
CALIBRAÇÃO DO SENSOR DO RIBBON ( RP2 )
PARA AS IMPRESSORAS DA LINHA CHEETAH

Para efetuar  a  Calibração do Sensor do Ribbon nas  impressoras  da  linha 
Cheetah da Fargo é necessário os seguintes Materiais:

01 Ribbon 4 Color P/N: 81703
01 Chave de Fenda Pequena
01 Chave Philips

Procedimento para Calibração:

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

2º  Com  a  chave  Philips,  remova  os  8  parafusos  da  tampa  traseira  da 
impressora no caso da Cheetah II e 7 parafusos no caso da Cheetah e remova 
a tampa.
Com  a  tampa  traseira  aberta,  você  terá  acesso  a  placa  principal  da 
impressora, olhando de frente para a  placa da impressora, localize o switch 
de 6 posições no canto inferior esquerdo. Você verá que todas as posições 
estão para cima ( ligadas ).

3º Desligue abaixando as três primeiras posições ( 1, 2, 3 ).

4º Feche a tampa da cabeça de impressão e ligue a impressora pressionando o botão on-
line. Ao efetuar este procedimento um dos Led's ira ficar acesso,  ON/CANCEL  ou 
ON-LINE.

5º Agora com a chave de fenda você ira efetuar a calibração do Sensor. Na placa principal 
da impressora,  você irá localizar o  potênciometro  RP2,  com a chave de fenda gire o 
potênciometro até que os dois Led's fiquem apagados.

6º Após isto desligue a impressora, volte o switch para a posição original, ou seja todos 
para cima e retorne o ribbon para a faixa amarela.

7º Ligue a  impressora  novamente  pressionando o  botão  ON-LINE até  ela começar  a 
imprimir.
Será feito um cartão demonstrativo com uma escala de " degrade " em tons de cinza.
Preste atenção no barulho de impressão para se certificar que o ribbon não está sendo 

pulado.
O cartão sendo impresso corretamente a calibração estará pronta.

Caso o problema continue repita os procedimentos acima novamente ou contate a 
assistência técnica da Akad.


