
CALIBRAÇÃO DO AVANÇO DO CARTÃO ( RP3 )
PARA AS IMPRESSORAS DA LINHA PRESTO

Para efetuar a Calibração do avanço do cartão é necessário os seguintes 
Materiais:

01 Ribbon 4 Color P/N: 81733
01 Chave de Fenda Pequena
Cartões de PVC Ultracard

Procedimento para Calibração:

1º Com a impressora desligada, instale o Ribbon 4 Color P/N: 81733 na 
impressora e os cartões, posicionando a faixa amarela do ribbon sobre o 
Sensor do Ribbon.

2º Feche a tampa da impressora. Fique pressionando o botão ON-LINE e 
ligue a impressora, continue pressionando durante 5 segundos, após isto solte 
o botão.
A impressora começará a imprimir um cartão demonstrativo com uma escala 
em "degrade" de cinza como o exemplo abaixo.
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 1º Exemplo

O cartão sendo impresso como o 1º exemplo, o avanço está perfeito, pois o 
retângulo verde e vermelho estão aparecendo por iguais.



X.
XXAvanço incorreto

cartão muito avançado

 2º Exemplo

Caso isto não ocorra, ou seja o cartão é impresso como o 2º exemplo, o 
potênciometro RP3 está muito avançado.
Deverá então ser feito ajuste do avanço através do RP3.

3º Olhando de frente para a impressora, na lateral direita você ira ver três (3) 
orifícios, o terceiro de cima para baixo é o RP3, será neste potênciometro que 
você deverá mexer, com o auxilio da chave de fenda.

ATENÇÃO NÃO MEXA NAS OUTRAS POSIÇÕES POIS VOCÊ 
ESTARÁ DESREGULANDO A IMPRESSORA.

4º Com a chave de fenda pequena você irá girar o potênciometro aos poucos 
alterando o avanço.
Girando no sentido Horário ( direita ) você estará recuando o cartão.( cartão 

muito avançado como o exemplo 2)
Girando no sentido Anti - Horário ( esquerda ) você estará avançando o 

cartão.( quando o ribbon está quebrando )



5º Após feito o ajuste efetue novamente o procedimento N.º 2 para obter 
uma nova amostra. Regule o potênciometro até que ele fique como o 
exemplo 1.

Caso o problema continue repita os procedimentos acima novamente ou 
contate sua assistência técnica.


