que o sensor para essa função deve ser 
posicionado a uma grande distância correspondentemente entre o 
sensor de impressão. Uma hora apropriada deve ser definida no menu 
de configuração para atualizar a memória de impressão.

Se você selecionou "automatic" (automática) na memória da 
configuração durante a atualização da memória de impressão, não 
será necessário nenhum sinal de entrada adicional para atualizar a 
memória de impressão.

Erro de impressão

Se a entrada for ativada, uma mensagem de erro será exibida. Além 
disso, a saída 2 está definida como HIGH (ALTO) (mensagem de erro 
na saída 2).
A "mensagem de erro" externa é exibida por meio da interface 
Ethernet.
A m610 advanced reage à borda de sinal ascendente.

Bidirecional

Selecionar "bidirecional" significa inserir no controle de impressão as 
instruções para a impressão bidirecional.
Na direção preferida, a direção de impressão é determinada pela 
definição nas configurações de instalação. Se for necessária impressão 
contrária à direção de impressão preferida, essa entrada deverá ser 
definida como um nível "alto" para alterar a direção de impressão 
antes do sinal de acionamento de impressão, e essa definição deverá 
ser mantida até que o sinal de acionamento de impressão tenha sido 
recebido com segurança.

Câmera com bom 
sinal

A entrada é usada pela câmera quando um bom produto tiver sido lido. 
Esta entrada é necessária caso um expulsor esteja configurado. 
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Execute as seguintes etapas para alterar as saídas externas:

1. Clique em SETTINGS (CONFIGURAÇÕES) no menu SYSTEM (SISTEMA) 
(consulte Fig. 6_110).

2. Clique em External I/O (E/S externa).

3. Selecione as opções desejadas nas listas suspensas para Output1: 
(Saída1:), Output2: (Saída2:), Output3: (Saída3:), e Output4: 
(Saída4:).

Fig. 6_113: Listas suspensas de saídas externas

As Saída1, Saída2, Saída3 e Saída4 externas oferecem as seguintes opções.

Saídas externas

Fig. 6_114: Saídas externas

Guia 6_9: Saídas externas

6.2.2.2 Saídas

Entradas Externas Descrição

Impressão pronta
A saída digital sinaliza quando a m610 advanced está pronta para 
impressão.

Erro
Essa saída digital sinaliza quando o erro ocorreu, por exemplo, 
nenhum cabeçote de impressão foi instalado ou não há cartucho 
inserido.

Alarme de pouca 
tinta

Isso sinaliza a saída digital quando o nível de tinta atingiu o limite de 
disparo de alarme predefinido.

Alarme do 
contador

Esta saída digital sinaliza quando o valor final do contador é 
alcançado, se o alarme tiver sido ativado no menu de contador 
relevante.

Printdone_1/2/3/
4

Esta saída sinaliza o fim da impressão para o cabeçote 1 (ou, como 
alternativa, para o cabeçote 2/3/4). Neste caso, o final da impressão 
significa o final do rótulo. Uma queda de borda de sinal é gerada 
depois do final da impressão.

Acionador da 
câmera

Esta saída digital sinaliza quando um produto é detectado pela 
câmera. 

Acionador do 
expulsor

Esta saída digital sinaliza quando não foi recebido um sinal válido da 
câmera e quando um produto é detectado pelo expulsor. 
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Expulsor
Execute as seguintes etapas para alterar os parâmetros do Expulsor:

1. Clique em SETTINGS (CONFIGURAÇÕES) no menu SYSTEM (SISTEMA) 
(consulte Fig. 6_110).

2. Clique em External I/O (E/S externa).

3. Selecione as opções desejadas nas listas suspensas para Expeller 
Pulse: (Pulso do expulsor:) e Expeller Distance: (Distância do 
expulsor:).

Fig. 6_115: Parâmetros do expulsor

A tabela a seguir fornece as diversas opções disponíveis para cada um dos 
Parâmetros do expulsor:

Guia 6_10: Parâmetros do expulsor

Câmera
Execute as seguintes etapas para alterar os parâmetros da Câmera:

1. Clique em SETTINGS (CONFIGURAÇÕES) no menu SYSTEM (SISTEMA) 
(consulte Fig. 6_110).

2. Clique em External I/O (E/S externa).

3. Selecione as opções desejadas nas listas suspensas para Camera 
Pulse:, Camera Distance:, Camera Sensor:, Clear Fifo: e Camera 
Good Level: (Pulso da Câmera:, Distância da Câmera:, Sensor da 
Câmera:, Limpar Fifo: e Câmera com bom nível:).

Fig. 6_116: Parâmetros de câmera

6.2.2.3 Expulsor

Parâmetros do 
expulsor

Opções da lista suspensa Descrição

Expeller Pulse: 
(Pulso do 
expulsor:)

O Pulso do Expulsor (μs) pode ser 
definido no intervalo da lista suspensa 
disponível de "0" a "125000".

Expeller Distance: 
(Distância do 
expulsor:)

A distância do expulsor (mm) é a 
distância entre o expulsor e o cabeçote 
de impressão.

6.2.2.4 Câmera
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A tabela a seguir fornece as diversas opções disponíveis para cada um dos 
Parâmetros da câmera:

Guia 6_11: Parâmetros de câmera

Exibições de 
status do 
sinalizador de 
aviso

As saídas externas padrão 1 a 3 são avaliadas.

Fig. 6_117: Várias indicações do Sinalizador de aviso

Parâmetros de 
Câmera

Opções da lista suspensa Descrição

Camera Pulse 
(Pulso da Câmera)

O pulso de câmera (μs) pode ser 
definido no intervalo da lista suspensa 
disponível de "0" a "125000".

Camera Distance 
(Distância da 
Câmera)

A distância de câmera (mm) é a 
distância entre a câmera e o cabeçote 
de impressão. 

Camera Sensor 
(Sensor da 
Câmera)

O sensor da câmera permite ao usuário 
selecionar a fotocélula do cabeçote de 
impressão que é usada para calcular a 
distância da câmera e o disparador. 

Clear Fifo (Limpar 
Fifo)

A primeira FIFO (Primeira entrada, 
primeira saída) permite ao usuário 
organizar e manipular o buffer de 
dados.

Camera Good 
Level (Câmera 
com bom nível)

O bom nível da câmera permite que o 
usuário selecione sinal baixo e ou alto 
para o sinal de "Câmera boa".

6.2.2.5 Exibições de status do sinalizador de aviso

OBSERVAÇÃO

O status da luz de alerta pode ser configurado pelo usuário.

A m610 advanced está OFF 
(DESLIGADA) ou definida 
para "STOP" (PARAR)

m610 advanced pronta 
para impressão

Alarme de tinta

Erro da m610 advancedAviso da m610 advanced
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Cartuchos
Execute as seguintes etapas para obter mais informações sobre os 
cartuchos:

1. Clique em SETTINGS (CONFIGURAÇÕES) no menu SYSTEM 
(SISTEMA).

Fig. 6_118: Configurações

2. Clique no Ink Parameter (Parâmetro de tinta).

Fig. 6_119: Parâmetro de tinta

6.2.3 Cartuchos
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Tipo de tinta

Fig. 6_120: Tipo de tinta

O tipo de tinta é exibido para cartuchos autenticados. Os tipos de tinta são 
exibidos com o número do artigo e a designação.

Gerenciar tipos 
de tinta

Fig. 6_121: Gerenciar tipos de tinta 

Execute as seguintes etapas para gerenciar os tipos de tinta permitidos:

1. Clique em SYSTEM SETTING (CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA) no menu 
AADMINISTRATION (ADMINISTRAÇÃO).

2. Clique em Manage Ink Types (Gerenciar tipos de tinta) (consulte 
Fig. 6_121).

6.2.3.1 Tipo de tinta

OBSERVAÇÃO

A adequação de uma determinada tinta não pode ser 
precisamente prevista, mas deve ser determinada por 
testes de impressão. 

Entre em contato com o seu parceiro de vendas Wolke para 
que ele faça isso para você.

Nenhuma garantia pode ser adotada para o uso de uma 
tinta sem testes de impressão.

6.2.3.2 Gerenciar tipos de tinta (lista de permitidos)
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3. Clique no botão Add Ink Type (Adicionar tipo de tinta) para adicionar 
um tipo de tinta. O diálogo a seguir é aberto:

Fig. 6_122: Adicionar tipo de tinta

4. Selecione o tipo de tinta e clique no botão Save (Salvar).
O tipo de tinta adicionado agora aparece na lista suspensa de tipo de tinta 
e na página Manage Ink Types (Gerenciar tipos de tinta).

OBSERVAÇÃO

A lista de tipos de tinta permitidos pode ser processada e 
excluída. Para excluir um tipo de tinta permitido, clique no 
ícone de excluir sob a opção de selecionar para exclusão na 
tela Manage Ink Types (Gerenciar tipos de tinta). 

OBSERVAÇÃO

Se houver uma ou mais tintas na lista de tipos permitidos, 
somente esses tipos de tinta poderão ser usados neste 
controlador.
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Temperatura 
controlada

Fig. 6_123: Temp_reg

Se esta função estiver desligada, o cabeçote de impressão selecionado será 
operado sem controle de temperatura. Se esta função estiver ligada, a 
produção máxima (impressões por segundo) do sistema poderá ser afetada.

Se um cartucho for removido enquanto o servidor da Web da m610 
advanced estiver no status OK, uma mensagem de erro será exibida.

O erro permanece no estado de impressão até que seja removido, 
selecionando Acknowledge (Reconhecer) ou Ignore (Ignorar). Isso 
elimina o erro e a impressão pode ser reiniciada.

Fig. 6_124: Reconhecer ou ignorar erro

6.2.3.3 Temperatura controlada

Observe que se o controle de temperatura for desligado, nem a 
temperatura do cartucho nem o número de bicos com defeito poderá 
ser mostrado no menu de diagnóstico.
Se um cartucho for removido durante a operação de impressão, isso 
não será detectado também.
6-24 Manual da m610 advanced_AA
Versão do software: C.5.0



Comissionamento usando o servidor da Web 6
Manual da m610 advanced_AA 6-25

Aumentar nível 
de tintaPara cartuchos autenticados, se o nível percentual de tinta for igual ou 

inferior ao nível de tinta definido em 0% (padrão), o nível de tinta poderá 
ser ajustado para remover qualquer tinta restante do cartucho selecionando 
o botão increase ink leve (aumentar nível de tinta). Ajuste o nível de tinta 
para 5% para remover qualquer tinta restante no cartucho.

Fig. 6_125: Aumentar nível de tinta

Pouca tinta e 
Sem tinta

Fig. 6_126: Pouca tinta 

É possível enviar um sinal de alarme por meio de qualquer saída no soquete 
de E/S e conectar o sinal a uma lâmpada de alarme/haste de alarme. 

O alarme de tinta baixa pode ser definido em qualquer uma das saídas 
configuráveis. Para ativar o alarme a ser acionado, selecione "alarm" 
(alarme) nas configurações do parâmetro de tinta, defina um valor entre 5 e 
25% e configure a saída apropriada para "low ink alarm" (alarme de tinta 
baixa).

Para desabilitar, selecione o alarme de tinta baixa "off" (desligado) na 
página de configurações do parâmetro de tinta.

O nível de ativação de alarme de tinta pode ser definido em um intervalo de 
25% a 5%.

ATENÇÃO

Nós recomendamos que você consulte a pessoa de contato 
na Wolke antes de desativar o controle de temperatura.

6.2.3.4 Aumentar nível de tinta

OBSERVAÇÃO

O limite máximo para ajustar o nível de tinta é de 5% e 
depende do tipo de tinta usado.

6.2.3.5 Pouca tinta e Sem tinta
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Fig. 6_127: Falta de tinta

O alarme de ausência de tinta pode ser definido em qualquer uma das saídas 
configuráveis. Para ativar o alarme/erro a ser acionado, selecione "alarm" 
(alarme) ou "error" (erro) nas configurações do parâmetro de tinta e defina 
um valor entre 0 e 10%, configure a saída apropriada para "out of ink alarm" 
(alarme de ausência de tinta) ou "out of ink error" (erro de ausência de 
tinta).

Para desabilitar, selecione o alarme de ausência de tinta "off" (desligado) na 
página de configurações do parâmetro de tinta.

O nível de ativação para o alarme/erro de ausência de tinta pode ser definido 
no intervalo de 10% a 0%.
 

 

Tensão e 
largura de 
pulso

Fig. 6_128: Tensão e largura de pulso

O usuário pode definir a tensão e a largura de pulso para cartuchos não 
autenticados. 

OBSERVAÇÃO

O usuário pode definir as configurações de pouca tinta e 
sem tinta somente para cartuchos autenticados.

OBSERVAÇÃO

Toda a funcionalidade de acompanhamento de tinta está
disponível somente para cartuchos autenticados. 

6.2.3.6 Tensão e largura de pulso

OBSERVAÇÃO

Se for realizada a operação de ligar e desligar, as 
configurações de tensão e largura de pulso serão revertidas 
para os valores padrão. 
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Definição da 
atualização da 
memória de 
impressão

Siga as etapas a seguir para atualizar a memória de impressão:

1. Clique em SETTINGS (CONFIGURAÇÕES) no menu SYSTEM 
(SISTEMA).

Fig. 6_129: Configurações

2. Acesse o Machine Parameter (Parâmetro da máquina).

Fig. 6_130: Parâmetro da máquina

3. Clique na lista suspensa status para selecionar a opção.

Fig. 6_131: Status da memória de impressão

6.3 Configurações do sistema

6.3.1 Atualização da memória de impressão
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Guia 6_12: Status da memória de impressão

A página Machine Parameter (Parâmetro da máquina) da m610 advanced 
permite que o usuário defina as condições do erro executando as seguintes 
tarefas:

Condições de 
erro

Fig. 6_132: Condições de erro

Status Descrição

Desligado Não atualizará a memória de impressão.

Ligado

A opção "on" (ligado) é usada para atualizar os dados de impressão 
dinâmicos se o sinal for emitido. Isso geralmente é feito com a ajuda 
de um sensor adicional, que deve ser instalado a uma distância grande 
correspondentemente do sensor do disparador de impressão. Este 
sensor adicional é conectado à m610 advanced por meio da interface 
de 24 V.
Para a pausa/s de impressão expirar, um valor entre 0 e 999 deve ser 
inserido.

Automático
A memória de impressão é atualizada automaticamente com base em 
períodos de inatividade sem sensores externos. Deve ser inserido um 
valor entre 0 e 999 para pausa/s da impressão expirar. 

OBSERVAÇÃO

Como as funções "impressão cíclica indefinidamente" e 
"Atualizando a memória de impressão" são mutuamente 
exclusivas, é absolutamente essencial verificar esta 
configuração. Neste caso, a etiqueta não está carregada.

Para eliminar neste estado, a opção "cyclically, infinitely" 
(cíclico infinitamente) ou "print memory refresh" 
(atualização da memória de impressão) deve ser 
desativada.

6.4 Condições de erro
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O usuário pode definir as condições de erro para o seguinte:

Guia 6_13: Condições de erro

Condições de erro Opções da lista suspensa Descrição

Remoção do 
cartucho

Selecione a condição de erro 
necessária para a remoção do 
cartucho.
O usuário pode selecionar "Ignore" 
(Ignorar), "warning" (aviso) ou "error" 
(erro) na lista suspensa para notificar o 
erro durante a remoção do cartucho.

Exceder a 
velocidade do 
produto

Selecione a condição de erro 
necessária para superar a velocidade 
do produto. 
O usuário pode selecionar "ignore" 
(ignorar), "warning" (aviso) ou "error" 
(erro) na lista suspensa para notificar 
durante exceder as velocidades do 
produto.

Distância do 
produto

Selecione a condição de erro 
necessária para a distância do produto.
O usuário pode selecionar "ignore" 
(ignorar) ou "warning" (aviso) na lista 
suspensa para configurar a condição de 
erro para a distância inadequada do 
produto.

Acionador de 
impressão sem 
dados

Selecione a condição de erro 
necessária para o acionamento de 
impressão sem dados. 
O usuário pode selecionar "ignore" 
(ignorar) ou "warning" (aviso) na lista 
suspensa para configurar a condição de 
erro de acionamento de impressão sem 
qualquer tipo de dados.

Cartucho próximo 
à data de validade

Selecione a condição de erro 
necessária para tinta quase vencida.
O usuário poderá selecionar "ignore" 
(ignorar) ou "warning" (aviso) na lista 
suspensa para configurar a condição de 
erro se a tinta estiver quase vencida.

Tinta vencida

Selecione a condição de erro 
necessária para o acionamento de 
impressão sem dados. 
O usuário pode selecionar "ignore" 
(ignorar) ou "warning" (aviso) na lista 
suspensa para configurar a condição de 
erro se a tinta estiver vencida.

OBSERVAÇÃO

O alerta gera uma notificação no controlador, mas continua 
a operação de impressão.
O erro gera uma notificação de falha no controlador e 
interrompe a operação de impressão.

OBSERVAÇÃO

Data de validade da tinta está disponível somente para 
cartuchos autenticados.
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A configuração de data/hora da m610 advanced permite definir a hora atual 
com base no fuso horário disponível da lista suspensa.
A data e a hora podem ser inseridas manualmente para definir a data e a
hora do sistema.

Fig. 6_133: Configuração de data/hora
Sistema
data/hora Execute os seguintes passos para ajustar a hora e a data:

1. Clique em SYSTEM SETTING (CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA) no menu 
ADMINISTRATION (ADMINISTRAÇÃO).

2. Clique na Date/Time Setup (Configuração de Data/Hora) (consulte 
Fig. 6_133).

3. Clique na lista suspensa Time Zone (Fuso Horário) para selecionar 
o fuso horário desejado.

Fig. 6_134: Fuso

4. Especifique a data nos campos Year/Month/Day (Ano/Mês/Dia).

Fig. 6_135: Configurar a data e a hora

6.5 Data/Hora do sistema
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5. Especifique a hora nos campos Hour/Minute/Second (Hora/Minuto/
Segundo). (consulte Fig. 6_135). 

6. Para a hora e a data exibidas no cabeçalho da página de servidor da 
Web, especifique o Date Format (Formato da data) e o Time Format 
(Formato da hora).

Fig. 6_136: Cabeçalho da página do servidor da Web

7. Clique no botão Submit (Enviar).

Agora a impressora está pronta para as configurações de hora e data atuais.

O usuário pode definir as configurações de Desligamento automático 
navegando para ADMINISTRATION (ADMINISTRAÇÃO) > USERS 
(USUÁRIOS) > Change Auto Log Off (Mudar logoff automático).

Esta página permite ao usuário definir o tempo limite de login em segundos. 
Depois que o tempo é alcançado, o servidor faz o logoff do login do usuário 
atual.

Fig. 6_137: Logoff automático

OBSERVAÇÃO

Defina o fuso horário para o horário de verão 
correspondente. Defina o fuso como UTC para não salvar 
nenhum horário de verão. 

6.6 Monitor do sistema

6.6.1 Logoff automático
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Conexão/
Comunicação

A página USB permite ao usuário criar um backup e um clone do controlador. 
As configurações do controlador de rede e firmware podem ser selecionadas 
para serem substituídas ou retidas ao instalar o clone. 

O usuário pode visualizar a interface USB navegando para  
ADMINISTRATION (ADMINISTRAÇÃO) > FILES (ARQUIVOS) > USB.

A página USB também permite restaurar o backup ou instalar o clone 
conforme necessário. O usuário será solicitado a continuar quando a opção 
for selecionada. Fig. 6_138 exibe a página USB da impressora m610 
advanced.

Fig. 6_138: Página USB

A página exibe os detalhes a seguir:
• Nome e descrição dos backups disponíveis.
• Nome e descrição dos clones disponíveis.

A página permite ao usuário criar novos backups e também criar novos 
clones.

6.6.2 Conexão/Comunicação

6.6.2.1 Interface USB

OBSERVAÇÃO

Coloque o arquivo de atualização (*.ipk), no diretório raiz 
USB, dentro de uma pasta chamada 'Atualizações'.
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Os seguintes parâmetros são redefinidos enquanto as configurações de 
fábrica são carregadas:

Configuração 
da conexão em 
Factory 
Settings 
(Configurações 
de fábrica) da 
m610

 

Fig. 6_139: Estado do sistema

As configurações de fábrica indicam os critérios para os quais reverter 
quando o botão é selecionado. 

6.7 Configurações de Fábrica

Menu Item de menu Valor (configuração de fábrica)

HOME (INÍCIO) – PREPARE (PREPARAR)

Primeiro Cabeçote de 
impressão

1

SYSTEM (SISTEMA) – SETTINGS (CONFIGURAÇÕES) – Machine Parameter 
(Parâmetro de máquina)
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Parâmetros 
de instalação:

nº de cabeçotes de impressão: 4 

codificador de eixo: linha A

Limpar dados do buffer: desligado

pulsos/m: 12500

velocidade [mm/s]: 200

Perpetuo Print Mode: desligado

Desligar luz de fundo [min]: 30

Atualização 
da memória 
de impressão:

status: desligado

tempo de inatividade (s): 300

Condições do 
erro:

remoção do cartucho: erro

excedendo a velocidade do 
produto:

aviso

distância do produto: ignorar

acionador de impressão sem 
dados:

ignorar

cartucho próximo à data de 
validade

ignorar

tinta vencida aviso

cabeçotes de 
impressão: 1

sensor PZ1 (sensor fotoelétrico)

rev. de sensor PZ1 (sensor fotoelétrico)

dist. do sensor 20,00

rev. da distância do sensor 170,00

posição normal

refletida normal

direção da impressão >>

cabeçotes de 
impressão: 2

sensor PZ1 (sensor fotoelétrico)

rev. de sensor PZ1 (sensor fotoelétrico)

dist. do sensor 50,00

rev. da distância do sensor 140,00

posição normal

refletida normal

direção da impressão >>

cabeçotes de 
impressão: 3

sensor PZ1 (sensor fotoelétrico)

rev. de sensor PZ1 (sensor fotoelétrico)

dist. do sensor 80,00

rev. da distância do sensor 110,00

posição normal

refletida normal

direção da impressão >>

Menu Item de menu Valor (configuração de fábrica)
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cabeçotes de 
impressão: 4

sensor PZ1 (sensor fotoelétrico)

rev. de sensor PZ1 (sensor fotoelétrico)

dist. do sensor 110,00

rev. da distância do sensor 80,00

posição normal

refletida normal

direção da impressão >>

SYSTEM (SISTEMA) – SETTINGS (CONFIGURAÇÕES) – Ink Parameter 
(Parâmetro de tinta)

Configuração 
do alarme de 
tinta:

Pouca tinta desligado

Falta de tinta desligado

% 5 (percentual de tinta para pouca tinta)

% 0 (percentual de tinta para ausência de 
tinta)

Valores 
somente para 
cartuchos não 
autenticados:

Tensão 9.8

Largura de pulso 1.9

temp_reg ligado

Menu Item de menu Valor (configuração de fábrica)
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SYSTEM (SISTEMA) – SETTINGS (CONFIGURAÇÕES) – External I/O (E/S externa)

Entradas: Entrada1: ativar a m610

Entrada2: desativar a m610

Entrada3: troca de cartucho

Entrada4: atualização de pm

Saídas: Saídas1: impressão pronta

Saídas2: erro

Saídas3: alarme de pouca tinta

Saídas4: 1_impressão concluída 

Expulsor Pulso do Expulsor: 0

Distância do Expulsor: 0,00 mm

Câmera Pulso da Câmara: 0

Distância da Câmara: 0,00 mm

Sensor da Câmera: PZ1

Limpar Fifo: não

Câmera com bom nível: baixo

SYSTEM (SISTEMA) – SETTINGS (CONFIGURAÇÕES) – Settings (message) 
(Configurações [mensagem])

Método de 
envio:

Enviar periodicamente cada 
um:

desligado (segundos)

Enviar sobre a mudança de 
evento:

não

Tipos de 
mensagem:

Status do alarme: não

Erro: não

Buffer baixo: não

Advertência: não

Status da Impressão: não

Índice impresso: não

Impressão concluída: não
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Guia 6_14: Parâmetros de configuração de fábrica

* As configurações de rede não serão atualizadas com a redefinição da 
fábrica. 

ADMINISTRATION (ADMINISTRAÇÃO) – SYSTEM SETTINGS (CONFIGURAÇÕES DO
SISTEMA) – Network Parameter (Parâmetro de rede)

DHCP Habilitar Caixa de seleção - não marcada

Configuração 
manual

Endereço de host 192.168.1.2*

Máscara da rede 255.255.255.0*

Endereço do gateway 192.168.1.1*

Configuração 
da porta

Porta TCP ASCII 34567*

Porta TCP UTF-8 34568*
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Estado
A página de estado do sistema fornece o status da impressora. O estado do 
sistema é uma página somente leitura e Fig. 6_140 exibe o estado do 
sistema da impressora m610 advanced.

O usuário pode visualizar o estado do sistema navegando para SYSTEM > 
STATE (SISTEMA > ESTADO).

Fig. 6_140: Estado do Sistema

Esta página mostra os detalhes a seguir:
• Versões do firmware
• Módulos
• Uso da memória

6.8 Estado do sistema
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Baixo

Registro
Os arquivos de log são criados para atividades principais no servidor da 
Web. Isso ajudará nas atividades de solução de problemas. O usuário pode 
fazer o download, salvar e excluir os arquivos de log conforme necessário 
como mostrado em Fig. 6_141.

O usuário pode visualizar a interface registro navegando para 
ADMINISTRATION (ADMINISTRAÇÃO) > FILES (ARQUIVOS) > Logging 
(Registro).

Fig. 6_141: Registro

6.9 Registro
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Atualizar
A atualização do sistema fornece informações sobre os pacotes de software 
instalados no sistema. Permite ao usuário atualizar o pacote permitido 
selecionando o arquivo atualizado, como mostrado em Fig. 6_142.

O usuário pode atualizar os pacotes navegando para ADMINISTRATION 
(ADMINISTRAÇÃO) > UPDATE (ATUALIZAR). 

Fig. 6_142: Atualização do Sistema

A atualização do sistema pode ser feita de duas formas:
• Através de controlador USB
• Por meio do PC

Execute as seguintes etapas para atualizar o sistema: 

1. Faça o login no servidor da Web da m610 advanced como administrador. 

2. Navegue para ADMINISTRATION (ADMINISTRAÇÃO) > UPDATE 
(ATUALIZAR).

6.10 Atualização do sistema

OBSERVAÇÃO

É necessário acesso de usuário Admin para atualizar os 
pacotes instalados. 
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3. Execute as seguintes etapas para atualização por meio do controlador 
USB.

a.)Coloque o arquivo de atualização no dispositivo USB. 

b.)Insira o dispositivo USB no terminal USB do controlador.

c.)Os arquivos de software disponíveis estão visíveis na janela 
"Packages on Controller USB" (Pacotes no controlador USB). 

Fig. 6_143: Atualização do sistema via USB

d.)Clique em Execute (Executar) em "Update using USB (Atualização 
using USB)" para carregar os arquivos de atualização.

4. Execute as seguintes etapas para a atualização por meio do PC.

a.)Clique em Browse (Pesquisar) em "Select Update File (Selecionar 
arquivo para atualização)" para localizar os arquivos que precisam de 
atualização no PC.

b.)Clique em Execute (Executar) em "Start Update (Iniciar 
atualização)" para carregar os arquivos selecionados.

OBSERVAÇÃO

Coloque o arquivo de atualização necessário (*.ipk), no 
diretório raiz USB dentro de uma pasta chamada de 
"Atualizações".
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5. Depois que o software estiver pronto para a atualização do controlador, 
o usuário será solicitado a continuar com uma reinicialização do sistema. 
Selecione OK para reiniciar e atualizar o controlador de pacotes 
instalados. Selecione Cancel (Cancelar) para continuar com as 
configurações atuais.

Fig. 6_144: Reiniciar sistema 

Reverter para a versão anterior 

O usuário pode reverter para a versão anterior do software após o reinício
do controlador selecionando o botão Revert (Reverter).

OBSERVAÇÃO

O usuário pode reiniciar o sistema manualmente clicando 
no Restart (Reiniciar) em "Restart System (Reiniciar 
sistema)".

OBSERVAÇÃO

O usuário será solicitado a não desligar o controlador 
durante uma reinicialização do sistema.
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+ A
Número de 
cabeçotes de 
impressão

Configurações básicas de hardware – configuração com o sistema e a linha 
de produção, válida para todos os rótulos.

Fig. 7_145: Menu Adjustments > Installation > Construction 
(Ajustes > Instalação > Construção)

Clique em No. of print heads (Nº de cabeçotes de impressão) para 
selecionar os cabeçotes de impressão.

Fig. 7_146: Menu Adjustments > Installation > Construction 
(Ajustes > Instalação > Construção)

O número de cabeçotes de impressão que você seleciona nesta lista 
influencia as linhas de parâmetro mostradas no campo de cabeçotes 
(sensor, distância do sensor, posição, refletida e direção da impressão) na 
página Print head settings (Configurações do cabeçote de impressão).

7 Comissionamento usando o controlador

7.1 Configurações de instalação

7.1.1 Construção

7.1.1.1 Número de cabeçotes de impressão
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7-2 Manual da m610 advanced_AA

As condições de erro para a remoção do cartucho, a distância do produto, 
exceder a velocidade do produto e o acionamento de impressão sem dados 
podem ser definidas nesta página.
Mais configurações para os cabeçotes de impressão ou os rótulos devem ser 
feitas em "Adjustments/Label" (Ajustes/rótulo) (consulte Capítulo 7.4).

Codificador de 
eixo

A lista suspensa do eixo codificador disponível na página System settings 
(Configurações do sistema) destina-se a ativar e desativar a entrada do 
codificador de eixo externo.

Fig. 7_147: Codificador de eixo

Para obter uma imagem de impressão ideal, por princípio recomendamos 
que você use um codificador de eixo externo, especialmente para imprimir 
códigos de barra, ou verifique se ambas as linhas do bocal estão ativadas.

Para obter mais informações sobre sincronismo de fase do codificador de 
eixo, consulte "Codificador de eixo".

Pulsos/metros Se um codificador de eixo de outro fabricante for usado, os pulsos/m 
precisarão ser ajustados de acordo no menu.
As fórmulas de cálculo a seguir podem ser usadas para obter orientação:

OBSERVAÇÃO

A data de validade do cartucho está disponível somente
para cartuchos autenticados.

7.1.1.2 Codificador de eixo

OBSERVAÇÃO

A tensão de alimentação para o codificador de eixo deve
ser 5 V.

Codificador de eixo Descrição

Linha A
Esta é a configuração padrão. Somente o rastreamento A do 
codificador de eixo é avaliado. Com essa configuração, 
dependendo do local de impressão, não é possível.

Linha A antes da B

Para essa configuração, um codificador de eixo com dois 
rastreamentos deve ser conectado à m610 advanced. Aqui, é a 
direção de impressão preferida determinada pela linha A que leva 
antes da linha B em 90°.

Linha B antes da A

Para essa configuração, um codificador de eixo com dois 
rastreamentos deve ser conectado à m610 advanced. Aqui, é a 
direção de impressão preferida determinada pela linha B que leva 
antes da linha A em 90°.

desligado Nenhum codificador de eixo está conectado. O sistema imprime 
em uma velocidade fixa. A velocidade é inserida em mm/s.

7.1.1.3 Pulsos/metros

IU = 2.500 pulsos por rotação

d = Diâmetro do disco de medição (em mm)
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Pulsos por metro a inserir na m610 advanced:

Frequência de pulso máxima:

É imprescindível que esse cálculo seja feito se um codificador de eixo de 
outro fabricante for usado. A frequência de entrada máxima permitida para 
a entrada da codificadora de eixo na m610 advanced é de 300 kHz. Esse 
valor nunca deve ser excedido.

