
Xerox 4110 Guia do Usuár io 307

11.  Manutenção

1. Limpe o exterior com um pano macio umedecido com água. 

NOTA: Caso seja difícil remover a sujeira, tente esfregar com 
cuidado usando um pano macio umedecido com uma quantidade 
pequena de detergente neutro.

2. Retire o excesso de água do exterior com um pano macio. 

Limpeza da tampa e do vidro de originais

A limpeza periódica da tampa e do vidro de originais é importante 
para proporcionar a melhor qualidade de imagem possível a sua 
saída impressa ou de cópia. Se a tampa e o vidro de originais 
estiverem sujos, podem aparecer manchas nas cópias e a 
máquina pode não detectar corretamente os tamanhos do 
documento. Por isso, é preciso que a tampa e o vidro de originais 
estejam sempre limpos.
NOTA: Ocasionalmente a máquina pode exibir uma mensagem 
dizendo que “O Scanner pode estar sujo. Consulte o Guia do 
Usuário ou as instruções na etiqueta do Alimentador de Originais 
para limpar o vidro de digitalização”. Se a mensagem aparecer, 
execute o procedimento de limpeza da tampa e do vidro de 
originais.

Ao executar o procedimento de limpeza, recomendamos que 
você limpe também todos os componentes da tampa e do vidro 
de originais. Esses componentes consistem em tampa de 
originais, vidro de originais e o conjunto da lente de digitalização 
do verso.
Para limpar esses três componentes, use o procedimento a 
seguir.

CUIDADO: Não use benzeno, tíner ou outro solvente orgânico, 
pois eles podem danificar a pintura ou o revestimento das partes 
plásticas.
CUIDADO: Não use quantidade excessiva de água para limpar a 
máquina. Isso pode causar mal funcionamento da máquina ou 
fazer com que ela danifique os documentos durante o processo 
de cópia.
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11. Manutenção

Limpeza da tampa de originais

NOTA: A tampa de originais é a superfície branca e plana da 
parte de baixo do AAOFV. A tampa de originais mantém os 
documentos no vidro de originais.

1. Levante o AAOFV.

2. Limpe a tampa de originais com um tecido macio umedecido 
com água para remover a sujeira e, em seguida, use um pano 
macio seco. 

NOTA: Caso seja difícil remover a sujeira, tente esfregar com 
cuidado usando um pano macio umedecido com uma quantidade 
pequena de detergente neutro.
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11.  Manutenção

Limpeza do vidro de originais.

NOTA: O vidro de originais consiste em duas partes: o vidro de 
originais propriamente dito e uma tira de vidro. O vidro de 
originais é o vidro no qual são colocados os originais para cópia. 
A tira de vidro é a parte localizada à esquerda do vidro de 
originais. A tira de vidro tem aproximadamente 2,54 centímetros 
de largura.

3. Limpe o vidro de originais com um tecido macio umedecido 
com água para remover a sujeira e, em seguida, use um pano 
macio seco. 

NOTA: Caso seja difícil remover a sujeira, tente esfregar com 
cuidado usando um pano macio umedecido com uma quantidade 
pequena de detergente neutro. 

CUIDADO: Não pressione com força excessiva o vidro de 
originais. Isso resultará em danos à superfície do vidro.

�

Vidro de
Originais
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11. Manutenção

Limpeza do conjunto da lente de digitalização do verso

NOTA: O conjunto da lente de digitalização do verso localiza-se 
na lateral esquerda do vidro de originais. O conjunto consiste em 
uma tira de vidro espelhado, uma tira de metal, uma tira de 
plástico branca e rolos. Todas as peças do conjunto devem ser 
limpas para assegurar a melhor qualidade de imagem ao fazer 
cópias.

4. Com o AAOFV aberto, puxe a alavanca localizada na parte 
superior da tampa de originais; consulte a figura abaixo.

Parte da tampa de originais é liberada do módulo, permitindo 
melhor acesso ao conjunto da lente de digitalização do verso.

5. Limpe o vidro espelhado, a tira de metal, os dois lados da tira 
de plástico branca e os rolos usando um pano macio 
umidecido com água para remover qualquer sujeira e, em 
seguida, limpe-os com um pano macio e seco.

CUIDADO: Não pressione com força excessiva o vidro 
espelhado. Isso resultará em danos ao filme ao redor da 
superfície do vidro.
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11.  Manutenção

NOTA: Caso seja difícil remover a sujeira, tente esfregar com 
cuidado usando um pano macio umedecido com uma quantidade 
pequena de detergente neutro.

6. Assim que o conjunto de digitalização do verso estiver limpo, 
retorne a tampa de originais à posição original e assegure-se 
que a alavanca esteja travada.

Se você tocar o vidro de originais com as mãos 
desprotegidas, limpe-o antes de fechar o AAOFV.

7. Feche o AAOFV com cuidado.

Limpeza dos rolos do alimentador de originais

Se a máquina estiver equipada com um alimentador de originais e 
os rolos do alimentador estiverem sujos, a sujeira pode aparecer 
nas cópias e a máquina pode ter dificuldade para detectar os 
tamanhos dos documentos.
Para garantir a produção de cópias nítidas, limpe essa área uma 
vez por mês. 
PONTO-CHAVE: Não use benzeno, tíner ou outro solvente 
orgânico. Isso pode danificar a pintura ou o revestimento das 
partes plásticas. 
Limpar a máquina com muita água pode causar o mal 
funcionamento da máquina ou fazer com que ela danifique os 
documentos durante a cópia ou a impressão. 
1. Levante o prendedor da tampa do alimentador automático de 

originais até abri-la completamente. 
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11. Manutenção

NOTA: Quando a tampa é aberta completamente, ela fica numa 
posição fixa. Abra a tampa com cuidado. 

2. Ao girar os rolos, limpe-os com cuidado usando um pano 
macio umedecido com água. 

PONTO-CHAVE: Torça bastante o pano para evitar cair água 
dentro da máquina. Gotas d'água podem causar mal 
funcionamento em componentes internos. 
NOTA: Caso seja difícil remover a sujeira, tente esfregar com 
cuidado usando um pano macio umedecido com uma quantidade 
pequena de detergente neutro. 

3. Feche a tampa superior do alimentador de originais até ouvir 
um clique, indicando que está no lugar.

4. Feche a tampa esquerda do alimentador de originais até ouvir 
um clique, indicando que está no lugar.

11_chap11.fm  Page 312  Thursday, March 3, 2005  12:53 PM


