
IMPORTANTE:

 Os panos Staticide contêm isopropanol, que pode 
causar irritação nos olhos e ressecamento da pele. 
Lave as mãos com água e sabão após executar 
procedimentos de manutenção. Consulte a Ficha de 
Informações de Segurança (SDS) para obter mais 
informações (www.kodakalaris.com/go/ehs).

Todas as marcas registradas e nomes comerciais
utilizados são de propriedade de seus
respectivos detentores.
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Guia de referência de manutenção

Como limpar a área de geração de 
imagens Luzes indicadoras 

O botão liga/desliga acende uma luz azul quando 
o Scan Station está ligado e pronto. Veja a seguir 
a descrição dos status do LED:

LED Recurso

Luz azul fixa O Scan Station está ligado 
e pronto para digitalizar.

Luz azul piscante Indica que o Scan Station está 
sendo inicializado (após ser 
ligado) ou aquecido e está se 
preparando para digitalizar.

Luz vermelha 
piscante ou fixa

Indica um problema no Scan 
Station (a tampa está aberta, 
por exemplo).

Acessórios e suprimentos

Nº CAT Descrição

148 4864 Rolos de alimentação Kodak
173 6115 Módulo de separação Kodak
826 9607 Módulo de alimentação Kodak
100 2716 Almofadas para limpeza de rolos Kodak
169 0783 Folhas para limpeza do transporte Kodak
896 5519 Panos Staticide para scanners Kodak

Informações de suporte

www.AlarisWorld.com/go/imsupport

Ao entrar em contato com o suporte, tenha em mãos as 
seguintes informações:
• Uma descrição do seu problema
• Modelo e número de série do scanner
• Configuração do computador
• Software que você está usando



Como limpar os rolos
Como limpar e trocar o módulo de 

separação
Como limpar e trocar o módulo de 

alimentação

Para obter os procedimentos detalhados de limpeza e substituição, consulte o Capítulo 11, Manutenção, no Guia do administrador.