Como excluir 
buffer de dados

A opção Flush variable Buffer (Limpar buffer variável) está definida como 
"off" (desligada) por padrão. É possível selecionar a opção "on" (ligar) para 
que o buffer de dados dos campos variáveis seja excluído depois que o 
controlador entrar no estado de impressão STOPPED (PARADO).

Fig. 7_148: Descarregar buffer variável

Desligar 
luz de fundo

A opção Backlight Power Off (min) (Desligar luz de fundo [mín.]) é usada 
para controlar a iluminação de fundo da tela da controladora da m610 
advanced. O valor é medido em minutos.

Fig. 7_149: Desligar luz de fundo (min)

IM = Pulsos por metro

v = Velocidade da correia em metros por segundo

FI = Frequência de pulso; máx. 300.000 Hz (= 300 kHz)

π = 3.142

ATENÇÃO

Se a velocidade não for constante, isso poderá ser 
indicado pelo seguinte:

• A imagem de impressão é exibida compactado/ampliada
• Os espaços entre as impressões desviam dos valores 

predefinidos
• Ao imprimir com duas linhas de bocal, as linhas de bocal 

1 e 2 não estão alinhadas precisamente (formação de 
sombras)

Nesses casos, um codificador de eixo externo deve ser 
instalado posteriormente.

7.1.1.4 Como excluir buffer de dados

7.1.1.5 Desligar luz de fundo
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As listas suspensas na página Print head settings (Configurações do 
cabeçote de impressão) são usadas para especificar as configurações 
bidirecionais, a posição do texto, o espelhamento (se aplicável) e a distância 
do sensor que é comunicada ao servidor da Web da m610 advanced.

Além disso, é selecionada a entrada que fornece o sinal de acionamento de 
impressão para o cabeçote em questão.

Fig. 7_150: Descrições dos cabeçotes de impressão
Cabeçotes de 
impressão configurações bidirecionais

O botão "bidirectional settings" (configurações bidirecionais) o levam para a 
máscara para as configurações contrárias à direção preferencial (consulte 
Capítulo 10.1.1, "Configurações de instalação"). 

Posição

Refletida

Direção da impressão

Se duas linhas dos bocais forem usadas para impressão e um matiz (letras 
forem impressas duas vezes em uma compensação) de 8 mm ocorrer, a 
direção de impressão deverá ser alterada.

7.1.1.6 Cabeçotes de impressão

DESLIGADO: Letras, normais  (normal)

LIGADO: Letras, de cabeça 
para baixo  (ler)

DESLIGADO: Letras, normais (normal)

LIGADO: Letras, espelhadas (espelhado)

OBSERVAÇÃO

O transportador se desloca na direção oposta da direção 
de impressão.

Direita > esquerda: O transportador é executado da 
esquerda para a direita!

(>>)

Esquerda > direita: A esteira transportadora é executada 
da direita para esquerda!

(<<)
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Sensor

Aqui, você pode definir a entrada em que o sinal de acionamento é esperado 
para o cabeçote de impressão relevante.

Rev. de sensor

Aqui, você pode definir a entrada em que o sinal de acionamento é esperado 
para o cabeçote na direção inversa.

Distância do sensor

A distância do sensor é a distância entre o ponto em que a impressão é 
ativada e a primeira linha dos bocais.

Rev. da distância do sensor

A distância reversa do sensor é a distância entre o ponto em que a 
impressão é ativada e a primeira linha do bocal.

OBSERVAÇÃO

Ela é usada para definições bidirecionais.

OBSERVAÇÃO

Ela é usada para definições bidirecionais.

OBSERVAÇÃO

Em todas as descrições a seguir, as informações de 
direção são baseadas na posição ("normal" ou "ler") 
voltada para as placas de bocal nos cartuchos.
Manual da m610 advanced_AA 7-5
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Várias 
configurações 
do sistema

A configuração de fábrica é baseada na seguinte constelação:

Fig. 7_151: Visualização do rótulo na memória de edição da m610 advanced

Fig. 7_152: Configurações de menu para o cabeçote 1 a 4

7.1.1.7 Várias configurações do sistema

1 Esteira transportadora 3 Célula fotoelétrica

2 Cabeçotes de impressão

1 2 3
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Alternativa A: Reverter a direção do caminho do produto (<<)

Várias 
configurações 
do sistema

Fig. 7_153: Alternativa A – Configurações de menu para os cabeçotes 1 a 4

Alternativa B: Direção de impressão conforme a configuração de fábrica, 
direção de leitura reversa (¿)

Fig. 7_154: Alternativa B – configurações de menu para os cabeçotes 1 a 4

1 Célula fotoelétrica 3 Esteira transportadora

2 Cabeçotes de impressão

1 Esteira transportadora 3 Célula fotoelétrica

2 Cabeçotes de impressão

1 2 3

1 2 3
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Alternativa C: Direção de impressão como no ajuste de fábrica, mas com a 
impressão de dois lados (*, <<)

Várias 
configurações 
do sistema

Fig. 7_155: Alternativa C – configurações de menu para os cabeçotes 1 a 4

1 Esteira transportadora 3 Célula fotoelétrica

2 Cabeçotes de impressão

1 2 3

*de acordo com a dis-
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Idioma

Fig. 7_156: Seleção de idioma

Guia 7_15: Caixa de listagem "Menu Language" (Idioma do menu)

O idioma do menu da m610 advanced pode ser selecionado na caixa de 
listagem. Os nomes dos idiomas aparecem no idioma a ser selecionado caso 
a caso com um número consecutivo.

• Role na lista usando as teclas de seta . 

• A seleção feita na lista é aceita por meio de .

Alguns caracteres especiais normais em determinados idiomas são 
substituídos pelo caractere padrão adequado (por Exemplo, "Ž" por "Z").

7.1.1.8 Idioma

1 Deutsch (Alemão)

2 Inglês

3 Francais (Francês)

4 Español (Espanhol)

5 Cesky (Tcheco)

6 Italiano (Italiano)

7 Türkçe (Turco)

8 Português (Português)

OBSERVAÇÃO

Para aceitar a troca para outro idioma de caixa de 
diálogo, é preciso sair do menu do sistema usando 
ENTER.
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Esta seção permite ao usuário definir os parâmetros para todos os 
dispositivos de entrada e de saída.

Entradas 
externas

Além das quatro entradas para as quatro células fotoelétricas nos quatro 
cabeçotes de impressão, a m610 advanced também vem com quatro 
entradas digitais adicionais parametrizáveis. Essas quatro entradas são 
fornecidas no conector de E/S.

Esse menu é para atribuir funções diferentes para as entradas.

Fig. 7_157: Entradas externas

7.1.2 E/S Externa

7.1.2.1 Entradas 
7-10 Manual da m610 advanced_AA
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Quatro entradas com um nível de 24 V estão disponíveis para a m610 
advanced. Essas são as quatro entradas idênticas com potencial diferente.

Execute as seguintes etapas para alterar as entradas externas:
6. Selecione as opções necessárias nas listas suspensas para Ext Input1 

(Entrada externa 1), Ext Input2 (Entrada externa 2), Ext Input3 
(Entrada externa 3) e Ext Input4 (Entrada externa 4).

Fig. 7_158: A lista suspensa de entradas externas
 
Entrada1, Entrada2, Entrada3 e Entrada4 Externas fornecem as seguintes 
opções:

Fig. 7_159: Entradas externas
Manual da m610 advanced_AA 7-11
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Guia 7_16: Entradas externas

Entradas Descrição

Sensor

Selecionar "sensor" significa avaliar a entrada externa para o sinal 
de acionamento (sinal de início) para impressão, em vez da célula 
fotoelétrica, no cabeçote de impressão. A impressora m610 
advanced reage à borda de sinal ascendente.

Ativar a m610

Selecionar "activate m610" (ativar a m610) significa que a entrada 
pode ser usada para ativar a m610 advanced por meio de um sinal 
externo (por exemplo, PLC). A função é ativada com uma borda de 
sinal em queda. (O estado de impressão muda para Iniciar).

Desativar a m610

Selecionar "desativar a m610" significa que a entrada pode ser 
usada para desativar a m610 por meio de um sinal externo (por 
exemplo, PLC). A função é ativada com uma borda de sinal em 
queda. (O estado de impressão muda para Parado).

Redefinir contador

Selecionar "counter reset" (reiniciar contador) significa que um 
contador configurado como "Update external" (Atualizar externo) 
(contador de pallet) pode ser redefinido para seu valor inicial do 
contador por meio da entrada. A m610 advanced reage à borda de 
sinal ascendente.

Entrada do 
contador

Selecionar "counter input" (entrada do contador) significa que um 
contador configurado como "Update external" (Atualizar externo) 
(contador de pallet) pode ser incrementado e decrementado por 
meio da entrada pelo tamanho predefinido da etapa. A m610 
advanced reage à borda de sinal ascendente.

Troca de 
cartucho

Selecionar "change of cartridge" (troca de cartucho) significa que 
a entrada externa pode ser usada para substituir o cartucho 
diretamente por um sinal externo (exemplo, PLC); consulte 
Capítulo 12, "Substituição do cartucho". A m610 advanced reage 
à borda de sinal ascendente e muda imediatamente para o modo 
"Stop" (Parar).

OBSERVAÇÃO

Ativar a opção "Change Cartridge" (Trocar cartucho) 
interrompe uma operação de impressão ativa na m610 
advanced.

Para obter mais 
informações 
sobre a função 
Capítulo 12.2.
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Guia 7_17: Entradas externas

Entradas Descrição

Atualizar memória 
de impressão

A entrada é usada para atualizar os dados de impressão dinâmicos 
quando um sinal é fornecido. Isso é feito com a ajuda de um 
sensor adicional que é instalado a uma grande distância 
correspondentemente do sensor do disparador de impressão. A 
m610 advanced reage à borda de sinal ascendente.
Exemplo: Se um rótulo for impresso com uma data, hora, 
contador e campo de código de turno, todos os dados para a 
próxima impressão serão gerados imediatamente após a 
conclusão da impressão anterior. Se o sistema parar pouco antes 
da meia-noite, os dados da próxima impressão seriam exibidos 
como a seguir, por exemplo:
23h55
13 de agosto de 2006,
Status do contador 123456789
Código de turno do segundo turno
Se a impressão continuar somente após a meia-noite, a data do 
dia anterior, a hora do dia anterior, o código de turno anterior a 
uma possível alteração de turno e o status de um possível 
contador que deve ser reiniciado no momento da mudança de 
turno, serão impressos.

Isso pode ser evitado com um sensor adicional. Ele gera um sinal 
que, em seguida, é lido apenas quando um determinado período 
de tempo foi decorrido sem impressão. Se esse sinal for exibido, 
a m610 atualizará os dados a serem impressos, se a linha tiver 
ficado parada por um longo período. Isso exige um determinado 
período de tempo (processo de atualização), de modo que o 
sensor para esta função deve ser posicionado a uma grande 
distância correspondentemente entre o sensor de impressão. Uma 
hora apropriada deve ser definida no menu de configuração para 
atualizar a memória de impressão.

Se você selecionou "automática" na memória da configuração 
durante a atualização da memória de impressão, não é necessário 
nenhum sinal de entrada adicional para atualizar a memória de 
impressão.

Erro de impressão

Se a entrada for ativada, uma mensagem de erro será exibida. 
Além disso, a saída 2 está definida como ALTO (mensagem de erro 
na saída 2).
A "mensagem de erro" externa é exibida por meio da interface 
Ethernet.
A m610 advanced reage à borda de sinal ascendente.

Bidirecional

Selecionar "bidirecional" significa a entrada para o controle das 
direções de impressão para a impressão bidirecional.
Na direção preferida, a direção de impressão é determinada pela 
definição nas configurações de instalação. Se a impressão for 
necessária ao contrário daquela preferida, esta entrada deverá ser 
definida como um nível "alto" para alterar a direção de impressão 
antes do sinal de acionamento de impressão, e esta definição deve 
ser mantida até que o sinal de acionamento de impressão tenha 
sido recebido com segurança.

Câmera com bom 
sinal

A entrada é usada pela câmera quando um bom produto tiver sido 
lido. Esta entrada é necessária caso um expulsor esteja 
configurado. 
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Execute as seguintes etapas para alterar as saídas externas:

1. Vá para F5 (Adjustment [Ajuste]) > F10 (installation 
[instalação]) > F5 (ext. inputs [entradas ext.]).

2. Clique na página External I/O (E/S externa).

3. Selecione as opções necessárias nas listas suspensas Para Ext Output 1 
(Saída ext. 1), Ext Output 2 (Saída ext. 2), Ext Output 3 (Saída 
ext. 3) e Ext Output 4 (Saída ext. 4).

Fig. 7_160: Listas suspensas de saídas externas

External Output 1 (Saída externa 1), Output 2 (Saída 2), Output 3 (Saída 3) 
e Output 4 (Saída 4) oferecem as seguintes opções.

Saídas 
externas

Fig. 7_161: Saídas externas

Guia 7_18: Saídas externas

7.1.2.2 Saídas

Entradas Externas Descrição

Impressão pronta
A saída digital sinaliza quando a m610 advanced está pronta para 
impressão.

Erro
Essa saída digital sinaliza quando o erro ocorreu, como não há 
cabeçote de impressão montado ou não há cartucho inserido.

Alarme de pouca 
tinta

Isso sinaliza a saída digital quando o nível de tinta atingiu o limite 
de disparo de alarme predefinido.

Alarme do 
contador

Esta saída digital sinaliza quando o valor final do contador é 
alcançado, se o alarme tiver sido ativado no menu de contador 
relevante.

Printdone_1/2/3/
4

Esta saída sinaliza o fim da impressão para o cabeçote 1 (ou, como 
alternativa, para o cabeçote 2/3/4). Neste caso, o final da 
impressão significa o final do rótulo. Uma queda de borda de sinal 
é gerada depois do final da impressão.

Acionador da 
câmera

Esta saída digital sinaliza quando um produto é detectado pela 
câmera. 

Acionador do 
expulsor

Esta saída digital sinaliza quando não foi recebido um sinal válido 
da câmera e quando um produto é detectado pelo expulsor. 
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Expulsor
Execute as seguintes etapas para alterar os parâmetros do Expulsor:

1. Vá para F5 (Adjustment [Ajuste]) > F10 (installation 
[instalação]) > F5 (ext. inputs [entradas ext.]).

2. Clique na página External I/O (E/S externa).

3. Selecione as opções desejadas nas listas suspensas para expeller 
trigger (acionador do expulsor) e expeller distance (mm) 
(distância do expulsor (mm)).

Fig. 7_162: Parâmetros do expulsor

A tabela a seguir fornece as diversas opções disponíveis para cada um dos 
Parâmetros do expulsor:

Guia 7_19: Parâmetros do expulsor

Câmera
Execute as seguintes etapas para alterar os parâmetros da Câmera:

1. Vá para F5 (Adjustment [Ajuste]) > F10 (installation 
[instalação]) > F5 (ext. inputs [entradas ext.]).

2. Clique na página External I/O (E/S externa).

3. Selecione as opções desejadas nas listas suspensas para camera 
trigger (acionador da câmera), camera distance (mm) (distância da 
câmera [mm]), sensor (sensor), camera good signal (sinal válido da 
câmera) e clear fifo (limpar PEPS).

Fig. 7_163: Parâmetros de câmera

7.1.2.3 Expulsor

 Parâmetros do 
expulsor

Opções da lista suspensa Descrição

Acionador do 
expulsor

O Pulso do Expulsor (μs) pode ser 
definido no intervalo da lista 
suspensa disponível de"0" a 
"125000".

Distância do 
expulsor (mm)

A Distância do Expulsor (mm) é a 
distância entre o expulsor e o 
cabeçote de impressão.

7.1.2.4 Câmera
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A tabela a seguir fornece as diversas opções disponíveis para cada um dos 
Parâmetros da câmera:

Guia 7_20: Parâmetros de câmera

Exibições de 
status do 
sinalizador de 
aviso

As saídas externas 1 a 3 são avaliadas.

Fig. 7_164: Várias indicações do Sinalizador de aviso

Parâmetros
de Câmera

Opções da lista suspensa Descrição

Camera Trigger 
(Acionador da 
câmera)

O pulso de câmera (μs) pode ser 
definido no intervalo da lista 
suspensa disponível de "0" a 
"125000".

Camera Distance 
(Distância da 
Câmera) (mm)

A distância de câmera (mm) é a 
distância entre a câmera e o 
cabeçote de impressão. 

Sensor

O sensor da câmera permite ao 
usuário selecionar a fotocélula do 
cabeçote de impressão que é usada 
para calcular a distância da câmera 
e o disparador. 

Camera Good 
Level (Câmera 
com bom nível)

O bom nível da câmera permite que 
o usuário selecione sinal baixo e ou 
alto para o sinal de "Câmera boa".

Clear Fifo (Limpar 
Fifo)

A primeira FIFO (Primeira entrada, 
primeira saída) permite ao usuário 
organizar e manipular o buffer de 
dados.

7.1.2.5 Exibições de status do sinalizador de aviso

A m610 advanced está OFF 
(DESLIGADA) ou definida 
para "STOP" (PARAR)

m610 advanced pronta para 
impressão

Alarme de tinta

Erro da m610 advancedAviso da m610 advanced
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+ Y
Cartuchos

Fig. 7_165: Menu Adjustments > Installation > Cartridges (Ajustes > Instalação > 
Cartuchos)

Tipo de tinta

Fig. 7_166: Tipo de tinta

O tipo de tinta é exibido para cartuchos autenticados. Os tipos de tinta 
são exibidos com o número do artigo e a designação.

7.1.3 Cartuchos

7.1.3.1 Tipo de tinta

OBSERVAÇÃO

A adequação de uma determinada tinta não pode ser 
precisamente prevista, mas deve ser determinada por 
testes de impressão. 
Entre em contato com o seu parceiro de vendas Wolke 
para que ele faça isso para você.
Nenhuma garantia pode ser adotada para o uso de uma 
tinta sem testes de impressão.
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Gerenciar tipos 
de tinta

Fig. 7_167: Lista de tipo de tinta permitido

Execute as seguintes etapas para gerenciar os tipos de tinta permitidos:

1. Acesse F5 (Adjustment) (Ajuste) > F10 (Installation) (Instalação) > 
F1 (Cartridges) (Cartuchos).

2. Clique na página Ink Settings (Configurações de tinta) 
(consulte Fig. 7_167).

3. Clique no botão add ink (Adicionar tinta) para adicionar um tipo de 
tinta. A caixa de diálogo a seguir é aberta:

Fig. 7_168: Adicionar tipo de tinta

4. Selecione o tipo de tinta e clique no botão Add (Adicionar).

O tipo de tinta adicionado agora aparece na lista suspensa de tipo de tinta 
e na página Ink settings (Configurações de tinta).

7.1.3.2 Lista de tipo de tinta permitido

OBSERVAÇÃO

A lista de tipos de tinta permitida pode ser processada e 
excluída.

Clique no botão clear list (limpar lista) para limpar os 
tipos de tinta permitidos.

OBSERVAÇÃO

Se houver uma ou mais tintas na lista de tipos permitida, 
somente esses tipos de tinta poderão ser usados neste 
controlador.
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Temperatura 
controlada

Fig. 7_169: Temp_reg

Se esta função estiver desligada, o cabeçote de impressão selecionado será 
operado sem controle de temperatura. Se esta função estiver ligada, a 
produção máxima (impressões por segundo) do sistema poderá ser afetada.

Se um cartucho for removido enquanto a m610 advanced estiver no status 
OK, uma mensagem de erro será exibida se o controle de temperatura 
estiver ligado.

O erro permanece no estado de impressão até que o erro seja removido, 
selecionando OK ou Ignore (Ignorar). Isso elimina o erro e a impressão 
pode ser reiniciada.

7.1.3.3 Temperatura controlada

Observe que se o controle de temperatura for desligado, nem a 
temperatura do cartucho nem o número de bicos com defeito 
poderá ser mostrado no menu de diagnóstico.
Se um cartucho for removido durante a operação de impressão, 
isso não será detectado também.

ATENÇÃO

Nós recomendamos que você consulte a pessoa de 
contato na Wolke antes de desativar o controle de 
temperatura.
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Aumentar nível 
de tinta Para cartuchos autenticados, se o nível percentual de tinta for igual ou 

inferior ao nível de tinta definido em 0% (padrão), o nível de tinta poderá 
ser ajustado para remover qualquer tinta restante do cartucho selecionando 
o botão increase ink level (aumentar nível de tinta) (acesse F9 (System) 
(Sistema) > F1 (Change Cart) (Trocar cartucho)). Ajuste o nível de tinta 
para 5% para remover qualquer tinta restante no cartucho.

Fig. 7_170: Aumentar nível de tinta

Pouca tinta e 
Sem tinta

Fig. 7_171: Pouca tinta 

É possível enviar um sinal de alarme por meio de qualquer saída no soquete 
de E/S e conectar o sinal a uma lâmpada de alarme/haste de alarme. 

O alarme de tinta baixa pode ser definido em qualquer uma das saídas 
configuráveis. Para ativar o alarme a ser acionado, selecione "alarm" 
(alarme) nas configurações do parâmetro de tinta, defina um valor entre 5 e 
25% e configure a saída apropriada para "low ink alarm" (alarme de tinta 
baixa).

Para desabilitar, selecione o alarme de tinta baixa "desligado" na página de 
configurações do parâmetro de tinta.

O nível de ativação de alarme de tinta pode ser definido em um intervalo de 
25% a 5%.

Fig. 7_172: Falta de tinta

7.1.3.4 Aumentar nível de tinta

OBSERVAÇÃO

O limite máximo para ajustar o nível de tinta é de 5% e 
depende do tipo de tinta usado.

7.1.3.5 Pouca tinta e Sem tinta
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O alarme de ausência de tinta pode ser definido em qualquer uma das saídas 
configuráveis. Para ativar o alarme/erro a ser acionado, selecione "alarm" 
(alarme) ou "error" (erro) nas configurações do parâmetro de tinta e defina 
um valor entre 0 e 10%, configure a saída apropriada para "out of ink alarm" 
(alarme de ausência de tinta) ou "out of ink error" (erro de ausência de 
tinta).

Para desabilitar, selecione o alarme de ausência de tinta "off" (desligado) na 
página de configurações do parâmetro de tinta.

O nível de ativação para o alarme/erro de ausência de tinta pode ser definido 
no intervalo de 10% a 0%.
 

 

Tensão e 
largura de 
pulso

Fig. 7_173: Tensão e largura de pulso

O usuário pode definir a tensão e a largura de pulso para cartuchos não 
autenticados. 

OBSERVAÇÃO

O usuário pode definir as configurações de pouca tinta e
sem tinta somente para cartuchos autenticados.

OBSERVAÇÃO

Toda a funcionalidade de acompanhamento de tinta está
disponível somente para cartuchos autenticados. 

7.1.3.6 Tensão e largura de pulso

OBSERVAÇÃO

Se for realizada a operação de ligar e desligar, as 
configurações de tensão e largura de pulso serão 
revertidas para os valores padrão. 
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Atualizar a 
memória de 
impressão

Fig. 7_174: Menu Adjustments > Installation > Pm Refresh 
(Ajustes > Instalação > Atualizar mp)

Guia 7_21: Status da memória de impressão

7.1.4 Atualização da memória de impressão

Status Descrição

Desligado Não atualizará a memória de impressão.

Ligado

A opção "ligado" é usada para atualizar os dados de impressão 
dinâmicos se o sinal for emitido. Isso geralmente é feito com a ajuda 
de um sensor adicional, que deve ser instalado a uma distância grande 
correspondentemente do sensor do disparador de impressão. Este 
sensor adicional é conectado à m610 advanced por meio da interface 
de 24 V.
Para a pausa/s de impressão expirar, um valor entre 0 e 999 deve ser 
inserido.

Automático
A memória de impressão é atualizada automaticamente com base em 
períodos de inatividade sem sensores externos. Deve ser inserido um 
valor entre 0 e 999 para pausa/s da impressão expirar. 

OBSERVAÇÃO
Como as funções "printing cyclically, infinitely" (impressão 
cíclica indefinidamente) e "updating the print" (atualizando a 
memória de impressão) são mutuamente exclusivas, é 
absolutamente essencial verificar esta configuração. Neste 
caso, a etiqueta não está carregada.
Para eliminar neste estado, a opção "cyclically, infinitely" 
(cíclico indefinidamente) ou "print memory refresh" 
(atualização da memória de impressão) deve ser desativada.
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Conexão/
Comunicação

Fig. 7_175: Menu Adjustments > Installation > Connection 
(Ajustes > Instalação > Conexão)

7.1.5 Conexão/Comunicação

OBSERVAÇÃO

Todos os comandos disponíveis são explicados em nosso 
"Documento de comandos (nº de peça: WLK463133)"

OBSERVAÇÃO

Para o controle remoto do controlador da m610 advanced 
usando uma das interfaces, o seguinte deve ser levado 
em conta:

A confirmação manual de mensagens de aviso ou erro 
resulta em inconsistências sobre interrogação de status e 
confirmação subsequente.

Durante a operação remota, devem ser feitas 
confirmações usando a interface com os comandos 
adequados.

Modo misto combinando controle manual e controle 
remoto deve ser especialmente evitado frente a 
processamento de erros.
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Interface Porta 
TCP/IP

Fig. 7_176: Interface TCP/IP

DHCP

Se On (Ligar) for selecionado, a configuração manual será substituída.

Endereço IP

O endereço IP é para inserir o endereço IP estático a ser usado na sua rede 
para a m610 advanced. O endereço IP a ser inserido aqui depende da rede 
específica em que a m610 advanced deve ser integrada.

Máscara de rede

As máscaras de rede são relevantes apenas se a rede da empresa for 
subdividida em várias sub-redes. Se a rede da sua empresa for composta 
apenas por uma rede, especifique a seguinte máscara de rede:

Guia 7_22: Classes de endereços e máscaras de rede

Se forem usadas várias máscaras de sub-rede em sua rede da empresa, 
pergunte ao administrador qual é a alocação da máscara de sub-rede.

7.1.5.1 Porta TCP/IP

Classe de endereço Área de endereço Máscara de rede

Rede classe A 0.0.0.1-127.255.255.255 255.0.0.0

Rede classe B 128.0.0.1-191.255.255.255 255.255.0.0

Rede classe C 192.0.0.1-223.255.255.255 255.255.255.0
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Gateway

O gateway é para comunicação dentro da sua rede. O endereço IP do 
gateway depende da sua rede da empresa; por exemplo, em uma rede de 
Classe C, o seu endereço IP do gateway poderia ser 192.168.2.1.

Porta ASCII

O número da porta ASCII usado é definido aqui, por exemplo, 34567.

As portas 20, 21, 22 e 80 não devem ser usadas, pois elas são usadas pelo 
protocolo FTP por padrão.

Porta UTF-8

O número de porta UTF-8 usado é definido aqui, por exemplo, 34568.

As portas 20, 21, 22 e 80 não devem ser usadas, pois elas são usadas pelo 
protocolo FTP por padrão.

Configuração da conexão de rede

Configuração 
da conexão de 
rede

Se a rede incluir um servidor DHCP, um computador/notebook não exigirá 
um endereço IP fixo, pois ele será atribuído automaticamente, em caso de 
emergência.

O controlador é fornecido com DHCP desabilitado. Quando o controlador for 
conectado a uma porta de rede, o controlador de Endereço IP será 
habilitado. 

Abra o servidor da Web e insira o endereço IP, endereço UTF-8 etc. para se 
conectar ao controlador.
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Redefinir as 
configurações 
do sistema

Os seguintes parâmetros são redefinidos enquanto as configurações de 
fábrica são carregadas:

7.2 Redefinir as configurações do sistema 
(configuração de fábrica)

OBSERVAÇÃO

Quando o sistema é redefinido para as configurações de
fábrica, as senhas também são excluídas.

Menu Item de menu Valor (configuração de fábrica)

Configurações do sistema

Parâmetro 
de 
instalação

número de cabeçotes de 
impressão

4 

codificador de eixo linha A

Descarregar buffer variável desligado

pulsos/m 12500

velocidade [mm/s] 200

Perpetuo Print Mode desligado

Desligar luz de fundo (min) 30

Idioma Inglês

Atualização 
da memória 
de 
impressão

status desligado

tempo de inatividade (s) 300

Salvando 
rótulos

Salvar rótulo 
automaticamente

desligado

Salvar rótulo permitido não

Condições 
do erro:

remover cartucho erro

excedendo a velocidade do 
produto

aviso

distância do produto ignorar

acionador de impressão sem 
dados

ignorar

cartucho próximo à data de 
validade

ignorar

o cartucho expirou aviso

cabeçotes de 
impressão: 1

sensor PZ1 (sensor fotoelétrico)

rev. de sensor PZ1 (sensor fotoelétrico)

dist. do sensor 20,00

rev. da distância do sensor 170,00

posição normal

refletida normal

direção da impressão >>
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cabeçotes de 
impressão: 2

sensor PZ1 (sensor fotoelétrico)

rev. de sensor PZ1 (sensor fotoelétrico)

dist. do sensor 50,00

rev. da distância do sensor 140,00

posição normal

refletida normal

direção da impressão >>

cabeçotes de 
impressão: 3

sensor PZ1 (sensor fotoelétrico)

rev. de sensor PZ1 (sensor fotoelétrico)

dist. do sensor 80,00

rev. da distância do sensor 110,00

posição normal

refletida normal

direção da impressão >>

cabeçotes de 
impressão: 4

sensor PZ1 (sensor fotoelétrico)

rev. de sensor PZ1 (sensor fotoelétrico)

dist. do sensor 110,00

rev. da distância do sensor 80,00

posição normal

refletida normal

direção da impressão >>

Configurações de tinta

Configuraçõ
es do alarme 
de tinta

Pouca tinta desligado

Falta de tinta desligado

Nível de tinta 5 (percentual de tinta para pouca tinta)

Nível de tinta 0 (percentual de tinta para ausência de
tinta)

Valores para 
cartuchos 
apenas:

Tensão [V] 9,8

Largura de pulso [μs] 1,9

regulagem de temperatura ligado

E/S Externa

Entradas Entrada ext.1 ativar a m610

Entrada ext.2 desativar a m610

Entrada ext.3 troca de cartucho

Entrada ext.4 atualização de pm

Saídas Saída ext. 1 impressão pronta

Saída ext. 2 erro

Saída ext. 3 alarme de pouca tinta

Saída ext. 4 1_impressão concluída 

Expulsor acionador do expulsor 0

distância do expulsor (mm) 0,00 mm

Menu Item de menu Valor (configuração de fábrica)
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Guia 7_23: Parâmetros de configuração de fábrica

* As configurações de rede não serão atualizadas com a redefinição da 
fábrica. 

Câmera acionador da câmera 0

distância da câmera (mm) 0,00 mm

sensor PZ1

apagar fifo não

câmera com bom nível baixo

Configurações de mensagens

Método 
de envio

Enviar periodicamente (s) desligado (segundos)

Enviar sobre a mudança de 
evento:

não

Tipos de 
mensagem

Alarme não

Erro não

Status não

Índice de variável não

Buffer baixo não

Aviso não

Impressão concluída não

Configurações da interface

Rede DHCP Habilitar (Caixa de seleção – 
desmarcada)

Endereço IP 192.168.1.2*

Máscara de rede 255.255.255.0*

Gateway 192.168.1.1*

Porta ASCII 34567 *

Porta UTF-8 34568 *
7-28 Manual da m610 advanced_AA
Versão do software: C.5.0



Comissionamento usando o controlador 7
Hora do 
sistema

Fig. 7_177: Menu Adjustments > System Settings > System Time 
(Ajustes > Configurações do sistema > Hora do sistema)

A configuração de data/hora da m610 advanced permite definir a hora atual 
com base no fuso horário disponível da lista suspensa.
A data e a hora podem ser inseridas manualmente para definir a data e a 
hora do sistema.

7.3 Configurações do sistema

7.3.1 Hora do sistema

OBSERVAÇÃO
Defina o fuso horário para o horário de verão 
correspondente.

Defina o fuso como UTC para não salvar nenhum horário 
de verão.

