LIMPANDO A ÁREA DE CALIBRAÇÃO
1. Remova a poeira e os resíduos dessa área usando um pano
Staticide, uma escova pequena ou esfregão de limpeza de
scanner. Tenha cuidado para não arranhar o vidro ou
dobrar as lingüetas brancas na guia de calibração.
2. Limpe a guia de calibração com um pano Staticide.

4. Instale o novo conjunto de rolos de alimentação alinhando
a extremidade da haste do conjunto na posição.

Scanners i1120
5. Com a lingüeta laranja levantada, encaixe o conjunto de
rolos de alimentação no local correto.
6. Gire a lingüeta laranja para baixo Se ela não estiver
abaixada, você não poderá reinstalar a bandeja de entrada.
IMPORTANTE: Os panos Staticide e esfregões de limpeza
contêm álcool isopropilico, que pode causar
irritação nos olhos e ressecamento da pele. Por
isso, lave as mãos com água e sabão após
realizar procedimentos de manutenção.
Consulte o Guia do usuário para obter a Ficha
de Informação de Segurança de Produto
Químico (FISPQs).

SUBSTITUINDO O CONJUNTO DE ROLOS DE
ALIMENTAÇÃO

7. Reinstale a bandeja de entrada colocando e alinhando as
quatro lingüetas na bandeja de entrada com os orifícios no
scanner.
8. Quando as lingüetas e orifícios estiverem encaixados,
empurre a bandeja de entrada até o fim do scanner para
que se encaixe.

1. Remova a bandeja de entrada puxando-a para frente
e levantando-a da posição. Coloque-a de lado.

SUPRIMENTOS*

3. Com um pano Staticide quase seco, limpe as guias de
calibração frontais e traseiras novamente, a fim de remover
quaisquer fiapos remanescentes.

Descrição

894 6097
122 6034

Base de pré-separação Kodak i1120
Conjunto de rolos de alimentação Kodak
i1120
Esfregões de limpeza do scanner Kodak
i1120
Panos Kodak Digital Science para limpeza
de rolos (24 unidades)
Folhas Kodak Digital Science para limpeza
de transporte (50 unidades)
Panos Staticide para scanners Kodak
(144 unidades)

824 5862
853 5981

2. Gire a lingüeta laranja para cima para liberar o conjunto de
rolos de alimentação.
3. Levante o conjunto de rolos de alimentação e retire-o do
scanner.

Dicas rápidas

N° de CAT

169 0783
896 5519

* Itens sujeitos a alterações.
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VISOR E PAINEL FRONTAL DO SCANNER
Janela de funções — exibe números de 1 a 9, que
correspondem a 9 funções de digitalização pré-definidas. Essa
janela também exibe os códigos de erro. Consulte o Guia do
usuário para obter mais informações.

CHAVE LIGA/DESLIGA E CONECTORES DE
ENERGIA

Você talvez precise substituir a base de pré-separação se ela já
estiver gasta ou se a alimentação múltipla continuar a acontecer
depois da limpeza.

Janela de funções
Chave liga/desliga
Botão de seta
Botão Iniciar
Indicador luminoso

LIMPANDO OU SUBSTITUINDO A BASE DE
PRÉ-SEPARAÇÃO

Porta de alimentação

Porta USB

1. Aperte as garras plásticas que prendem a base de
pré-separação e levante-a para retirá-la.
2. Limpe toda a base de pré-separação ou se ela apresentar
sinais de desgaste, substitua-a.

Chave liga/desliga — liga e desliga o scanner.
Porta de alimentação — conecta o cabo elétrico ao scanner.
Porta USB — conecta o scanner ao computador.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO
Botão de seta — permite selecionar uma função ou navegar
pelas funções predefinidas de 1 a 9.
Botão Iniciar — inicia o aplicativo selecionado que estiver
associado ao número exibido na janela de funções.
OBSERVAÇÃO: O botão Iniciar, o botão Rolar e a janela de
funções são usados com a funcionalidade de
Toque inteligente.

Para obter os procedimentos detalhados de limpeza
e substituição, consulte o Capítulo 5, Manutenção, do Guia do
usuário.

ABRINDO A TAMPA DO SCANNER
1.

Abra a tampa do scanner pressionando a alavanca de
liberação.

Indicador luminoso — indica o status do scanner, ao ficar
aceso ou piscando.
•
•
•

Luz verde contínua: pronto para digitalizar.
Luz verde piscando: as lâmpadas do scanner estão em
fase de aquecimento, preparando-se para digitalizar.
Luz vermelha piscando: indica erro, como obstruções de
documentos, quando a janela de funções exibir um “E”.
1-4

3. Reinsira a base de pré-separação na posição, alinhando-a
nos orifícios e empurrando-a até que se encaixe no local
correto.

LIMPANDO OS ROLOS
Os rolos e a área de calibração devem ser limpos habitualmente
para manter o desempenho ideal. Alguns tipos de papel
e ambientes operacionais exigem que a limpeza seja feita mais
vezes do que o especificado no Guia do Usuário. Sempre que
a alimentação de papel e a qualidade da imagem estiverem
aquém do esperado, siga as etapas a seguir.
1. Usando um pano apropriado para rolos, limpe todo o rolo de
alimentação. Gire os rolos para limpar toda a superfície.

Falha do scanner

5

Teste interno

6

Luz de verificação de falha

7

Falha de comando

8

Obstrução de documento

9, 0

Teste interno

15

A tampa está aberta

2.

Feche a tampo do scanner ao terminar de limpar os
componentes internos ou substituir peças.
2. Limpe todos os rolos NFR completamente. Gire os rolos
NFR para limpar toda a superfície. Para facilitar a limpeza,
encomende os esfregões de limpeza do scanner Kodak i1120.
IMPORTANTE: Ao limpar esta área, cuidado para não dobrar
as lingüetas;isso pode causar problemas na
alimentação do papel.
3. Seque os rolos com um pano sem fiapos.

