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ESPECIFICAÇÕES TECNICAS 

Detalhes do Equipamento 

 

No Descrição Specificações 

1 Modelo HP1020 

2 Display LCD 2.8” rotação automatica 

3 Dimensões (CxLxA) 107.5 x 74.5 x 83 mm 

4 Peso 450g 

5 Alimentação eléctrica AC 100V – 240V, 50/60Hz, 1.4A 

6 Potência máxima 48W 

7 Resolução máxima 600x600dpi 

8 Velocidade de impressão 76m/min@300x300dpi, 228 m/min@300x100dpi 

9 Níveis de impressão 5 niveis 

10 Interface com operador PC, Teclado cabo/Wireless, Wi-Fi 

11 Memoria 100 mensagens 

12 Tipos de tinta Aquosa e Solvente 

13 Menu language Multiplas / seleccionaveis 

14 Fontes Windows true fonts via PC 

15 Nº de Linhas até 6 

16 Altura de marcação até 12,7 mm 

17 Printability Alfanumerico, logos, data/hora, validade, data juliana, 
turno e codigos de barra 

18 Temperatura de operação 50C – 500C 

19 Ligações externas Sensor Externo, encoder, alarme, RS485, etc… 

 

Teclado 

A impressora é compativel com teclados USB 2.0 com e sem fios. 
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VISTA GERAL DA IMPRESSORA 

Indicadores LED 

  

  

 

 

 

 

Portas de ligação 

 

 
 

 

 

  

 [1] Sensor de produto:  

Sensor Interno: Vermelho  

Sensor Externo: Verde 

 [2] Erro: Vermelho, Reporta erro durante operação 

 [3] Wi-Fi/PC: Azul, quando ligado a Wifi ou PC 

 [4] Impressão: Verde, ligado quando em impressão  

 [1] Porta USB para actualizações via Pen USB. 

 [2] Porta USB para teclada com ou sem fios. 

 [3] Porta USB para ligação a PC. 

 [4] Porta I/O para sensor externo, encoder, alarme, etc…  

 [5] Fonte de alimentação 12 VDC 
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Teclas de funções 

No Tecla Função 

1 Enter  Confirmar, guardar ou aplicar  

2 ESC  Regressar ou sair 

3 / Move cursor para esquerda/direita 

4 / Move cursor para cima/baixo  

5 Shift  Para caracteres em maiúsculas 

6 Insert 

Para inserir campos específicos nas mensagens: 

Simbolos(caracteres especiais), Logos, Contadores, Data, Validade, 
Hora, Campo de Texto, Codigo de Barras, e Turno. 

7 Backspace  Apagar à esquerda 

8 Tab Tabulação na edição de mensagens  

9 Home/End Move cursor para Incicio/Fim  

 

ATALHO 

Para activar e desactivar a impressão pode fazer CTRL + SHIFT + ENTER 
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Menu na impressora 

Menu Principal 

  MENSAGEM  

   Criar Nova    

   Fonte Normal  Maiúsculas e minusculas 

    Lista Fontes   seleccionar fonte 

     Editar mensagens… escrever e apagar texto 

/ / HOME / END para navegar; 

ESC para terminar: Gravar ou não as alterações. 

Insert: para inserir: 

       Caracter especial  Logotipo 

       Contador  Data  Validade 

       Hora  Campo de texto 

       Código de Barras 

       Código de Turno 

       Texto pré-definido 

   Letras Maíusculas  só letras maiúsculas 

    Lista Fontes   seleccionar fonte 

     Editar mensagens… escrever e apagar texto 

/ / HOME / END para navegar; 

ESC para terminar: Gravar ou não as alterações. 

      Insert: para inserir:  

       Caracter especial  Logotipo 

       Contador  Data  Validade 

       Hora  Campo de texto 

       Código de Barras 

       Código de Turno 

       Texto pré-definido 

  Abrir 

   Lista de mensagens 

     Imprimir  para imprimir 

     Editar   modificar conteúdo da mensagem 

/ / HOME / END para navegar; 

ESC para terminar: Gravar ou não as alterações. 

      Insert: para inserir:  

       Caracter especial  Logotipo 

       Contador  Data  Validade 

       Hora  Campo de texto 

       Código de Barras 

       Código de Turno 

       Texto pré-definido 

 

     Apagar  para eliminar mensagem 

  Informação  apresenta configuração geral e consumo da mensagem activa 
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  OPERAÇÃO  

  Imprimir  Para iniciar impressão e parar – atalho CRTL+SHIFT+ENTER 

  Purgar  faz uma purga aos 2 blocos de injectores. 

