
Kodak Alaris Inc.
2400 Mount Read Blvd.
Rochester, New York 14615
© 2014 Kodak Alaris Inc. Todos os direitos reservados.
A-61636_pt-br / Peça 5K3733 Setembro 2014

A marca e a apresentação comercial Kodak são usadas 
sob licença da Eastman Kodak Company.

Picture Saver Scanning System

Guia de Referência

Limpando a área de geração de imagens

Acessórios e suprimentos

CAT Nº. Descrição

148 4864 Rolos de alimentação Kodak 

169 5097 Módulo de separação Kodak Gentle Photo

196 0426 Módulo de separação Kodak Picture Saver 
Standard

853 5981 Panos para limpeza de rolos Kodak 

169 0783 Folhas para limpeza de transporte Kodak 

826 6488 Panos Brillianze Detailer

119 9470 Acessório do scanner de mesa Kodak 
A4/Ofício 

818 2271 Acessório do scanner de mesa Kodak A3

Luzes indicadoras e códigos de erro

Código Mensagem/Solução

0 Verifique o cabo USB
Indica que não há conexão USB ou o cabo 
USB não está conectado corretamente.
Modo de economia de energia
Nenhuma ação necessária.

Digitalizando....
O scanner está digitalizando documentos.

U5, E3 Redigitalizar documentos
O cabo USB foi desconectado durante 
a utilização do scanner.

U6 Limpe o caminho do papel e feche a tampa
Abra a tampa do scanner e verifique se 
todos os documentos foram removidos do 
caminho do papel. Feche a tampa do 
scanner.

U8 Alimentação múltipla
• Alimentação múltipla de documentos 

detectada. Resolva a condição de 
alimentação múltipla.

•  O documento que você está tentando 
digitalizar é muito grande.

U9 Obstrução de papel
Obstrução de documento ou caminho do papel 
bloqueado. Retire os documentos do caminho 
do papel.

E1, E2

• Verifique se todos os cabos estão 
conectados corretamente

• Desligue e ligue. Se o problema continuar, 
entre em contato com a Assistência técnica

E2, 
E4, E7

• Desligue e ligue. Se o problema continuar, 
entre em contato com a Assistência técnica.

Assistência técnica 

www.kodakalaris.com/go/disupport

1.800.822.1414
(apenas US&C; em todas as outras regiões, entre 
em contato com o centro de suporte local da Kodak 
Alaris Inc.)

Ao entrar em contato com a Assistência, tenha em 
mãos as seguintes informações:
• Uma descrição do problema
• O modelo e número de série do scanner
• A configuração do computador
• O aplicativo de software usado



IMPORTANTE: A ferramenta de limpeza de rolos contém 
lauril éter sulfato de sódio, podendo 
causar irritação aos olhos. Consulte 
a FISPQ para mais informações.

Limpando os rolos
Limpando e substituindo 
o módulo de separação

Limpando e substituindo 
o módulo de alimentação

Para informações detalhadas sobre os procedimentos de limpeza e substituição, consulte o Capítulo 5, Manutenção no Guia do usuário.