OBSERVAÇÃO
O horário exibido é usado como um novo horário para o 
Relógio de hora real interno.

OBSERVAÇÃO
O horário de verão/normal é definido automaticamente
pelo controlador conforme o fuso horário, a hora e a data
selecionados.

+ T
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Fig. 7_178: Menu Adjustments > System Settings > System Monitor 
(Ajustes > Configurações do sistema > Monitor do sistema)

O sistema operacional m610 advanced conta com uma função de descanso 
de tela (semelhante àquela de um computador) para ampliar a vida útil do 
tubo de retroiluminação do monitor LCD usado na m610 advanced.

Desligamento automático da retroiluminação:

A função de protetor de tela pode ser ativada ou desativada.

Tempo de espera para desativar:

O tempo de desativação do protetor de tela pode ser ajustado de 5 a 
30 minutos. O padrão é de 30 minutos.

O acionamento de qualquer tecla faz a iluminação de tela da m610 advanced 
ser ligada sem acionar qualquer outra função na m610 advanced.
A iluminação da tela é ligada novamente sempre que informações, um aviso 
ou uma mensagem de erro for exibida.

Caso tenham sido atribuídas senhas para os vários grupos de usuários, uma 
máscara de entrada aparecerá ao ativar a tela para consultar a senha para 
o protetor de tela.

A função do protetor de tela é ativada automaticamente depois da atualização. 
O tempo de desligamento foi definido como 15 minutos.

7.3.2 Monitor do sistema
7-30 Manual da m610 advanced_AA
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Configuraçõe-
sext.

Fig. 7_179: Menu Adjustments > System Settings > Ext. Settings 
(Ajustes > Configurações do sistema > Configurações externas)

Configurações 
do rótulo

Configurações definidas para o rótulo de impressão.

Fig. 7_180: Menu Adjustments > Label (Ajustes > Rótulo)

7.3.3 Configurações ext.

7.4 Configurações da etiqueta

+ P
Versão do software: C.5.0
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As configurações feitas aqui sempre são especificamente apenas para o rótulo 
de impressão ativo.
As seguintes observações e instruções sobre a criação de rótulos devem ser 
observadas:

• Diferentes configurações de rótulo para cada arquivo e impressão
Se diferentes configurações de impressão forem ser aplicadas a cada rótulo de 
impressão, o menu "Adjustments/Label" (Ajustes/rótulo) precisará ser 
reajustado para cada rótulo.

• Configurações idênticas de rótulo para cada arquivo de impressão
Se as configurações "label" (rótulo) para um novo rótulo de impressão 
permanecerem inalteradas ou forem idênticas àquelas de um rótulo anterior, 
será necessário abrir um arquivo existente contendo as configurações 
necessárias. O menu "File/New" (Arquivo/Novo) se abre e um campo de rótulo 
vazio mantendo as configurações de rótulo do rótulo aberto anteriormente.

Tamanho e 
resolução

Fig. 7_181: Definição de tamanho e resolução

As diversas opções disponíveis estão descritas na tabela abaixo:

OBSERVAÇÃO

Todas as dimensões apresentadas no menu estão em 
milímetros (mm).

7.4.1 Tamanho e resolução

Parâmetros Descrição

Number of 
Printheads (Número 
de cabeçotes de 
impressão)

Defina a quantidade de cabeçotes de impressão necessária para imprimir 
a imagem. A quantidade de cabeçotes de impressão varia de 1 a 4.

Grouping 
(Agrupamento)

• all individually (tudo individualmente) - Cada cabeça imprime 
diferentes dados dentro de um trabalho. Se essa configuração for 
selecionada, sempre que você criar um novo trabalho, você 
receberá exatamente a quantidade de campos de impressão 
definida em Quantidade de cabeças de impressão.

• all like head 1 (todas como o cabeçote 1) - Todos os cabeçotes 
de impressão imprimem os mesmos dados que o cabeçote 1. 
Nessa configuração, apenas um cabeçote de impressão é 
disponibilizado. O texto inserido aqui se aplica automaticamente a 
todos os cabeçotes que foram predefinidos para este trabalho na 
Quantidade de cabeçotes de impressão.

• head 3/4 like 1/2 (cabeçote 3/4 como 1/2) - Os cabeçotes 
3 e 4 imprimem os mesmos dados que os cabeçotes 1 e 2. Neste 
caso, somente dois cabeçotes serão disponibilizados para inserção 
de dados de impressão. O texto inserido aqui se aplica igualmente 
aos cabeçotes 1/2 e 3/4.
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Guia 7_24: Tamanho e resolução
Exemplos de impressão:

Fig. 7_182: Exemplo de impressão com 1 linha dos bocais = 300 dpi

Fig. 7_183: Exemplo de impressão com 2 linhas dos bocais = 600 dpi
Tamanho e 
resolução

Esta parte do menu é para configurar as três dimensões que determinam o 
comprimento do rótulo (especificações em mm):

Fig. 7_184: Definição das dimensões do rótulo

As diversas opções disponíveis para definir as dimensões do rótulo estão 
descritas na tabela abaixo.

Nozzle Row 
(Linha do bocal)

O cartucho de tinta tem duas linhas do bocal. A impressora pode ser 
configurada para imprimir com ambas as linhas do bocal ou apenas uma 
linha do bocal (esquerda/direita). Defina como "Both" (ambos) para 
imprimir com a resolução máxima.
A resolução é 300 dpi com a linha do bocal esquerda ou direita e 
600 dpi com ambas as linhas do bocal.

Resolution 
(Resolução)

Isso define a resolução horizontal. Essa configuração especifica o dpi para 
o rótulo usado durante a impressão na direção de movimento do produto.

Reduced 
Resolution 
(Resolução reduzida)

Essa opção permite que uma resolução reduzida (dpi) seja utilizada para 
determinados objetos (por exemplo, texto) em um rótulo. Quando 
selecionado para um objeto, o objeto é impresso em uma resolução 
reduzida (aumentando a otimização do consumo de tinta), em vez de na 
resolução de rótulo definida. 
Para usar resolução reduzida, um botão de seleção é disponibilizado nas 
propriedades de campo de objetos elegíveis, o que permite o uso de uma 
resolução reduzida com o objeto.

Parâmetros Descrição

7.4.2 Dimensões do rótulo

Parâmetros Descrição

Dist. Before 
(Dist. Antes)

A distância (em mm) entre o início do produto e o início da área de 
impressão.

Dist. After 
(Dist. Depois)

A distância (em mm) entre o final da área de impressão e o final do 
produto.
Observação: devido à configuração do sistema, a "Dist. After" (Dist. 
depois) não pode ser menor que 5 mm.
Versão do software: C.5.0
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Dimensões do 
rótulo

Guia 7_25: Dimensões do rótulo

Outros 
parâmetros

Fig. 7_185: Configurações adicionais

As diversas opções disponíveis para as configurações adicionais são 
descritas na tabela abaixo:

Rev Dist. Before 
(Dist. Rev. Antes)

A distância reversa (em mm) entre o início do produto e o início da área 
de impressão.
Observação: A impressão reversa permite impressão em ambas as 
direções de movimento.

Rev Dist. After 
(Dist. Rev. Depois)

A distância reversa (em mm) entre o final da área de impressão e o final 
do produto.

Print Length 
(Comprimento de 
impressão)

O comprimento de impressão é o comprimento do trabalho.
Observação: O comprimento de impressão pode ser definido 
individualmente para cada cabeçote de impressão. O comprimento de 
impressão do primeiro cabeçote de impressão determina o comprimento 
de impressão de todos os cabeçotes.

Parâmetros Descrição

7.4.3 Configurações adicionais

Parâmetros Descrição

Limit output 
(Limitar saída)

Define a quantidade de trabalhos permitidos para estarem na fila de 
trabalhos. Limit count (Limitar contagem) é um parâmetro de 
configuração para Limit output (Limitar saída).

Cyclic (Cíclica)
Define o contador por sinal de sensor. Count/Sensor 
(Contagem/Sensor) é um parâmetro de configuração para 
Cyclic (Cíclica).

Autostart 
(Autoinicialização) 

Se o rótulo com a Autostart (Autoinicialização) ativa estiver na 
memória de impressão antes de reiniciar a impressora, a 
impressora iniciará automaticamente.

Show Bitmap 
(Exibir bitmap)

Exibe bitmaps.
Observação: Somente bitmaps monocromáticos (preto e branco) 
Windows podem ser usados.
Esses bitmaps devem ser salvos em uma resolução de 600 dpi x 600 
dpi, de modo que sejam impressos no tamanho gerado. Ajuste de 
escala com o sistema não é possível. Os bitmaps devem ter um 
Cabeçalho de arquivo bitmap do Windows.

Limit count 
(Limitar 
contagem)

Define a quantidade de impressões que serão feitas se a opção 
Limit output (Limitar saída) for ativada.

Count/Sensor 
(Contagem/
Sensor)

Define a quantidade de impressões que serão feitas quando 
acionado uma vez. Se o valor for definido como "0", a impressora 
imprimirá contanto que o sensor dela seja alto.
Observação: A configuração "Number/Sensor 0" (Número/
sensor 0) é ideal para imprimir material infinito.
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Guia 7_26: Configurações adicionais

A seguir está uma visão geral de como a m610 advanced comporta-se após 
uma falha de alimentação ou depois de ser ligada/desligada:

Guia 7_27: Comportamento após uma falha de alimentação ou depois de 
ligar/desligar

Variable Mode 
(Modo variável)

O modo variável é usado para fornecer campos variáveis com dados 
a partir de uma fonte externa (serialização dos dados de 
impressão).
No modo once buffered (bufferizado uma vez), o registro de 
dados variáveis fornecidos pelo controlador do host é impresso 
apenas uma vez. Se mais nenhum dado no buffer de impressão, a 
impressora aguardará até que os novos dados sejam transferidos do 
controlador do host no buffer de impressão. O controlador do host 
pode enviar vários conjuntos de dados variáveis antes ou durante 
as impressões.
No modo continuous (contínuo), um registro de dados é 
impresso repetidamente, até que um novo registro de dados seja 
transferido.
No modo once buffered (bufferizado uma vez), o controlador do 
host enviará dados variáveis para a próxima impressão. Quando a 
impressão estiver concluída, serão enviados os dados variáveis para 
a impressão seguinte.

Buffer Overflow 
(Excesso de 
buffer)

Defina as ações para as condições de excesso de buffer a partir da 
lista suspensa. Isso é necessário quando são enviados mais 
conjuntos de dados do que o permitido.

• Adicionar e responder - Permite adicionar trabalho depois 
que a quantidade máxima permitida de trabalhos na fila 
tenha sido atingida.

• Rejeitar e responder - Rejeita o trabalho depois que a 
quantidade máxima permitida de trabalhos na fila tenha sido 
atingida.

• Sobrescrever - Sobrescreve o conjunto de dados já 
enviados na impressora.

• Adicionar, responder e avisar - Permite que o usuário 
adicione o trabalho depois que a quantidade máxima 
permitida de trabalhos na fila tenha sido atingida e o avisa 
sobre o excesso de buffer.

• Rejeitar e gerar erro - Rejeita o trabalho depois que a 
quantidade máxima permitida de trabalhos na fila tenha sido 
atingida e gera erros.

Nº de 
caso

Memória de edição Memória de 
impressão

m610 Ação

1 Rótulo 1 com início 
automático

Rótulo 2 com 
início automático

OK O rótulo 2 é 
impresso

2 Rótulo 1 com início 
automático

Rótulo 2 sem 
início automático

PARAR nenhum rótulo é 
impresso

3 Rótulo 1 sem 
início automático

Rótulo 2 com 
início automático

OK O rótulo 2 é 
impresso

4 Rótulo 1 sem 
início automático

Rótulo 2 sem 
início automático

PARAR nenhum rótulo é 
impresso

5 Rótulo 1 com início 
automático

Sem rótulo PARAR nenhum rótulo é 
impresso

OBSERVAÇÃO

Mais de um rótulo pode ser marcado como um rótulo 
Autostart (Início automático). Porém, o início automático 
inicializa com o último rótulo usado na memória de 
impressão e que realizou uma marcação de início 
automático.

Parâmetros Descrição
Manual da m610 advanced_AA 7-35
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Liberação

Fig. 7_186: Menu Adjustments > Spitting (Ajustes > Liberação)

A liberação é realizada em intervalos cronometrados quando o cabeçote de 
impressão está ligado, mas não está imprimindo. O usuário pode definir o 
comprimento da purga e o intervalo de tempo para impressão 
cronometrada.
Se a cabeça de impressão estiver ligada e não estiver imprimindo, a cabeça 
de impressão purgará depois que ela atingir o período de tempo de 
inatividade definido pelo usuário. A função também pode ser desativada.

Guia 7_28: Configurações de liberação
Liberação

7.5 Liberação

Parâmetros Descrição

Status Permite que o usuário ative ou desative a purga.

Pause (Pausar)
Tempo de inatividade para que a cabeça de impressão realize a 
purga. É o intervalo de tempo entre purgas.

Distance 
(Distância)

A distância entre o acionador da impressora e o início da purga.

Length 
(Comprimento)

O comprimento da purga. O usuário pode definir o comprimento e 
o tempo para espirrar ativado.

Splitting without 
encoder signal 
(Espirrar sem 
codificador)

O espirro é acionado por uma entrada/fotocélula separada. Não é 
necessário nenhum sinal de velocidade.

+ F

OBSERVAÇÃO

Distância de liberação + comprimento da liberação deve 
ser menor do que a distância antes + distância do sensor. 
Caso contrário, uma barra de liberação será impressa no 
rótulo sempre que a impressão for acionada.
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ATENÇÃO

Se forem usados dois sinais diferentes para acionamento 
de liberação e impressão, será fundamental garantir que 
os sinais sejam sempre acionados em sequência 
alternada. Uma vez que o sensor de impressão não é 
ativado antes que o sensor de liberação seja acionado, é 
necessário garantir que o sinal de liberação não seja 
gerado após a expiração da pausa de liberação até que o 
sinal de impressão seja emitido.

Para que essas 
alterações 
entrem em 
vigor, a m610 
deverá ser 
reiniciada.
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Campos de 
textoCampo de texto é usado para inserir o texto desejado no rótulo. O campo 

de texto é usado para o seguinte:

• Para inserir o conteúdo do texto no campo de entrada.
• Para definir as propriedades do campo (altura do texto, tipo de fonte, estilo e 

fator de elasticidade).
• Para definir a posição e a orientação do campo de texto no rótulo.
• Para selecionar o campo User Editable (Editável pelo usuário), se o objeto do 

texto precisar ser editado pelo usuário.
• Para selecionar o Campo Variable (Variável), para transferir dados. Por 

exemplo, para transferir dados diretamente de um banco de dados para os 
campos variáveis com a ajuda de um comando de interface e para imprimi-los 
imediatamente.

Fig. 8_187: File > Edit > New > Text field 
(Arquivo > Editar > Novo > Campos de texto)

Fig. 8_188: Janela de campos de texto

8 Rótulos para impressão

8.1 Gerar um rótulo para impressão

8.1.1 Texto

Selecione os 
itens de menu 
com as teclas de 
seta

Confirme as 
entradas com 
"Enter" e saia 
do menu
Manual da m610 advanced_AA 8-1
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Parâm. de campo:

Nomes de campo exclusivos são criados pela m610 advanced. O nome do 
campo consiste por padrão no tipo de campo seguido por um número. 

A singularidade de cada alteração manual do nome do campo pelo operador 
é verificada pela m610 advanced. Caso o nome do campo inserido já tenha 
sido atribuído, e se o nome do campo terminar com um dígito, o dígito será 
incrementado o quanto for necessário para tornar o nome do campo único. 
Quaisquer espaços em branco no final do nome do campo são removidos.

Campo variável:

Se essa seleção estiver ativada, os dados poderão ser transferidos, por 
exemplo, de um banco de dados usando um comando de interface 
diretamente para os campos variáveis e impressos imediatamente. 
(consulte Capítulo 7.4.3).

Editável pelo usuário:

Se a seleção for ativada pelo administrador, o "Operador" do usuário estará 
autorizado a alterar os conteúdos dos campos de texto e código de barras. 
Alterações à altura, à posição, ao alinhamento etc. do texto não são 
possíveis. (consulte também Capítulo 11.1.1, "Usuários").

Vincular a um campo mestre

O campo Master (Mestre) é usado para vincular o campo de texto a um 
campo mestre.

Fig. 8_189: Campos de texto – janela Master Field (Campo mestre)

OBSERVAÇÃO

Para navegar nas linhas de entrada editáveis em diversos 
campos, use as teclas tab e setas. Para inserir caracteres 
em uma linha de texto, use a tecla "ins" (consulte também 
Capítulo 5.7, "Navegação nas exibições de menu").
8-2 Manual da m610 advanced_AA
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Faça as seguintes tarefas para vincular o campo de texto a um campo 
mestre:

• Vá até a janela Master field (Campo mestre).
• Selecione a opção Link to Master field (Link para o campo mestre). As listas 

Master field (Campo mestre) e Master field value (Valor do campo mestre) são 
exibidas.

• Selecione o campo mestre desejado e confirme com "OK".

Fig. 8_190: Campos de texto – janela Master Field (Campo mestre) – vinculado

ContadorO campo Counter (Contador) permite que o usuário insira o contador no 
rótulo. O campo Counter (Contador) é usado para o seguinte:

• Para inserir o valor do contador.
• Para definir as propriedades do contador.
• Para definir as propriedades do campo (altura do texto, tipo de fonte, estilo e 

fator de elasticidade).
• Para definir a posição e a orientação do campo do contador no rótulo.

Fig. 8_191: Menu File > Edit > New > Counter (Arquivo > Editar > Novo > Contador)

8.1.2 Contador

Selecione os 
itens de menu 
com as teclas de 
seta

Confirme as 
entradas com 
"Enter" e saia 
do menu
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Fig. 8_192: Janela Counter Field (Campo do contador)

Configurações avançadas do contador

Formatos 
avançados do 
contador

A opção Advanced (Avançado) é usada para os seguintes:

• Para formatar os contadores do lote.
• Para definir a ação a ser executada quando o valor final for atingido.
• Para ativar o alarme depois que o valor final for atingido.

Fig. 8_193: Janela Counter Field - Advanced (Campo do contador - Avançado)

OBSERVAÇÃO

Para navegar nas linhas de entrada editáveis livremente em 
diversos campos, use as teclas tab e setas (consulte 
Capítulo 5.7, "Navegação nas exibições de menu").
8-4 Manual da m610 advanced_AA
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Contador 
avançado

Number of series (Número de série):

Isso é para configurar o número de produtos a serem identificados com o 
mesmo valor de contador.

Exemplo: O primeiro lote de produtos é composto por 50 pacotes:

Número de série 50  Os primeiros 50 pacotes serão impressos com o 
mesmo valor de contador (semelhante ao número de lote).

Então o contador é aumentado pelo tamanho do passo definido (consulte a 
visualização de menu do contador anterior).

Batch start value (Valor inicial do lote):

Ao especificar um valor inicial de lote, é possível ajustar o tamanho do 
primeiro lote. Por exemplo, se a quantidade no primeiro lote for menor 
(rejeita na inicialização da produção etc.), isso poderá ser especificado aqui.

A quantidade alterada aplica-se apenas ao primeiro lote. Depois disso, o 
valor em "Number of batches" (Número de lotes) é usado como base. 
Se "0" for inserido, o primeiro lote também terá o número completo de 
unidades.
Exemplo: os lotes são compostos por 50 pacotes por lote. 
Porém, na primeira execução, 10 pacotes são rejeitados antes que o 
processo de impressão seja inicializado. 
Portanto, 40 é inserido em "Batch start value" (Valor inicial do lote) e 50 em 
"Number of batches" (Número de lotes) (aplicável a todos os lotes 
subsequentes).

Counter start value (Valor inicial do contador):
Quando o número real de lotes em execução chega ao valor especificado em 
"Counter end value" (Valor final do contador), o contador é redefinido para 
o valor especificado aqui.

Counter final value (Valor final do contador):

O contador grava para mais ou para menos até que este valor seja 
alcançado. A próxima etapa é determinada pela próxima função "Reached 
final value" (Valor final alcançado).

Reached final value (Valor final alcançado):

Nesse item de menu, isso é para especificar o que acontece quando o 
"Counter final value" (Valor final do contador) é atingido.

Alarm function (Função de alarme):

O "Counter alarm" (Alarme do contador) é ativado quando o valor final é 
atingido. Aplica-se a um sinal para a saída digital 4 (consulte também e 
Capítulo 14.4.4.1).

Re-start counter 
(Reiniciar contador):

O contador é reiniciado no valor especificado em "Counter 
start value" (Valor inicial do contador).

Stop printer (Parar 
impressora):

A impressora é interrompida quando o valor final é alcançado.

Ignore (Ignorar): A impressão continua.
Manual da m610 advanced_AA 8-5
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onsulte 
mbém 
apítulo 7.1.2, 
/S Externa".
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Refreshing behaviour (Comportamento de atualização):

Update per print (Atualizar por impressão):

O status do contador (consulte a visualização de menu anterior) muda 
conforme o tamanho do passo definido após cada impressão (nos exemplos: 
counter status (status do contador) 100, step size (tamanho do passo) 1).

Fig. 8_194: Comportamento de atualização – atualizar por impressão

Update per sensor signal (Atualizar por sinal do sensor):

O status do contador é atualizado somente quando um novo sinal de sensor
é emitido.

Fig. 8_195: Comportamento de atualização – atualizar por sinal do sensor

1 Material de impressão, por 
exemplo, papel contínuo

4 Distância depois

2 Célula fotoelétrica 5 Distância antes

3 Tela Status do cabeçote 6 Pulso da célula fotoelétrica

OBSERVAÇÃO

Para atualização por sensor, as seguintes configurações
devem ser consideradas (consulte Capítulo 7.4.3):

• Cíclico deve estar ativado
• Número/sensor = 0

Quando o modo cíclico tiver sido ativado e o número/sensor
tiver sido definido como  0, o valor do contador mudará
pela quantidade pré-programada em cada impressão (como
atualização por impressão).

1 Material de impressão (por 
exemplo, papel de grau cirúrgico)

4 Distância depois

2 Célula fotoelétrica 5 Distância antes

3 Tela Status do cabeçote 6 Pulsos da célula fotoelétrica

1 2 3 4 5

6

1 2 3 4 5

6 C
ta
C
"E
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Campo do contador com acionador externo (contador de pallet):

O campo do contador na m610 advanced também pode aumentar e diminuir 
usando um acionador externo pelo tamanho de passo predefinido. 

Isso significa que o status do contador não aumenta usando o sensor de 
acionamento de impressão em si.

Para permitir que o contador seja acionado e redefinido externamente, a 
atualização deve ser definida como "Update externally" (Atualizar 
externamente) no editor do campo counter (contador) em "advanced" 
(avançado).

Caracteres usados pelo contador

Estes são os caracteres usados pelo contador. A configuração básica é um 
contador decimal (caracteres 0 a 9). É possível inserir até 30 caracteres.

Guia 8_29: Exemplo de impressão de um contador decimal e hexadecimal

decimal hexadecimal

Base 10 16

caracteres usados pelo 
contador

0123456789 0123456789ABCDEF

Valor inicial do contador 1 1

Exemplo 1. imprimir 1 1. imprimir 1

2. imprimir 2 2. imprimir 2

3. imprimir 3 3. imprimir 3

etc. 4. imprimir 4

9. imprimir 9 etc.

10. imprimir 10 14. imprimir E

11. imprimir 11 15. imprimir F

12. imprimir 12 16. imprimir 10

17. imprimir 11

alfabético binário

Base 26 2

caracteres usados pelo contador ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 01

Valor inicial do contador A 0
Manual da m610 advanced_AA 8-7
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Guia 8_30: Exemplo de impressão de um contador binário e alfabético

Vincular a um campo mestre

O campo mestre é usado para vincular o campo do contador a um campo
mestre.

Fig. 8_196: Janela Counter Field - Master Field (Campo do contador - Campo mestre)

Exemplo 1. imprimir A 1. imprimir 0

2. imprimir B 2. imprimir 1

3. imprimir C 3. imprimir 10

etc. 4. imprimir 11

25. imprimir Y 5. imprimir 100

26. imprimir Z 6. imprimir 101

27. imprimir BA 7. imprimir 110

28. imprimir BB 8. imprimir 111

etc. 9. imprimir 1000

51. imprimir BY

52. imprimir BZ

53. imprimir CA

54. imprimir CB

alfabético binário
8-8 Manual da m610 advanced_AA
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Faça as seguintes tarefas para vincular o campo de texto a um campo 
mestre:

• Vá até a janela Master field (Campo mestre).
• Selecione a opção Link to Master field (Link para o campo mestre). As listas 

Master field (Campo mestre) e Master field value (Valor do campo mestre) são 
exibidas.

• Selecione o campo mestre desejado e confirme com "OK".

Fig. 8_197: Janela Counter Field - Master Field 
(Campo do contador - Campo mestre) - Vinculado
Manual da m610 advanced_AA 8-9
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Data O campo de data é usado para inserir a data de acordo com o formato 
desejado no rótulo. O campo Date (Data) é usado para o seguinte:

• Para definir o modo de atualização e valor de compensação.
• Para definir o formato da data.
• Para selecionar o campo editável pelo usuário, se o objeto da data precisar ser 

editado pelo usuário.
• Para definir valores precedentes (dias/meses/anos).
• Para definir as propriedades do campo (altura do texto, tipo de fonte e estilo).
• Para definir a posição e a orientação do campo de data no rótulo.

Fig. 8_198: Menu File > Edit > New > Date (Arquivo > Editar > Novo > Data)

Fig. 8_199: Janela do campo de data

8.1.3 Data

OBSERVAÇÃO

Para navegar nas linhas de entrada editáveis livremente em 
diversos campos, use as teclas tab e setas (consulte 
Capítulo 5.7, "Navegação nas exibições de menu").

Selecione os 
itens de menu 
com as teclas de 
seta

Confirme as 
entradas com 
"Enter" e saia 
do menu
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Formato de data definido pelo usuário

A opção formato de data definido pelo usuário é usada para o seguinte:

• Personalizar o formato de data atribuindo nomes para dias, meses e dias da 
semana usando as guias: day codes (códigos de dia), month codes (códigos 
de mês) e week-day codes (códigos de dia da semana).

• Os códigos de dia, mês e dia da semana permitem que o usuário defina os 
códigos desejados dentro do rótulo.

Compensação do calendário Juliano:

Destina-se a inserir a compensação se for usada uma data do calendário 
Juliano.

Day Codes (Códigos de dia):

Permite que o usuário defina o próprio código de dia. Para atribuir um valor 
próprio para o código de dia, vá para um código de dia especificado, insira 
o novo valor e confirme com "OK".

Fig. 8_200: Códigos de dia
Manual da m610 advanced_AA 8-11
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Month Codes (Códigos de mês):

Permite ao usuário definir o próprio código de mês. Para atribuir o próprio 
texto a um código de mês, vá para um código de mês específico, insira o 
novo texto e confirme com "OK".

Fig. 8_201: Códigos de mês

Weekday Codes (Códigos de dia da semana):

Permite ao usuário definir o próprio código de dia da semana. Para atribuir 
o próprio texto a um código de dia da semana, vá para um código de dia da 
semana específico, insira o novo texto e confirme com "OK".

Fig. 8_202: Códigos de dia da semana
8-12 Manual da m610 advanced_AA
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Vincular a um campo mestre 

O campo mestre é usado para vincular o campo de dados a um campo 
mestre.

  

Fig. 8_203: Janela Data Field - Master Field (Campo de dados - campo mestre)

Faça as seguintes tarefas para vincular o campo de texto a um campo 
mestre:

• Vá até a janela Master field (Campo mestre).
• Selecione a opção Link to Master field (Link para o campo mestre). As listas 

Master field (Campo mestre) e Master field value (Valor do campo mestre) são 
exibidas.

• Selecione o campo mestre desejado e confirme com "OK".

Fig. 8_204: Janela Data Field - Master Field 
(Campo de dados - campo mestre) - Vinculado
Manual da m610 advanced_AA 8-13
Versão do software: C.5.0



Rótulos para impressão8
Campo de 
hora/Hora

O campo de hora é usado para inserir a hora no formato desejado no rótulo. 
O campo Time (Hora) é usado para o seguinte:

• Para definir o modo de atualização e valor de compensação.
• Para definir o formato de hora e valores precedentes.
• Para definir as propriedades do campo (altura do texto, tipo de fonte e estilo).
• Para definir a posição e a orientação do campo de hora no rótulo.

Fig. 8_205: Menu File > Edit > New > Time Field > Time 
(Arquivo > Editar > Novo >Campo de hora > Hora)

Fig. 8_206: Janela Time Field (Campo de hora)

Forerun (Preceder):
Se em vez de imprimir a hora atual você quiser imprimir uma hora que seja
compensada para mais ou para menos, poderá inserir a configuração aqui.

8.1.4 Campo de hora/Hora

Selecione os 
itens de menu 
com as teclas de 
seta

Confirme as 
entradas com 
"Enter" e saia 
do menu
8-14 Manual da m610 advanced_AA
Versão do software: C.5.0



Rótulos para impressão 8
Manual da m610 advanced_AA 8-15

Time format (Formato de hora):

Essa lista de seleção permite escolher um dos 54 formatos de hora 
predefinidos. Se a lista de seleção não contiver um formato adequado para 
a aplicação necessária, você também terá a opção de criar um formato de 
data definido pelo usuário em "Format" (Formato). 

A hora integrada na lista de seleção é selecionada como um exemplo. O 
formato de hora é exibido no campo de rótulo com base na hora atual.

Update mode (Modo de atualização):

O modo de atualização é para configurar se a hora é atualizada em 
segundos, minutos ou horas.

Interval (Intervalo):

Destina-se a especificar o intervalo entre atualizações. A unidade para 
atualização é segundos, minutos ou horas, dependendo da configuração em 
"Update mode" (Modo de atualização).

Format (Formato):

No campo "Format" (Formato), o usuário pode compilar o próprio formato
de hora (consulte "Formato de data definido pelo usuário" na página 11). 
A seguir, encontre uma visão geral dos parâmetros de formato a serem
usados:

Guia 8_31: Parâmetros de formato no Time Field (Campo de hora)

Exemplo:
Update mode (Modo de 
atualização) = Hours (Horas)

Interval 
(Intervalo) = 8

O horário é atualizado a cada 
8 horas

OBSERVAÇÃO

Para obter intervalos de tempo idênticos (impressos no 
produto), os intervalos definidos para segundos e minutos 
devem ser divisíveis por 60 e, para horas, devem ser 
divisíveis por 24. Caso contrário, ocorrerá compensação.

Parâmetro Explicação

% S Horas (formato de 24h), 2 dígitos

% s Horas (formato de 24h)

% T Horas (formato de 12h), 2 dígitos

% t Horas (formato de 12h)

% I Minutos, 2 dígitos

% i Minutos

% E Segundos, 2 dígitos

% A AM/PM

% a am/pm

%V Horas codificadas na lista de códigos de hora

%Z Décimos de segundos, único dígito

%H Centésimos de segundos, 2 dígitos

%L Milésimos de segundos, 3 dígitos
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Hour codes (Códigos de hora)

Aqui, você pode codificar as horas individuais e atribuir valores diferentes a 
elas.

Fig. 8_207: Hour Codes (Códigos de hora)

Uma codificação diferente pode ser inserida para cada hora. Se você 
precisar dessa função, primeiro adapte sua lista de códigos. Posteriormente, 
a fórmula de formato deverá ser inserida usando o parâmetro necessário: 

Acione "F1 - character for entering hours manually" (F1 – caractere para 
inserir horas manualmente) para acessar a máscara de entrada adequada. 
A máscara é designada como no caso de códigos de dia ou mês. 

• A lista contém 24 entradas de 00 a 23 horas.
• Para o código por hora, o usuário pode inserir um máximo de 15 caracteres.

