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Capítulo 1. Instruções importantes de segurança
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Para usar a impressora com segurança, por favor, preste atenção aos seguintes:

Explicação sobre a causa do problema e as condições ambientais.

Manuseio inadequado pode causar ferimentos sérios e / ou danos físicos aos usuários.

Não deixe as crianças tocarem na impressora ou os cabos. Pode causar acidentes ou choque elétrico.

Ambientes

Este manual fornece instruções detalhadas de segurança para o uso da impressora.
Por favor, leia com atenção este manual antes de operar a impressora para assegurar uma utilização correta.
Neste manual, há notas que requerem atenção especial. Para sua operação de segurança, Avisos de Segurança 
são separados da seguinte forma:

Não coloque a impressora em locais úmidos ou com poeira. Pode causar um incêndio, choque 
elétrico ou problema na impressora. Não coloque a impressora com a poeira, areia e umidade 
elevada, como local de banho, banheiro, fonte de água quente ou na rua.

Não coloque a impressora em superficiais desequilibradas e/ou posição inclinada. A impressora 
pode cair e pode causar ferimentos graves.

Não coloque a impressora sob baixas temperaturas, como pátio de esqui, pista de patinação ou ao 
ar livre com luz solar direta.

Não coloque vaso, e copo ou qualquer conteúdo de água ou itens métricos na impressora. A água 
derramada em objetos metálicos que caiam na impressora pode causar incêndio e choque elétrico. No 
caso de a água derramada ou objetos metálicos caídos dentro da impressora, desligue a impressora 
imediatamente.

Não bloqueie as aberturas da impressora. No caso de abertura bloqueada, o calor permanecerá no 
interior e pode causar incêndio.

◆  É difícil prever todo o perigo de configuração e uso da impressora. Portanto, as advertências neste Manual de 
       Operação, nos outros documentos sobre a impressora não podem cobrir todos os casos. Em caso de realizar a 
       operação ou manutenção que não estejam descritas neste manual, toda a preocupação com a segurança deve
       ser tomado cuidado no lado do cliente.

◆  Operação e notificação para a manutenção descritas neste manual e outros documentos são para o uso
       correto da impressora. No caso de utilizar a impressora para a outra finalidade, toda a preocupação com a 
       segurança deve ser tomada cuidado no lado do cliente. 
◆  Não execute a operação que é proibida neste manual e outro documento.

◆  Os conteúdos que não podem ser impressos devido a uma falha durante o uso, o uso desta impressora não 
       é garantido.
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Ao manusear a impressora, por favor, preste atenção aos seguintes itens:

Levante a impressora da caixa e coloque-a sobre uma mesa ou escrivaninha plana e firme.

Prenda o cabo de alimentação com firmeza durante o uso.

Instrução de Manuseio

Ao transportar a impressora, segure a extremidade inferior da impressora. 

No causo de deixar cair a impressora durante o transporte, entre em contato com 
revendedores HiTi ou centro de assistência para inspeção da impressora. 
Utilizar a impressora com possíveis danos sem inspeção adequada pode causar incêndio 
ou choque elétrico.

Não desmonte ou remodele a impressora. 
Algumas seções da impressora contêm tensão elevada ou ficam muito quentes. 
Ignorar esse aviso pode causar choque elétrico, incêndio ou queimaduras.

Por favor, certifique-se que a energia está desligada e o cabo de alimentação está 
removida da impressora antes do transporte.

Por favor, tome cuidado ao transportar a impressora no chão escorregadio.

A cabeça de impressão térmica atinge a temperatura elevada durante a operação, mas é 
normal. Não toque a cabeça térmica em nenhum caso. 
Tocar na cabeça térmica pode causar ferimentos pessoas, ou danos à impressora.

Tocar a superfície da cabeça de impressão térmica diretamente pode causar danos ao 
calor térmico. Objeto duro entrando na impressora também pode causar danos ao 
mecanismo da impressora. Nesse caso, não utilize a impressora enquanto qualquer 
obstáculo estiver dentro da impressora.