  Ligar PC  para activar/desactivar e comunicar com PC via USB e software especifico 

 

  CONFIGURAÇÃO  

  Velocidade   de marcação: 

   Selecione:   Velocid.Fixa / Encoder 

   Valor    0,1 a 228 m/min.(depende resolução e densidade) 

  Resolução   300x300 dpi; 300x150 dpi; 300x100 dpi 

  Densidade  Nível 1 a 5 (Negrito 1 a 5) 

  Atraso   Distancia desde o sinal do sensor e o inicio de marcação  

   Inicial:    10 a 10.000 mm 

   Final:   10 a 10.000 mm 

  Cartucho   Informação: 

   Nível de Tinta:  aproximado, em ml 

   Tipo de Tinta:  HydraJET / SoluJET 

  Carregar Logotipo 

   Logo 1:   Enter para carregar novo logo da Pen USB 

   Logo 2:   Enter para carregar novo logo da Pen USB 

   Logo 3:   Enter para carregar novo logo da Pen USB 

   Logo 4:   Enter para carregar novo logo da Pen USB 

   All:    Enter para carregar todos os logos da Pen USB 

  Campo Texto  Texto livre para carregar nas mensagens 

  Purga automática Força circulação da tinta em standby 

   Estado:   Ligado / Desligado 

   Tempo:   Intervalo de tempo entre injecções 

  Injectores   Tipo de utilização do grupo de injectores: 

   Selecione:   Alternado / Fixar 

   Valor:    Nº de alternâncias / Grupo a marcar: Direita / Esquerda 

  Sensor   Sinal de início de marcação: 

   Interno:   Usa o sensor de produto interno da impressora (fotocélula) 

   Externo:   Usa um sensor de produto externo 

  Direção    Esquerda p/ Direita; Direita p/ Esquerda; Invertido. 

  Modo   Modo de impressão:. 

   Modo:    Ordem de marcação do Sensor, ou em Continuo 

   Repetir: (se Sensor) nº de repetições da mensagem 

   Atraso:   distancia entre marcações consecutivas (mm) 

  Unidade  Definir unidade de medida: mm ou inchs (polegadas) 

  Wifi   Procurar e ligar a rede Wifi (para iOS e Androide) 
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  CONFIGURAÇÃO  Continuação… 

 

  Carregar Fonte  Carrega novas fontes de texto 

   Fonte 1:   Enter para carregar nova fonte da Pen USB 

   Fonte 2:   Enter para carregar nova fonte da Pen USB 

   Fonte 3:   Enter para carregar nova fonte da Pen USB 

   Fonte 4:   Enter para carregar nova fonte da Pen USB 

   All:    Enter para carregar todas as fontes da Pen USB 

  Mudança dia  Definir hora a que muda a data 

  Relógio  Acertar Data/Hora interna da impressora 

  Rotação LCD   Auto; Bloquera; Fixar Pos. 

  Senha 

  Valores Padrão 

  Linguagem 

  Sinais I/O 

  Textos pré-definidos 

  Nome Codificadora  para identificação na rede 

  Porta RS485  configurar comunicações 

  Temporizador LCD  Activar modo ECO para desligar luz do LCD 

  Sobre    Versão e Actualização do firmware 

 

 

Use as setas       para navegar no Menu da impressora HP1020. 

Faça ENTER para validar novos valores. 

Os novos valores ficam activos ao sair do Menu Configuração. 
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OPERAÇÕES 

 

 

 

1. CRIAR NOVA MENSAGEM: 

Aceder ao Menu Principal (utilize a tecla ESC se necessário) 

 Tem de parar impressão para esta operação – luz verde PRINT tem de estar desligada. 

 Faça CTRL+SHIFT+ENTRE para parar/iniciar impressão. 

Seleccione MENSAGENS e depois CRIAR NOVA Mensagem 

Escolhas a Fonte Normal ou Letras Maiusculas 

Escolha o tamanho da letra: Fonte de 1 única linha, 2, 3, 4 ou 6 linhas. 

Chegou ao Editor. 

Com o cursor (setas do teclado), pode movimentar-se entre linhas/caracteres. 

Escreva o seu texto. 

Utilize a tecla BACK SPACE para apagar. 

No final faça ESC. Tem 2 opções: Gravar ou Ignorar alterações. 

 

Ao Gravar a mensagem, esta fica pronta para iniciar a impressão. 