A linha de formato para uma hora do dia com horário codificado então pode 
ser inserida da seguinte maneira:

Como uma regra geral, o intervalo de atualização é baseado na hora real, 
começando com um ajuste para 0,00 h. A função de compensação pode ser 
usada para realizar a atualização em um horário especificado.

Linha de formato Exemplo de impressão

%V - %I - %E 999 - 36 - 54 (hora codificada – minutos – segundos)
8-16 Manual da m610 advanced_AA
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Campo de 
Hora/TurnoO campo Shift (Turno) permite inserir os detalhes do turno no rótulo. O

campo Shift (Turno) é usado para o seguinte:

• Para definir a quantidade de turnos (oito turnos, no máximo).
• Para definir o formato da hora de exibição.
• Para inserir a hora de início do turno e o código de turno para todos os turnos.
• Para definir as propriedades do campo (altura do texto, tipo de fonte e estilo)
• Para definir a posição e a orientação do campo de turno no rótulo.

Fig. 8_208: Menu File > Edit > New > Time Field > Shift Code 
(Arquivo > Editar > Novo > Campo de hora > Código de turno)

Fig. 8_209: Janela Shift Field (Campo de turno)

8.1.5 Campo de Hora/Turno

Selecione os 
itens de menu 
com as teclas de 
seta

Confirme as 
entradas com 
"Enter" e saia 
do menu
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Number of shifts (Número de turnos):

Esse menu é para selecionar o número de turnos em cada dia de produção. 
Um máximo de oito turnos está disponível. Somente os turnos que foram 
selecionados (linhas) são mostrados ativamente, as outras linhas de entrada 
permanecem cinza.

Format (Formato):

Essa seleção é para especificar o formato de hora para inserir o início do 
turno. "F1" define o formato de 24 horas usado na Europa e "F2" define o 
formato de 12 horas usado nos EUA ou no Reino Unido (com a adição de 
"am" e "pm").

Exemplo:

Guia 8_32: Formatos de hora para Europa e EUA/Reino Unido

Shifts (Turnos):

Cada turno ativado tem um campo de três partes para inserir o início do 
turno e o código desejado. O campo sempre começa com o nome "Shift" 
(Turno) e o "No." (Número) de turnos na frente. Esse campo não pode ser 
alterado. A seguinte parte do campo é para inserir o início do turno, seja no 
formato de 24 horas ou de 12 horas, dependendo da opção escolhida. A 
terceira parte do campo é para inserir o código desejado para a designação 
do turno. Um total de 16 caracteres está disponível aqui.

Use as teclas de seta para navegar nos campos de entrada. A única hora 
inserida para cada turno é a hora em que o turno começa. A duração do 
turno é derivada automaticamente do início do próximo turno.

Shift Format (Formato de turno):

Aqui, o formato da hora pode ser inserido. As especificações são as mesmas 
que aquelas para a hora (consulte "Campo de hora/Hora" na página 14).

OBSERVAÇÃO

O código de turno é para a codificação e a reprodução dos 
diferentes turnos de produção durante um dia.

"24 horas" 
(Europa)

"12 horas" 
EUA e Reino Unido

6 horas e 15 minutos da manhã 06:15:00 06:15:00 am

12 horas e 15 minutos, meio-dia 12:15:00 12:15:00 pm

2 horas e 15 minutos da tarde 14:15:00 02:15:00 pm

10 horas e 15 minutos da noite 22:15:00 10:15:00 pm
8-18 Manual da m610 advanced_AA
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Campos 
embutidos

Criar um tipo de campo embutido

Para criar o tipo de campo embutido, selecione a posição do modelo para o 
campo embutido na linha de entrada. Posteriormente, o tipo de campo a ser 
inserido poderá ser selecionado usando as teclas de seta.

Fig. 8_210: Exemplo – Tipos de campo embutidos no campo de código de barras 
Code128

IMPORTANTE

• Para obter a atribuição dos campos embutidos para as teclas de função, os 
modelos para os campos embutidos na linha de entrada devem ser numerados 
(para três campos de data sucessivos, por exemplo, 1D2D3D.

• Os nomes exclusivos de campo devem ser designados aos campos embutidos.

8.1.6 Tipos de campo embutidos

Selecione os 
itens de menu 
com as teclas de 
seta

Confirme as 
entradas com 
"Enter" e saia 
do menu
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Código de 
barras

Fig. 8_211: File > Edit > New > Barcode 
(Arquivo > Editar > Novo > Código de barras)

Os seguintes códigos de barra podem ser impressos na m610 advanced:

• EAN8
• EAN13 
• UPC-A 
• UPC-E
• CODE128
• EAN128
• 2/5i
• Codabar 
• Código 39
• Datamatrix
• GS1 - Datamatrix
• Código QR
• Postnet/IMB
• Composto de barra de dados GS1

8.1.7 Código de barras

OBSERVAÇÃO

Os campos de menu para códigos de barra EAN13, 
UPC-A/E, EAN8 e Code128/EAN128 são idênticos e 
explicados em conjunto.

Selecione os 
itens de menu 
com as teclas de 
seta

Confirme as 
entradas com 
"Enter" e saia 
do menu
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Princípios básicos

A estrutura do código de barras deve corresponder às diretivas aplicáveis às 
estruturas de códigos de barras (por exemplo, EAN/UCC), ou seja: quantos 
e quais caracteres são necessários e permitidos, qual é a sequência de 
estruturação para códigos estruturados, que tamanho é possível e faz 
sentido, estão sendo usados identificadores de campo de dados etc. 

Ao configurar campos de código de barras, verifique como a tinta usada se 
comporta no substrato usado. 

Se for detectada sangria (efeito de absorção do papel), o valor da redução 
de largura de barra deverá ser adaptado de acordo, uma vez que, de outra 
forma, as tolerâncias de largura de barra poderão não ser cumpridas. Isso 
pode prejudicar o desempenho de leitura do leitor.

O valor de redução de largura da barra determina o número de pixels de 
redução nas laterais das barras individuais do código de barras. Para isso, é 
recomendável realizar alguns testes de impressão para avaliar o 
comportamento.

Para gerar códigos de barras da qualidade necessária, a m610 advanced 
requer sinal de velocidade preciso. Se o sinal de velocidade estiver incorreto, 
o código de barras será compactado, estendido ou impresso com rastro, o 
que certamente prejudicará a leitura. Assim, o codificador de código de 
barras deve ser usado o máximo possível. 

Ao imprimir usando vários cabeçotes de impressão, ajuste a distância do 
sensor e o alinhamento dos cabeçotes de impressão com relação à direção 
do movimento do produto de modo a evitar que a impressão "escalonada".
A resolução deve ser definida de modo que o efeito de absorção não seja 
evidente demais e, por outro lado, o contraste seja forte o bastante.
A qualidade do padrão geral também depende muito do substrato usado.

OBSERVAÇÃO

No caso dos tipos de código de barras Code39, Code25i, 
Code128, EAN 128, Datamatrix, GS1 Databar e código QR, 
um campo embutido também pode ser usado como valor do 
código de barras. Para inserir o campo embutido, clique no 
ícone adequado. A janela do editor do campo embutido abre 
para habilitar a edição. Se um código de barras, que não 
seja dos tipos mencionados acima, for selecionado, os 
ícones não ficarão visíveis.

Se um campo embutido for inserido no conteúdo de código, 
o objeto não pode ser editado pelo Usuário.

OBSERVAÇÃO

Os códigos de barras Codabar, Code39, Code 2/5i, 
Code128, EAN128, GS1 Databar, Postnet e IMB só podem 
ser impressos com a orientação da esquerda --> direita e 
direita --> esquerda.
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EAN 8, EAN 13,
UPC-A/E Para os tipos de código de barras EAN8, EAN13 e UPC-A/E, a soma de 

verificação é calculada automaticamente.

A opção General Properties (Propriedades gerais) é usada para o seguinte:

• Para inserir o valor do código de barras.
• Para definir as propriedades do campo (red. da largura, altura e fator de escala 

da linha).
• Para definir a posição e a orientação do objeto do código de barras no rótulo.
• Para selecionar o campo User Editable (Editável pelo usuário), se o objeto do 

código de barras precisar ser editado pelo usuário.
• Para destacar o Campo Variable (Variável), para transferir dados. Por 

exemplo, para transferir dados diretamente de um banco de dados para os 
campos variáveis com a ajuda de um comando de interface e para imprimi-los 
imediatamente.

Fig. 8_212: Código de barras EAN 8

Fig. 8_213: Código de barras EAN 13

8.1.7.1 EAN8, EAN13, UPC-A/E
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Fig. 8_214: Código de barras UPC-A/E

Codificação de barras para EAN 8, EAN 13

Aqui, os 12 dígitos do EAN 13 e os sete dígitos do EAN8, respectivamente, 
são inseridos. O último dígito = dígito de verificação não precisa ser inserido 
manualmente, pois ele é calculado pelo próprio programa.
Codificação de barras para UPC A/E

Aqui, os 11 dígitos são inseridos no UPC-A/E. O último dígito = dígito de 
verificação não precisa ser inserido manualmente, pois ele é calculado pelo 
próprio programa.

Compactar em UPCE

O código UPCE pode ser gerado selecionando "Compress into UPCE" 
(Compactar em UPCE). O código UPCE é uma variante reduzida do código 
UPC, que também é um código numérico com os dígitos 0–9. O UPC-E é um 
código de oito dígitos, sendo o oitavo dígito o dígito de verificação e o 
primeiro, um identificador do sistema, que é sempre "0". Os dígitos 
codificados são incluídos como texto simples abaixo do código.

Redução de largura de barra em pixels •

Essa função é oferecida para possibilitar o ajuste de legibilidade do código 
de barras para considerar diferentes combinações de tintas e substratos 
(material de embalagem de produto). Isso é particularmente importante se 
a tinta vazar muito no substrato (= correr). Para obter uma apresentação 
ideal das barras nesses materiais, uma redução de largura de barra é 
recomendada.

OBSERVAÇÃO

O código de barras UPC-A/E pode ser compactado no 
formato UPCE.

OBSERVAÇÃO

As explicações marcadas • abaixo são apresentadas uma 
vez apenas para todos os códigos de barras.
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Fig. 8_215: Exemplo – amostras com escala idêntica e redução diferente

Fator de escala •

A função "Scaling" (Escala) é para expandir ou compactar o código de barras 
de modo que ele possa ser ajustado para atender aos requisitos.

No caso de áreas de impressão muito pequenas que exijam escala do código 
de barras de menos de 100 %, muitas vezes será necessário combinar 
redução de código de barras e escala.

Exemplo:

Com uma escala de 70%, os espaços entre as barras ainda são muito 
pequenos. Dependendo do material, a tinta poderá preencher os espaços. 
Para evitar isso, a largura da barra deve ser reduzida com o item de menu 
"Bar width reduction" (Redução da largura da barra), o que produzirá uma 
impressão de código de barras ideal. 

Altura [mm]  •

A função "Height" (Altura) é para configurar a altura da impressão do código 
de barras.

Com texto

Usado para especificar se o código de barras aparece com ou sem uma linha 
de texto simples de número.

OBSERVAÇÃO

Deixe o valor inalterado primeiro e decida, após a primeira 
impressão de teste, se há necessidade de ajuste.

Redução: 0 pixel
Escala: 120%

Redução: 4 pixels
Escala: 120%

<100 % = código de
barras estreito

> 100 % = código de
barras largo 

Base de 100 %
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Orientação

Usado para configurar a orientação do código de barras.

No caso de uma orientação de impressão vertical, a limpeza dos cartuchos
requer atenção especial.

Code128/
EAN128A propriedade Auto scale (Autoescalar) está disponível para os tipos de

código de barras Code128, Ean128.
A janela General Properties (Propriedades gerais) é usada para o seguinte:

• Para inserir o valor do código de barras.
• Para inserir os campos dinâmicos (texto, data, hora, contador e código de 

mudança) no campo do valor do código de barras.
• Para definir as propriedades do campo (red. da largura, altura e fator de 

escala, tamanho do módulo, comprimento do código, comprimento do código 
de opt. da linha).

• Para definir a posição e a orientação do objeto do código de barras no rótulo.
• Para selecionar o campo User Editable (Editável pelo usuário), se o objeto do 

código de barras precisar ser editado pelo usuário.
• Para destacar o Campo Variable (Variável), para transferir dados. Por 

exemplo, para transferir dados diretamente de um banco de dados para os 
campos variáveis com a ajuda de um comando de interface e para imprimi-los 
imediatamente.

Fig. 8_216: Código de barras Code128

OBSERVAÇÃO

Os códigos de barras Code128, EAN128, 2/5i, Code39, 
Codabar e o campo combinado (consulte Capítulo 8.1.9) 
somente podem ser impressos com a orientação 
Esquerda -> Direita ou Direita -> Esquerda.

8.1.7.2 Code128/EAN128
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Fig. 8_217: Código de barras EAN128

Bar coding (Codificação de barras)

Esse item de menu é para inserir a combinação de dígitos do código de 
barras.

Text field/Counter/Date/Time/Shift code (Campo de texto/contador/
data/hora/código de turno)

Se o código de barras for apresentado apenas com codificação de barras, 
não será preciso fazer nenhuma entrada nesses campos.

Se um rótulo for impresso com uma entrada adicional de campo de texto, 
contador, data, hora ou código de turno na linha de texto simples (o campo 
necessário é adicionado diretamente à linha de texto simples), você 
precisará editá-lo selecionando os respectivos campos.

Os campos de texto e data podem ser vinculados a um campo mestre 
(consulte Capítulo 8.1.1 e Capítulo 8.1.3).

Caption (Subtítulo)

A linha de texto simples mostra os dígitos do código de barras inseridos. 
Você pode escolher entre mostrar os dígitos abaixo ou acima do código de 
barras ou não mostrá-los.

Auto Scale (Dimensionamento automático)

O dimensionamento automático é uma função usada para melhorar a 
capacidade de codificação de códigos pequenos. Com o dimensionamento 
automático ativado, o tamanho do módulo do código é otimizado de acordo 
com a resolução selecionada. A função é realizada de modo que, se possível, 
o próximo menor tamanho de módulo ideal seja escolhido, ou seja, o código 
não possa ser maior que o originalmente definido.

Code Length (Comprimento do código)

Com o dimensionamento automático ativado, o comprimento máximo do 
código poderá ser inserido com bordas iniciais/finais do código de barras. A 
impressora então seleciona o próximo menor tamanho de módulo para a 
resolução para exibir o comprimento do código de barras.
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Opt. code Length (Comprimento do código opc.)

O comprimento de código otimizado resulta do comprimento de código 
desejado e do dimensionamento selecionado (pixels).

Module size (Tamanho do módulo)

Será exibido apenas se dimensionamento automático estiver ativo. O 
tamanho do módulo define o tamanho dos módulos de código individuais. O 
valor apresentado aqui define o tamanho do módulo em pixels. Essa 
exibição serve apenas para informações.

Scale factor (Fator de escala) (pixel)

Aqui, a escala de um módulo de código pode ser inserida. Se o comprimento 
de código otimizado desviar-se muito do comprimento desejado do código, 
esse efeito poderá ser aprimorado ajustando a escala (pixels). Os valores 
possíveis dependem da resolução de impressão selecionada.
Tamanhos possíveis do módulo (pixels de dimensionamento) com a 
resolução de impressão selecionada:

Guia. 8_33: Tamanhos possíveis do módulo (pixels de dimensionamento) com a 
resolução de impressão selecionada

Text height (Altura do texto) [mm]

Isso define a altura do texto na linha de texto simples.

Resolução em DPI Possível tamanho do módulo

600 10, 9, 8, 7, 6, 5

450 6, 12, 8, 4

360 15, 10, 5

300 16, 14, 12, 10, 8, 6

240 15, 10, 5

200 15, 12, 9, 6

180 10

150 12, 8, 4

120 15, 10, 5

100 12, 6

75 16, 8

60 10

OBSERVAÇÃO

Se a resolução (DPI) do rótulo de impressão mudar, o 
tamanho do módulo possivelmente será ajustado 
automaticamente. Isso significa que o tamanho do código 
também poderá mudar. O ajuste do tamanho do módulo é 
exibido pela mensagem a seguir e deve ser confirmado com 
"OK".
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2/5i, code39
O código de barras 2/5 Intercalado é admissível apenas para representar os 
dígitos de 0 a 9.

A máscara de entrada para o código de barras 2/5 Intercalado oferece os 
mesmos cinco tipos de campo padrão (campo de texto, data, hora, contador e 
código de turno), como nos outros códigos de barras (exemplo, EAN 128, Código 
128).

Cada um dos cinco tipos de campo (Text field [Campos de texto], Date [Data], 
Time [Hora], Counter [Contador] e Shift code [Código de turno]) está disponível 
somente uma vez como campos embutidos por campo de código de barras 2/5 
intercalado.

Para a implementação de funções adicionais no código de barras 2/5 
Intercalado, são oferecidos os mesmos cinco tipos de campo padrão (campo de 
texto, data, hora, contador e código de turno) que nos outros códigos de barras 
(exemplo, EAN 128, Código 128), (consulte Capítulo 8.1.7.2, "Code128/
EAN128").
O usuário, ao inserir as informações a serem codificadas, deve garantir que 
somente os dígitos de 0 a 9 sejam usados para os cinco campos embutidos 
disponíveis (Text [Texto], Date [Data], Time [Hora], Counter [Contador] e Shift 
code [Código de turno]). Também não é admissível usar caracteres especiais, 
como: .- /etc.

Uma verificação de plausibilidade pela m610 advanced não é possível, uma vez 
que os campos existentes (Text field [Campos de texto], Date [Data], Time 
[Hora], Counter [Contador] e Shift code [Código de turno]) com todas as suas 
opções de configuração foram usadas para essa extensão funcional.

O código de barras Code39 é um código de barras alfanumérico que permite 
que números 0–9, 26 letras (sem tremas) e sete caracteres especiais (-.$/
+%[space]) sejam apresentados. Uma caixa de seleção ("_with delimiter" 
["_com delimitador"]) pode ser usada para imprimir a linha de texto simples 
com ou sem asterisco como caractere de início e término. Nesse processo, o 
conteúdo codificado não é alterado.
Para os tipos de código de barras Code39, Code25i, a soma de verificação pode 
ser calculada. Para calcular a soma de verificação, selecione a opção Calculate 
checksum (Calcular soma de verificação) na janela General properties 
(Propriedades gerais).

A janela General Properties (Propriedades gerais) é usada para o seguinte:
• Para inserir o valor do código de barras.
• Para inserir os campos dinâmicos (texto, data, hora, contador e código de 

mudança) no campo do valor do código de barras.
• Para definir as propriedades do campo (red. da largura, altura, fator de escala e 

razão da barra da linha).
• Para selecionar Calculate checksum (Calcular soma de verificação), se o valor da 

soma de verificação precisar ser calculado.

• Para definir a posição e a orientação do objeto do código de barras no rótulo.
• Para selecionar o campo User Editable (Editável pelo usuário), se o objeto do 

código de barras precisar ser editado pelo usuário.

8.1.7.3 2/5i e Code39

OBSERVAÇÃO

As propriedades do campo do código de barras Code39 
permitem incluir um delimitador.
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• Para destacar o Campo Variable (Variável), para transferir dados. Por 
exemplo, para transferir dados diretamente de um banco de dados para os 
campos variáveis com a ajuda de um comando de interface e para imprimi-los 
imediatamente.

Fig. 8_218: Código de barras 2/5i

Fig. 8_219: Código de barras code39

Bar coding (Codificação de barras)

Esse item de menu é para inserir a combinação de dígitos do código de 
barras. "Check digit" (Dígito de verificação) é para especificar se o código de 
barras aparece com ou sem um dígito de verificação.

Caption (Subtítulo)

A linha de texto simples mostra os dígitos do código de barras inseridos. 
Você pode escolher entre mostrar os dígitos abaixo ou acima do código de 
barras ou não mostrá-los.
Check sum (Dígito de controle)

Isso é para especificar se um cálculo e uma apresentação de dígito de 
verificação são ou não necessários.
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Bar ratio (Relação da barra)

A relação da barra é para especificar a relação entre barras estreitas e largas no
código de barras. O valor inserido aqui deve ter entre 200% e 300%.
Exemplos de impressão:

Text height (Altura do texto) [mm]

Isso define a altura do texto na linha de texto simples.

Codabar
A codificação Codabar oferece um conjunto de caracteres alfanuméricos 
limitado. Somente caracteres alfabéticos (letras) podem ser usados como 
caracteres iniciais e finais. Além dessas letras, os caracteres especiais $ 
+ - : . / também são possíveis.

Para o tipo de código de barras Codabar, a soma de verificação pode ser 
calculada. Para calcular a soma de verificação, selecione a opção Calculate 
checksum (Calcular soma de verificação) na janela General properties 
(Propriedades gerais).

A janela General Properties (Propriedades gerais) é usada para o seguinte:
• Para inserir o valor do código de barras.
• Para definir as propriedades do campo (red. da largura, altura, fator de escala e 

razão da barra da linha).
• Para selecionar Calculate checksum (Calcular soma de verificação), se o valor da 

soma de verificação precisar ser calculado.
• Para definir a posição e a orientação do objeto do código de barras no rótulo.
• Para selecionar o campo User Editable (Editável pelo usuário), se o objeto do 

código de barras precisar ser editado pelo usuário.
• Para destacar o Campo Variable (Variável), para transferir dados. Por exemplo, 

para transferir dados diretamente de um banco de dados para os campos variáveis 
com a ajuda de um comando de interface e para imprimi-los imediatamente.

Fig. 8_220: Código de barras Codabar

Dado que os campos de menu para o Codabar são iguais aos campos para os
códigos de barras anteriores, consulte explicações nas páginas anteriores.

Relação de barra 200 Relação de barra 300

8.1.7.4 Codabar
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Datamatrix
A janela General Properties (Propriedades gerais) é usada para o seguinte:

• Para inserir o valor do código de barras.
• Para inserir os campos dinâmicos (texto, data, hora, contador e código de 

mudança) no campo do valor do código de barras.
• Para definir as propriedades do campo (tipo, tamanho da matriz, redução de 

pixels, tamanho do módulo e valor real).
• Para definir a posição e a orientação do objeto do código de barras no rótulo.
• Para selecionar o campo User Editable (Editável pelo usuário), se o objeto do 

código de barras precisar ser editado pelo usuário.
• Para destacar o Campo Variable (Variável), para transferir dados. Por 

exemplo, para transferir dados diretamente de um banco de dados para os 
campos variáveis com a ajuda de um comando de interface e para imprimi-los 
imediatamente.

Fig. 8_221: Código de barras Datamatrix

Type (Tipo)

Esse campo é para selecionar o tipo de código de barras Datamatrix. O 
código depois é mostrado na tela na forma quadrada/retangular 
(dependendo da matriz selecionada) com o rótulo "2D" para Datamatrix. O 
tamanho da matriz depende diretamente do número de caracteres inseridos 
aqui.

Module size (Tamanho do módulo)

O tamanho do módulo define o tamanho dos módulos de código individuais. 
O valor especificado aqui define o tamanho do módulo em pixels.

8.1.7.5 Datamatrix

ATENÇÃO

Todas as especificações de tamanho em relação ao código 
2D Datamatrix são baseadas em uma resolução da m610 
advanced de 600 x 600 dpi.
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O tamanho do módulo pode ser definido, mas não é possível cada valor para
cada resolução:

Guia 8_34: Tamanhos de módulo possíveis dependendo da resolução

Exemplo: 
Inserir o valor "10" significa que o tamanho do módulo seja de 10 x 10 
pixels. Em condições ideais, o tamanho do pixel deve ser 0,043 mm.

Fig. 8_222: Exemplo – Datamatrix

Exemplo: Tamanho da matriz = 8 x 32, tamanho do módulo = 10

Cálculo da altura (h)

h = tamanho da matriz x tamanho do módulo x tamanho do pixel
h = 8 x 10 x 0,043 mm = 3,44 mm

Cálculo da largura (w)

b = tamanho da matriz x tamanho do módulo x tamanho do pixel
b = 32 x 10 x 0,043 mm = 13,76 mm

Redução de pixel

X: Uma entrada nesse campo reduz o número de pixels em cada módulo na
transversal na direção de impressão. O tamanho do código Datamatrix não
é afetado por essas duas entradas.

Resolução (dpi) Tamanho do 
passo

Exemplo

600 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10...

450 4 4, 8, 12, 16, 20...

360 5 5, 10, 15, 20...

300 2 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14...

240 5 5, 10, 15, 20...

200 3 3,6,9,12,15...

180 10 10, 20, 30, 40...

150 4 4, 8, 12, 16, 20...

120 5 5, 10, 15, 20...

100 6 6, 12, 18, 24...

75 8 8, 16, 24, 32...

60 10 10, 20, 30, 40...

1

h

w

1 1 caixa
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Y: Uma entrada nesse campo reduz o número de pixels em cada módulo na
direção de impressão.

Tamanho da matriz [número de módulos]

A lista para o tamanho da matriz permite que você escolha se o código como 
um todo deve ser mostrado como um quadrado ou um retângulo. O 
programa então calcula o tamanho mínimo em número de módulos 
transversais x o número de módulos no comprimento mostrados na borda 
superior do menu no meio.

Esse tamanho é o tamanho mínimo necessário para mostrar o conteúdo do 
código inserido em Datamatrix. Se você precisar que o código seja mostrado 
com uma matriz maior, poderá selecionar um na lista de tamanhos. Isso 
significa que você pode manter o mesmo tamanho da matriz para produtos 
mesmo quando o conteúdo variar.

Tamanho da matriz

Guia 8_35: Possíveis tamanhos de matriz da Datamatrix

OBSERVAÇÃO

Essa função "Pixel reduction" (Redução de pixel) é 
fornecida para permitir a legibilidade do código de barras a 
ser ajustado para considerar as diferentes combinações de 
tinta e substrato (material de embalagem de produto). Isso 
é particularmente importante se a tinta vazar muito na 
superfície (= correr).

Tamanho da matriz

quadrado 
automático 18x18 36x36 12x26

retangular 
automático 20x20 40x40 12x36

10x10 22x22 44x44 16x36

12x12 24x24 48x48 16x48

14x14 26x26 8x18

16x16 32x32 8x32

OBSERVAÇÃO

Se, por exemplo, um tamanho de módulo de 10 x 10 tiver 
sido selecionado e "Both nozzle rows" (Ambas as linhas de 
bocal) (= resolução vertical de 600 dpi) e a resolução na 
direção de impressão (= resolução horizontal de 600 dpi) 
tiverem sido definidos na m610 advanced, o módulo será 
impresso com 10 x 10 pixels.

Se, por exemplo, a m610 advanced estiver definida como 
"Left nozzle row" (Linha de bocal esquerda) (= resolução 
vertical de 300 dpi) e a resolução na direção de impressão 
(= resolução horizontal de 600 dpi) estiver selecionada, o 
módulo será impresso com apenas 2 x 2 pixels, embora a 
área básica seja a mesma.
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Fig. 8_223: Desenho sobre Datamatrix

Tipos de Datamatrix

Há três tipos de matrizes de dados:
• GS1 Datamatrix
• PPN Datamatrix
• HIBC Datamatrix 

Emblema:

Se o tipo de código for selecionado, o usuário poderá definir em qual posição
o tipo de código deve ser exibido.
As informações "top/left-hand/right-hand" (topo/esquerda/direita) sempre
se referem à orientação da Datamatrix em caso de orientação esquerda ->
direita.

Se for inserido "Lengthwise
 reduction = 2" (Redução no 
comprimento = 2) e "Crosswise 
reduction = 2" (Redução na 
transversal = 2), o tamanho do 
módulo será reduzido por essa 
superfície.

Se for inserido "Lengthwise
 reduction = 2" (Redução no 
comprimento = 2) e 
"Crosswise reduction = 2" 
(Redução na transversal = 2), 
o tamanho do módulo será 
reduzido por essa superfície.

a) Tamanho do módulo de 10 x 10 para configurar 600 x 600 dpi

b) Tamanho do módulo de 10 x 10 para configurar 300 x 120 dpi

Pixel

Pixel
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GS1 - 
Datamatrix

Fig. 8_224: GS1 Datamatrix

A Datamatrix é uma simbologia de matriz bidimensional. Somente ISO 
versão ECC 200 do Datamatrix é admissível para aplicativos EAN, uma vez 
que apenas essa versão oferece a proteção de simbologia usual para EAN. 
De maneira análoga ao código de barras EAN 128, isso é garantido 
codificando a primeira posição do caractere de função 1 (FNC1) da 
Datamatrix.

Outros caracteres FNC1 como "separador de grupo" são colocados na 
posição correta automaticamente pela m610 advanced.

O código em conformidade com GS1 (EAN Datamatrix) pode ser ativado 
usando o campo de seleção. Posteriormente, a entrada de dados deve ser 
realizada de maneira análoga ao código de barras EAN 128 (identificador de 
aplicativo, seguido por conteúdo de dados).

O identificador de dados é inserido entre colchetes, seguido pelo conteúdo 
de dados. Os colchetes não são codificados na Datamatrix.

Processamento dos dados codificados em GS1 para EAN Datamatrix

• Se a seleção "GS1 Datamatrix" estiver ativada, os dados de entrada serão 
codificados de acordo com o Padrão EAN128 (FNC1). 

• Se a seleção "GS1 Datamatrix" estiver desativada, a Datamatrix será 
codificada como antes (sem FNC1).

8.1.7.5.1 GS1 - Datamatrix
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Exemplos: Orientação da Datamatrix e exibição do tipo de código:

PPN 
Datamatrix

Fig. 8_225: PPN Datamatrix

A PPN Datamatrix é usada para codificar dados incluindo PPN (número de 
produto farmacêutico), designação de lote, data de validade e número de 
série.

Exemplo de entrada:

Lista de identificadores de dados (DI) disponíveis para PPN Datamatrix de 
acordo com o Sistema de codificação IFA, especificação Código PPN, versão 
1.02:

OBSERVAÇÃO

Para um trecho dos Identificadores de aplicativo (AI) GS1 
disponíveis para o código GS1 Datamatrix, consulte 
Guia 8_38 na página 44.

8.1.7.5.2 PPN-Datamatrix

Orientação da 
Datamatrix: esquerda > 
direita; exibir tipo de 
código: esquerda

Orientação da Datamatrix: 
esquerda > direita; exibir 
tipo de código: parte 
superior

Orientação da Datamatrix: 
esquerda > direita; exibir 
tipo de código: direita

(9N)111234567842(1T)1A234B5(D)151231(S)1234567890123456
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Guia 8_36: Identificador de dados (DI) – trecho

Exemplos: Orientação da Datamatrix e exibição do tipo de código:

DI Designação completa Comprimento 
de caracteres

Conjunto de 
caracteres

9N Número do produto 
farmacêutico

4–22 0-9; A-Z
sem caracteres 

especiais, sem letras 
minúsculas

letras, sem tremas

1T Designação de lote 1–20 0-9; A-Z
caracteres especiais 

permitidos "-"
e "_", sem letras 

minúsculas,
sem tremas

D Data de vencimento 6 0–9

S Número de série 1–20 0-9; A-Z
sem caracteres 

especiais, sem letras 
minúsculas

letras, sem tremas

16D Data de produção 8 0–9

8P GTIN 14 0–9

OBSERVAÇÃO

A codificação é realizada no Código DataMatrix conforme 
ISO/IEC 16022 e a sintaxe e a estrutura de dados de acordo 
com ISO/IEC 15418 e ISO/IEC 15434.

Orientação da Datamatrix: 
esquerda > direita; exibir 
tipo de código: esquerda

Orientação da Datamatrix: 
esquerda > direita; exibir 
tipo de código: parte 
superior

Orientação da Datamatrix: 
esquerda > direita; exibir 
tipo de código: direita
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HIBC 
Datamatrix

Fig. 8_226: HIBC Datamatrix

O HIBC (Código de Barras do Setor da Saúde) é administrado pela Organização 
EHIBCC. O HIBC convencional é identificado pelo identificador do sistema registrado 
"+" (mais), de modo que é claramente distinguível de todos os outros sistemas.