Não tente fazer a manutenção da impressora além das instruções especificadas no 
presente documento.  Em caso de problema irrecuperável, por favor, entre em contato 
com revendedores da HiTi ou centro de serviço. 
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Ao lidar com a fita de tinta, papel e saídas impressas, por favor, preste atenção aos seguintes itens:

 Manipulação de Papel
     Use apenas o papel especificado pela HiTi
     Armazene o papel horizontalmente
     Armazene o papel em um local seco e escuro para evitar a luz solar direta
   (Temperatura inferior a 30℃ , Umidade: menos de 60%)
     Não toque na superfície do papel antes de imprimir para evitar impressões digitais 

Instrução de manuseio para Consumíveis e Saídas Impressas 

Manuseio da Fita de Tinta
     Use apenas a fita de tinta especificada pela HiTi
     Armazene a fita de tinta em um lugar fresco para evitar a luz solar direta 
    (Temperatura inferior a 30℃ , Umidade: menos de 60%)

Manejo de Impressões
    Armazene a fita de tinta em um lugar fresco para evitar a luz solar direta
    Armazene a impressão longe de solvente orgânico ou fluido, que pode alterar ou 
    deteriorar as cores.

Quando abandonar a fita de tinta, por favor, lide com ela como lixo industrial perigoso.

Por favor, tome cuidado ao manusear o papel, para evitar lesão nas mãos ou corte de papel.
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Índice

Impressora de Fotos 
HiTi M610

Cabo de alimentação Cabo de USB

Caixa de Resíduos Suporte de Papel

Capítulo 2. Instalação e Configuração 
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N°                     Nome

Alavanca Aberta

LEDs de status 
da impressora

Tampa Frontal

Caixa de Resíduos

Interruptor

Quando abrir a Tampa Frontal, segure esta alavanca.

Os LEDs de exibição do status da impressora estão localizados 
no painel.

Abra a Tampa Frontal ao substituir uma fita ou papel de tinta 
ou ao realizar a manutenção.

A Caixa de Resíduos acumula os resíduos de acabamento.

Função

1

4

Este interruptor liga/ desliga a impressora.
<Cuidado> Quando a impressora for desligada, aguarde pelo 
menos 3 segundos antes de ligá-la novamente.

5

Conector de Alimentação

Conector USB

Para ser usado para conectar o cabo de energia.

Para ser usado para conectar o cabo USB.7

Nomes e Funções das Peças

LED de configuração 
de papel

Ao configurar o papel, insira o papel até que o LED esteja aceso. 
Quando o LED piscar, remova o papel até que o LED se apague.8

② 

③ 

① 

⑧ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ Visão Frontal Visão Superior

Visão Lateral
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Conecte o cabo de alimentação de acordo com as instruções de segurança abaixo.

Conectando o Cabo de Alimentação

Antes de ligar o cabo de alimentação, por favor, verifique se a impressora está 
desligada.

A inserção incorreta do cabo de alimentação pode causar incêndio ou danos à 
impressora.

Não insira ou retire o cabo de alimentação com as mãos molhadas. Isso pode 
causar vazamento elétrico.

Não danifique ou faça qualquer modificação no cabo de alimentação. O mau uso, 
como colocar objetos pesados   sobre o cabo de alimentação, dar uma forte puxada no 
cabo de alimentação e torcer o cabo de alimentação pode causar o incêndio e choque 
elétrico.

Ao transportar a impressora, certifique-se de desligar a energia da impressora, retire o 
cabo de alimentação a fim não de ter nenhuma conexão com outros dispositivos. 
Caso contrário, o cabo de alimentação pode ser danificado e pode causar incêndio e 
choque elétrico. Além disso, há a possibilidade que caia presa pelo cabo.

Para a consideração de segurança, remova o cabo de alimentação da impressora 
se a impressora não está sendo usada por um longo tempo.
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Conecte o cabo de 
alimentação da 
impressora ao 
conector de energia 
na parte traseira.

Conecte o cabo USB 
ao slot USB na parte 
de trás.
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Carregando Papel 

1.  Ligue.
2.  Puxe a alavanca para abrir a tampa 
     frontal gentilmente.

CUIDADO: O papel não está 
colocado corretamente se 
houver uma folga de cerca de 
10 mm entre os suportes do 
papel e o rolo de papel.

3. Instale os suportes de papel no rolo 
     de papel enquanto mantém 
     pressionado o botão nos suportes 
     de papel.

4.  Coloque o rolo de papel na impressora.
     Depois de ajustar o rolo de papel, retire o selo
     do papel e carregue o rolo de papel como 
     mostrado abaixo.

5. Insira a borda do papel sob o rolo guia girando
    os suportes de papel. Estará pronto quando o 
    PAPERSET LED ficar azul.