Para iniciar a impressão faça CTRL+SHIFT+ENTER 
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2. MODIFICAR MENSAGEM EXISTENTE: 

Aceder ao Menu Principal (utilize a tecla ESC se necessário) 

 Tem de parar impressão para esta operação – luz verde PRINT tem de estar desligada. 

 Faça CTRL+SHIFT+ENTRE para parar/iniciar impressão. 

Selecione MENSAGENS e depois ABRIR 

Aparece a lista de mensagens em memória.  

Escolha a desejada e faça ENTER para 3 opções: 

Imprimir 

Editar 

Apagar 

Escolha Editar para modificar o conteúdo da mensagem. 

Com o cursor (setas do teclado), pode movimentar-se entre linhas/caracteres. 

Escreva o seu texto. 

Utilize a tecla BACK SPACE para apagar. 

No final faça ESC. Tem 2 opções: Gravar ou Ignorar alterações. 

 

Ao Gravar a mensagem, esta fica pronta para iniciar a impressão. 

Para iniciar a impressão faça CTRL+SHIFT+ENTER 
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3. SELECIONAR MENSAGEM PARA IMPRESSÃO: 

Aceder ao Menu Principal (utilize a tecla ESC se necessário) 

 Tem de parar impressão para esta operação – luz verde PRINT tem de estar desligada. 

 Faça CTRL+SHIFT+ENTRE para parar/iniciar impressão. 

Selecione MENSAGENS e depois ABRIR 

Aparece a lista de mensagens em memória. 

Escolha a desejada e faça ENTER para 3 opções: 

Imprimir 

Editar 

Apagar 

Escolha Imprimir para carregar essa mensagem para impressão. 

 

Para iniciar a impressão faça CTRL+SHIFT+ENTER 

 

 

 

 

 

4. APAGAR MENSAGEM EXISTENTE: 

Aceder ao Menu Principal (utilize a tecla ESC se necessário) 

Selecione MENSAGENS e depois ABRIR 

Aparece a lista de mensagens em memória. 

Escolha a desejada e faça ENTER para 3 opções: 

Imprimir 

Editar 

Apagar 

Escolha Apagar para eliminar essa mensagem. 

 

  



 

DADOS-ID.pt                             MANUAL de Referencia HP1020 V3.0PT | 2017                                     Página 11 de 24 

 

 

5. INTRODUZIR CAMPOS VARIAVEIS E ESPECIAIS NA MENSAGEM: 

Aceder ao Menu Principal (utilize a tecla ESC se necessário) 

 Tem de parar impressão para esta operação – luz verde PRINT tem de estar desligada. 

 Faça CTRL+SHIFT+ENTRE para parar/iniciar impressão. 

Seleccione MENSAGENS 

Siga o procedimento do Ponto 1 ou 2 para entrar no editor de mensagem 

 

Chegou ao Editor. 

Com o cursor (setas do teclado), pode movimentar-se entre linhas/caracteres. 

Posicione o cursor no local para introduzir campo variável/especial. 

Utilize a tecla INSERT para aceder a opções e escolha uma: 

Caracteres Especiais 

Logotipos 

Data 

Validade 

Hora 

Turno 

etc… 

Configure cada opção de acordo com instruções. 

 

Nas Data, Validade, e Hora utilize separadores e mascaras para personalizar os dados: 

Data e Validade:  yyyy Ano em 4 dígitos 

yy Ano em 2 dígitos 

d dia em 1 ou 2 dígitos 

dd dia em 2 dígitos 

M mês em 1 ou 2 dígitos 

MM mês 2 dígitos 

MMM mês extensor 3 caracteres 

JJJ data Juliana 

 

  Exemplos: yyyy.MM.dd  imprime 2017.09.24 

    JJJyy   imprime 23317 
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Hora:    H Hora em relógios 24 horas exemplo:  2 

HH Hora em relógios 24 horas exemplo: 02 

H Hora em relógio de 12 horas 

hh Hora em relógio de 12 horas 

tt AM ou PM 

m Minutos em 1 ou 2 dígitos 

mm Minutos em 2 digito 

s Segundos em 1 ou 2 dígitos 

ss Segundos em 2 dígitos 

 

  Exemplos: HH:mm:ss  imprime 15:21:34 

    hh tt - mm  imprime 03 PM - 21 

 

 

No final faça ENTER para introduzir dados na mensagem. 

Estes campos não são editáveis e são gerados em bloco. 

O bloco é apresentado em azul, significando campo especial. 

Para os modificar tem de os apagar e reconfigura-los. 

