
Prolongue a vida de sua cabeça de impressão 
com Suprimentos Genuínos Zebra.
Encomende seus suprimentos de limpeza hoje mesmo, além de etiquetas,

ribbons, tags, braceletes, bilhetes, e acessórios de impressora Genuínos

Zebra, no site www.zipzebra.com, ou entre em contato com seu 

especialista de suprimentos pelo telefone +1 866 230 9495.

Mantenha as cabeças de
impressão Zebra sempre limpas
para máximo desempenho!

Para obter os melhores resultados, siga as instruções 

impressas no verso deste cartão, e use somente os 

produtos de limpeza genuínos Zebra:

Alcohol Swabs
(cotonetes com álcool)

(#47362)

Clean Penn™
(Caneta limpadora)

(#105950-035)



Com limpar a cabeça de impressão Zebra

Qualidade de impressão irregular como falhas nos códigos de barras ou gráficos
pode significar uma cabeça de impressão suja. Além disso, impressão em 
modo direto térmico pode encurtar a vida da cabeça de impressão por causa de 
maior abrasão.

Para máximo desempenho, a cabeça de impressão dever ser limpa
regularmente. A Zebra Technologies recomenda a limpeza da cabeça sempre que
for instalado um novo rolo de ribbon ou após a utilização de três rolos de
etiquetas. E para prolongar a vida da cabeça de impressão, use sempre
suprimentos de mídia e papel de alta qualidade. Suprimentos Genuínos Zebra
oferecem a melhor qualidade e o mais alto nível de compatibilidade com
impressoras Zebra.

Procedimento para limpeza da cabeça de impressão
1. Abra o conjunto da cabeça de impressão de acordo com as instruções encontradas

no Manual do Usuário.
2. Remova a mídia e o ribbon (se estiverem instalados).
3. Use um cotonete para limpeza Genuíno Zebra (parte número 47362) ou uma

Caneta de Limpeza (parte número 105950-035) e limpe os elementos de impressão
de uma extremidade até a outra. (Os elementos de impressão formam uma marca
cinza/preta logo atrás da tira cromada da parte de baixo da cabeça de impressão).
Aguarde alguns segundos até que o solvente se evapore por completo.

4. Gire o cilindro de impressão e limpe-o cuidadosamente com um novo cotonete de
limpeza.

5. Use uma escova macia ou aspirador para remover quaisquer resíduos de papel e
poeira dos cilindros e dos sensores de mídia e ribbon.

6. Reinstale o ribbon e/ou a mídia, feche e trave a unidade da cabeça de impressão,
reconecte a eletricidade e acione a tecla de auto teste PAUSA para verificar a
qualidade de impressão.
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Impresso nos EUA

Alguns modelos podem ser
diferentes do aqui mostrado.
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