
CALIBRAÇÃO DO  AQUECIMENTO DA CABEÇA DE IMPRESSÃO 
(RP1 ) PARA AS IMPRESSORAS DAS LINHAS CHEETAH E PRO

Para efetuar a Calibração do aquecimento da cabeça de impressão é 
necessário os seguintes Materiais:

01 Ribbon 4 Color P/N: 81703 ( Cheetah ) ou P/N: 81733 ( Pro )
01 Chave de Fenda Pequena
01 Chave de Philips
Cartões de PVC Ultracard ( 81754 )

Procedimento para Calibração:

1º Com a impressora desligada, instale o Ribbon 4 Color P/N: 81703 ou 
81733 na impressora, posicionando a faixa amarela sobre o sensor do 
Ribbon.

2º Feche a tampa da cabeça de impressão . Pressionando o botão On-Line ou 
Pause/Resume 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 este 
exemplo abaixo:
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1º Exemplo

O cartão sendo impresso como o 1º exemplo, o aquecimento está perfeito, 
pois o primeiro retângulo da coluna mais clara não deve estar aparecendo.

Caso isto não ocorra, ou seja o cartão é impresso como o 2º exemplo ou a fita 
quebrou grudando no cartão, deverá então ser feito ajuste do aquecimento 
através do potênciometro RP1, com o auxilio da chave de fenda.



X.
XX

Aquecimento demasiado

2º Exemplo

OBS.: Caso a fita quebre sem imprimir nada no cartão você terá que 
primeiro regular o avanço do cartão através do potênciometro RP3, 
solicite o procedimento com a assistência técnica da Akad.

3º Com a chave Philips, remova os 8 parafusos da tampa traseira da 
impressora no caso da Cheetah II / Pro-L e 7 parafusos no caso da Cheetah / 
Pro e remova a tampa traseira.
Com a tampa traseira aberta, você terá acesso a placa principal da 
impressora, olhando de frente para a  placa da impressora, localize o 
potênciometro RP1 ( Darkness ) no canto superior esquerdo. 

ATENÇÃO NÃO MEXA NOS OUTROS POTÊNCIOMETROS POIS 
VOCÊ ESTARÁ DESREGULANDO A IMPRESSORA.

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

da cabeça de impressão.
Girando no sentido Anti - Horário ( esquerda ) você estará aumentando o 

aquecimento da cabeça de impressão.

Caso você gire muito o potênciometro a imagem ira sair muito clara ou então 
a fita irá grudar no cartão fazendo com que ela se quebre.

5º Após feito o ajuste efetue novamente o procedimento N.º 3 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 a assistência técnica da Akad.


