Limpando a área de geração de imagens

Indicadores luminosos e códigos de erro
OBSERVAÇÃO: Se você tiver um scanner Kodak i24x0,
somente o código será exibido na janela de
funções.
Código
0

Mensagem/Solução
Verifique o cabo USB
Indica que não há conexão USB ou que o cabo USB
não está conectado com firmeza.
Modo de economia de energia
Nenhuma ação é necessária.

Scanners i24x0/i26x0/i28x0

Digitalizando....
O scanner está digitalizando documentos.
U5, E3

Redigitalize os documentos
O cabo USB foi desconectado durante a operação
do scanner.

U6

Limpe o trajeto do papel e feche a tampa
Abra a tampa do scanner e remova todos os
documentos do trajeto do papel. Em seguida, feche
a tampa do scanner.
Alimentação múltipla
• Foi detectada uma alimentação múltipla de
documento. Elimine a condição de alimentação
múltipla.
• O documento que você está tentando digitalizar
é muito longo.

U8

U9

Acessórios e suprimentos
N° de CAT

Rolos de alimentação Kodak

173 6115

Módulo de separação Kodak

826 9607

Módulo de alimentação Kodak

853 5981

Panos para limpeza de rolos Kodak

169 0783

Folhas para limpeza de transporte Kodak

896 5519

Panos Staticide para scanners Kodak

826 6488

Panos Brillianize Detailer

892 7717

Acessório para fundo branco Kodak

119 9470

Acessório da mesa digitalizadora modular Legal
Kodak

189 4351

Acessório da mesa digitalizadora modular A3
Kodak

Obstrução de papel
Obstrução de documentos ou caminho do papel
bloqueado. Retire os documentos do trajeto do papel.

E1, E2

Descrição

148 4864

Guia de referência

E2,
E4, E7

• Verifique se todos os cabos estão conectados
corretamente.
• Desligue a energia e ligue-a novamente.
Se o problema persistir, entre em contato com
o suporte técnico.
• Desligue a energia e ligue-a novamente.
Se o problema persistir, entre em contato com
o suporte técnico.
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Assistência técnica
www.kodakalaris.com/go/disupport
1.800.822.1414
(Somente EUA e Canadá; todas as outras regiões,
entre em contato com o Centro de serviços
e suporte kodak Alaris local)
Ao entrar em contato com o suporte, tenha em mãos as
seguintes informações:
•
Uma descrição de seu problema
•
Modelo e número de série do scanner
•
Configuração do computador
•
Aplicativo de software que está usando

Limpando os rolos

Limpando e substituindo o módulo
de separação

Limpando e substituindo o módulo
de alimentação

IMPORTANTE: o pano para limpeza de rolos contém substâncias
que podem causar irritação nos olhos. Consulte
a respectiva Ficha de Informação de Segurança
de Produto Químico (FISPQ) para obter mais
informações.

Para obter informações detalhadas sobre os procedimentos de limpeza e substituição, consulte o Capítulo 4, Manutenção, do Guia do usuário.

