
Guia de Consulta Rápida
Português 

Mantenha uma impressão deste manual num local de fácil acesso, ou guarde uma cópia no ambiente 
de trabalho do seu PC, para que possa consultar rapidamente as informações relativas a papel e 
limpeza sempre que necessário.

Estado Aceitável do Papel

c
Importante:
O Não utilize papel que esteja dobrado, vincado, enrolado, rasgado, manchado ou timbrado. Utilize 

papel que esteja em conformidade com as características do papel. Consulte o Guia do Utilizador 
para mais informações.

O As figuras apresentadas em seguida descrevem o estado do papel que pode e não pode ser 
utilizado com a impressora. Certifique-se de que utiliza papel cujo estado é aceitável para uso 
com a impressora.

Aceitável

A: Dobrado
B: Enrolado
*: 3 mm ou menos
Insira o papel depois de alisar a área dobrada ou enrolada.

Não aceitável

A: Rasgado
B: Enrolado
C: Vincado
D: Dobrado
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Limpar o Vidro do Digitalizador

Para manter o digitalizador nas melhores condições de funcionamento, deverá limpá-lo 
periodicamente (de três em três meses).

Para limpar a impressora, execute as operações apresentadas em seguida.

c
Importante:
O Tenha cuidado para não ferir as mãos nos componentes internos da impressora.

O Não exerça nenhuma pressão sobre o vidro do digitalizador.

O Tenha cuidado para não riscar ou danificar o vidro do digitalizador e não utilize um pincel áspero 
ou abrasivo para o limpar. Se a superfície de vidro estiver danificada, a qualidade das 
digitalizações pode diminuir.

O Não toque na folha de limpeza dentro da impressora.

O Nunca utilize álcool, diluente ou solvente corrosivo para limpar o digitalizador. Estas substâncias 
químicas podem danificar os componentes do digitalizador.

O Tenha cuidado para não derramar líquido no mecanismo ou nos componentes electrónicos do 
digitalizador, pois isso poderá danificar permanentemente o mecanismo e os circuitos eléctricos.

O Não utilize lubrificantes no interior do digitalizador.

1. Desligue a impressora e retire todo o papel colocado na impressora.

2. Utilize um pano seco, macio e sem pêlo para retirar cuidadosamente toda a sujidade da 
superfície do vidro.
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