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Procedimentos para usuários 

PU1PU1PU1PU108080808    ––––    Como Como Como Como ignorar chip original HP 8000s ignorar chip original HP 8000s ignorar chip original HP 8000s ignorar chip original HP 8000s eeee    Seiko VSeiko VSeiko VSeiko V64s 64s 64s 64s para usar tinta compatível para usar tinta compatível para usar tinta compatível para usar tinta compatível 
Casal Sign (CHP).Casal Sign (CHP).Casal Sign (CHP).Casal Sign (CHP).    
    
  
1.1.1.1.    Quando usar o procedimentoQuando usar o procedimentoQuando usar o procedimentoQuando usar o procedimento    

 
Este procedimento se aplica aos equipamentos HP 8000s e Seiko V64s com tinta Compatível Casal Sign 
(CHP). 
 
Ao usar este procedimento os níveis de tinta dos chips são desabilitados e o controle passa a ser visual em 
caso de bulk ink ou através do sensor de cartucho vazio quando são usadas as bolsas (bag) de tinta. 
 
2.2.2.2.    Como desabilitar os chipsComo desabilitar os chipsComo desabilitar os chipsComo desabilitar os chips    

 
A mensagem de troca/substituição dos cartuchos serão exibidas sempre que o equipamento for desligado e 
ligado novamente ou se o cartucho for removido. Para ignorar a mensagem e liberar o equipamento para 
impressão siga os passos apresentado abaixo: 
 

   
Conforme apresentado na figura a 
pressione simultaneamente os 
botões seta para baixo e cancel. 
Aguarde até que a mensagem 
que está sendo exibida no display 
do equipamento mude. Após isso 
solte os dois botões e vá para 
próximo procedimento. 

Ao visualizar a mensagem “VEJA “VEJA “VEJA “VEJA 
CAPITULO 12 NO GUIA DO CAPITULO 12 NO GUIA DO CAPITULO 12 NO GUIA DO CAPITULO 12 NO GUIA DO 
USUÁRIO”USUÁRIO”USUÁRIO”USUÁRIO” pressione o botão OKOKOKOK 
por quatro vezes consecutivas, 
para aceitar as condições de 
garantia apresentada pelo 
fabricante do equipamento. Após 
isso vá para o próximo 
procedimento. 

A mensagem ““““COMFIRM SEM COMFIRM SEM COMFIRM SEM COMFIRM SEM 
CAB [   ] SUBST [ *CAB [   ] SUBST [ *CAB [   ] SUBST [ *CAB [   ] SUBST [ *    ]”]”]”]” está sendo 
exibida, pressione seta para cima 
para escolher a primeira opção. 
Depois pressione os botões shift e 
ok simultaneamente por quatro 
segundos para confirmar. Repita 
os passos a, b e c para ignorar os 
chips das demais cores. 
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NotasNotasNotasNotas    
As informações apresentadas nesse documento foram obtidas com base nas fontes 
abaixo: 
 
� Manuais de usuários; 
� Manuais técnicos; 
� Recomendações técnicas do departamento técnico Casal Sign; 
 
Este documento pode sofrer alterações sem aviso prévio, para isso consulte-nos e 
mantenha consigo sempre uma cópia atualizada. 
 
Algumas marcas como, HP, Seiko, Océ Epson , Roland, Mimaki e outras que foram 
apresentadas são ou podem ser marcas comerciais registradas e foram usadas neste 
documento somente para fins de identificação e informativo. Sendo assim a Casal Sign 
renuncia todo e qualquer direito sobre as mesmas. 
 
As tintas Casal Sign (CHP) são tintas compatíveis e não um produto genuíno. 