 

Para terminar faça ESC para 2 opções: 

Gravar ou Ignorar alterações. 

 

Ao Gravar a mensagem, esta fica pronta para iniciar a impressão. 

Para iniciar a impressão faça CTRL+SHIFT+ENTER 
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6. MODIFICAR PARÂMETROS DE IMPRESSÃO 

Aceder ao Menu Principal (utilize a tecla ESC se necessário) 

 Pode fazer esta operação durante a impressão. 

Entre em CONFIGURAÇÕES 

Aparece a lista de todas as funcionalidades. Escolha a desejada: 

Modifique o valor, e faça ENTER no final. 

Para activar as modificações saia do menu Configurações com a tecla ESC. 

 Aparece mensagem: Aguarde por favor…. 

 

 

 

7. CARREGAR / ACTUALIZAR LOGOTIPOS 

Requisitos: 

Para executar esta operação, os logotipos tem de estar previamente digitalizados em formato 

próprio, numerados de 1 a 4, e gravados na raiz de uma PenUSB. 

A PenUSB deve ser ligada ao equipamento na porta USB Flash. 

Consulte-nos para o serviço de digitalização. 

 

Aceder ao Menu Principal (utilize a tecla ESC se necessário) 

 Pode fazer esta operação durante a impressão. 

Entre em CONFIGURAÇÕES 

Aparece a lista de todas as funcionalidades. Escolha a Actualizar Logotipos: 

Tem 5 opções: 

Actualizar 1 de cada 4 dos logotipos 

Actualizar os 4 logotipos de uma única vez. 

Selecione a opção desejada. 

 

Os logotipos serão actualizados na memória da impressora e dentro de todas as mensagens 

que os contenham. 

 

Consulte o Ponto 5 para instruções de inserção de logotipos nas mensagens. 
; 
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PROCEDIMENTOS DE INSTALAÇÃO 

MATERIAL: 

 

 

 

No Item Qtd 

[1] Impressora  1 

[2] Uniões 90º 2 

[3] Base de fixação 1 

[4] Chave Allen 6 (não inc.) 1 

[5] Veio de 200 mm 2 

[6] Veio de 300 mm 1 

[7] Parafuso M8x20 8 
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NOTA: instalar a impressora de forma a marcar a uma distancia entre 1 a 3 mm da superficie. 

Distancias curtas garantem melhor qualidade de marcação. 
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Step 3  

Installing the clamps to the round bar. 

 

 
Step 4 

Select the suitable bar length for each case. 

Horizontal setup 

This setup will be used to print on carton box, bottle, tray, pipe, etc… 
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NOTA: O equipamento está preparado para funcionar com cartuchos de tintas HydraJET ou 
SoluJET. 

O uso de outro tipo de cartuchos de tinta pode danificar o equipamento, e anular a sua 
garantia. 
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ESQUEMAS DE LIGAÇÃO ACESSÓRIOS: 

 

Sensor Externo 
 

 
 

Encoder 
 

 
 

Torre sinalizadora / Alarme 
 

 
  



 

DADOS-ID.pt                             MANUAL de Referencia HP1020 V3.0PT | 2017                                     Página 19 de 24 

 

 

Caracteres Especiais 

Durante a criação e edição de mensagens pode inserir os seguintes caracteres especiais: 

 

 

€ ‚ ƒ „ … † ‡ ˆ ‰ ‹ ‘ ’ “ ” • – — ˜ ™ › 

¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬  ® ¯ ° ± ² ³ ´ 

µ ¶ · ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ × Ø Þ       
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APENDICE 1 

Ap 1.1 - MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA 

1.1.1 Limpeza da impressora 

Para limpeza externa de impressora, deve primeiro desliga-la da corrente eléctrica. 

Uso um pano seco e macio para remover o pó. 

Se necessário, use um jacto de ar suave para remover o pó acumulado no interior da impressora. 

Verifique e limpe a fotocélula de detecção de produto, se existir. 

Dependendo do ambiente de instalação, a frequência para este procedimento varia entre 1 vez por 

semana, a 1 vez por mês. 

 

 

1.1.2 Limpeza dos contactos eléctricos 

Durante o funcionamento da impressora, a qualidade de impressão pode se deteriorar devidos a 

problemas nos contactos eléctricos entre a impressora e o cartucho de tinta. 

Retire o cartucho de tinta, e examine os contactos eléctricos na sua base. 

se detectar tinta nos contactos eléctricos do cartucho, consulte o ponto 1.2.2 do Apêndice 1 

deste manual. 

