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ontato com o suporte, tenha em mãos as 
rmações:

rição de seu problema
número de série do scanner
ção do computador
 de software que está usando
Consulte o Guia do usuário para obter informações sobre 
os procedimentos de substituição do módulo de 

alimentação e do rolo de transporte.
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Substituir base de pré-separação 
Substituir rolo de separação

Esteira de pré-separação

Rolo de separação
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sando uma folha de limpeza do 
nsporte e limpando as guias de 

imagem

ando o vidro da mesa digitalizadora 
modular 

s para os scanners S2085f/S3060f/S3100f)

o Guia do usuário.
f

Instalação

A seguir, há uma lista de passos que precisam ser 
executados a fim de configurar e conectar o scanner ao 
computador.

1. Retire o scanner da caixa.
2. Configure o scanner pela primeira vez.
3. Instale o software de driver.
4. Verifique o firmware do scanner.
5. Atualize o firmware do scanner. (Opcional)
6. Instale o software de digitalização Kodak disponível. 

(Opcional)

Para obter mais detalhes, consulte a Seção 2 do Guia do 
usuário, que pode ser encontrada nos manuais listados no 
site:
AlarisWorld.com/go/IMsupport

DICAS DA OCP

1. Total de documentos
2. Indicador de presença de papel (se o papel não for 

detectado, este ícone será exibido).
3. O scanner está conectado a um computador via USB.
4. O scanner está conectado à rede com fio. 

Quando o ícone de pneu aparece na parte superior da 
tela do scanner, é hora de limpar o scanner ou substituir os 
consumíveis (rolos, pneus, etc.). 

Consulte “Manutenção” na página 29 do Guia do usuário.

O ícone aparece apenas se um dos medidores de 
manutenção tiver expirado.

Limpe o transporte, os rolos e as fitas 
do fundo

Pas
tra

Limp

(apena

Para obter os procedimentos detalhados de limpeza e substituição, consulte a Seção 5, Manutenção, d

www.AlarisWorld.com/go/IMsupport
http://www.alarisworld.com/go/S3000support

