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Garantia Cabeça de Impressão
O prazo de garantia da cabeça de impressão varia de acordo com o fabricante e o modelo da impressora, para saber o prazo 
correto de garantia da sua cabeça de impressão, por favor, consulte a Nota Fiscal de compra que acompanhou a impressora.

Se sua cabeça de impressão não possuir nenhum dano na superfície mas os cartões estiverem saindo com uma linha branca no 
cartão contate a AKAD ou o representante pela qual a impressão foi adquirida.

Se for possível visualizar um dano na superfície da cabeça de impressão, a garantia da mesma foi violada porque há um dano 
físico e a cabeça de impressão não será reposta graciosamente pela FARGO. Neste caso uma nova cabeça de impressão deverá 
ser comprada. 

Falha interna é a falha dos componentes elétricos da cabeça de impressão que podem causar uma ou múltiplas linhas no sentido 
horizontal em todo o cartão. A cabeça de impressão com dano interno não possuirá nenhum dano visível na superfície do vidro 
de cor grafite e poderá ser trocada em garantia. Sempre manuseie com cautela a impressora para evitar danos na cabeça de 
impressão.

Falha externa é um dano físico e visível na superfície do vidro da cabeça de impressão. Este dano pode ser visto olhando a 
superfície do vidro cinza na cabeça de impressão. Por favor observe se existe alguma marca presente na superfície da cabeça, se 
visivelmente for notado uma marca ( ponto branco ) a cabeça não será reposta em garantia, para solicitar um orçamento por 
favor entrar em contato através dos telefones (11) 3829-7700 ou (11) 3829-7719 ou (11) 3829-7713

Abaixo uma foto da cabeça de impressão onde é possível verificar uma marca branca na superfície do vidro cinza.

Segue abaixo uma foto observando a cabeça de impressão em um microscópio

Limpeza: A Fargo recomenda que o kit de limpeza seja adquirido e utilizado em todos os modelos, mantendo a limpeza e a 
qualidade da impressão. Para maiores informações sobre como proceder a limpeza da impressora consulte o manual de usuário. 
Para adquirir o kit de limpeza por favor entrar em contato com o departamento de vendas de suprimentos da AKAD.

O Kit de limpeza é composto por:
• Caneta ou haste para limpeza da Cabeça de Impressão com 99,99% de alcool isopropílico.
• Cartões adesivados para a limpeza do cleaning roller ( rolete de limpeza ) e demais roletes da impressora.
• Lensos embebidos em alcool isopropílico para a limpeza da impressora e dos roletes de tracionamento do cartão.

Exposição: Algumas cabeças de impressão são expostas durante a troca do ribbon. Um relógio ou anel, por exemplo, podem 
facilmente encostar na cabeça de impressão durante a troca causando um dano em sua superfície, o que acarretará em uma 
linha branca no cartão. O manuseio incorreto durante a troca do ribbon pode facilmente danificar a cabeça de impressão mesmo 
que o ribbon seja trocado corretamente.

Material: Certifique-se que a superfície do cartão a ser impresso seja somente de PVC, de acordo com as especificações do 
fabricante. Diversas superfícies podem causar danos temporários ou definitivos na cabeça de impressão. Para uma melhor 
qualidade somente utilize suprimentos recomentados pelo fabricante. Não é recomendado o uso de cartões do tipo pré-furado, 
hot stamped ou smart chip ( se o chip estiver saliente ) pois podem comprometer a cabeça de impressão. 

Clique aqui para entrar em contato com nosso Depto. de Suporte para obter mais informações ou clique no botão abaixo para fechar 
esta janela.
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