
DICAS PARA UMA MELHOR UTILIZAÇÃO DE SUA IMPRESSORA FARGO E 
CONDIÇÕES DE GARANTIA DE SUPRIMENTOS

• Antes de Abrir  : sempre que for abrir a impressora, segurar a tampa dela por 30 segundos antes 
de mexer,  pois  isto  descarregará  a eletricidade  que sua mão possa trazer.  Nunca solte  a 
tampa  ao  abrir,  pois  ela  não  tem nenhum tipo  de  amortecedor,  e  pode  danificar  o  seu 
mecanismo.

• Roupas  : ao mexer com impressora internamente, a pessoa não deve estar usando malhas de 
Poliester e nem usando metais (relógio, anéis, aliança, etc.). Usar roupas de algodão (pois não 
conduzem eletricidade estática).

• Limpeza  dos  Roletes  :  a  cada  troca  de  Ribbon*  (250  impr.  no  Colorido  e  1.000  impr.  no 
Monocromático) deve-se usar o Cartão de Limpeza que vem no Kit de Limpeza (81518) para 
limpeza dos roletes. Vêm 50 cartões no Kit.

• Limpeza da Cabeça de Impressão  : a cada troca de Ribbon (250 impr. no Colorido e 1.000 impr. 
no Monocromático)* deve-se usar a  Caneta de Limpeza que vem no Kit de Limpeza (81518) 
para limpeza da cabeça. A cabeça de impressão nunca deve ser tocada com outro material, a 
não ser a ponta da  Caneta de Limpeza. Cada caneta (vem 4 no Kit) pode ser usada cerca de 
20 vezes.

• Limpeza do rolete “Cleaning Roller Assembly”  : Sua limpeza deve ser feita todas as vezes em 
que o ribbon é trocado*. Não deve ser usado alcool ou produto abrasivo, mas sim deve ser 
usado  um  pano  embebido  em  água  para  sua  limpeza.  Sua  localização  é  fácil  de  ser 
encontrado pois está escrito “Cleaning Roller Assembly” e está próximo da entrada do cartão 
em branco.

• Limpeza do interior da Impressora  : 1 vez por semana* deve-se fazer a limpeza da parte interna 
da impressora (partes metálicas), utilizando o Pad (lenços) que vem no Kit de Limpeza (81518). 
Vêm 50 Pads no Kit.

*IMPORTANTE: Para os locais que possuam carpete, locais em que o acúmulo de poeira é muito 
alto ou locais com janelas permanentemente abertas a necessidade de efetuar limpeza é maior.

Cuidado com os Cartão de PVC e Ribbon:
• Sempre guardar os Ribbons e Cartões em um saco com lacre (tipo Zip), para não pegar poeira. O 

cartão de PVC é um verdadeiro imã de poeira, quando exposto ao ambiente, atraindo todo tipo 
de poeira.

• Ao alimentar a impressora com um lote de cartões de PVC, não tocar a sua superfície, sempre 
procurando manuseá-los pelos lados, e nunca pela superfície onde haverá a impressão.

• Se você tocar o cartão de PVC, com os dedos, inutilize-os. A “gordura” (óleo) que nossos dedos 
produzem pode fazer com que a cabeça de impressão seja danificada.

• Caso o Ribbon, por algum motivo, partir-se na impressora, você poderá unir as pontas com fita 
adesiva  (tipo  Durex)  e  enrolando  de 2 a  3 voltas  no rolo  receptor  (onde o  Ribbon  usado é 
enrolado), voce pode voltar a usá-lo normalmente.

Dye-Sublimation x Resina
• No processo de  Dye-Sublimation as cores são derretidas (vaporizadas)  e se fundem com o 

PVC. Ou seja, se voce passar o dedo na superfície do cartão de PVC impresso com Dye-
Sublimation, não haverá relevo. Este processo é indicado para objetos (logos, fotos, etc.) que 
necessitem de melhor resolução/definição.
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• No processo de Resina, a cor é transferida para a superfície do cartão de PVC. Ou seja, após 
imprimir um cartão de PVC com Resina, voce poderá perceber o relevo. Este processo é indicado 
para objetos chapados (Códigos de Barras, textos, etc.).

Ribbon Premium x Padrão (standard)
• O  Ribbons  com  preto  Premium  (81704  para  Cheetah  e  81734  para  Presto)  são  mais 

resistentes/duráveis,  pois  apesar  dos  2  tipos  (Premium e  Padrão)  serem  resina,  o  Ribbon 
Premium possui Carbono o que faz com o resultado final seja mais duradouro.

Durabilidade do Cartão de PVC já impresso depende do seu cuidado
Os  fatores  abaixo,  são  os  que  influenciam  diretamente  na  durabilidade  do 

crachá/identificação:
• Calor   ð como o processo de Termo-transferência é um processo baseado no aquecimento dos 

Ribbons para  vaporizar  (fundir)  os dados no PVC, o calor  pode fazer  com que o produto 
acabado (crachá), tenha seu processo revertido e comece a desfazer/desmanchar a imagem.

• Umidade   ð o contato com água (ou qualquer líquido) deve ser evitado pois diminue o tempo de 
vida do crachá.

• Pressão   ð pode danificar o crachá, pois ele pode rachar ou partir.
• Contato  com outros  plásticos   ð pode  danificar  o  crachá  devido  ao  atrito  e  desgastar  ou 

desfazer a imagem.

Conclusão: o crachá deve ser portado, ou seja, ser carregado visivelmente pelos usuários, e não 
deve ser colocado na carteira (ou similares) pois é nela onde os 4 itens acima ocorrem ao mesmo 
tempo (a umidade pode vir da falta de ventilação). Mesmo nas carteiras onde há divisões para 
este tipo de cartão, não é recomendado pois sempre poderá ocorrer a Pressão desse crachá.

IMPORTANTE:  Os  equipamentos  vendidos  pela   Akad tem componentes  eletronicos  de  alta 
tecnologia e variações de tensão/voltagem podem prejudicá-los, desregulá-los ou até danificá-
los. Para evitar isto o cliente deve ligar o equipamento em rede elétrica estabilizada e aterrada.

Condições de Garantia de Suprimentos/Envio para Troca:

A garantia dos suprimentos da Fargo (cartões e ribbons) é de noventa dias a partir da emissão 
da nota fiscal e não cobre defeitos causados por mau uso. Os cartões e/ou ribbons com defeito 
de fabricação em garantia de venda deverão ser enviados para a Akad-SP com nota fiscal de 
Remessa para  Conserto  e  com frete  pago pelo  remetente.  A Akad-SP se  responsabilisa  em 
devolvê-los com frete pago, via terrestre e somente após análise técnica (em alguns casos, esta 
análise deverá ser feita pela Fargo).
O  cliente  deverá  enviar  TODOS  os  cartões  que  apresentarem defeito,  inclusive  os  que  já 
estiverem  impressos.  Quanto  aos  cartões  em  garantia  que,  por  defeito  de  fabricação, 
comprometerem a qualidade das impressões já feitas neles, a Akad-SP reporá, nas próximas 
compras, o (s) ribbon (s) original  (is) Fargo utilizado (s) em forma de desconto proporcional  à 
quantidade de impressões realizadas e remetidas para a Akad.
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SAC: sac@akad.com.br
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