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Muito como um carro, você deve executar a manutenção regular na impressora de códigos de barras para mantê-la 
a funcionar no seu melhor. Felizmente, a manutenção da impressora de código de barras não envolve manipulação 
de lubrificantes, ou ficar com sujidade sob as unhas que leva dias para limpar. Ao longo do tempo, sujidade e poeira 
acumulam-se no interior do mecanismo de impressão. Sujidade no cabeçote de impressão cria vazios na impressão 
e pode danificá-la. Recomendamos a sua limpeza quando você coloca um novo rolo de fita de carbono ou, se você 
esver a imprimir de modo térmico direto, depois de 2 rolos de equetas. 

Se depois de usar o cotonete você 
ainda vir alguma sujidade na 
cabeça de impressão ou no rolo de 
borracha, não vá buscar a lixa! A 
cabeça de impressão e o rolo 
dede borracha são componentes 
delicados e podem ser 
rapidamente danificados por 
objetos afiados ou abrasivos. Dano 
neles significa má qualidade de 
impressão.

procedimento de limpeza da cabeça de impressão:

1. Desligue a Impressora. Permita que a cabeça de impressão arrefeça.
2. Levante a porta dos consumíveis.
3. Levante o cabeçote de impressão. Normalmente há uma alavanca para fazer isso.
4. Remova as equetas e as fitas de carbono.
5. Use um cotonete molhado em etanol e limpe minuciosamente os elementos. 
Espere alguns segundos para o solvente evaporar. 
6. Limpe o 6. Limpe o rolo de borracha minuciosamente com um algodão molhado em etanol. 
Vá rodando para limpar todos os lados. 
7. Com um compressor limpe o pó existente nos sensores. 
8. Volte a pôr as equetas e a fita e carbono.
9. Baixe o cabeçote de impressão até estar travado.
10. Feche a porta dos consumíveis. 