CUIDADO: O rolo de papel não está 
colocado corretamente se o PAPERSET 
LED estiver piscando em vermelho.
Por favor, recarregue o rolo de papel 
novamente.
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Carregando a Fita Carregando Caixa de Resíduos

1. Coloque a fita de tinta na unidade de 
    impressão conforme mostrado abaixo.

2. Aperte a fita de tinta girando o núcleo de
    suprimento de fita de tinta.

3. Feche a tampa da frente gentilmente.

Quando tanto o papel quanto a fita de tinta 
estão carregados na impressora e a tampa 
frontal é fechada, a impressora será 
inicializada e poucos papéis serão ejetados 
automaticamente.

1.  Empurre a caixa de resíduos para a impressora.
2.  Por favor, certifique-se de que não haja 
     espaço entre a caixa de resíduos e a 
     impressora.

 IncorretoOK

3.  No caso de que estejam acumulados os 
     resíduos de acabamento na caixa de pó, 
     lembre-se de limpá-los.

Os seguintes cuidados são necessários no 
transporte da impressora.

1. Remova a fita de tinta e o papel da impressora
     antes de transportar a impressora.

2.  Use a caixa original para transportar a impressora.
     Caso a caixa usada na compra não puder ser 
     usada, consulte seu distribuidor e compre uma 
     nova caixa.
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Para manter a melhor qualidade de impressão, recomenda-se que limpe a cabeça térmica, o rolo 
de descascamento, o rolo de impressão e o rolo de pressão principal uma vez por mês.

Limpeza da Cabeça Térmica e Rolos

Capítulo 3. Manutenção de Rotina

Cuidado:  Certifique-se de que a energia esteja desligada antes da limpeza.
                     Certifique-se de que a cabeça térmica tenha sido suficientemente esfriada antes da limpeza.
                     Cuidado para não danificar a Cabeça Térmica.

Com gaze embebida em álcool 
isopropílico ou etílico limpe o elemento de 
calor (barra de vidro) da cabeça térmica.

Limpe o rolo.

Limpe o rolo.

Limpe o rolo.
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Limpe os filtros

Limpe o rolo.

Use aspirador para limpar 
os filtros.
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● : Ligar             ○ : Desligar                  Piscar (devagar)            x : Piscar (Rápido)

Capítulo 4. Mensaje de los indicadores LED

Indicador LED

Energia                  Erro             Configuração
Status

A impressora está desligada

A impressora está inicializando

A impressora está pronta

Está vazio de papel ou não está carregado de pape

A impressora não conseguiu pegar a fita de tinta

Ocorreu embolamento do papel

A tampa frontal está aberta

O papel foi instalado

A tampa frontal não está fechada corretamente

Painel de controle com problemas

A impressora mecânica está com defeito

x x
x

Azul

N/D

N/D

N/D

Vermelh

Amarelo

Amarelo

Roxo

 ( Alternativo)

(Simultaneamente)
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Energia                 Erro 

A fita de tinta carregada não é suportada.

A fita de tinta está vazia ou a fita de tinta não está 
instalada
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Travamento de Papel

Capítulo 5. Erro
Fita de tinta encaixada

1.  Abra a tampa da frente.
2. Remova a fita de tinta.
3. Corte a seção de dobra.

4. Puxe o papel até que o LED de ajuste do
     papel se apague.

1. Cole a parte quebrada da fita com uma fita.

2. Gire a fita no lado de rebobinagem e 
     rebobine a seção colada completamente.
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Resolução

Velocidade de impressão

Tamanho de impressão

Capacidade da Fita de Fita

Energia

300*300 ppp 

14 seg (6x4”) , 23 seg (6x8”)

6x4”, 6x8”

750  impressões/lista (6x4”), 375  impressões/lista (6x8”)

100 a 240 V CA

Consumo de energia

Porta I/O 

165 W / 1.8 A

USB 2.0

So de Suporte de PC Win7 e acima 、 macOS v.10.6 ou superior

Dimensões

Peso

290 x 375 x 345 mm

15kgs

Especificações*

Capítulo 6. Serviço pós-venda
Entre em contato com revendedores HiTi ou centro de serviço para os detalhes sobre o serviço 
pós-venda.

*Especificações sujeitas à alteração sem aviso

Informações sobre atendimento ao cliente
Suporte online

6 - 1

HiTi M610 Manual do Usuário Português

Para mais informações, por favor acesse HiTi Digital Inc., site www.hiti.com onde os usuários podem
faça o download de drivers atualizados gratuitos, aplicativos e modelos de e-mail mais recentes.
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