Exemplo de entrada:
E234MEDIX12Y0L

Exemplos: Orientação da Datamatrix e exibição do tipo de código:

8.1.7.5.3 HIBC-Datamatrix

OBSERVAÇÃO

A codificação é realizada no Código DataMatrix conforme ISO/IEC 
16022 e a sintaxe e a estrutura de dados de acordo com ISO/IEC 
15418 e ISO/IEC 15434.

Orientação da Datamatrix: 
esquerda > direita; exibir 
tipo de código: esquerda

Orientação da Datamatrix: 
esquerda > direita; exibir 
tipo de código: parte 
superior

Orientação da Datamatrix: 
esquerda > direita; exibir 
tipo de código: direita
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Código QR
Modo kanji e modo 8 bits podem ser selecionados para o código QR.
A janela General Properties (Propriedades gerais) é usada para o seguinte:

• Para inserir o valor do código de barras.
• Para inserir os campos dinâmicos (texto, data, hora, contador e código de 

mudança) no campo do valor do código de barras.
• Para definir as propriedades do campo (tamanho da matriz, redução de pixels, 

tamanho do módulo, valor real e nível ECC).
• Para definir a posição e a orientação do objeto do código de barras no rótulo.
• Para selecionar o campo User Editable (Editável pelo usuário), se o objeto do 

código de barras precisar ser editado pelo usuário.
• Para destacar o Campo Variable (Variável), para transferir dados. Por 

exemplo, para transferir dados diretamente de um banco de dados para os 
campos variáveis com a ajuda de um comando de interface e para imprimi-los 
imediatamente.

Fig. 8_227: Tipo de código de barras código QR

Tamanho da matriz

8.1.7.6 Código QR

OBSERVAÇÃO

Consulte as explicações sobre tamanho do módulo, redução 
de pixel e tamanho da matriz em Capítulo 8.1.7.5.

Tamanho da matriz

auto 53x53 89x89 125x125 161x161

21x21 57x57 93x93 129x129 165x165

25x25 61x61 97x97 133x133 169x169

29x29 65x65 101x101 137x137 173x173

33x33 69x69 105x105 141x141 177x177

37x37 73x73 109x109 145x145

41x41 77x77 113x113 149x149

45x45 81x81 117x117 153x153

49x49 85x85 121x121 157x157
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Nível ECC

Aqui, o Nível ECC (nível de código de correção de erro) pode ser selecionado.
• L (menor nível ECC)
• M
• Q
• H (maior nível ECC)

Quanto maior o nível ECC, mais dados redundantes são codificados no 
código QR e maior é a matriz de códigos.
Variantes de código do código QR

As quatro variantes de código a seguir são usadas para o código QR:
• binário de 8 bits
• Kanji

Principalmente, é possível ativar somente o código binário (8 bits) ou 
somente o código Kanji.

Fig. 8_228: Exemplo de código QR

Postnet/IMB
A janela General Properties (Propriedades gerais) é usada para o seguinte:

• Para inserir o valor do código de barras.
• Para definir as propriedades do campo Red. da largura da linha.
• Para definir a posição e a orientação do objeto do código de barras no rótulo.
• Para selecionar o campo User Editable (Editável pelo usuário), se o objeto do 

código de barras precisar ser editado pelo usuário.

8.1.7.7 Postnet/IMB
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• Para destacar o Campo Variable (Variável), para transferir dados. Por exemplo, 
para transferir dados diretamente de um banco de dados para os campos variáveis 
com a ajuda de um comando de interface e para imprimi-los imediatamente.

Fig. 8_229: Tipo de código de barras Postnet

Fig. 8_230: Tipo de código de barras IMB

Código de barras de correio inteligente (IMB)/Postnet

A opção "Postnet type" (Tipo Postnet) é usada para selecionar entre o Postnet e 
o IMB.

A PostNet (técnica de codificação numérica postal) é um código do correio dos 
EUA. Serve para converter o código postal do destinatário em um formato legível 
para máquinas. 
O código de barras PostNet é composto pelo caractere inicial, os dados do 
usuário (dígitos), a soma de verificação e o caractere de parada. A soma de 
verificação é calculada adicionando temporariamente todos os dados do usuário. 
A diferença entre essa soma e o próximo número divisível por 10 é a soma de 
verificação.

OBSERVAÇÃO

Consulte as explicações sobre tamanho do módulo, redução de 
pixel e tamanho da matriz em Capítulo 8.1.7.5.
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O Código de barras de correio inteligente (anteriormente conhecido 
como Código de barras do cliente de quatro estados) é a última geração de 
tecnologia de código de barras USPS® para classificação e rastreabilidade 
de cartas e envelopes. 
A tecnologia de Código de barras de correio inteligente combina as funções 
do código de barras POSTNETTM e do código de barras PLANET Code® em 
um código de barras comum.

GS1 Databar

Visão geral

O GS1 DataBar consiste em sete variantes de código de barras possíveis. 
Muitos são legíveis, não importa sua posição ou direção e admissíveis para 
codificar unidades do consumidor a partir de 2010 em conformidade com as 
recomendações de aplicação.

O GS1 DataBar é um pequeno código de barras linear que permite codificar 
informações complementares como peso ou data de validade além do ID 
GTIN em um espaço muito pequeno. Graças à sua legibilidade independente 
da posição e da direção, o código de barras é adequado para uso no ponto 
de vendas.
Simbologia do GS1 Composite

O GS1 Databar permite combinar códigos 1D e códigos 2D especiais, com o 
componente 2D sempre posicionado sobre o código 1D. Os dois 
componentes são separados por um padrão separador.
O componente 1D linear inclui o Número GTIN. Na maioria dos casos, o 
componente 2D sobreposto inclui o código de lote e a data de validade do 
produto.

Os seguintes componentes lineares 1D e 2D podem ser usados na
Simbologia Composta:

Guia 8_37: Componentes 1D e 2D na Simbologia Composta

Os códigos a seguir podem ser gerados usando o firmware atual:

Códigos 1D:
• GS1 Databar limitado
• GS1 Databar empilhado

Códigos 2D:

• MicroPDF417 CC-A
• MicroPDF417 CC-B

8.1.7.8 GS1 Databar

componente 1D linear Componente 2D

Códigos EAN/UPC 
(EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E) 

Componente GS1 Composite CC-A
• MicroPDF417 (conteúdo com até 56 caracteres)

um membro da família de 
simbologia GS1 DataBar

Componente GS1 Composite CC-B
• MicroPDF417 (conteúdo com até 338 caracteres)

GS1 128 (UCC/EAN128) Componente GS1 Composite CC-C
• PDF417 (conteúdo com até 2.361 caracteres)
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Fig. 8_231: Exemplos de GS1 Databar limitado e GS1 Databar empilhado

A janela General Properties (Propriedades gerais) é usada para o seguinte:

• Para inserir o valor do código de barras.
• Para inserir os campos dinâmicos (texto, data, hora, contador e código de 

mudança) no campo do valor do código de barras.
• Para definir as propriedades do campo (código linear, redução de pixels, 

tamanho do módulo, valor real).
• Para definir a posição e a orientação do objeto do código de barras no rótulo.
• Para selecionar o campo User Editable (Editável pelo usuário), se o objeto do 

código de barras precisar ser editado pelo usuário.
• Para destacar o Campo Variable (Variável), para transferir dados. Por 

exemplo, para transferir dados diretamente de um banco de dados para os 
campos variáveis com a ajuda de um comando de interface e para imprimi-los 
imediatamente.

Fig. 8_232: Tipo de código de barras GS1 Databar

OBSERVAÇÃO

Dependendo do número e da combinação de conteúdo, o 
código CC-A ou CC-B é usado automaticamente.

OBSERVAÇÃO

Observe que, no modo "variable" (variável) (serialização), 
somente um código por rótulo pode ser usado!

GS1 Databar limitado com 
MicroPDF417 CC-A

GS1 Databar empilhado com 
MicroPDF417 CC-A
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Field name (Nome do campo)

16 caracteres estão disponíveis para o nome do campo.

Bar coding (Codificação de barras)

Um total de três linhas está disponível para inserir a data. Pelo menos dois 
Identificadores de aplicativo GS1 devem ser inseridos aqui.

Exemplo de entrada:

GS1 Databar Trecho da lista de Identificadores de aplicativo (AI) GS1 disponíveis para o
Componente 2D:

Guia 8_38: Identificador de aplicativo GS1 – trecho

OBSERVAÇÃO

Consulte as explicações sobre tamanho do módulo, redução 
de pixel e tamanho da matriz em Capítulo 8.1.7.5.

OBSERVAÇÃO

Para o componente 1D do GS1 Databar Composite 
"empilhado" e "limitado", o Identificador de aplicativo 01 
(GTIN) é fornecido exclusivamente.

Para GS1 Databar limitado, o GTIN deve começar com "0" 
ou "1" (consulte ISO 24724).

Componente 1D Componente 2D

(01)12345678901237 (17)110718

AI Designação completa Formato

01 GTIN n2+n14

10 Número de lote n2+an..20

11 Data de fabricação (AAMMDD) n2+n6

12 Prazo (AAMMDD) n2+n6

13 Data de embalagem (AAMMDD) n2+n6

15 Data de validade (AAMMDD) n2+n6

17 Data de vencimento (AAMMDD) n2+n6

21 Número de série n2+an..20

90 Informações para aplicação coordenada 
bilateralmente (incluindo FACT DIs)

n2+an..30

8004 Identificador de ativo individual global
Identificação EAN para objetos seriais

n4+an..30
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Type (Tipo)

Com relação ao Código linear, é possível fazer uma seleção entre "RSS 
limited" (RSS limitado) e "RSS14 stacked" (RSS14 empilhado). 

O componente 1D "RSS limited" (RSS limitado) é selecionado como padrão. 
A adição "stacked" (empilhado) refere-se a um código empilhado. A 
estrutura de dados segue o conceito Identificador de aplicativo GS1.

Caption (Subtítulo)

A linha de texto simples mostra os dígitos do código de barras do 
componente 1D que foi inserido. Você pode escolher entre exibir os dígitos 
abaixo ou acima do código de barras ou não exibi-los.

Caption 2D (Subtítulo 2D)

O subtítulo 2D exibe os dígitos do código de barras do componente 2D que 
foi inserido. Você pode escolher entre exibir os dígitos abaixo ou acima do 
código de barras ou não exibi-los.

Bitmap
Esse item de menu permite que você selecione logotipos e gráficos 
(bitmaps) que foram salvos anteriormente e imprima-os. Sempre que os 
logotipos são alterados ou novos são adicionados, eles precisam ser salvos 
em um programa de gráficos como um bitmap em preto e branco (arquivo 
terminando em "bmp") no tamanho de impressão final com uma resolução 
de 600 x 600 dpi. Somente bitmaps criados no Windows podem ser usados.
Os logotipos podem ser transferidos para a m610 advanced usando o 
software gerenciador opcional para computador.

A janela General properties (Propriedades gerais) é usada para o seguinte:

• A opção General properties (Propriedades gerais) é usada para selecionar a 
imagem bitmap necessária.

• Para definir a posição e a orientação da imagem bitmap no rótulo.

Fig. 8_233: Menu File > Edit > New > Bitmap (Arquivo > Editar > Novo > Bitmap)

8.1.8 Bitmap

Selecione os 
itens de menu 
com as teclas de 
seta

Confirme as 
entradas com 
"Enter" e saia 
do menu
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Fig. 8_234: Bitmap

Campo combi
O campo combi é usado para inserir vários dados no rótulo.

A janela General properties (Propriedades gerais) é usada para o seguinte:

• Para inserir vários campos.
• Para inserir texto, data, hora, contador e turno no campo único.
• Para combinar campos.

OBSERVAÇÃO

O seguinte deve ser feito ao usar bitmaps:
• Bitmap do Windows padrão.
• Monocromático (profundidade de cores de 1 bit).
• Resolução de 600 x 600 dpi.
• Os bitmaps não são colocados em escala, ou seja, não 

podem variar de tamanho na m610 advanced, como textos 
ou códigos de barras podem, por exemplo.

• Se um bitmap tiver uma resolução de, por exemplo, 300 x 
300 dpi, o bitmap impresso terá apenas metade da largura 
e metade da altura do bitmap original.

• Se o bitmap não for monocromático, ele não será 
transferido à m610 advanced.

• O arquivo bitmap deve ser salvo no mesmo diretório que o 
rótulo.

• Essa é a única forma de representar o rótulo completamente 
ao abri-lo depois.

8.1.9 Campo combi
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Fig. 8_235: Menu File > Edit > New > Combi Field 
(Arquivo > Editar > Novo > campo Combi)

Fig. 8_236: Campo combi

O tipo de campo combi também é elaborado para que seja possível a saída 
de vários conteúdos de campo diferentes, separados pela mesma folga de 
caractere, mesmo no caso de transição de conteúdo a conteúdo.

Entrada de dados no campo combi

Como ocorre no caso de linhas de entrada de dados para códigos de barras 
com campos embutidos e para o campo de texto, um máximo de 
80 caracteres pode ser inserido para o novo tipo de campo combi. 
Esses 80 caracteres podem ser usados para inserir o seguinte conteúdo:

Campo combi• Entrada de texto livre
• Campo de texto embutido
• Campo do contador embutido
• Campo de data embutido

Selecione os 
itens de menu 
com as teclas de 
seta

Confirme as 
entradas com 
"Enter" e saia 
do menu
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• Campo de hora embutido
• Campo de código de turno embutido

Para isso, faça o seguinte:

• Em cada campo combi, três campos embutidos de cada um dos tipos 
existentes até o momento podem ser embutidos (ou seja, três campos de 
texto, três campos de contador, três campos de data, três campos de hora e 
três campos de código de turno).

• A inserção, a edição e a exclusão desses campos embutidos são realizadas, 
como no caso do Código 128, usando as teclas de menu.

• O conteúdo do novo campo combinado não pode ser alterado usando a 
interface com o comando Q.

Campo Variable 
Label (Rótulo 
variável)

Esse recurso é necessário para a serialização dos dados de impressão. Ao 
criar um rótulo com campos de texto variáveis, os dados são transferidos, 
por exemplo, de uma fonte de dados externa diretamente para os campos 
variáveis usando um comando de interface (consulte a documentação do 
comando) e podem ser impressos imediatamente.

Um campo passa a ser um campo variável se for ativado como tal sob 
o item de menu Text field (Campo de texto) e salvo. Essa opção 
também está disponível sob os códigos de barras. Se "variable" 
(variável) estiver ativado, os campos integrados serão desativados 
automaticamente. Aqui, o seguinte também se aplica: se um rótulo 
precisar ser impresso, ele deverá estar na memória de impressão. 
Antes do envio dos dados, primeiro deve ser enviado um comando I2 
para interrogar o status.
Ao posicionar os campos variáveis, a largura máxima possível de 
caractere deve ser considerada. Sobreposição deve ser evitada (o 
campo adapta-se automaticamente à largura do caractere)!
Os dados enviados são descartados em uma "parada" (a função 
"delete data buffer" (excluir buffer de dados) é ativada) ou quando a 
impressora está desligada.

8.1.10 Campo Variable Label (Rótulo variável) (campos de texto 
e código de barras)

OBSERVAÇÃO

Todos os comandos mencionados acima podem ser 
encontrados em nossa "documentação de comando".
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Existem duas maneiras diferentes de imprimir campos variáveis:

"Variable 
mode: once" 
(Modo variável: 
uma vez)

"Variable mode: once" (Modo variável: uma vez) – cada conteúdo é 
impresso somente uma vez

Esse modo tem os seguintes recursos:

Se um registro de dados for enviado, esse registro de dados será 
impresso e então excluído na m610 advanced. Assim, esse registro 
de dados não poderá ser impresso novamente. Posteriormente, 
"advanced" (avançado) muda para WAIT (ESPERAR) até que chegue 
o próximo registro de dados.
Se vários registros de dados forem enviados, eles serão executados 
na ordem de recebimento. Se registros de dados adicionais forem 
incluídos, eles serão colocados em buffer e então impressos (PEPS). 
Depois de pressionar o botão Start (Iniciar) ou enviar o comando F2 
(sinal de início), o status da m610 advanced muda para WAIT 
(ESPERAR) até que os dados tenham sido transferidos por meio de 
um dos comandos QA[S|C|I]. Se pelo menos um registro de dados 
estiver pronto para impressão, a m610 advanced mudará para OK.
É indispensável transferir dados em qualquer caso para todos os 
campos variáveis.
Um conteúdo especificado diretamente no campo não é impresso.
Se vários registros de dados forem transferidos de uma só vez, o 
comando I2 poderá ser usado para interrogar se a m610 advanced 
mudou de volta para WAIT (ESPERAR) e, assim, indica que todos os 
dados transferidos foram impressos.
Enquanto a m610 advanced está imprimindo registros de dados da 
transferência anterior, é possível transferir mais dados até que o 
buffer fique cheio. Sempre que os dados tiverem sido transferidos 
com sucesso, a m610 advanced retornará o restante do espaço livre 
em buffer.

"Variable 
mode: 
continuous" 
(Modo variável: 
contínuo)

"Variable mode: continuous" (modo variável: contínuo) – cada conteúdo é 
impresso até outro conteúdo ser transferido

Esse modo tem os seguintes recursos:

Depois de pressionar Start (Iniciar) ou enviar o comando F2 (consulte 
a documentação de Comando), a m610 advanced muda para OK.
Se nenhum dado for transferido, a m610 advanced imprimirá o 
conteúdo dos campos do rótulo durante o carregamento.
Se um registro de dados for transferido, este último será impresso 
repetidamente até que um novo registro de dados seja transferido.
Se novos dados forem transferidos sem imprimir os anteriores, os 
dados antigos serão substituídos pelos novos. Os dados transferidos 
anteriormente nunca são impressos. Os registros de dados não 
podem ser colocados em buffer.
Não é necessário fornecer dados a todos os campos variáveis; 
campos que não recebem novos dados imprimem o conteúdo do 
rótulo ou os dados transferidos anteriormente.
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Selecione o 
arquivo com as 
teclas de seta

Pressione Enter 
(= Confirme a 
seleção e saia 
do menu)

Início da lista/
fim da lista
Abrir um 
arquivo de 
rótulo

Fig. 9_237: Abrir um arquivo de rótulo

Depois de "File/Open" (Arquivo/Abrir), o arquivo a ser editado poderá ser 
selecionado na lista (teclas de seta). Em seguida, confirme pressionando 
"Enter" e saia do menu.

9 Edição do arquivo de rótulo

9.1 Abrir um arquivo de rótulo
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lecione o 
mpo as teclas 
 seta
Status do rótulo 

Quando um rótulo é aberto, ele aparece na linha de status em "Edit" (Editar) 
na tela da m610 advanced. Se for feita alguma alteração ao arquivo e essas 
alterações ainda não tiverem sido salvas, o nome do arquivo será marcado 
com um (*) (consulte Capítulo 5.2, "Ligação do sistema").

Fig. 9_238: Status do rótulo

Zoom O campo de rótulo pode ter seu tamanho reduzido para obter uma 
visualização de todo o rótulo, ou expandido para fazer ajustes ou verificar 
textos especialmente pequenos.

Fig. 9_239: Menu File > Edit > Zoom (Arquivo de menu > Editar > Zoom)

Visualização de 100%

Pressionar a tecla "F5" mostrará o rótulo na visualização de 100%.

OBSERVAÇÃO

Na tela da memória de edição, você pode ir para o menu 
"File/Open" (Arquivo/abrir) de qualquer menu usando a 
combinação de teclas "S1" + "O". Pressionar "Enter" o 
levará de volta ao menu com o qual você iniciou.

9.2 Visualização/zoom para ajuda de edição

9.2.1 Zoom

Se
ca
de
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Ampliar: + (fator 1) ou ++ (fator 2)

Para ampliar a visualização em etapas, pressione repetidamente as teclas 
"F7" ou "F9".

Reduzir: - (fator 1) ou - - (fator 2)

Para reduzir a visualização em etapas, pressione repetidamente as teclas 
"F3" ou "F1".

ZoomComo alternativa, você pode usar os seguintes comandos abreviados:

ExibirPara facilitar a edição, você pode usar a função "Visualizar" para rolar para 
cima/para baixo e para a esquerda/direita no rótulo como um todo.

Fig. 9_240: Menu File > Edit > View (Arquivo > Editar > Visualizar)

9.2.2 Exibir

Selecione o 
campo as teclas 
de seta
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Exemplo:

Um rótulo que foi ampliado com a função de zoom aparece na exibição como 
mostrado abaixo:

"F7" para cima/"F10" para baixo

A tecla "F7" é para rolar para a cima no rótulo e a tecla "F10" é para rolar 
para baixo.

"F1" esquerda/"F4" direita

A tecla "F1" é para rolar para a esquerda no rótulo e a tecla "F4" é para rolar 
para a direita.

Como alternativa, você pode usar os seguintes comandos abreviados:
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Rolar

Fig. 9_241: Menu File > Edit > Act. field > Scroll 
(Arquivo > Editar > campo Ativ. > rolar)

A função "Scroll" (rolar) permite que você posicione facilmente os campos 
de rótulo. Use as teclas de seta para selecionar o campo que você deseja 
mover. Isso então será marcado com uma estrutura vermelha. Para ir ao 
menu "Scroll" (Rolar), use "File/Edit/Field/Scroll" (Arquivo/Editar/Campo/
Rolar). As funções disponíveis lá podem ser usadas para mover o campo 
selecionado para a posição desejada.

Rolar

As teclas de função "F1", "F4", "F7" e "F10" podem ser usadas para mover 
o campo para a posição necessária.

Para mover os outros campos, repita esses procedimentos.
Para aceitar essa alteração, é preciso sair do menu usando a tecla ESC.

9.3 Modificar determinados campos de rótulo

9.3.1 Rolar

Para uma nova 
estrutura de 
exibição
Manual da m610 advanced_AA 9-5
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Edição do arquivo de rótulo9

lecione o 
mpo as teclas 
 seta
Alterar A função "Change" (Alterar) permite editar cada campo individual. Use as 
teclas de seta para selecionar o campo que você deseja alterar. O campo 
então será marcado com uma estrutura vermelha. Para ir para o editor para 
o campo selecionado, use "File/Edit/Field/Change" (Arquivo/Editar/Campo/
Alterar). Se você fizer qualquer alteração, pressione a tecla "Enter" duas 
vezes para confirmar as alterações e sair do menu.

Fig. 9_242: Menu File > Edit > Act. field > Change 
(Arquivo > Editar > campo Ativ. > Alterar)

Fig. 9_243: Campos de texto

9.3.2 Alterar

OBSERVAÇÃO
Um método alternativo para abrir o editor para o campo 
que você selecionou é pressionara a combinação de teclas 
"S1" + "E".

Se
ca
de
9-6 Manual da m610 advanced_AA
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O texto de alteração então será aplicado ao rótulo. Para alterar os outros 
campos, repita esses procedimentos.

PesquisarEsse item de menu permite marcar campos de impressão com um quadro 
inserindo o nome do campo para que você possa editá-lo.

Fig. 9_244: Menu File > Edit > Act. field > Search 
(Arquivo > Editar > campo Ativ. > Pesquisar)

9.3.3 Pesquisar

OBSERVAÇÃO

Os campos de rótulo podem ser selecionados e editados 
com mais rapidez usando as teclas de seta.

Selecione o 
campo as teclas 
de seta
Manual da m610 advanced_AA 9-7
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Edição do arquivo de rótulo9

elecione o 
ampo as teclas 
e seta
Excluir Essa função é para excluir campos individuais no rótulo. Para fazer isso, use 
as teclas de seta para selecionar o campo necessário (para marcar com um 
quadro vermelho). Ao acionar as teclas "File/Edit/Field/Delete" (Arquivo/
Editar/Campo/Excluir), uma consulta de verificação aparece: Escolha entre 
"Yes!" (Sim!) (= excluir permanentemente) e "No!" (Não!) (= cancelar).

Fig. 9_245: Menu File > Edit > Act. field > Delete 
(Arquivo > Editar > campo Ativ. > Excluir)

9.3.4 Excluir

S
c
d
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Inserir novos 
campos de 
rótulo

"Insert new label fields" (Inserir novos campos de rótulo) é similar a Capítulo 8.1, 
"Gerar um rótulo para impressão".
A função "Insert new label fields" (Inserir novos campos de rótulo) é explicada a seguir 
com referência a um exemplo envolvendo as funções "Zoom" (Aplicar zoom) e "Scroll" 
(Rolar). Para explicações sobre outras áreas (Counter [Contador], Date [Data], Time 
[Hora], Barcode [Código de barras], Bitmap [Bitmap]), consulte Capítulo 8.1.2 e as 
seções a seguir.

Exemplo:

O texto será carregado para o campo de impressão no qual ele pode ser inserido.

9.4 Inserir novos campos de rótulo

Selecione os menus necessários (neste exemplo, "Text field" [Campos de texto])!

Insira seus dados (neste exemplo, "Texto 2") e todas as outras variáveis (altura 
do texto etc.).

Selecione o 
campo as teclas 
de seta
Manual da m610 advanced_AA 9-9
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Edição do arquivo de rótulo9
Amplie o rótulo para facilitar a edição (consulte Capítulo 9.2.1, "Zoom"):

Inserir novos 
campos de 
rótulo

Como alternativa, você pode usar os seguintes comandos abreviados:

Mova o campo de texto que foi inserido:

Mova o campo de rótulo para a posição desejada (consulte Capítulo 9.3.1, 
"Rolar").
9-10 Manual da m610 advanced_AA
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Pressione 1 x 
(= confirmar a 
seleção e sair 
do menu)
Salvar um 
rótulo de 
impressão

Para salvar um rótulo criado, faça o seguinte:

9.5 Salvar um rótulo de impressão

Salve as emendas a um arquivo existente com o nome existente e 
saia do menu ou atribua um novo nome (17 caracteres, sem 
caracteres especiais).
Manual da m610 advanced_AA 9-11
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Edição do arquivo de rótulo9
O nome do arquivo salvo aparecerá na linha de status na tela.

ATENÇÃO

Não desligue o controlador na operação de salvar, uma vez 
que, de outra forma, os módulos Flash poderão ser 
destruídos.

Antes de desligar o dispositivo, verifique se o salvamento 
foi concluído.

OBSERVAÇÃO

Você pode mudar para o menu "File/Save" (Arquivo/salvar) 
de qualquer outro menu usando as combinações de teclas 
"S1" + "S". Pressionar a tecla "Enter" o leva de volta ao 
menu inicial novamente. 
9-12 Manual da m610 advanced_AA
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Carregar e 
imprimir

Para conseguir imprimir um rótulo, ele primeiro deve ser carregado para a 
memória de edição e então para a memória de impressão.

Pressione a tecla "F3 - Load" (F3 – Carregar) para carregar o rótulo aberto 
da memória de edição para a memória de impressão. O nome de arquivo 
desse rótulo então será mostrado na barra de status na tela sob "Imprimir" 
e a tela terá uma barra de menu verde. Essa cor indica que o rótulo atual 
está pronto para impressão. Todas as variáveis definidas (Counter 

9.6 Carregar e imprimir

Pressione a tecla "F3" para carregar o rótulo na memória de 
impressão.

Selecione os 
itens de menu 
com as teclas de 
seta

Confirme as 
entradas com 
"Enter" e saia 
do menu
Manual da m610 advanced_AA 9-13
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Edição do arquivo de rótulo9
[Contador], Time [Hora], Date [Data] etc.) são baseadas nesse rótulo.

Carregar e 
imprimir

As funções "F1 - Editor" (F1 – Editor), "F3 - Save" (F3 – Salvar), "F5 - View" 
(F5 – Visualizar), "F7 - Zoom" (F7 – Aplicar zoom), "F9 - Change cartridge" 
(F9 – Trocar cartucho) e "F11 - System" (F11 – Sistema) podem ser usadas 
durante a impressão.

Pressione a tecla "F1 – Editor" para mudar para o rótulo na memória de 
edição. Isso é indicado pela barra de menu azul. A única diferença entre 
esses dois rótulos está nos valores variáveis.

Exemplo:

O rótulo contém um campo com um contador que começa em "100". 
Quando esse rótulo é aberto e carregado (barra de menu verde), a m610 
realizará 1.000 impressões. Se o rótulo for visualizado na memória de 
edição (barra de menu azul), o contador ainda estará em "100", enquanto 
o contador para o rótulo na memória de impressão (barra de menu verde) 
está em "1100".

OBSERVAÇÃO:

Acione a tecla "F1 – Editor" (F1 – Editor) para alterar da visualização da
memória de impressão para a visualização da memória de edição.

Acione a tecla "F11 – Act.print" (F11 – Acionar impressão) para alterar da 
visualização da memória de edição para a visualização da memória de 
impressão.

OBSERVAÇÃO

Executar a função "F9 - Change cartridge" (F9 – Trocar 
cartucho) interrompe o processo de impressão.
9-14 Manual da m610 advanced_AA
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Quando o rótulo estiver na memória de impressão, a m610 advanced poderá ser 
ativada com a tecla "Start" (Iniciar) ou, se selecionada, usando uma entrada 
externa. Isso muda o status de "Stop" (Parar) para "Prep" (Preparar) e então 
"OK".

Carregar e 
imprimir

A m610 advanced pode ser desativada com a tecla "Stop" (Parar) ou, se 
selecionada, usando uma entrada externa. Isso muda o status de "OK" para 
"Stop" (Parar).

Status do rótulo:

Editar: "File name" (Nome do arquivo)

Sempre que um arquivo é aberto com, o nome do arquivo aparece em "Edit" 
(Editar). Esse rótulo ("Wolke 1") então é colocado na memória principal 
(memória de edição). Se for feita alguma alteração ao arquivo e essas 
alterações ainda não tiverem sido salvas, o nome do arquivo será marcado com 
um pequeno asterisco.

Imprimir: "File name" (Nome do arquivo)

O nome do rótulo aparece nesse campo apenas depois da conclusão da operação 
de carregamento. O rótulo mostrado aqui ("Wolke 2") então está localizado na 
memória de impressão. A m610 advanced somente poderá ser ativada usando 
a tecla de estrela verde se houver um rótulo na memória de impressão.
As memórias de edição e impressão dependem totalmente uma da outra. Então 
você poderá imprimir o rótulo "A" (Wolke 2) enquanto edita o rótulo "B" 
(Wolke 1).

Ao ligar, os rótulos que estavam abertos e carregados ao desligar são reabertos 
na memória de edição e de impressão.
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Clone/backup 
(Clonar/fazer 
backup)

Fig. 9_246: System > Clone/backup (Sistema > Clonar/Fazer backup)

Clone/backup (Clonar/fazer backup) pode ser usado para ter um backup dos 
arquivos selecionados.

Sempre que você quiser excluir arquivos, poderá selecioná-los com as teclas 
de seta e excluí-los pressionando a tecla "Enter".

Depois de selecionar os arquivos necessários, insira o novo nome e 
descrição para clonar/fazer backup e selecione a opção "create clone"/
"backup controller" (criar clone/controlador de backup).

9.7 Excluir arquivos

9.7.1 Clone/backup (Clonar/fazer backup)
9-16 Manual da m610 advanced_AA
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Impressão 
bidirecional

A impressão bidirecional é usada em sistemas cujos cabeçotes de impressão 
são movidos em unidades de percurso. A impressão reversa permite a 
impressão em ambas as direções de movimento.

Configurações 
de entrada

Na direção preferida, a direção de impressão é determinada pela definição 
nas configurações de instalação. Se a impressão for necessária ao contrário 
daquela preferida, esta entrada deverá ser definida como um nível "alto" 
para alterar a direção de impressão antes do sinal de acionamento de 
impressão, e esta definição deve ser mantida até que o sinal de acionamento 
de impressão tenha sido recebido com segurança.