 

Para limpeza interna de impressora, primeiro deverá desliga-la da corrente eléctrica. 

Para limpeza dos contactos de ligação com o cartucho de tinta, use um pano ou papel absorvente 

macios humedecido com álcool etílico. 

Passe suavemente 2 ou 3 vezes sobre o grupo de contactos eléctricos (pinos) no interior da 

impressora. Repita, se necessário. 

Deixe secar durante 60 segundos, antes de voltar a ligar e instalar novamente o cartucho de tinta. 
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Ap 1.2 - MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA 

 

1.2.1 Limpeza de cabeça de impressão 

Durante o normal funcionamento da impressora, se detectar uma degradação da qualidade de 

impressão, verifique: 

 Se o cartucho está vazio – substituir caso necessário 

 Se o cartucho ainda tem tinta, a falha na qualidade pode ter origem na sujidade acumulada nos 

injectores – limpar seguindo as instruções apropriadas. 

 Antes de reinstalar um cartucho de tinta que tinha armazenado, execute o procedimento de 

limpeza. 

 Execute o Procedimento de limpeza diariamente, no arranque da impressora, para optimização 

da qualidade de impressão. 
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1.2.2 Procedimento de Limpeza 

[1-2]: Material necessário: pano ou papel absorvente macios, que não libertem pelos/fibras.  

[3]: Limpar ligeiramente ao longo do eixo dos injectores, com o cartucho voltado para baixo, como se 

ilustra na figura. 

[4]: Deverá identificar 2 linhas paralelas de tinta, correspondentes aos 2 grupos de injectores 

[5]: Verifique se existe tinta na base do cartucho, sobre os contactos eléctricos; se necessário, limpe-

os com um panos/papel absorvente humedecido com álcool etílico. 

 

NOTA: Nunca use álcool, ou outros agentes quimicos, para limpeza directa dos injectores. Certos 

produtos reagem com a tinta, danificando o cartucho de forma irreversível. 

 

 

1.2.3 Notas importantes 

 Não usar materiais abrasivos, solventes ou outros produtos químicos para limpeza da placa de 

injectores. 

 Na aplicar força excessiva na limpeza da placa de injectores. 

 Não utilize cartuchos de tinta não aprovada, pois podem danificar o equipamento. 

 Nunca agitar o cartucho, pois danifica os injectores e introduz ar no sistema de tinta. 
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Ap 1.3 – PURGA 

 

[1]: Se o cartucho de tinta esteve inactivo e destapado por um pequeno período de tempo, a tinta 

poderá secar e criar uma pelicula no exterior da placa de injectores. Esta pelicula de tinta seca pode 

causar falhas parciais ou totais dos injectores, e deterioração da qualidade de impressão. Após a 

limpeza da placa de injectores, deve fazer uma ou várias purgas para homogeneizar e refrescar a 

distribuição da tinta nos injectores. Continuar a impressão sem realizar este procedimento pode 

nunca solucionar o problema. 

 [2]: No final da purga, limpe a placa de injectores segundo o procedimento mencionado, para 

remover excessos de tinta. 

 [3]: No final da purga, imprima uma mensagem completa a alta resolução para verificar o estado de 

todos os injectores, confirmando assim o seu perfeito funcionamento. 

Placa de injectores: [1] - sujo com tinta e [2] - limpo, pronto a imprimir 
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Ap 1.4 - PARAGEM / ARMAZENAMENTO 

Procedimentos para paragem e armazenagem da impressora e cartuchos de tinta. 

 

Para curtos períodos de tempo, em Stand By - algumas horas 

 Deixe o cartucho instalado na máquina, com a impressora ligada. 

 NÃO DESLIGUE a impressora, pois esta precisa de energia para gerir automáticamente a tinta 
de forma a estar pronto a marcar. 

 Dependendo do tipo/base de tinta em uso, poderá ter de fazer 2 a 4 marcações manuais para 
refrescar a tinta à boca dos injectores, antes de voltar a iniciar as marcações.  

 

Para períodos de tempo superiores a 4 horas 

 Remova o cartucho da impressora 

 Coloque-o no respectivo clipe de selar 

 NOTA: se for utilizador de diferentes tipos/cores de tintas tenha atenção para 

não trocar/cruzar os clipes de selagem que já foram utilizadas em diferentes 

tipos de tinta, pois irá contaminar e danificar os injectores. 

 

       

 

 Guarde o cartucho: 

 em local fresco e seco 

 longe de fontes de calor, ao abrigo da luz solar e radiações UV, protegido de 

vibrações e de pó. 

 

 


