
UTILIZAÇÃO DO KIT DE LIMPEZA DA FARGO

O Kit de Limpeza é material obrigatório para toda impressora de cartões de 
PVC da Fargo, devendo o cliente sempre possuir um para utilização.

A limpeza das impressoras recomendada pela FARGO é a cada troca de 
ribbon ( 250 impressões coloridas ou 1000 impressões monocromáticas).

Dependendo do local onde a impressora estiver instalada, haverá a 
necessidade de efetuar a limpeza mais vezes. Exemplos:

Locais que possuam carpete, locais em que o acumulo de poeira é muito alto 
e locais em que a(s) janela(s) permaneça(m) aberta(s).

O Kit de Limpeza é composto por:

50 lenços umedecidos em álcool isopropílico.

50 cartões de PVC com uma face adesiva.

4 canetas de álcool isopropílico.

Cada um desses itens tem uma função específica na limpeza do equipamento, 
não devendo ser utilizado em outras áreas da impressora.

MODO DE UTILIZAÇÃO DO KIT DE LIMPEZA.

AS CANETAS

As canetas de álcool isopropílico, devem ser utilizadas para limpar 
periodicamente a cabeça de impressão.
A cabeça de impressão, toda vez que exposta deve ser limpa, para evitar 
riscos devido ao acumulo de poeira.
Cada caneta de álcool isopropílico pode ser utilizada 20 vezes no máximo.



A caneta de álcool isopropílico deverá deslizar indo e voltando varias vezes 
até limpar a cabeça de impressão

OS LENÇOS

OBS.: OS ROLETES CINZAS, NÃO DEVEM SER LIMPOS COM O 
LENÇO, POIS ISTO FARIA A BORRACHA DOS ROLETES RACHAR E 
SOLTAR RESÍDUOS DURANTE A IMPRESSÃO.

O lenço de álcool isopropílico, deve ser utilizado para limpar as áreas 
metálicas, em que o ribbon e o cartão irão passar durante a impressão.
Também na bandeja de entrada de cartões, bandeja de saída de cartões, 
paredes internas da impressora, roletes de apoio do ribbon , parte externa da 
impressora, etc...
Cada lenço deve ser utilizado somente uma vez, para evitar contaminação.

OS CARTÕES DE PVC COM FACE ADESIVA

O cartão de PVC com a face adesiva, deve ser utilizado sempre com esta face 
adesiva para cima, ele serve para efetuar limpeza dos roletes de tração do 
cartão (ROLETES CINZAS) e dos roletes de limpeza, cleaning roller 
assembly (ROLETES PRETOS REMOVÍVEIS).

OBS.: O ROLETE PRETO QUE FICA FIXO NA BASE DA IMPRESSORA 
NÃO DEVE SER LIMPO COM O CARTÃO DE PVC E NEM COM O 
LENÇO UMEDECIDO.

Para efetuar a limpeza dos roletes cinzas, a impressora deverá estar ligada e 
com a tampa aberta. Utilizando os botões On/Cancel ou On-Line nas linhas 
Presto e Cheetah e On/Cancel ou Pause/Resume na linhas PRO e 4250, você 
irá movimentar o cartão para dentro e para fora da impressora, fazendo com 
que o cartão de PVC adesivo retire a sujeira dos roletes cinzas. Você irá 
efetuar esse processo até os roletes ficarem limpos