Configurações 
de instalação

Configurações bidirecionais

As "configurações bidirecionais" permitem que o usuário configure a 
máscara para as configurações ao contrário da direção preferida. Cada 
cabeçote de impressão deve ser especificado nesta máscara com relação a 
qual sensor de início ele deve acionar ao imprimir no sentido oposto à 
direção preferida e o quanto o sinal está longe do primeiro banco do bocal 
do cartucho do cabeçote em questão.

Para obter mais informações sobre configuração bidirecional, consulte 
Capítulo 7.1.1.6, "Cabeçotes de impressão".

10 Impressão bidirecional

10.1 Configurações de entrada

OBSERVAÇÃO

Ao usar a impressão bidirecional, consulte Capítulo 10.1.1, 
"Configurações de instalação".

10.1.1 Configurações de instalação

OBSERVAÇÃO

Nesse contexto, deve ser observado que as distâncias 
negativas de sensor são permitidas, enquanto a seguinte 
equação é positiva:
Distância total = distância Sensor…Cabeçote de impressão + Distância Antes >0
Manual da m610 advanced_AA 10-1
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Variante A – Direção preferencial: esquerda para a direita (1ª opção)
Várias 
configurações 
de instalação

Variante B – Direção preferencial: esquerda para a direita (2ª opção)
Várias 
configurações 
de instalação

10.1.2 Várias configurações de instalação

direção 
preferida

ao 
contrário 
da direção 
preferida

direção 
preferida

ao contrário 
da direção 
preferida
10-2 Manual da m610 advanced_AA
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Variante C – Direção preferencial: esquerda para a direita (1ª opção)

Várias 
configurações 
de instalação

Direção preferida: esquerda para a direita (2ª opção)

Várias 
configurações 
de instalação

direção 
preferida

ao contrário 
da direção 
preferida

ao contrário 
da direção 
preferida

direção 
preferida
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Login no 
Webserver

Login no Webserver:

A tela de Login para o webserver é exibida conforme mostrado na 
Fig. 11_247.

Fig. 11_247: Página de login no Webserver

Login no 
controlador

Login no controlador:

Siga estas etapas para abrir a janela de login no controlador:

1. Use as teclas de seta para selecionar o campo de login.

Fig. 11_248: Campo de login

11 Administração de usuários

11.1 Login

Selecione os 
itens de menu 
com as teclas de 
seta

Confirme as 
entradas com 
"Enter" e saia 
do menu
Manual da m610 advanced_AA 11-1
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2. A tela de login para o controlador é exibida conforme mostrado na 
Fig. 11_249.

Fig. 11_249: Página de login no controlador

Máscara de login

• Cada usuário pode ser protegido com uma senha. 
• Após fazer as alterações necessárias, todos os usuários podem encerrar a 

sessão usando o botão Logout (Sair).

Usuários O servidor tem os usuários a seguir:
• Administrador
• Avançado
• Normal
• Operador

Depois que o usuário seleciona o nome de usuário necessário e insere a 
senha correta, o usuário deve clicar no botão Login para fazer o login no 
servidor da Web. O usuário deve selecionar o botão Login para fazer login 
no controlador.

11.1.1 Usuários
11-2 Manual da m610 advanced_AA
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Senhas para os 
grupos de 
usuários

O administrador tem o direito de alterar a senha para o grupo de usuários. 
Para obter os direitos de acesso, consulte Capítulo 11.1.3, "Acesso do 
usuário".
Registro em grupos de usuários:

Alterar senhas de usuário do login do Administrador para o servidor da Web:

1. Faça o login no servidor da Web da m610 advanced como administrador.

2. Clique em USERS (USUÁRIOS) no menu ADMINISTRATION 
(ADMINISTRAÇÃO).

3. Clique na guia Change Password (Mudar senha).

4. Selecione o usuário desejado na lista suspensa (consulte Fig. 11_250).

Fig. 11_250: Alterar senha para o servidor da Web

5. Digite e confirme a New Password (Nova senha) para o usuário 
selecionado.

6. Clique no botão Change Password (Mudar senha) para inserir a nova 
senha. 

11.1.2 Senhas para os grupos de usuários

Selecione o grupo de usuários (operador, avançado, administrador, 
convidado) com que deseja fazer o logon.
OBSERVAÇÃO: O grupo de usuários correspondente é exibido na caixa 
de texto Username (Nome de usuário).
Especifique a senha na caixa de texto de senha.
OBSERVAÇÃO: A senha padrão para fazer o login inicial é a mesma que 
o nome do usuário. Por exemplo, para o administrador de nome de 
usuário a senha é definida como admin. 
Selecione "Login". A mensagem "Login successful" (Êxito de login) é 
exibida.
Manual da m610 advanced_AA 11-3
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Alterar senhas de usuário do login do Administrador para o controlador:

1. Faça o login no controlador da m610 advanced como administrador 
(consulte Fig. 11_249).

2. Acesse o campo "Password entry" (Entrada de senha).

3. Selecione o usuário desejado na lista suspensa.

4. Digite e confirme a New Password (Nova senha) para o usuário 
selecionado.

5. Digite outra vez a nova senha no campo "Retype New Password" (Digitar 
outra vez a nova senha) (consulte Fig. 11_251).

Fig. 11_251: Alterar senha

6. Selecione o botão Change Password (Mudar senha) para inserir a nova 
senha. 

7. Uma janela pop-up aparece para indicar que a senha foi alterada com 
sucesso (consulte Fig. 11_252).

Fig. 11_252: Alteração de senha bem-sucedida
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A senha padrão para o usuário FTP é "admin". Essa senha pode ser alterada 
em "USERS" (USUÁRIOS).

Acesso do 
usuário

A tabela a seguir relaciona os direitos de acesso aplicáveis para vários 
usuários.

OBSERVAÇÃO

Os usuários (Avançado e Operador) também podem 
alterar a senha de login usando o menu USERS >
ADMINISTRATION (USUÁRIOS > ADMINISTRAÇÃO).

Neste caso, o usuário precisa fornecer a senha atual para 
alterar a senha.

11.1.3 Acesso do usuário

Função Acesso 

Admin Avançado Normal Operador

Selecionar idioma Sim Sim Sim Sim

Abrir etiqueta Sim Sim Sim Não

Preparar rótulo Sim Sim Sim Não

Abrir e iniciar Sim Sim Sim Não

Iniciar (impressão) Sim Sim Sim Não

Parar (impressão) Sim Sim Sim Não

Reconhecimento de alarme Sim Sim Sim Não

Erro de reconhecimento Sim Sim Sim Não

Ignorar erro Sim Sim Sim Não

Aviso de reconhecimento Sim Sim Sim Não

Ignorar aviso Sim Sim Sim Não

Fazer o download dos arquivos Sim Sim Sim Sim

Excluir arquivos de log Sim Não Não Não

Alterar os parâmetros da
máquina Sim Sim Não Não

Alterar os
parâmetros de tinta Sim Sim Sim Não

Reconfigurar o Nível de Tinta Sim Sim Sim Não

Alterar os parâmetros de E/S Sim Sim Não Não

Alteração dos parâmetros de 
configurações da mensagem Sim Sim Não Não

Carregar arquivos para a m610 
advanced (Rótulo, Bitmap, fontes, 
Par. de tinta e Configurações)

Sim Não Não Não

Baixar arquivos da m610 
advanced (Rótulo, Bitmap, fontes, 
Par. de tinta e Configurações)

Sim Sim Sim Sim

Excluindo arquivos (etiqueta, 
Bitmap, fontes, par de tinta e 
configurações)

Sim Não Não Não
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Guia 11_39: Acesso do usuário 

* Sim – exceto para Salvar

Alterar senha do usuário
Sim

Dependente 
do nível do 
usuário

Dependent
e do nível 
do usuário

Não

Alterar o Logoff Automático Sim Não Não Não

Alterar Parâmetros de Rede Sim Não Não Não

Alterar Data/Hora Sim Sim Sim Não

Gerenciar tipos de tinta Sim Não Não Não

Atualização do Sistema Sim Não Não Não

Abrir Modo de diagnóstico Sim Sim Sim Não

Reiniciar Sistema Sim Não Não Não

Editar posição de EditLabel Sim Sim* Não Não

Editar texto de EditLabel Sim Sim* Sim* Não

Editar posição de PrintLabel Sim Sim Não Não

USB para fazer Backup e o Clone Sim Sim Sim Não

USB para restaurar Backup/Clone Sim Não Não Não

Função Acesso 

Admin Avançado Normal Operador
11-6 Manual da m610 advanced_AA
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O cartucho é acionado por meio dos pinos de contato no cabeçote de 
impressão. Em novos cabeçotes de impressão, esses pinos de contato às 
vezes podem ser um pouco lentos. Isso se resolve logo após o cartucho 
Wolke ter sido usado algumas vezes.

Como inserir o 
cartucho Wolke

Ao inserir o cartucho Wolke nos cabeçotes de impressão, faça o seguinte:

12 Substituição do cartucho

12.1 Como inserir o cartucho Wolke em vários 
cabeçotes de impressão

Desative a m610 advanced selecionando a tecla STOP (PARAR) no 
controlador e clicando no botão STOP (PARAR) no servidor da Web.
Para novos cartuchos Wolke, remova a fita protetora do contato 
dourado e da placa do bocal. Para cartuchos já em uso, remova a 
tampa. 
Certifique-se de não tocar na placa de contato, porque qualquer 
mancha pode ter um impacto negativo sobre a imagem de impressão.
Gire a alavanca de trava para trás e insira o cartucho.

Pressione o cartucho para trás em linha reta.
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Como inserir o 
cartucho Wolke

Sempre que a impressora não for usada por muito tempo (por exemplo, no 
fim de semana), recomenda-se a remoção dos cartuchos do suporte e seu 
armazenamento nas capas protetoras disponíveis como opções (para 
proteger os bocais contra o ressecamento). A quantidade de tempo que leva 
para um cartucho secar varia de acordo com o tipo de tinta usada.

For authenticated cartridges:

Prenda o cartucho abaixando a alavanca de trava.

OBSERVAÇÃO

Não toque em nenhum dos pinos de contato no cabeçote de 
impressão ou na placa de contato no cartucho com seus 
dedos (oxidação). Isso garantirá alta qualidade de 
impressão por maior tempo.

ATENÇÃO

Nunca permita que o cabeçote de impressão e o cartucho 
entrem em contato com líquidos (especialmente 
solventes).

INFORMAÇÕES SOBRE CUIDADOS

Caso a placa do bocal fique suja, limpe-a exclusivamente 
com pano absorvente, de lã, sem linhas e úmido. Não use 
papel! Para umedecer o pano, use somente água 
deionizada ou destilada.

Certifique-se sempre de que o cartucho esteja seco antes 
de inseri-lo novamente. Não use agentes de limpeza 
contendo solvente.
12-2 Manual da m610 advanced_AA
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Alarme 
"Cartridge 
empty" 
(Cartucho vazio) 
(consulte o 
Capítulo 6.2.2.2,
"Saídas")
Para cartuchos autenticados:

Para cartuchos não autenticados:

Trocar cartucho usando o servidor da web:
Trocar 
cartuchos 
(Servidor da 
Web)

Navegue até SYSTEM > SETTINGS > External I/O, (SISTEMA > 
CONFIGURAÇÕES > E/S Externa) Defina a entrada necessária para "Change 
of Cartridge" (Troca de cartucho).

Fig. 12_253: E/S Externa – troca de cartucho

12.2 Troca de cartucho

ATENÇÃO

Os cartuchos só poderão ser alterados se a m610 advanced 
estiver no modo de "Stop" (Parar). Caso contrário, os 
cartuchos ou os cabeçotes de impressão poderão ser 
danificados.

OBSERVAÇÃO

Se for realizada a operação de ligar e desligar, as 
configurações de tensão e largura de pulso serão 
revertidas para os valores padrão.

OBSERVAÇÃO

A condição de erro é ajustada no Machine Parameters 
(Parâmetros da máquina) > Removal of Cartridge 
(Remoção do cartucho). 
Manual da m610 advanced_AA 12-3
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Substituição do cartucho12

elecione os 
ens de menu 
m as teclas de 
ta

onfirme as 
tradas com 
nter" e saia 
 menu
Trocar cartucho usando o controlador:
Trocar cartucho 
(controlador) Siga estas etapas para abrir a janela de E/S externa no controlador:

1.  Use as teclas de seta para selecionar o campo de configurações 
externas.

Fig. 12_254: Configurações externas

2. A janela de configurações External I/O (E/S Externa) para o controlador 
é conforme a exibida na Fig. 12_255.

Fig. 12_255: Janela de E/S externa do controlador

Quando a m610 é acionada pela primeira vez, o menu do sistema já está 
predefinido para o uso de cartuchos cheios ou sistemas em massa. 

A entrada 3 é definida como "Change of Cartridge" (Mudar cartucho). Se o 
alarme "Low Ink Alarm" (Alarme de tinta baixa) estiver ativado para a saída 
3, essa saída 3 será ligada sempre que o limite de acionamento de um 
cartucho for ultrapassado.
Se o sinal de luz (disponível como uma opção) estiver conectado ao conector 
de E/S de 24 V, a luz de alerta laranja será ligada.

S
it
co
se

C
en
"E
do
12-4 Manual da m610 advanced_AA
Versão do software: C.5.0



Substituição do cartucho 12
Nível de tinta do cartucho no servidor da Web:

Vá para SYSTEM > SETTINGS > Ink Parameter (SISTEMA > 
CONFIGURAÇÕES > Parâmetro de tinta) para abrir a tela "Ink Parameter" 
(Parâmetro de tinta) (consulte Fig. 12_256).

Nível de tinta 
do cartucho 
(servidor da 
Web)

Fig. 12_256: Parâmetro de tinta

12.3 Nível de tinta do cartucho
Manual da m610 advanced_AA 12-5
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Substituição do cartucho12

Selecione os 
itens de menu 
com as teclas de 
seta

Confirme as 
entradas com 
"Enter" e saia 
do menu
Nível de tinta do cartucho no controlador:
Nível de tinta 
do cartucho 
(controlador)

Siga as etapas para abrir a janela Ink Settings (Configurações de tinta) no 
controlador:

1.  Use as teclas de seta para selecionar o campo de configurações 
externas.

Fig. 12_257: Configurações externas

2. A janela Ink Settings (Configurações de tinta) para o controlador é 
conforme a exibida na Fig. 12_258.

Fig. 12_258: Aumentar nível de tinta (controlador)

Para cartuchos autenticados:
• o nível de percentual de falta de tinta pode ser definido de 0% a 10%.
• o nível de tinta baixo pode ser definido de 5% a 25%.

OBSERVAÇÃO

Selecione o cartucho necessário usando a tecla tab e 
aumente o nível de tinta usando a tecla de espaço.
12-6 Manual da m610 advanced_AA
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Diagnóstico 13
Menu 
Diagnostic 
(Diagnóstico)

Navegue para SYSTEM (SISTEMA) > DIAGNOSTIC (DIAGNÓSTICO). 
As opções do menu Diagnostic (Diagnóstico) como mostrado em 
Figura 13_259, Figura 13_261 e Figura 13_263.

Cabeçotes de 
impressão

Essa tela apresenta informações sobre os cabeçotes de impressão 
conectados à impressora.

Fig. 13_259: Tela Printheads (Cabeçotes de impressão) 

13 Diagnóstico

13.1 Menu Diagnostic (Diagnóstico)

ATENÇÃO

A tela de diagnóstico pode ser aberta nos estados "Start" 
(Iniciar) e "Stop" (Parar). Se você abrir o menu Diagnostic 
(Diagnóstico) durante a impressão, o processo de 
atualização poderá ser diminuído dependendo do 
desempenho de impressão.

Os dados do servidor da Web serão atualizados somente se
a impressora não estiver em estado de erro ou parada.

13.1.1 Tela Printheads (Cabeçotes de impressão)
Manual da m610 advanced_AA 13-1
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Diagnóstico13
Fig. 13_260: Tela Input Cartridges (Inserir cartuchos)

Essa tela exibe as seguintes informações sobre os cabeçotes de impressão 
conectados à impressora:

Cabeçotes de 
impressão

Guia 13_40: Atribuição de tecla – Visão geral

Menu Diagnóstico Descrição

caneta ID
Exibe o número de identificação para cartuchos Wolke. Esse número 
só é relevante para uma equipe de serviço.

bocais com defeito

Isso mostra que determinados bocais individuais foram destruídos 
devido ao mau funcionamento (por exemplo, "queimaram"; consulte 
a próxima seção "Temperatura").
Esse menu só exibe "erros" que são capazes de medição técnica. Por 
exemplo, não é possível mostrar bocais que secarem no lado de fora 
porque um cartucho foi inserido incorretamente.

temperatura

Por motivos relacionados à tecnologia de impressão do processo de 
jato de tinta térmico, cada cartucho contém os elementos de 
aquecimento. Se a impressão não for executada, essa temperatura 
normalmente será aproximadamente a temperatura ambiente.
Durante a operação de impressão, a temperatura poderá aumentar 
até um máximo de 60 °C, dependendo da carga no cartucho 
(velocidade de impressão, texto impresso e assim por diante).
Mau funcionamento, a operação imprópria do sistema em velocidades 
de impressão excessivas pode fazer com que os bocais "queimem", o 
que causará a falha do cartucho após algumas impressões.

faixa
Número possível de impressões com rótulos com base na tinta 
restante.

OBSERVAÇÃO

Estão disponíveis informações sobre tinta somente para 
cartuchos autenticados.

Se os dados não estiverem disponíveis, as informações 
serão exibidas como N/A.
13-2 Manual da m610 advanced_AA
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Diagnóstico 13
Processo de 
impressão

Fig. 13_261: Tela Print Process (Processo de impressão)

Fig. 13_262: Tela Input Cartridges (Inserir cartuchos)

13.1.2 Tela Print Process (Processo de impressão)
Manual da m610 advanced_AA 13-3
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Diagnóstico13
Guia 13_41: Processo de impressão

A direção de impressão necessária é a direção que tenha sido ajustada por 
meio da entrada externa 4.

A direção de impressão real é a direção de impressão em que a impressão é 
afetada no momento. 

Tela no servidor da Web Tela do controlador Descrição

Exibe o status do sensor relacionados da 
impressora para impressão. 

Isso exibe a direção de PPD selecionada.

Exibe o status do sensor relacionado à 
liberação da impressora. 

Isso também exibe a direção de PPD 
real.

Isso exibe o status do sensor para 
impressoras relacionadas para 
impressão contrária. 

Isso também exibe a real direção do 
codificador.

Exibe o status da PPD para cabeçotes de 
impressão individuais.
13-4 Manual da m610 advanced_AA
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E/S DigitalEssa tela apresenta informações sobre as entradas e as saídas digitais.

Fig. 13_263: Tela E/S digital

Fig. 13_264: Tela Input Cartridge (Inserir cartucho)

Guia 13_42: Tela E/S digital

Selecione Set/Clear Output (Definir/limpar saída) para ativar ou desativar 
a saída. 

13.1.3 Tela E/S digital

Tela Descrição

ext. input (entrada ext.)
Exibe o status das entradas externas conectadas.
As entradas externas ativas são exibidas em verde.

photocell (fotocélula)
Exibe o status das fotocélulas. As fotocélulas ativas são 
exibidas em verde. 

ext. output (saída ext.)

Isso permite ao usuário selecionar se irá ativar ou desativar 
a saída externa.
Observação: Disponível somente no modo DIAG. Isso é 
usado apenas para testes de fiação.
Versão do software: C.5.0



Diagnóstico13
Cartuchos
Esta tela apresenta informações sobre o valor atual de
diferentes parâmetros do cartucho.

Fig. 13_265: Tela Cartridges (Cartuchos)

Fig. 13_266: Tela Input Cartridges (Inserir cartuchos)

13.1.4 Tela Cartridges (Cartuchos)

OBSERVAÇÃO

Informações sobre tinta estão disponíveis para cartuchos 
autenticados.

Se os dados não estiverem disponíveis, as informações 
serão exibidas como N/A.
13-6 Manual da m610 advanced_AA
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Diagnóstico 13
Guia 13_43: Tela Cartridges (Cartuchos)

O contador de produto apresenta uma visão geral do número de impressões 
da m610 advanced entre o início e a parada da impressora.
Se a m610 advanced for parada e reiniciada, o contador de produto será 
redefinido como 0 e aumentado do início.
O contador de produto é sempre ativado e exibido em um menu próprio. 
Dependendo do número de cabeçotes de impressão ativados nas 
configurações do sistema, o contador de produtos será incrementado para 
cada cabeçote de impressão. A contagem poderá ser interrogada via 
interface.

Exibe a máscara do contador de produto

A exibição do contador de produto está acessível somente via menu verde
no modo de impressão.

Visualização do menu Print (Imprimir):

Se "F11 - System" (F11 – Sistema) for selecionado na visualização do menu 
de impressão, o seguinte submenu aparecerá:

Tela Descrição

Ink type (Tipo de tinta) Exibe o tipo de tinta. 

Exp. date (Data de 
validade)

Exibe a data de validade do cartucho.

Ink level (Nível de tinta) Exibe o nível de tinta (%) do cartucho.

First used (Usado pela 
primeira vez)

Exibe a data da primeira utilização do cartucho após a 
instalação.

Last used (Usado pela 
última vez)

Exibe a data da utilização mais recente do cartucho.

Ink batch (Lote da tinta) Exibe o número de lote da tinta.

Cart ID (ID do cartucho) Exibe o número de identificação para o cartucho.

13.2 Contador de produtos
Manual da m610 advanced_AA 13-7
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Diagnóstico13
Ao selecionar F1 "Diagnosis" (Diagnóstico), o operador vai para o menu de 
diagnóstico. Se F7 "Print info" (Informações de impressão) for selecionado, 
a visualização do contador de produto aparecerá:

Guia 13_44: Contador de produtos

Cabeçote de 
impressão

Contador global Contador de 
produtos

Faixa Tempo 
restante

1 6678785 485708 3404 n/d

2 6678784 485708 100714 n/d

3 6678811 485708 64002 n/d

4 6678802 485708 115202 n/d

OBSERVAÇÃO

O número de impressões por cabeçote de impressão 
exibido depende dos cabeçotes de impressão ativados nas 
configurações do sistema.

OBSERVAÇÃO

Para retornar à visualização do menu de impressão, 
pressione a tecla ESC duas vezes.
13-8 Manual da m610 advanced_AA
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Dados técnicos 14
Desenhos 
técnicos

Cabeçote de impressão, azul

Cabeçote de impressão, vermelho

14 Dados técnicos

14.1 Desenhos técnicos
Manual da m610 advanced_AA 14-1
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Dados técnicos14
Desenhos 
técnicos

Cabeçote de impressão, verde

Cabeçote de impressão, dourado
14-2 Manual da m610 advanced_AA
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Dados técnicos 14
Desenhos 
técnicos

Sensor, Keyence

Sensor com montagem de instalação
Manual da m610 advanced_AA 14-3
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Desenhos 
técnicos

Placa adaptadora para sensor

Placa espaçadora para sensor, para uso com um disco de localização
14-4 Manual da m610 advanced_AA
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Desenhos 
técnicos

Controlador

Paralelogramo
Manual da m610 advanced_AA 14-5
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Dados técnicos14

ando você 
nectar os 
mponentes, 
nsulte 
pítulo 4.7.1, 
onexão dos 
mponentes 
 impressora".

ra obter uma 
scrição 
talhada sobre 
 terminais, 
nsulte 
pítulo 14.4, 
rminais".
Pesos

painel traseiro 
da m610 
advanced

Fig. 14_267: Painel traseiro – conectividade

14.2 Dimensões e pesos

Componente Peso em gramas

Controlador 2254
espaço livre para montagem (B): ~ 400 mm

Cabeçote de 
impressão, azul

298
a visualização exibe: placa de jato, parte inferior; cabeçote de impressão da 
direita

Cabeçote de 
impressão,verde

332
a visualização exibe: placa de jato, parte inferior; cabeçote de impressão da 
direita

Cabeçote de 
impressão, 
dourado

324
a visualização exibe: placa de jato, parte inferior; cabeçote de impressão da 
direita

Cabeçote de 
impressão, 
vermelho

268
a visualização exibe: placa de jato, parte inferior; cabeçote de impressão da 
direita

14.3 Visualização do painel traseiro da m610 advanced

1 Interruptor bipolar liga/desliga com 
lâmpada piloto

5 Terminal para a interface Ethernet

2 Ponto de aterramento 
                          

6 Terminal para os cabeçotes de impressão 
1–4

3 Terminal para o codificador de eixo 
externo para medir a velocidade do 
produto que está sendo impresso

7 Fusível F1 para a proteção primária de 
fusível da m610 advanced

4 Terminal para as quatro entradas e 
saídas digitais. Versão de 24 V CC 
para entradas e saídas

8 Plugue de alimentação com conexão de 
plugue e tomada industrial quadripolar

9 Painel frontal USB*

8 7 6 5

1 2 3 4

Qu
co
co
co
Ca
"C
co
da
 
Pa
de
de
os
co
Ca
"Te

*Os componentes não são mostrados na ilustração.
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Fornecimento 
de energiaTensão de alimentação

Não é esperado que o usuário altere a tensão de fornecimento. A m610 
advanced está disponível com 100-240 V CC, 50/60 Hz, 150 W em todo o 
intervalo de alimentação.

Tipo de conexão

Nesta versão, a m610 advanced está equipada com um alojamento de 
plugue montado diretamente. A entrega desta versão da m610 advanced 
inclui um cabo de conexão de aproximadamente 1,8 m de comprimento, 
com conector correspondente.

Conector de plugue e soquete usado

Um conector de plugue e soquete industrial quadripolar é fornecido para a 
conexão à fonte de alimentação. Ele é equipado com um contato de 
aterramento de condutor.

Visualização superior do lado de contato do plugue de integrada

Tab. 14_45: Atribuição de pinos – conexão à fonte de alimentação

OBSERVAÇÃO
Todos os terminais são soquetes painel. Em combinação com os
conectores correspondentes eles preenchem os requisitos do tipo de
proteção IP65. Para a m610 advanced cumprir os requisitos de IP65,
todos os soquetes de painel devem estar equipados com tampas
protetoras quando não estiverem em uso e todas as porcas de união
e dispositivos de alívio de tensão devem estar bem firmes/fixados.

14.4 Terminais

14.4.1 Fornecimento de energia

Pinos na m610 
advanced

Função Cor do cabo E/S

1 Fase marrom <-I

2 Neutro azul <-I

3 não utilizado

PE Aterramento 
protetor

verde/
amarelo

<-I

Conector em alojamento de plugue montado, tipo:
HAN 3A-M
Acoplador de cabo, tipo:
HAN 3A-F
Manual da m610 advanced_AA 14-7
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Soquete de 
codificador de 
eixo

O codificador de eixo que pode ser conectado a este soquete possibilita que 
a m610 determine a velocidade do produto que está sendo impresso (nesse 
contexto, consulte Capítulo 7.1.1).
O codificador de eixo padrão fornecido pela Wolke by Videojet garante 
2.500 pulsos por rotação. Quatro discos de unidade diferente estão 
disponíveis para o codificador de eixo. Caso o disco de medição seja 
posicionado diretamente na esteira transportadora de produto, os valores 
resultantes serão mostrados na tabela abaixo. O número de pulsos por 
metro deve ser inserido no menu "Adjustments/Installation" (Ajustes/
instalação).

Tab. 14_46: Os valores para pulsos/metros de acordo com o diâmetro do disco de 
medição

Conector de plugue e soquete usado

Um conector de plugue e soquete de 12 polos é usado para a conexão do 
codificador de eixo.

Visualização superior do lado de solda do plugue

Tab. 14_47: Atribuição de pino do conector – soquete de codificador de eixo

14.4.2 Soquete de codificador de eixo

Modelo de disco de unidade Diâmetro Valores padrão 
Pulsos/m

Disco de medição de alumínio (material sólido) 67,33 mm 11,819

Disco de medição de borracha (rosqueado) 63,66 mm 12,500

Alumínio sólido com furos transversais 63,66 mm 12,500

Plástico, suave 63,66 mm 12,500

Pinos na m610 
advanced

Função Valores da 
m610 

advanced

E/S

A -

B TERRA 0 V CC ->O

C Sinal de saída A <-I

D TERRA (com jumper no plugue)

E Sinal de saída A, invertido <-I

F

G VCC +5 V CC
máx. 0,5 A

->O

H Sinal de saída B (90° fora da fase) <-I

J TERRA (com jumper no plugue)

K Sinal de saída B, invertido <-I

L

M

Conector de cabo
Trava de cabo, série 423, tipo 99-5629-15-12
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Soquete de 
codificador de 
eixo

Codificadores de eixo de outros fabricantes

Um codificador de eixo de outro fabricante pode ser usado em vez do tipo 
padrão da Wolke by Videojet a qualquer momento. No entanto, tal 
codificador de eixo deve conter exatamente os mesmos valores do tipo 
padrão da Wolke by Videojet.

Informações importantes sobre o uso de um codificador de eixo:

Razão incorreta de pulsos por metro definida na m610 advanced

Se a razão de pulsos por metro definida na m610 advanced for idêntica à 
situação real (por exemplo, um disco de medição diferente, um disco de 
medição que não esteja em contato direto com a esteira, codificador de eixo 
diferente), a imagem de impressão será ampliada ou reduzida no 
comprimento. Caso os cabeçotes de impressão utilizem ambas linhas dos 
bocais, as duas imagens de impressão criadas pelas duas linhas de 
compensação dos bocais não estarão exatamente alinhadas uma com a 
outra. Uma sombra será o resultado. Caso a imagem de impressão seja feita 
de vários cabeçotes de impressão, uma compensação também será visível 
na transição de um cabeçote de impressão para outro.

Deslize de disco de medição no codificador de eixo

Caso o codificador de eixo não seja pressionado na esteira transportadora 
com pressão suficiente ou esteja em contato com uma superfície muito lisa 
(por exemplo, rolo de acionamento da esteira), o codificador de eixo poderá 
ocasionalmente deslizar e a m610 advanced então receberá informações de 
velocidade incorretas. Na imagem de impressão, isso fica aparente no 
estiramento na direção de impressão e em uma compensação nos pontos de 
transição do cabeçote de impressão. Outro problema ocorre sempre que 
produtos pesados estiverem na esteira, fazendo com que o codificador de 
eixo saia do lugar. Na imagem de impressão, isso é aparente em impressões 
e ajuste faltantes. Caso a pressão na esteira seja excessiva, no entanto, isso 
pode destruir os rolamentos do codificador de eixo.

Número insuficiente de pulsos por rotação (menos de 500)

Caso você imprima com uma velocidade baixa de esteira ou caso a esteira 
seja acelerada ou tenha sua velocidade diminuída durante a impressão, é 
possível que o ajuste automático da velocidade de impressão seja inferior. 
Isso resulta em uma imagem de impressão imprecisa (esticamento, 
compressão, ajuste nos pontos de transição entre os cabeçotes de 
impressão caso vários cabeçotes tenham sido usados). Caso a velocidade da 
esteira esteja muito lenta, a m610 advanced interpretará isso como uma 
parada. Para velocidades de esteira muito lentas, recomenda-se o uso de 
um codificador de eixo com nível de rotação/pulso para velocidade de 
esteira muito baixas.
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Cabos de 
extensão do 
codificador de 
eixo

O codificador de eixo padrão está disponível com um cabo de conexão em 
vários comprimentos. A Wolke da Videojet também oferece um conjunto de 
cabos de extensão em vários comprimentos diferentes. 

Conector de plugue e soquete usado

Um conector de plugue e soquete de 12 polos é usado para a conexão do 
codificador de eixo.

