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Neste manual estaremos demonstrando o procedimento básico para o alinhamento das cabeças das 
impressoras Compact Solven séries Extreme. 
Usaremos como base a Extreme EXK 3204L com cabeças Konica KM256 de 42pL, mas o procedimento e 
similar para todos os modelos da linha Extreme. 
 
Por que alinhar as cabeças? 
O alinhamento das cabeças proporciona maior precisão para a colocação dos pontos e consequentemente 
mais qualidade de impressão, já que os pontos estarão sendo alocados nos seus devidos lugares e 
evitando, assim, a sobreposição indesejada. 
 
Quando alinhar as cabeças? 
É altamente recomendável o alinhamento sempre que: 
• Houver a troca de mídia: Cada mídia tem uma espessura, peso e porosidade diferente, o que pode 

interferir no comportamento tanto de tração como de recebimento de tinta, e com o alinhamento o 
equipamento estará ajustando-se a essas diferenças. 

• Mudança de marca ou modelo de tinta: Assim como a mídia, a tinta também reage de forma diferente 
em cada substrato tornando necessário o ajuste do equipamento a essas mudanças. 

• Ajustar a altura do carriagem. 
• Ajustar a voltagem das cabeças. 
• Trocar alguma cabeça de posição. 
• Substituir alguma cabeça. 
 
O alinhamento das cabeças é realizado dentro do LiyuPrint (Figura 01) e no decorrer do manual estaremos 
demonstrando como fazer os principais alinhamentos: Horizontal, Vertical e Step. 
 

 
Figura 01 
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Alinhamento Horizontal 
 
Para acessar o painel do alinhamento Horizontal, selecione o menu Calibration(T) e em seguida selecione 
Horizontal, conforme a figura 02. 
 

 
Figura 02 

 
Ao clicar nesse menu, você terá o painel de Alinhamento Horizontal, conforme figura 03. 
 

  
Figura 03 
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Este painel é composto do seguinte itens: 
• Setup X-DPI for test: Nesta opção deverá ser selecionada a resolução horizontal que será utilizada na 

impressão, por exemplo, se a impressão for 240x720(8 Pass), a resolução horizontal é 240. 
• Print Speed: Neste campo selecione a velocidade de impressão que será utilizada, você poderá optar 

por Low (Baixa), Middle (Média) ou High (Alta). 
• Botão Print: Imprime o teste onde poderão ser selecionadas as opções com o alinhamento correto, que 

será exposto detalhadamente mais a frente. 
• Botão Check: Imprime o teste para checagem dos ajustes. 
• Botão Adjust: Imprime o teste para um ajuste fino do alinhamento. 
• Positive Aligment: Permite a seleção da opção com melhor alinhamento da parte superior do teste Print. 
• Reverse Aligment: Permite a seleção da opção com melhor alinhamento da parte inferior do teste Print. 
 
NOTA:  Sempre que for realizar o alinhamento das cabeças, utilize a tinta e mídia que realmente será 
impressa se não, poderão ocorrer variações no alinhamento. 
 
Ao clicar no botão Print, você terá uma impressão similar a figura 04: 

 

Figura 04 

O objetivo deste teste e definir qual a impressão com melhor alinhamento em relação a linha base (preta no 
cento de cada cor), os valores com o melhor alinhamento (neste exemplo -2 positivo (superior) e -1 reverso 
(inferior)) devem ser diminuídos (-1 a -10) ou somados (+1 a +10) nos valores já existentes em suas 
respectivas cores, nos campos do Positive Aligment e Reverse Aligment, por exemplo, supomos que o 
Yellow (Y) já tenha o valor de 2 no positivo, como no teste o melhor foi o -2, então o valor a ser informado é 
0 (zero). O objetivo é chegar ao ponto em que todas as posições fiquem alinhadas no 0 (zero), conforme a 
figura 05. 
 

 
Figura 05 
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Alinhamento Vertical 
 
Semelhante ao alinhamento horizontal, para acessar o painel do alinhamento vertical basta clicar no menu 
Calibration(T) e em seguida em Vertical(T), conforme figura 06. 

 
Figura 06 

Após clicar no menu Vertical(T), abrirá o painel de alinhamento vertical conforme figura 07: 

 
Figura 07 
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Este painel é composto dos seguintes itens: 
• X-DPI for test: Define a resolução na qual será feito o alinhamento. 
• Speed fot test: Define a velocidade de impressão na qual deseja o alinhamento, as opções são Low 

(baixa), Middle (Média) e High (Alta). 
• Botão Print: Imprime o teste para o ajuste do alinhamento. 
• Botão Check: Imprime um teste para checar se o alinhamento está correto. 
• C, M e Y: Recebe os valor apurados no teste impresso pelo botão Print. 
 
Ao clicar no Botão Print, teremos uma impressão similar a figura 08: 

 
Figura 08 

Neste teste deverá ser selecionada a opção que tem o melhor alinhamento em relação à linha preta. Esse 
valor deverá ser subtraído (-1 a -10) ou somado (+1 a +10) ao valore já existente em sua respectiva cor, por 
exemplo, utilizando o magenta como base, suponhamos que o valor de M seja 3, como na figura o melhor 
alinhamento é o +1, o valor a ser lançado é 4. Utilizando a figura 07 como base, então o valor a ser lançado 
em M é 1. 
O objetivo é chegar ao ponto em que todas as cores fiquem alinhadas em 0 (zero), conforme a figura 09. 

 
Figura 09 
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Alinhamento Step 
 
Para acessar o painel de alinhamento do Step, clique no menu Calibration(T), e em seguida clique em 
Step(P), conforme figura 10. 

 
Figura 10 

Após clicar no menu Step(P), você terá o painel conforme a figura 11: 

 
Figura 11 
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Este painel é composto dos seguintes itens: 
• DPI Mode: Define a resolução para a qual deseja fazer o alinhamento. Diferente do alinhamento 

horizontal e vertical, no step deve ser definida a resolução final já com o número de passadas. 
• Botão Test: Imprime o teste para obtenção dos valores de ajuste. 
• Botão Check: Imprime um teste para a checagem dos ajustes. 
• Botão Adjust: Imprime um teste para obtenção dos valores para o ajuste fino. 
• Ajusted: Recebe o valor obtido pelo impresso do botão Test. 
• Accurate error: Define o valor para o ajuste do alinhamento do impresso feito pelo botão Adjust. 
 
Ao clicar no botão Test, teremos a impressão similar a figura 12: 

 
Figura 12 

Neste teste, diferentemente do alinhamento horizontal e vertical, deverá ser selecionado o valor com o 
melhor alinhamento na três linhas, ou seja, por exemplo, o melhor alinhamento do magenta é -1, do ciano é 
-2 e do preto é -1, o valor a ser lançado no campo Adjusted é -1, que é o melhor alinhamento na maioria das 
linhas de teste. 
Esse diferença que pode haver entre uma linha e outra pode ser ajustada através do ajuste fino (botão 
Adjust). O objetivo aqui, também, e chegar com todos os alinhamentos em 0 (zero), conforme figura 13. 

 
Figura 13 

 
 


