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Instruções: 
Acessório defletor de empilhamento 
Alaris série E1000/S2000
Translation of these instructions is available at the 
on-line support page for your scanner model, for 
instance: 

توجد ترجمة لهذه التعليمات على صفحة الدعم المتوفرة عبر اإلنترنت 
 :والتي تناسب طراز الماسحة الضوئية، على سبيل المثال

这些说明的译文请参阅扫描仪型号的在线支持网页，例如：

如需這些說明的翻譯，請參見您掃描器型號的線上支援，
例如：

La traduction de ces instructions est disponible sur la 
page de support en ligne pour votre modèle de 
scanner, par exemple :

Eine Übersetzung dieser Anweisungen ist auf der 
Online-Supportseite zu Ihrem Scannermodell 
verfügbar, wie zum Beispiel:

Una traduzione di queste istruzioni è disponibile presso 
la nostra pagina di assistenza online per i modelli di 
scanner:

これらの手順の翻訳は、ご使用のスキャナーモデルご
とにオンラインサポートページからご利用になれま
す。例：

해당 스캐너 모델의 온라인 지원에서 이 지침의 번역 내

용을 확인할 수 있습니다 . 예 :

A tradução dessas instruções está disponível na 
página de suporte on-line para o seu modelo de 
scanner, por exemplo:

Перевод настоящего руководства доступен на 
странице онлайн-поддержки для вашей модели 
сканера, например:

La traducción de estas instrucciones está disponible en 
la página de asistencia en línea específica para su 
modelo de escáner, por ejemplo:
Bu talimatların çevirilerine tarayıcınızın modelinin 
çevrimiçi destek sayfasından ulaşabilirsiniz, örneğin:

www.alarisworld.com/go/S2000support

www.alarisworld.com/go/S2000wsupport

www.AlarisWorld.com/go/E1025support

www.AlarisWorld.com/go/E1035support

Conteúdo do kit:
Este kit contém: 

• Um acessório defletor de empilhamento para os 
scanners modelo E1000, S2000 e S2000w.

• Duas travas de suporte de inclinação para os 
scanners de modelos E1000, S2000 e S2000w.

Uso esperado do defletor de 
empilhamento
O acessório defletor de empilhamento se prende 
à borda inferior dianteira da tampa do scanner. Ele 
ajuda o papel a sair do scanner para permanecer 
na ordem e para empilhar corretamente.

Como instalar
1. Gire o botão de bloqueio para a vertical. 

2. Mantenha o defletor de empilhamento levemente 
na frente e abaixo da borda inferior dianteira da 
tampa do scanner, com as pernas apontando 
para longe do scanner.

http://www.alarisworld.com/go/S2000support
http://www.alarisworld.com/go/S2000wsupport
http://www.AlarisWorld.com/go/E1025support
http://www.AlarisWorld.com/go/E1035support
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3. O suporte do defletor possui quatro abas. Essas 
abas precisam se alinhar com quatro ranhuras 
na borda inferior da tampa do scanner.

4. Quando as abas estão alinhadas, aperte os 
pequenos pontos de contato para a esquerda 
e para a direita do botão de bloqueio. Aperte e, 
em seguida, empurre as quatro abas nas 
ranhuras. Pare de apertar uma vez que o defletor 
de empilhamento está sentado contra a borda 
inferior da tampa do scanner. 

5. Gire o botão de bloqueio horizontal para sua 
posição travada. O defletor de empilhamento 
agora é mantido no lugar no scanner. Quando 
o defletor estiver instalado corretamente, eles 
tocarão a bandeja de saída parcialmente 
estendida.

Como usar
Como digitalizar papel de 
comprimentos misturados
1. As pernas do defletor de empilhamento estão 

para baixo para uso.

2. O comprimento da perna é ajustável. Segure 
o defletor de empilhamento nos pontos de 
contato no cubo central quando quiser mudar 
o comprimento. Sempre ajuste as pernas para 
o mesmo comprimento antes da digitalização. 

3. Ao digitalizar páginas de comprimentos diferentes 
(como um formulário acompanhado por um 
cheque), ajuste as pernas do acessório do 
defletor de empilhamento para que elas prendam 
a página mais curta. As páginas mais longas 
empurrarão sob as pernas do defletor, mas as 
páginas mais curtas ficarão próximas ao scanner. 

4. Se estiver digitalizando páginas de vários 
comprimentos diferentes (por exemplo, 
3 polegadas, 5 polegadas e 11 polegadas de 
comprimento), ajuste as pernas do defletor 
para que eles capturem todas as páginas mais 
curtas. Neste exemplo, ajuste para capturar as 
páginas de 5 polegadas. As páginas mais curtas 
permanecerão perto do scanner, e as páginas 
mais longas irão além das pernas do defletor 
de empilhamento.



A-61902_pt-br  março de 2019 3

Trabalhos normais
Se os seus trabalhos se encaixam perfeitamente 
sem o acessório do defletor de empilhamento, 
você pode virá-lo de forma que o defletor de 
empilhamento repouse na tampa do scanner. 

Vire o defletor de empilhamento novamente quando 
necessário. O defletor de empilhamento não 
é recomendado para páginas leves com mais de 
150 mm (5,9 polegadas).

Uso esperado das travas de 
suporte de inclinação
As travas de suporte de inclinação são fixadas na 
parte inferior do scanner. Quando estendidas, elas 
permitem levantar a borda frontal do scanner, 
o que auxilia na saída de páginas longas.

Como instalar
1. Vire o scanner de cabeça para baixo, segure 

uma trava de suporte de inclinação com a sapata 
voltada para a parte traseira do scanner.

2. Incline a trava levemente e insira-a em um dos 
slots na parte inferior do scanner. Alinhe um 
dos pinos na lateral da trava de suporte de 
inclinação com uma das aberturas na borda 
frontal do slot e enrosque.

Repita o mesmo para a outra trava.
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