Visualização superior do lado de solda do plugue

Tab. 14_48: Atribuição de pino do conector – cabos de extensão do 
codificador de eixo

14.4.3 Cabos de extensão do codificador de eixo

Pinos na m610 
advanced

Função Pinos no 
acoplador

A A

B TERRA B

C Sinal de saída A C

D TERRA (com jumper no plugue) D

E Sinal de saída A, invertido E

F F

G VCC G

H Sinal de saída B (90° fora da fase para A) H

J TERRA (com jumper no plugue) J

K Sinal de saída B, invertido K

L L

M M

Conector de cabo
Trava de cabo, série 423, tipo 99-5629-15-12

Acoplador de cabo
Trava de cabo, série 423, tipo 99-5630-15-12
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Entradas e 
saídas externas

Descrição das funções

A m610 advanced tem quatro entradas e saídas digitais. As entradas podem 
ser usadas para acionar várias funções da m610 advanced. As saídas 
indicam vários itens de informações sobre o status da m610 advanced. As 
configurações relevantes precisam ser feitas no menu "Adjustments/
Installation/Ext. Inputs" (Ajustes/instalação/entradas externas). Para 
proteger os circuitos eletrônicos na m610 advanced, todos os canais de 
entrada e de saída no soquete do painel (para 5 V CC e 24 V CC) são 
desconectados por meio de optoacopladores.

Conector de plugue e soquete usado

Dois conectores de plugue e soquete de 14 polos são usados para a entrada 
externa e as conexões de saída. As versões de 5 V CC e 24 V CC são 
fornecidas cada uma com um conector plugue e soquete.

Visualização superior do lado de solda do plugue

14.4.4 Entradas e saídas externas

Conector de cabo
Trava de cabo, série 423, tipo 99-5651-15-14
Manual da m610 advanced_AA 14-11
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Versão de 
soquete de 
24 V CC

Tab. 14_49:Atribuição de pino do conector do soquete de E/S de 24 V CC

Dados técnicos para as entradas de soquete de E/S de 24 V CC

Os canais de entrada do soquete 24 V CC estão conectados aos mesmos 
optoacopladores que o soquete de 5 V CC, mas já estão conectados 
internamente com resistores de série para 24 V. O início de referência para 
essas entradas é o contato "E".

Tab. 14_50: Limites para a interface de entrada de 24 V

14.4.4.1 Versão do soquete 24 V CC

Pinos na m610 
advanced

Função Cor do cabo E/S

P m610 advanced 24 V CC branco/
amarelo

->

J Ext. + 24 V CC 
(para as saídas)

preto <-

T m610 TERRA marrom ->

A Ext. GND (para as saídas) cinza <-

C Entrada 1 m610 advanced rosa <-

G Entrada 2 m610 advanced vermelho <-

L Entrada 3 m610 advanced roxo <-

N Entrada 4 m610 advanced branco/verde <-

E Ext. GND 
(para as entradas de)

azul <-

O Saída 1 m610 advanced, OK verde/
marrom

->

R Saída 2 m610 advanced, erro amarelo/
marrom

->

S Saída 3 m610 advanced; 
0–40%, definida pelo usuário

branco ->

U Saída 4 m610 advanced;valor 
de contagem atingido ou fim 

da impressão

amarelo ->

VentrB Tensão de entrada "baixo nível" 0…+5 V

VentrA Tensão de entrada "alto nível" + 20…+ 28 V

Iem máx. corrente de entrada máx. máx. 20 mA

 tp Tempo de fluido de sinal 25 ms no mín.

OBSERVAÇÃO

A hora da tabela se refere ao uso da entrada como um sinal
para o início da impressão.
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Dados técnicos 14
Versão de 
soquete de 
24 V CC

Dados técnicos para as saídas no soquete de E/S de 24 V CC

Para os canais de saída para o soquete de 24 V CC, a m610 advanced foi 
equipada com Alimentação MOS-FETs. Eles podem receber alimentação da 
unidade de fonte de alimentação integrada na m610 advanced ou de uma 
unidade de fonte de alimentação externa.

Tab. 14_51: Limites para a interface de saída de 24 V CC

Teste das saídas externas

As saídas externas podem ser testadas, por exemplo, usando um sinalizador 
de aviso conectado.

Todas as quatro saídas são ativadas de maneira cíclica. 
Para encerrar o teste, pressione S1 e o botão de espaço ao mesmo tempo. 
Você pode sair do menu de diagnóstico usando o botão Esc.

Exemplos de conexão

Descrições com exemplos de como uma variedade de dispositivos externos 
é conectada à m610 advanced.

Luz de sinal com cabo de E/S de 5 metros:

Tab. 14_52:Exemplo de conexão – luz de sinal com cabo de E/S de 5 metros

interna externa

Usaída interna Tensão de saída do driver da m610 advanced 24 V CC 24 V CC

Vsaída externa tensão externa máxima para a fonte de alimentação 
para o driver de energia da m610 advanced

50 V CC 50 V CC

Isaída máx. Corrente máxima de saída contínua 150 mA 500 mA

Isaída máx. corrente máx. de saída de pico por 3 segundos 1,0 A 1,0 A

Quando no menu de diagnóstico, pressione simultaneamente a tecla 
S1 e as teclas em branco. 
(Você pode acessar o menu de diagnóstico usando "F7 – System" > 
"F10 – Diagnostics" [F7 – Sistema > F10 – Diagnóstico].)

Pinos na m610 
advanced

Função Cor do cabo Jumpers Contato do 
sinalizador 

de sinal 

P V CC branco/
amarelo

X nc

J Sin.: + 24 V preto X nc

T TERRA marrom X 0

A Ext. TERRA cinza X 0

O Saída 1
m610 advanced, OK

(pronto para impressão)

verde/
marrom

1

R Saída 2
m610 advanced, erro

amarelo/
marrom

3

S Saída 3
m610 advanced

alarme

branco 2
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Dados técnicos14
Os drivers de saída de 24 V CC para a m610 advanced são projetados para 
um máximo de 150 mA.

Versão de 
soquete de 
24 V CC

Fig. 14_268: Exemplo de fiação para a interface de 24 V CC

OBSERVAÇÃO

A unidade de fonte de alimentação interna na m610 
advanced é projetada apenas para uma carga externa 
máxima de 150 mA. Se uma alternativa aos elementos de 
LED for usada para as luzes de sinalização, com mais de 
50 mA por indicador, uma unidade de fonte de alimentação 
externa precisará ser usada. Se uma unidade de fonte de 
alimentação externa for usada, as pontes no plugue da 
m610 advanced precisarão ser removidas entre P + J e entre 
T + A. A alimentação então é fornecida via J + A. 
14-14 Manual da m610 advanced_AA
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Dados técnicos 14
Soquete do 
cabeçote de 
impressão

Dado que até quatro cabeçotes de impressão podem ser operados com a 
m610 advanced simultaneamente, há quatro desses soquetes de painel.

Conector de plugue e soquete usado

Um conector de plugue e soquete de 16 polos é usado para a conexão do 
cabeçote de impressão.

Visualização superior do lado de solda do plugue

Célula 
fotoelétrica no 
cabeçote de 
impressão da 
m610 advanced

A saída na célula fotoelétrica padrão de Keyence é equipada com um 
transistor NPN (coletor aberto). Isso significa que o sinal de saída é de alta 
resistência inativa e é puxado da terra (0 Volt) no estado ativo. 
Considerando que, na m610 advanced, este sinal é conectado internamente 
a um resistor pull-up de +5 volts, o nível de sinal recebido pela m610 
advanced é de 0 V (ativo) ou de +5 V (inativo).

Conector de plugue e soquete usado

Um conector de plugue e soquete de 3 polos é usado para a conexão.

Visualização superior do lado de solda do plugue

Tab. 14_53: Atribuição de pino da célula fotoelétrica

14.4.5 Soquete do cabeçote de impressão

ATENÇÃO

Somente conecte o cabo do cabeçote de impressão à m610 
advanced desligada ou no modo "Stop" (Parar).

14.4.6 Célula fotoelétrica no cabeçote de impressão da m610 
advanced

Conector de cabo
Trava de cabo, série 723, tipo 09-0505-70-16

Pinos na m610 
advanced

Função Valor m610 
advanced

Cor do cabo E/S

1 Sinal de saída da 
célula 

fotoelétrica

GND
(0 V CC)

preto <-

2 VCC + 24 V CC marrom ->

3 TERRA Aterramento (0 V) azul ->

Conector de cabo
Trava de cabo, série 712, tipo 09-0405-00-03
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Manutenção e serviço 15
Manutenção e 
serviço

Armazenamen-
to de cartuchos 
de tinta

Os cartuchos de tinta devem ser armazenados à temperatura ambiente 
(temperatura ambiente do sistema de impressão) com variação de ±5 °C. 
Temperatura de 18 a 25 °C e umidade relativa de 35 a 55% são ideais.
Sempre que a impressora não for usada por muito tempo, recomenda-se a 
remoção dos cartuchos do suporte e seu armazenamento nas capas 
protetoras disponíveis como opções (para proteger os bicos injetores contra 
o secamento). (Wolke art nº 660035)

Como limpar os 
cartuchos

É necessária a limpeza do cartucho de tinta antes de recolocar os cartuchos 
ou caso a imagem de impressão apresente deterioração visível.

15 Manutenção e serviço

15.1 Informações sobre cuidados

INFORMAÇÕES SOBRE CUIDADOS

Caso a tela esteja suja, ela pode ser limpa usando um pano 
de limpeza úmido para telas disponível comercialmente.

INFORMAÇÕES SOBRE CUIDADOS

A poeira nos pinos de contato do cabeçote de impressão 
pode ser retirada usando uma bomba a vácuo ou com um 
pincel fino. 

Para esta finalidade, a m610 advanced deve estar 
desligada!

15.2 Armazenamento de cartuchos de tinta

15.2.1 Como limpar os cartuchos

Antes de substituir o cartucho de tinta, verifique visualmente para 
detecção de vazamentos! (Certifique-se de que não há tinta 
vazando.) 
Verifique o filme de contato visualmente em busca de oxidação e 
danos mecânicos.
Não use o cartucho se não estiver na ordem de trabalho correta.
Substitua o cartucho, se necessário.
Manual da m610 advanced_AA 15-1
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Instruções de 
manutenção

O controlador não requer nenhuma manutenção.

INFORMAÇÕES SOBRE CUIDADOS

Caso a placa do bocal fique suja, limpe-a exclusivamente 
com pano absorvente, de lã, sem linhas e úmido. Para 
umidificar o pano, use somente água deionizada ou 
destilada.
Um kit de limpeza está disponível opcionalmente 
(art nº 660040).

Certifique-se sempre de que o cartucho esteja seco antes 
de inseri-lo novamente.

ATENÇÃO

Não use solventes ou líquidos que não sejam água 
deionizada/destilada para limpar os cartuchos de tinta.

15.3 Instruções de manutenção

Trabalho a ser realizado Medidas
Cabeçote de impressão
Verifique os pinos de contato em busca de
danos/corrosão visual uma vez por mês! 
Verifique a lâmina da espátula visualmente
uma vez por mês para conferir se está
gasta!
Verifique a função da alavanca da trava do
cartucho.

Substitua o cabeçote de impressão se 
necessário. 

Substitua a placa do cabeçote, se necessário.

Se necessário, substitua a alavanca de trava.

Cabo
Verifique se todos os conectores de encaixe
e soquete estão parafusados e fixos.

Se necessário, aperte-os novamente.

Verifique trimestralmente a existência de
áreas de desgaste ou pressão nos cabos do
cabeçote de impressão dos carregadores de
cabos.

Substitua os cabos do cabeçote de impressão
se necessário.

NOTA

Entre em contato com o seu representante local para obter 
mais informações sobre acessórios.
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Solução de 
problemas/
impressão

16 Solução de problemas

16.1 Impressão

Falha Causa Solução

O rótulo não é impresso O rótulo está em branco, ou 
seja, não há objetos para 
impressão (como campos de 
texto, hora, data, contador ou 
código de barra).

Abra, carregue e inicie um rótulo com os 
dados de impressão.

O rótulo não foi carregado na 
memória de impressão.

O rótulo deve ser carregado na memória 
de impressão antes de imprimir.

O status da m610 advanced 
não está em OK, ou seja a tecla 
START (INICIAR) não foi 
pressionada ou a tecla STOP 
(PARAR) foi pressionada 
inadvertidamente.

Para começar a imprimir, a tecla START 
(INICIAR) deve ser pressionada.

Um codificador de eixo está 
sendo usado, mas não está 
ativado nas configurações de 
sistema.

Ative o codificador de eixo nas 
configurações de sistema.

Um codificador de eixo está 
sendo usado, mas está ativado 
nas configurações de sistema 
do codificador.

Desative o codificador de eixo nas 
configurações de sistema e defina a 
impressão de velocidade constante.

A configuração DO (escuro 
acionado) foi aplicada à célula 
fotoelétrica Keyence.

Ligue a configuração na célula fotoelétrica 
para o padrão LO (luz ligada). 

A célula fotoelétrica foi 
conectada a um cabeçote de 
impressão que não recebeu 
parâmetros nas configurações 
de sistema.

Conecte a célula fotoelétrica a um 
cabeçote de impressão que tenha sido 
parametrizado nas configurações de 
sistema.

A célula fotoelétrica foi 
conectada a um cabeçote de 
impressão que não recebeu 
parâmetros nas configurações 
de sistema.

Atribua parâmetros ao cabeçote de 
impressão ao qual a célula fotoelétrica foi 
conectada nas configurações de sistema.

A célula fotoelétrica falha em 
detectar o material de 
impressão porque o intervalo 
(configuração de codificadora 
do eixo) não é amplo o 
bastante ou o material de 
impressão está muito longe (e, 
como resultado, não é 
detectado).

Gire o parafuso de configuração na célula 
fotoelétrica na direção positiva ("+") até 
que o LED na célula brilhe na cor verde ou 
mova o material de impressão para mais 
perto da fibra óptica na célula fotoelétrica.

A sensibilidade da célula 
fotoelétrica foi configurada de 
maneira incorreta.

Certifique-se de que a célula fotoelétrica 
foi configurada corretamente. Observe as 
especificações no manual.

A célula fotoelétrica está com 
defeito.

Substitua a célula fotoelétrica por uma 
nova que esteja funcionando.

A célula fotoelétrica não está 
conectada ao cabeçote de 
impressão ou não está 
conectada adequadamente.

Conecte a célula fotoelétrica corretamente 
ao cabeçote de impressão (consulte o 
manual).

A fibra ótica pode estar suja e 
deve ser limpa.

Limpe a fibra óptica com um pano úmido.

Uma das fibras óticas pode 
estar danificada ou quebrada.

Substitua a fibra óptica por uma nova em 
funcionamento.

A fibra óptica não está inserida 
fundo o bastante.

Insira a fibra óptica nos orifícios 
relevantes até parar e estar fixa com a 
alavanca.



Solução de problemas16
O rótulo não é impresso O cartucho está vazio. Substitua o cartucho por um novo. 
Não se esqueça de redefinir o nível 
de tinta no menu "Change cartridge" 
(Trocar cartucho) para 100%.

A fita protetora nas linhas 
do bocal no cartucho não 
foi removida.

As linhas do bocal em novos 
cartuchos são protegidas por uma 
fita protetora. Caso esqueça de 
remover esta fita protetora, o 
cartucho não estará pronto para 
impressão. Verifique se a fita 
protetora foi removida.

Caso a impressora não seja 
usada por certo tempo, é 
possível que um ou mais 
bocais possam secar (o 
tempo depende do tipo de 
tinta, temperatura 
ambiente e umidade do 
ar).

Remova o cartucho e limpe os 
bocais. Recomenda-se usar um pano 
de microfibra para limpá-los. Para 
resultados de limpeza ideais, 
umedeça o pano levemente com 
água destilada.

O cartucho não está 
inserido corretamente.

Remova o cartucho do cabeçote de 
impressão e insira-o corretamente.

Os contatos no cartucho 
podem estar sujos.

Limpe os contatos com um pano 
úmido de microfibra.

A impressão é ativada por 
um sensor externo. Ele foi 
conectado corretamente à 
porta E/S na parte traseira 
da m610 advanced, mas 
não teve seus parâmetros 
configurados corretamente 
no menu "External inputs" 
(Entradas externas) da 
m610 advanced.

Verifique as configurações do menu 
"External inputs" (Entradas 
externas) da m610 advanced.
As configurações para o sensor nas 
configurações de sistema não batem 
com aquelas do menu "External 
inputs" (Entradas externas).

A impressão é ativada por 
um sensor externo. Porém, 
não foi conectado à porta 
de E/S na parte traseira da 
m610 advanced.

Conecte o sensor à entrada correta 
(24 V ou 5 V).

Liberação é ativada, mas o 
sinal de liberação está 
ausente.

Corrija as configurações de 
liberação!

Alterações feitas ao 
rótulo não são 
impressas

As alterações não foram 
carregadas para a 
memória de impressão.

Carregue o rótulo emendado à 
memória de impressão novamente e 
pressione a tecla Start (Iniciar).

Você pode ter feito 
alterações ao rótulo e 
desligado a m610 
advanced e, em seguida, 
ligado-a novamente sem 
salvar as alterações.

Todas as alterações têm que ser 
salvas antes de desligar a 
impressora, senão as alterações 
serão perdidas.

Falha Causa Solução
16-2 Manual da m610 advanced_AA
Versão do software: C.5.0



Solução de problemas 16
Impressão escura A direção da impressão foi 
definida incorretamente 
nas configurações do 
sistema.

Altere a direção de impressão para o 
cabeçote de impressão relevante nas 
configurações do sistema. 

A contagem de pulso por 
metro definida está 
incorreta.

Ajuste os pulsos por metro nas 
configurações do sistema no 
codificador de eixo e/ou disco da 
unidade. Observe também as 
especificações no manual da m610 
advanced, Capítulo 7.1.1.2.

O disco da unidade do 
codificador de eixo desliza. 
A velocidade não é medida 
corretamente.

Certifique-se que o disco de unidade 
esteja firmemente preso na esteira 
transportadora do produto. Caso a 
pressão na esteira seja excessiva, no 
entanto, isso pode destruir os 
rolamentos do codificador de eixo.

Impressão escura O disco de medição do 
codificador de eixo não é 
executado em paralelo na 
esteira. Isso resulta em 
deslizes excessivos e em 
sinal de velocidade falso.

Defina a direção de execução do 
disco de medição para ficar paralela 
à esteira.

As impressões são feitas 
sem o codificador de eixo. 
A velocidade do produto 
definida nas configurações 
de sistema é diferente da 
velocidade real do produto.

Verifique a velocidade real do 
produto e ajuste adequadamente.

Imagem de impressão 
ampliada ou
reduzida

A contagem de pulso por 
metro está incorreta. 

Ajuste a contagem de pulso por 
metro. 

O disco de medição do 
codificador de eixo mede a 
velocidade em uma curva 
(por exemplo, rolo guia).

Coloque o disco de medição em uma 
superfície o máximo possível plana.

As impressões são feitas 
sem o codificador de eixo. 
A velocidade do produto 
fixo definida nas 
configurações de sistema é 
muito rápida (reduzida) ou 
muito lenta (ampliada).

Defina a velocidade exata no menu 
Configurações do sistema.

A definição de resolução 
referente à velocidade é 
muito alta.

Reduza a resolução ou a taxa de 
entrega!

A imagem de 
impressão é impressa 
de cabeça
para baixo

A configuração de posição 
foi definida incorretamente 
nas configurações do 
sistema.

Verifique as configurações do 
sistema e altere-as se necessário. 
Observe também as especificações 
no manual da m610 advanced, 
Capítulo 7.1.1.6. 

A imagem de 
impressão está de trás 
para frente

A configuração "Mirrored" 
(Espelhada) foi definida 
incorretamente nas 
configurações de sistema. 

Verifique as configurações do 
sistema e altere-as se necessário. 
Observe também as especificações 
no manual da m610 advanced, 
Capítulo 7.1.1.6.

Falha Causa Solução
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Solução de 
problemas/
rótulo

A posição de impressão 
está incorreta

A distância do sensor está 
incorreta.

Meça os valores reais e ajuste a 
configuração. Observe também as 
especificações no manual da m610 
advanced, Capítulo 7.1.1.6.

O valor "Distance before" 
(Distância antes de) nas 
configurações de rótulo está 
incorreto.

Meça os valores reais e ajuste a 
configuração. Observe também as 
especificações no manual da m610 
advanced, Capítulo 7.4.2.

O produto não passa pelo 
sensor na esteira com um 
alinhamento uniforme. O 
desalinhamento do produto 
faz com que a impressão 
seja ativada de forma muito 
prematura ou tardia.

Certifique-se de que os produtos 
estejam mais bem alinhados durante 
seu transporte. Encaixe ou ajuste 
novamente os trilhos de orientação se 
necessário.

Imprimir na forma de 
bloco ou "gráficos 
cúbicos"

Os produtos são 
transportados em uma 
velocidade muito rápida para 
a resolução (DPI) definida.

Ajuste o valor de "Resolution (DPI)" 
(Resolução (DPI)) adequadamente. 
Observe as especificações no manual 
da m610 advanced ao fazer isso; 
consulte Capítulo 7.4.1.

Faixas brancas na 
imagem de impressão

Alguns dos bocais no 
cartucho podem estar 
entupidos e precisarem de 
limpeza.

Remova o cartucho e limpe os bocais. 
Recomenda-se usar um pano de 
microfibra para limpá-los. Para 
resultados de limpeza ideais, umedeça 
o pano levemente com água destilada.

Alguns dos bocais no 
cartucho podem estar 
defeituosos como resultado 
de dano mecânico.

Substitua o cartucho por um novo. Não 
se esqueça de redefinir o nível de tinta 
no menu "Change cartridge" (Trocar 
cartucho) para 100%.

Espaçamento entre 
impressões entre 
cabeçotes de impressão 
(aplicável somente a 
sistemas de múltiplos 
cabeçotes)

As linhas de bocal não estão 
alinhadas em exatamente 
90° na direção de impressão.

Alinhe os cabeçotes de impressão de 
maneira exata. As linhas de bocal 
devem estar alinhadas exatamente em 
90° na direção da impressão. Use a 
ajuda de instalação durante o processo.

Sobreposição entre 
cabeçotes de impressão 
(aplicável somente a 
sistemas de múltiplos 
cabeçotes)

As linhas de bocal não estão 
alinhadas em exatamente 
90° na direção de impressão.

Alinhe os cabeçotes de impressão de 
maneira exata. As linhas de bocal 
devem estar alinhadas exatamente em 
90° na direção da impressão. Use a 
ajuda de instalação durante o processo.

Os campos são 
impressos sobrepostos

Os campos no rótulo a serem 
impressos não estão 
posicionados corretamente.

Posicione os campos (quadro 
vermelho) para que eles não se 
sobreponham. Selecione o campo 
movendo a tecla do cursor para a 
direita ou esquerda.

A impressão está muito 
clara

A resolução de impressão 
usada (DPI) é muito baixa.

Aumente a resolução (DPI) para este 
rótulo. Observe as especificações no 
manual da m610 advanced ao fazer 
isso; consulte Capítulo 7.4.1.

Apenas uma linha de bocal 
está sendo usada.

Selecione ambas as linhas de bocal 
para esse rótulo nas configurações.

A tinta não seca rápido o 
suficiente no material de 
impressão

A resolução de impressão 
usada (DPI) é muito alta.

Reduza a resolução (DPI) para este 
rótulo.

Ambas as linhas de bocal são 
usadas.

Selecione uma linha do bocal para esse 
rótulo nas configurações.

16.2 Rótulo

Falha Causa Solução

Falha Causa Solução

O rótulo não pode 
ser aberto

O rótulo não é compatível com esta 
versão do firmware. 

O rótulo deve ser criado novamente 
para esta versão de firmware. 
Versão do software: C.5.0
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Solução de 
problemas/
liberação

Depois de ligar a 
m610 advanced, 
nenhum rótulo é 
exibido (tela em 
branco), a m610 
advanced não 
pode ser operada

O rótulo é inválido. Ao ligar a m610 advanced, 
mantenha a tecla SPACE 
pressionada até a inicialização ser 
concluída. Então remova o rótulo 
inválido do disco Flash da m610.

O rótulo aberto 
não pode ser 
editado

Você está conectado como um 
usuário "Operator" (Operador). 
Esse grupo de usuários não tem 
permissão para editar e salvar 
rótulos.

Para poder editar rótulos, você 
precisa fazer login pelo menos como 
um usuário "Normal".

O rótulo aberto 
não pode ser salvo

Você está conectado como um 
usuário "Operator" (Operador) 
ou "Normal".

Para poder salvar rótulos, você 
precisa fazer login pelo menos como 
um usuário "Advanced" (Avançado).

Depois de um 
determinado
 número de 
impressões, a 
m610 advanced 
passa 
automaticamente 
para STOP 
(PARAR)

É impresso um campo de 
contador em que o valor final do 
contador é predefinido e a m610 
advanced muda para o modo 
STOP (PARAR) quando esse valor 
é alcançado. 

Altere as especificações para o 
rótulo.

Um ciclo de impressão limitado 
foi especificado nas 
configurações do rótulo.

Altere as especificações para o 
rótulo.

16.3 Liberação

Falha Causa Solução

Falha Causa Solução

Após a pausa de 
impressão, o 
rótulo não é mais 
impresso

O sensor de liberação não foi 
acionado. 

Se dois sensores diferentes forem 
usados para liberar e imprimir o 
acionamento, você deverá garantir 
que, após a pausa, o sensor de 
liberação será acionado primeiro e, 
em seguida, o sensor de impressão, 
se liberação sem sinal do codificador 
estiver desativada.

Sem operação de 
liberação

A configuração de pausa de 
liberação pode ser longa demais, 
ou seja, a pausa de impressão 
real não é tão longa quanto a 
pausa de impressão definida no 
menu de liberação.

Ajuste a configuração "Pause" 
(Pausar) no menu liberação para a 
pausa de impressão real.

A m610 advanced não recebe um 
sinal de velocidade.

A liberação será possível somente 
se a m610 advanced receber um 
sinal (codificador) de velocidade; 
exceto se liberação sem sinal do 
codificador estiver ativada.

Uma barra preta/
linha está 
localizada no 
início de cada 
impressão

Distância de liberação + 
comprimento da liberação é maior 
do que a distância antes + 
distância do sensor.

Reduza a distância ou o 
comprimento da liberação; consulte 
Capítulo 7.5.
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Solução de 
problemas/
cartucho

16.4 Cartucho

Falha Causa Solução

O alarme "Ink 
empty" (Sem 
tinta) não é 
mostrado na 
saída 3

O alarme "Ink empty" (Sem tinta) 
para saída 3 não está ativado.

Ative o alarme de tinta no menu 
"Cartridges" (Cartuchos). 

O alarme "Ink 
empty" (Sem 
tinta) não é 
mostrado, mas o 
cartucho não 
imprime mais

Pode ter sido selecionado o tamanho 
errado do cartucho no menu 
"Cartridges" (Cartuchos).

Verifique as configurações no menu 
"Cartridges" (Cartuchos) e corrija, se 
necessário.

O alarme de tinta 
continua a ser 
mostrado mesmo 
após um novo 
cartucho ter sido 
inserido

O nível de tinta não foi redefinido 
quando o cartucho foi alterado.

Redefinir o nível de tinta no menu 
"Change cartridge" (Trocar cartucho).

Não autenticado
Cartucho de tinta
Aviso

O cartucho de tinta que está sendo 
utilizado não é um cartucho 
inteligente.

Compre e instale cartuchos 
inteligentes originais da Wolke. 

O cartucho de tinta em uso é de 
outro fornecedor e não pode ser 
identificado quanto ao tipo de tinta e 
o volume de tinta aplicado.

O cartucho de tinta está com 
defeito. Ele não pode ser lido nem 
programado corretamente.

Tente usar um cartucho inteligente 
Wolke diferente. 

Outro cartucho
Falhas

Contatos elétricos sujos ou 
contaminados no cartucho de tinta 
e/ou contatos acoplados dentro do 
cabeçote de impressão.

Remova o cartucho de tinta e 
inspecione os contatos elétricos no 
cartucho de tinta. Não deve haver 
tinta, detritos nem outras substâncias 
estranhas nos contatos. Use uma 
lanterna para inspecionar os contatos 
casados dentro do cabeçote de 
impressão. Limpe os contatos 
conforme necessário e
teste novamente. Se o problema 
persistir, tente usar um cartucho 
inteligente Wolke diferente.

Possível falha de componente 
elétrico no interior do cabeçote de 
impressão.

Entre em contato com o serviço Wolke.

Tinta vencida A data de vencimento do cartucho 
de tinta está se aproximando.

Compre um novo Cartucho Inteligente 
Wolke pronto para reposição quando a 
data de vencimento for atingida.

A data de vencimento do cartucho 
de tinta passou e o cartucho não 
pode mais ser usada.

Insira um novo Cartucho Inteligente 
Wolke para continuar.

Cartucho vazio O cartucho de tinta está lendo 0% 
(alarme de tinta baixa padrão), mas 
ainda há tinta no cartucho.

Ajuste o nível de tinta para 5% para 
remover qualquer tinta restante no 
cartucho.

O cartucho de tinta está vazio. Insira um novo Cartucho Inteligente 
Wolke para continuar.
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Solução de problemas 16
Solução de 
problemas/
controle do 
operador

Solução de 
problemas/
comunicação 
da m610 
advanced – 
computador

Tipo de tinta não 
permitido

O cartucho de tinta contém um 
tipo de tinta não incluído na lista 
de tintas aprovadas.

1. Verifique os tipos de tinta 
permitidos. Consulte Capítulo 
7.1.3.2.
2. Caso o tipo de tinta for permitido, 
atualize a lista de tintas permitidas e 
elimine o aviso.

16.5 Controle do operador

Falha Causa Solução

Falha Causa Solução

Nem todos os 
menus da m610 
advanced podem 
ser selecionados

O usuário que fez login não 
tem permissões suficientes.

O logon com o grupo de usuários 
correto. Consulte detalhes no manual da 
m610 advanced. 

O idioma errado 
da caixa de 
diálogo é exibido

Foi selecionado o idioma do 
operador errado.

Defina o idioma correto nas 
configurações do sistema (tecla S1 +A).

O teclado não 
responde quando 
as teclas são 
pressionadas

O bloqueio de teclado foi 
ativado. Isso também é 
mostrado na tela.

Para remover o bloqueio de teclado, 
pressione a combinação de teclas 
"S1 + Shift + ESC" simultaneamente.

Desconhecido. Desligue a m610 advanced e, em 
seguida, ligue-a novamente para 
reiniciar o sistema.

16.6 Comunicação da m610 advanced – computador

Falha Causa Solução

Não foi possível 
estabelecer a 
conexão TCP/IP 
entre a m610 
advanced e o 
computador

A conexão de cabo entre a m610 
advanced e o computador ou a 
rede não foi instalada ou foi 
instalada incorretamente.

Verifique a conexão de cabo entre a 
m610 advanced e o computador/
rede. 

O cabo de rede está com defeito. Substitua o cabo de rede.

O endereço IP incorreto foi 
inserido.

Verifique se endereço IP incorreto 
foi inserido. Pergunte ao 
administrador da rede, se 
necessário.

Foi inserido o endereço incorreto 
do gateway.

Verifique se endereço de gateway 
correto foi inserido. Pergunte ao 
administrador da rede, se 
necessário.

A máscara de rede incorreta foi 
inserida.

Verifique se a máscara de rede 
correta foi inserida. Pergunte ao 
administrador da rede, se 
necessário.

A porta incorreta foi inserida. Verifique se a porta correta (a porta 
padrão é 7) foi inserida. Pergunte ao 
administrador da rede, se 
necessário.
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Solução de 
problemas/
exibição

16.7 Tela

Falha Causa Solução

A tela da m610 
advanced está 
desligada

O fusível foi desarmado. Substitua o fusível na parte de trás 
do alojamento da m610 advanced 
(TA2, 250 V).

O protetor de tela da m610 está 
ativo. A tela está desligada.

Pressione qualquer tecla no teclado 
da m610 advanced para ligar a tela 
novamente.

A tela está com defeito. Entre em contato com o serviço 
Wolke.

O controlador foi desligado e 
ligado novamente de maneira 
muito rápida.

Depois de desligar, aguarde no mín. 
10 segundos antes de ligar o 
controlador novamente.

A hora do 
sistema é 
mostrada 
incorretamente

A hora do sistema foi definida 
incorretamente.

Ajustar a hora do sistema conforme 
for necessário. Consulte o manual 
da m610 advanced, Capítulo 7.3.1.

Foi selecionada uma configuração 
errada de horário de inverno/
verão parametrizado.

Ajuste as configurações para o 
horário de verão/inverno conforme 
for necessário.

As imagens no 
rótulo são 
mostradas como 
um quadrado 
com uma cruz 
diagonal

A função para exibir imagens 
("Show bitmap" [Mostrar 
bitmap]) no rótulo foi desativada.

Ative a função para exibir imagens 
("Show bitmap" [Mostrar bitmap]) 
no rótulo. Para que as imagens 
apareçam, o rótulo emendado 
precisa ser aberto novamente.

O arquivo de bitmap vinculado ao 
rótulo não está contido no disco 
Flash da m610. 

Verifique se o arquivo de bitmap 
está no disco Flash da m610.

Erro de exibição 
geral na m610 
advanced

Ao ampliar/reduzir rapidamente 
ou rolar na exibição da tela.

Pressione a tecla SPACE para 
atualizar a tela. 

Campos de dados 
variáveis não são 
atualizados

Conteúdos de dados variáveis não 
são atualizados no modo Edit 
(Editar).

Mude para a visualização de 
impressão (menus verdes).

O comando "V2 buffered" (V2 
colocada em buffer) foi ativado 
nas configurações do sistema, 
mas não é usado por meio das 
interfaces.

Desative o comando V2 no menu do 
sistema, se ele não for necessário.
16-8 Manual da m610 advanced_AA
Versão do software: C.5.0



Solução de problemas 16
Solução de 
problemas/
diagnóstico

Solução de 
problemas/
diversos

16.8 Diagnóstico

Falha Causa Solução

As informações 
de velocidade 
não são 
mostradas 
corretamente

Quando a m610 advanced estiver 
no modo OK, o menu de 
diagnóstico apenas mostrará a 
velocidade medida para a última 
impressão bem-sucedida.

Execute uma impressão e observe o 
indicador de velocidade no menu de 
diagnóstico. Isso é atualizado 
continuamente durante a 
impressão.
Como alternativa, você pode sair do 
menu de diagnóstico, pressionar a 
tecla STOP (PARAR) e retornar para 
o menu de diagnóstico. A velocidade 
da esteira transportadora, que é 
medida continuamente, será exibida 
(o indicador de status da m610 
advanced agora será DIAG). 

O consumo em nl 
por impressão é 
apresentado 
como 0 no menu 
de diagnóstico

O rótulo aberto não foi carregado 
pelo operador ou não há rótulo na 
memória de impressão.

Carregue o rótulo (emendado) para 
a memória de impressão e pressione 
a tecla Start (Iniciar).

O valor para a 
temperatura do 
cartucho medida 
é fornecido como 
0 para cada um 
deles

A configuração "Temp. controlled" 
(Temp. controlada) foi desativada 
no menu "Cartridges"  
(Cartuchos).

Carregue o rótulo (emendado) para 
a memória de impressão e pressione 
a tecla Start (Iniciar).

O valor para os 
bocais com 
defeito por 
cartucho é 
fornecido como 
300 para cada um 
deles

Uma mensagem de erro ou uma 
mensagem de aviso sobre o 
cabeçote de impressão ou os 
cartuchos foi ignorada pelo 
operador ao pressionar a tecla 
"Ignore" (Ignorar).

Ativar a configuração "Temp. 
controlled" (Temp. controlada) no 
menu "Cartridges" (Cartuchos).
Não ignore nenhuma mensagem de 
erro ou falha.

16.9 Diversos

Falha Causa Solução

Não há mais 
espaço de 
memória 
disponível no 
disco de flash da 
m610

O disco de flash da m610 está 
cheio.

Exclua rótulos não usados! 
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A mensagem de erro exibida deve ser confirmada ou ignorada.
Mensagens de 
erro

17 Mensagens de tela

17.1 Mensagens de erro

Mensagem Causa possível Solução

Não há cabeçote 
de impressão
instalado

O rótulo carregado na memória de 
impressão exige mais cabeçotes de 
impressão do que o número 
conectado.

Reduza o número de cabeçotes no 
rótulo ou conecte mais cabeçotes de 
impressão.

conexão defeituosa de cabo, 
conector plugue e soquete com 
defeitos ou falha no cabeçote de 
impressão.

Verifique as conexões entre a m610 
advanced e o cabeçote de impressão. 
Caso a falha não seja eliminada, entre 
em contato com a pessoa responsável 
na Wolke.

No menu de diagnóstico, se não 
houver cabeçote de impressão 
conectado.
O cabeçote de impressão pode estar 
defeituoso.
A conexão entre a impressora e o 
cabeçote de impressão não está 
definida corretamente. 

Substitua o cabeçote de impressão.
Verifique as conexões.

Não há cartucho
inserido

Não há cartucho inserido. Insira um cartucho no cabeçote de 
impressão.

Os contatos no cartucho estão 
defeituosos ou não estão 
conectados eletricamente aos 
componentes eletrônicos do 
cabeçote de impressão.

Substitua o cartucho. 
Caso a falha não seja eliminada, entre 
em contato com o individual 
responsável na Wolke.

Verifique o cabo 
do cabeçote de 
impressão, o 
cabeçote de 
impressão ou 
cartucho

O cartucho foi removido durante a 
operação sem alterar a m610 
advanced anteriormente para STOP 
(PARAR).

Insira um cartucho.
Inicie a impressora.

Os contatos individuais no cartucho 
não estão conectados eletricamente 
aos componentes eletrônicos do 
cabeçote de impressão.

Limpe os contatos do cartucho, 
consulte Capítulo 15.2.1!
Substitua o cartucho, se necessário.

conexão defeituosa de 
cabo,conector do plugue e soquete 
com defeitos ou falha eletrônica no 
cabeçote de impressão.

Verifique as conexões entre a m610 
advanced e o cabeçote de impressão.
Caso a falha não seja eliminada, entre 
em contato com a pessoa responsável 
na Wolke.

A medição de temperatura do 
cartucho falhou.

Limpe os contatos do cartucho, 
consulte Capítulo 15.2.1!
Substitua o cartucho, se necessário.
Verifique o filme de contato 
visualmente.

Velocidade de 
impressão alta 
demais

Os dados de impressão não são 
transmitidos com rapidez suficiente 
para o cabeçote de impressão.

Reduza a resolução ou a extensão da 
impressão; ou aumente a "distance 
after" (distância após); consulte 
Capítulo 7.4.2.
Caso a falha não possa ser eliminada, 
entre em contato com o individual 
responsável na Wolke!



Mensagens de tela17
17-2 Manual da m610 advanced_AA
Versão do software: C.5.0

Avisos

Os alarmes exibidos devem ser confirmados.

Alarmes

17.2 Avisos

Mensagem Causa possível Solução

Verifique o cabo 
do cabeçote de 
impressão, o 
cabeçote de 
impressão ou 
cartucho

O cartucho foi removido durante a 
operação sem alterar a m610 
advanced anteriormente para 
STOP (PARAR).

Insira um cartucho.
Inicie a impressora.

Os contatos individuais no 
cartucho não estão conectados 
eletricamente aos componentes 
eletrônicos do cabeçote de 
impressão.

Limpe os contatos do cartucho, 
consulte Capítulo 15.2.1!
Substitua o cartucho, se 
necessário.

conexão do cabo com defeito, 
conector de plugue e soquete com 
defeito, componentes eletrônicos 
do cabeçote de impressão com 
defeito.

Verifique as conexões entre a m610 
advanced e o cabeçote de 
impressão.
Caso a falha não seja eliminada, 
entre em contato com o individual 
responsável na Wolke.

A medição de temperatura do 
cartucho falhou.

Limpe os contatos do cartucho, 
consulte Capítulo 15.2.1!
Substitua o cartucho, se 
necessário.
Verifique o filme de contato 
visualmente.

Distância 
insuficiente entre 
as impressões

Processamento de dados ainda 
não concluído para o cabeçote de 
impressão que está imprimindo 
no momento.

Reduza a extensão da impressão ou 
aumente a "distance after" 
(distância depois); consulte 
Capítulo 7.4.2.
Reduza a resolução; consulte 
Capítulo 7.4.1.
Caso a falha não possa ser 
eliminada, entre em contato com o 
individual responsável na Wolke!

Velocidade de 
impressão
alta demais

Os dados de impressão não são 
transmitidos com rapidez 
suficiente para o cabeçote de 
impressão.

Reduza a resolução ou a extensão 
da impressão; ou aumente a 
"distance after" (distância após); 
consulte Capítulo 7.4.2.
Caso a falha não possa ser 
eliminada, entre em contato com o 
individual responsável na Wolke!

17.3 Alarmes

Mensagem Causa Solução

Alarme de tinta O nível de tinta alcançou o limiar 
do acionador de alarme 
predefinido; configuração no 
menu "Cartridge" (Cartucho) 
(F4 > F10 > F1 > "Alarm trigger 
threshold in%" [F4 > F10 > F1 > 
"Limite do acionador de alarme 
em %"]).

Substitua o cartucho e redefina o 
nível.
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Informações

17.4 Informações

Mensagem Causa possível Solução

Elemento não 
encontrado.

O campo pesquisado não foi 
encontrado ou o nome do campo 
não existe.

Corrija sua entrada.

Nenhum arquivo 
encontrado...

Aparece em todas as caixas de 
seleção de arquivo vazias.

Até o momento, nenhum arquivo 
foi salvo na m610 advanced.

Arquivo não 
encontrado.

O arquivo selecionado não está 
presente.

A entrada manual do nome do 
arquivo não corresponde a um 
arquivo existente! Verifique a 
entrada.

Não foi possível 
gravar o arquivo.

Não há memória livre. Exclua os arquivos desnecessários 
da sua impressora.

Não foi possível 
gravar o arquivo 
para gravar.

Na tentativa de criar o arquivo a 
ser gravado, o espaço em disco 
flash já foi ocupado.

Exclua os arquivos desnecessários 
da sua impressora.

Caracteres 
inválidos
no nome do 
arquivo foram 
removidos.

Houve uma tentativa de usar um 
dos seguintes caracteres 
inválidos no nome do 
arquivo: .,*?/\

?Remova os caracteres inválidos.

Nenhum nome de 
arquivo 
especificado.

Nenhum nome de arquivo foi 
especificado ao salvar um rótulo.

Especifique um nome de arquivo 
válido!

Nenhum arquivo de 
rótulo válido!

Houve uma tentativa de abrir um 
arquivo de rótulo inválido ou com 
defeito.

Exclua o arquivo com o cabeçalho 
inválido! Este arquivo foi criado 
por um suporte incompatível.

Este arquivo já 
existe! Você deseja 
sobrescrever o 
arquivo?

Mensagem sobre como salvar se 
já existe um arquivo com o 
mesmo nome de arquivo.

Verifique se o arquivo deve ser 
substituído ou receber outro 
nome.

O EAN13 requer 
pelo menos 
12 dígitos!

Dois dígitos a menos inseridos 
para o EAN13.

Insira sempre 12 números no 
EAN13. O dígito de verificação é 
gerado automaticamente.

O UPC-A requer 
pelo menos 
11 dígitos.

Dois dígitos a menos inseridos 
para o UPC-A.

Insira sempre 11 números no 
UPC-A. O dígito de verificação é 
gerado automaticamente.

O EAN8 requer pelo 
menos sete dígitos.

Dois dígitos a menos inseridos 
para o EAN8.

Insira sempre sete números no 
EAN8. O dígito de verificação é 
gerado automaticamente.

Primeiro, 
pressione STOP 
(PARAR)!

Houve uma tentativa de 
pressionar START (INICIAR) 
enquanto a m610 não estava 
definida como STOP (PARAR).

Confirme a mensagem com "F1". 
Em seguida, pressione STOP 
(PARAR)!

Erro na entrada de 
Datamatrix! O 
número dos dados 
excede o limite 
aceitável para a 
codificação como 
Datamatrix.

Mais caracteres inseridos do que 
podem ser codificados pela m610 
como Datamatrix. Esses são os 
174 caracteres, com sendo pares 
de dígitos. Assim, máx. 
174 alpha_characters, mas 
348 dígitos podem ser inseridos, 
sendo que a m610 aceita apenas 
no máx. 240 caracteres mesmo 
assim.

Verifique a entrada.
Manual da m610 advanced_AA 17-3
Versão do software: C.5.0



Mensagens de tela17
Com o 
comprimento de 
rótulo atual, a 
alteração 
selecionada da 
resolução ou do 
número de 
cabeçotes não é 
possível.

Houve uma tentativa de alterar a 
resolução ou o número de 
cabeçotes para um rótulo que não 
cabe mais na memória com o 
comprimento de impressão 
selecionado. A resolução ou o 
número de cabeçotes está 
definido como o valor máximo 
possível no momento.

Observação: Guia 7_25 na 
página 34.

Os rótulos são 
longos demais. 
Comprimento 
máx. = %i

O rótulo e a configuração de 
instalação atuais não permitem a 
impressão da seleção BCD 
selecionada. É especificado o 
comprimento máximo que pode 
ser usado para imprimir a 
compilação de rótulo.

Observação: Guia 7_25 na 
página 34.

Falha no logon. Uma senha incorreta foi digitada 
no logon.

Verifique a entrada.

Conjunto de 
caracteres [Name] 
ausente!
É substituído por 
[Name].

Será exibida a mensagem se for 
aberto um rótulo que use 
conjuntos de caracteres não 
disponíveis na lista de conjuntos 
de caracteres atuais.

Altere o conjunto de caracteres ou 
instale o conjunto de caracteres 
adequado!
Salve o rótulo!

Reiniciar a m610?
Para que essas 
alterações entrem 
em vigor, a m610 
deve ser reiniciada.

As alterações realizadas nas 
configurações de interface não 
podem ser transferidas antes de a 
m610 advanced ter sido 
reiniciada.

Pressione F1 para reiniciar a m610 
advanced automaticamente.

Erro sinalizado na 
entrada externa!

A entrada externa configurada 
para erros foi ativada.

A causa da falha externa deve ser 
eliminada.

Processador de 
impressão: 
Sobrecarga de 
memória.

Há sobrecarga de memória do 
processador de impressão ao 
processar o rótulo atual.

Entre imediatamente em contato 
com o apoio técnico da Wolke.

Falha na 
formatação. Falha 
nos componentes 
Flash!

Componentes Flash com defeito 
encontrados na formatação.

Entre imediatamente em contato 
com o apoio técnico da Wolke.

Configurações de 
instalação 
corrompidas! Use 
os valores padrão.

Ambos os blocos Flash (bloco de 
backup e bloco normal) que 
salvam as configurações de 
instalação têm somas de 
verificação inválidas. Se esta 
mensagem aparecer 
repetidamente, os componentes 
Flash provavelmente estarão com 
defeito.

Verifique se as configurações de 
instalação estão corretas. Se 
necessário, carregue suas 
configurações de instalação salvas 
no computador para a m610 
advanced.
Os módulos Flash podem precisar 
ser substituídos pela Wolke.

Configurações de 
instalação 
corrompidas! Use a 
cópia.

O bloco Flash normal que salva as 
configurações de instalação tem 
uma soma de verificação inválida. 
Os dados do bloco de backup são 
usados. Se esta mensagem 
aparecer repetidamente, os 
componentes Flash 
provavelmente estarão com 
defeito.

Verifique se as configurações de 
instalação estão corretas. Se 
necessário, carregue suas 
configurações de instalação salvas 
no computador para a m610 
advanced.
Os módulos Flash podem precisar 
ser substituídos pela Wolke.
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Mensagens de tela 17
Nenhum rótulo na 
memória de 
impressão.

Tentou alterar na visualização de 
impressão sem um rótulo estar 
disponível na memória de 
impressão.

Carregue um rótulo na memória 
de impressão.

Verifique todos os 
dados da máquina 
após uma 
atualização.

Esta mensagem aparece na 
primeira inicialização após uma 
atualização, uma vez que, neste 
caso, a soma de verificação das 
configurações de instalação não 
precisa ser válida.

Confirme usando o botão "F1".
Verifique todas as configurações!

Operação cíclica 
exclui 
infinitamente a 
atualização da 
memória de 
impressão.

A configuração "cyclic infinitely" 
(cíclica infinitamente) do rótulo 
selecionada não é compatível com 
a atualização da memória de 
impressão. A mensagem é 
exibida quando há tentativa de 
carregar tal constelação na 
memória de impressão.

Desative a configuração "cyclic 
infinitely" (cíclica infinitamente) 
(número/sensor = 0) ou a 
atualização da memória de 
impressão.

A liberação foi
desativada, uma 
vez que, no modo 
"Spitting
without encoder 
signal" (Liberando 
sem o sinal do 
codificador), o 
sensor de
liberação não deve 
ser idêntico ao 
sensor de 
impressão.

Para ativar a liberação no estado 
estático, diferentes "sensores" 
devem ser usados. 

Altere o sensor de impressão nas 
configurações de disposição ou o 
sensor inicial para liberação nas 
configurações de liberação para 
esse rótulo.

Esse campo não 
pode ser excluído, 
uma vez que está 
vinculado aos 
seguintes campos:
[field name]
Remova primeiro 
todos os links para 
excluir este campo.

Esta mensagem aparecerá se o 
usuário tentar excluir um campo 
mestre cujos links não tenham 
sido removidos.

Confirme a mensagem com "F1".
Abra os campos vinculados e 
remova os links.

Verifique a 
entrada.

Esta mensagem aparece no caso 
de entradas de data não 
plausíveis (por exemplo, "Dia: 
32" ou "Mês: 13") ou ausentes.

Insira um valor válido.

Medição de IPO 
sem sucesso. 
Nenhum mínimo 
detectado.

Os parâmetros provavelmente 
estão incorretos.

Altere os parâmetros.

Mensagem Causa possível Solução
Manual da m610 advanced_AA 17-5
Versão do software: C.5.0



Conteúdo

Index

Índice
Numerais
2/5i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

A
Administração de usuários

O sincronismo de fase do codificador de eixo moni-
tora A e B  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 2

Atualização da memória de impressão  . 27, 22
B

Bitmap  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
C

Cabeçote de impressão
Configurações  . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 4

Cabeçotes de impressão
Número de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 1

campo Combi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Campo de hora

parâmetros de formato  . . . . . . . . . . . . . 15
campo de hora

Hora  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Campo de hora/Turno . . . . . . . . . . . . . . . 17
Campo de texto

vinculando a um campo mestre  . 2, 3, 8, 9, 13
Campo Variable Label (Rótulo variável) . . . . 48
Campos de rótulo

Alterar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Excluir  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Inserir novos campos de rótulo . . . . . . . . . . 9
Pesquisar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Rolar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Campos de texto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Campos embutidos  . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Cartucho

Armazenamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
limpeza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
quantidade de enchimento  . . . . . . . . . . . . 5
Tipo de tinta,Tipo de tinta  . . . . . . 22, 17, 18

Célula Fotoelétrica . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Codabar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Code128 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Codificador de eixo

ativar e desativar  . . . . . . . . . . . . . . . 7, 2
Código de barras . . . . . . . . . . . . . . . .20–??

2/5i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Codabar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Code128  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Código QR  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Datamatrix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
EAN128 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
EAN13  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
EAN8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
UPC-A  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Código de turno
Número de turnos . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Código QR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Conexão

Interface USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
TCP/IP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 24

Configurações da etiqueta
início automático . . . . . . . . . . . . . . . . .35

Configurações de Fábrica  . . . . . . . . . . . . .33
Configurações de fábrica  . . . . . . . . . . . . .26
Configurações de instalação  . . . . . . . . . . . 1
Configurações do sistema

diversas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13, 6
Contador

valor inicial do lote . . . . . . . . . . . . . . . . 5
D

Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
vincular a um campo mestre  . . . . . . . . . .13

Datamatrix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
Tamanho do módulo . . . . . . . . . . . . . . .31

Desenhos técnicos  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Diagnóstico

caneta ID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Disco de medição

Design . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Disco Flash

conteúdo Flash . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
E

EAN128 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
EAN13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
EAN8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Endereço IP  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Entradas externas  . . . . . . . . . 15–??, 10–??

Atribuição de pino do conector do Soquete de E/S de 
24 VCC  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

G
Gateway  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 25

I
Idioma

Seleção do idioma do menu . . . . . . . . . . 2, 9
Impressão bidirecional

Configurações de instalação . . . . . . . . . . . 1
Interface USB  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32

L
Liberação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36–37

M
Manutenção

Controlador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
N

Navegação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
P

Painel de controle . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Protetor de tela

consulta de senha  . . . . . . . . . . . . . . . .30
R

Rede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Manual da m610 advanced_AA 1
Versão do software: C.5.0



Conteúdo
S
Saídas externas  . . . . . . . . . . . . . . . 18, 14
Sinalizador de aviso

exemplo de conexão com sinal luz com um cabo de 
E/S de 5 metros . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
indicações  . . . . . . . . . . . . . . . . . 20, 16

Sistema
Monitor do sistema  . . . . . . . . . . . . 31, 30

Soquete de E/S de 24 VCC . . . . . . . . . . . . 12
Status do rótulo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

T
Tamanho da matriz

Código QR  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Datamatrix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Tamanho do módulo . . . . . . . . . . . . . . . . 31
TCP/IP  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 24
Teclas de atalho  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Tipos de campo

Bitmap  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
campo Combi . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
Campo Variable Label (Rótulo variável)  . . . .48
Código de barras . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
três campos embutidos desse mesmo tipo . . .19

Troca de cartuchos . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
U

UPC-A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Usuário

Grupos de usuários  . . . . . . . . . . . . . . . 2
Login  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Senha para grupos de usuários . . . . . . . . 3, 5

V
valor inicial do lote . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Z
Zoom  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
2 Manual da m610 advanced_AA
Versão do software: C.5.0


	1 Identificação
	1.1 Tipo da impressora
	1.2 Fabricante
	1.3 Intenção de uso

	2 Instruções e informações gerais
	2.1 Garantia e responsabilidade
	2.2 Arquivamento do Manual do usuário
	2.3 Lista de abreviações

	3 Instruções de segurança
	3.1 Instruções e informações gerais
	3.2 Funções da empresa que opera o sistema
	3.3 Funções da equipe
	3.4 Perigos associados ao manuseio da m610 advanced
	3.5 Códigos de idioma do manual

	4 Instalação
	4.1 Peças e acessórios integrais da m610 advanced
	4.2 Controlador
	4.2.1 Instalação
	4.2.2 Terminais
	4.2.3 Placa de nome
	4.2.4 Condições do ambiente
	4.2.5 Tampas IP65 no lado traseiro do controlador

	4.3 Cabeçote de impressão e cartucho Wolke
	4.3.1 Posicionamento do cabeçote de impressão
	4.3.2 Organização do cabeçote de impressão
	4.3.3 Instalação dos cabeçotes de impressão
	4.3.4 Seleção de uma posição de instalação adequada

	4.4 Célula Fotoelétrica
	4.4.1 Posição da célula fotoelétrica
	4.4.2 Instalação da célula fotoelétrica
	4.4.3 Configurações de célula fotoelétrica
	4.4.4 Detecção de um objeto de medição

	4.5 Codificador de eixo (opcional)
	4.5.1 Instalação do codificador de eixo externo

	4.6 Instalação com montagem do sistema (opcional)
	4.7 Instalação por meio do paralelogramo (opcional)
	4.7.1 Conexão dos componentes da impressora


	5 Operação
	5.1 Painel de controle
	5.2 Ligação do sistema
	5.3 Telas
	5.3.1 Status do rótulo
	5.3.2 Tecla "Shift" para alterar função
	5.3.3 Níveis de tinta
	5.3.4 Hora
	5.3.5 Réguas
	5.3.6 Visualização das memórias de impressão e edição

	5.4 Teclado
	5.4.1 Aumento/redução da visualização
	5.4.2 Rolagem
	5.4.3 Bloqueio do teclado
	5.4.4 Reinício da m610 advanced

	5.5 Visão geral das estruturas de Menu
	5.5.1 File/Edit (Arquivo/Editar)
	5.5.2 File/Edit/New/Barcode (Arquivo/Editar/Novo/Código de barras)
	5.5.3 File/Edit/New/Time field (Arquivo/Editar/Novo/Campo de hora)
	5.5.4 File/Edit/Act. field/Scroll (Arquivo/Editar/Campo ativ./ Rolar)
	5.5.5 File/Edit/View (Arquivo/Editar/Visualizar)
	5.5.6 File/Edit/Zoom (Arquivo/Editar/Zoom)
	5.5.7 File/Act. Print (Arquivo/Acionar impressão)
	5.5.8 Ajustes
	5.5.9 Sistema/diagnóstico

	5.6 Teclas de atalho
	5.7 Navegação nas exibições de menu

	6 Comissionamento usando o servidor da Web
	6.1 Ligar o controlador
	6.1.1 Conectar ao servidor da Web
	6.1.1.1 Idioma
	6.1.1.2 Login
	6.1.1.3 Configuração de rede - configurar o endereço IP
	6.1.1.4 Configuração de Rede


	6.2 SISTEMA - CONFIGURAÇÕES
	6.2.1 Parâmetros da máquina
	6.2.1.1 Número de cabeçotes de impressão
	6.2.1.2 Codificador de eixo
	6.2.1.3 Como excluir buffer de dados
	6.2.1.4 Pulsos/metros
	6.2.1.5 Desligar luz de fundo
	6.2.1.6 Cabeçotes de impressão
	6.2.1.7 Várias configurações do sistema

	6.2.2 E/S Externa
	6.2.2.1 Entradas
	6.2.2.2 Saídas
	6.2.2.3 Expulsor
	6.2.2.4 Câmera
	6.2.2.5 Exibições de status do sinalizador de aviso

	6.2.3 Cartuchos
	6.2.3.1 Tipo de tinta
	6.2.3.2 Gerenciar tipos de tinta (lista de permitidos)
	6.2.3.3 Temperatura controlada
	6.2.3.4 Aumentar nível de tinta
	6.2.3.5 Pouca tinta e Sem tinta
	6.2.3.6 Tensão e largura de pulso


	6.3 Configurações do sistema
	6.3.1 Atualização da memória de impressão

	6.4 Condições de erro
	6.5 Data/Hora do sistema
	6.6 Monitor do sistema
	6.6.1 Logoff automático
	6.6.2 Conexão/Comunicação
	6.6.2.1 Interface USB


	6.7 Configurações de Fábrica
	6.8 Estado do sistema
	6.9 Registro
	6.10 Atualização do sistema

	7 Comissionamento usando o controlador
	7.1 Configurações de instalação
	7.1.1 Construção
	7.1.1.1 Número de cabeçotes de impressão
	7.1.1.2 Codificador de eixo
	7.1.1.3 Pulsos/metros
	7.1.1.4 Como excluir buffer de dados
	7.1.1.5 Desligar luz de fundo
	7.1.1.6 Cabeçotes de impressão
	7.1.1.7 Várias configurações do sistema
	7.1.1.8 Idioma

	7.1.2 E/S Externa
	7.1.2.1 Entradas
	7.1.2.2 Saídas
	7.1.2.3 Expulsor
	7.1.2.4 Câmera
	7.1.2.5 Exibições de status do sinalizador de aviso

	7.1.3 Cartuchos
	7.1.3.1 Tipo de tinta
	7.1.3.2 Lista de tipo de tinta permitido
	7.1.3.3 Temperatura controlada
	7.1.3.4 Aumentar nível de tinta
	7.1.3.5 Pouca tinta e Sem tinta
	7.1.3.6 Tensão e largura de pulso

	7.1.4 Atualização da memória de impressão
	7.1.5 Conexão/Comunicação
	7.1.5.1 Porta TCP/IP


	7.2 Redefinir as configurações do sistema (configuração de fábrica)
	7.3 Configurações do sistema
	7.3.1 Hora do sistema
	7.3.2 Monitor do sistema
	7.3.3 Configurações ext.

	7.4 Configurações da etiqueta
	7.4.1 Tamanho e resolução
	7.4.2 Dimensões do rótulo
	7.4.3 Configurações adicionais

	7.5 Liberação

	8 Rótulos para impressão
	8.1 Gerar um rótulo para impressão
	8.1.1 Texto
	8.1.2 Contador
	8.1.3 Data
	8.1.4 Campo de hora/Hora
	8.1.5 Campo de Hora/Turno
	8.1.6 Tipos de campo embutidos
	8.1.7 Código de barras
	8.1.7.1 EAN8, EAN13, UPC-A/E
	8.1.7.2 Code128/EAN128
	8.1.7.3 2/5i e Code39
	8.1.7.4 Codabar
	8.1.7.5 Datamatrix
	8.1.7.5.1 GS1 - Datamatrix
	8.1.7.5.2 PPN-Datamatrix
	8.1.7.5.3 HIBC-Datamatrix

	8.1.7.6 Código QR
	8.1.7.7 Postnet/IMB
	8.1.7.8 GS1 Databar

	8.1.8 Bitmap
	8.1.9 Campo combi
	8.1.10 Campo Variable Label (Rótulo variável) (campos de texto e código de barras)


	9 Edição do arquivo de rótulo
	9.1 Abrir um arquivo de rótulo
	9.2 Visualização/zoom para ajuda de edição
	9.2.1 Zoom
	9.2.2 Exibir

	9.3 Modificar determinados campos de rótulo
	9.3.1 Rolar
	9.3.2 Alterar
	9.3.3 Pesquisar
	9.3.4 Excluir

	9.4 Inserir novos campos de rótulo
	9.5 Salvar um rótulo de impressão
	9.6 Carregar e imprimir
	9.7 Excluir arquivos
	9.7.1 Clone/backup (Clonar/fazer backup)


	10 Impressão bidirecional
	10.1 Configurações de entrada
	10.1.1 Configurações de instalação
	10.1.2 Várias configurações de instalação


	11 Administração de usuários
	11.1 Login
	11.1.1 Usuários
	11.1.2 Senhas para os grupos de usuários
	11.1.3 Acesso do usuário


	12 Substituição do cartucho
	12.1 Como inserir o cartucho Wolke em vários cabeçotes de impressão
	12.2 Troca de cartucho
	12.3 Nível de tinta do cartucho

	13 Diagnóstico
	13.1 Menu Diagnostic (Diagnóstico)
	13.1.1 Tela Printheads (Cabeçotes de impressão)
	13.1.2 Tela Print Process (Processo de impressão)
	13.1.3 Tela E/S digital
	13.1.4 Tela Cartridges (Cartuchos)

	13.2 Contador de produtos

	14 Dados técnicos
	14.1 Desenhos técnicos
	14.2 Dimensões e pesos
	14.3 Visualização do painel traseiro da m610 advanced
	14.4 Terminais
	14.4.1 Fornecimento de energia
	14.4.2 Soquete de codificador de eixo
	14.4.3 Cabos de extensão do codificador de eixo
	14.4.4 Entradas e saídas externas
	14.4.4.1 Versão do soquete 24 V CC

	14.4.5 Soquete do cabeçote de impressão
	14.4.6 Célula fotoelétrica no cabeçote de impressão da m610 advanced


	15 Manutenção e serviço
	15.1 Informações sobre cuidados
	15.2 Armazenamento de cartuchos de tinta
	15.2.1 Como limpar os cartuchos

	15.3 Instruções de manutenção

	16 Solução de problemas
	16.1 Impressão
	16.2 Rótulo
	16.3 Liberação
	16.4 Cartucho
	16.5 Controle do operador
	16.6 Comunicação da m610 advanced – computador
	16.7 Tela
	16.8 Diagnóstico
	16.9 Diversos

	17 Mensagens de tela
	17.1 Mensagens de erro
	17.2 Avisos
	17.3 Alarmes
	17.4 Informações




