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Modos de teste utilizando o Dip Switch
OBS.: Antes de alterar a posição dos DIP's anotar a posição inicial dos mesmo, pois após efetuarmos o teste deveremos voltar os 
DIP's nas posições originais para um correto funcionamento da impressora. 

Para que serve os DIP's ?

Os DIP's são pequenas chavinhas localizadas nas impressoras para efetuar testes sem a necessidade de utilizar o computador, 
esses DIP's são usados quando estamos encontrando algum determinado problema e não sabemos se ele está no computador ou 
na impressora. 

Como são os DIP's ? 

Conforme comentado acima os DIP's são pequenas chavinhas 
brancas envolvidas por um acabamento preto, dependendo do 
modelo do equipamento os DIP's são compostos de quatro ou 
seis chavinhas brancas, no exemplo ao lado é mostrado um DIP 
de Presto Quatro com 4 chavinhas (SW1, SW2, SW3 e SW4).  

Onde eles se localizão ? 

Nas impressoras Presto Quatro, Presto Uno, Presto System, Persona C10 os DIP's estão localizados na lateral esquerda da 
impressora, para ter acesso a eles é necessária a abertura da tampa superior. 

Nas Impressoras Cheetah, Cheetah II, Pro, Pro-L e Persona C25 os DIP's estão localizados na parte inferior da impressora do 
mesmo lado em que se conecta o cabo paralela na parte traseira da impressora, normalmente do lado esquerdo, para ter acesso 
a eles é necessário virar a impressora de cabeça para baixo, localizar a abertura na parte inferior. 

Qual a função de cada um deles ? 

Abaixo segue a tabela com a função de cada um dos DIP's, para saber qual DIP devemos utilizar, devemos primeiramente saber 
qual o modelo da impressora, pois existem 3 tabelas. 

Os campos da tabela que estiverem marcados com um "X" significam que ele SW deverá ser posicionado para baixo (oposto a 
posição inicial) e os que estiverem em branco deveram estar para cima (na posição inicial) 

Para efetuar a mudança é necessário desligar a impressora antes de alterar qualquer uma das posições. 
Para efetuar o teste, simplesmente ligue a impressora pressionando o botão ON-LINE por 5 segundos 



Modelo: Cheetah e Cheetah II 

SW1SW2SW3SW4SW5SW6 Diagnóstico 

Self Test padrão

X X
Self Test padrão c/ aplicação de Filme - somente para Cheetah 
II 

X
Self Test padrão c/ aplicação de PolyGuard - somente para 
Cheetah II 

X Gravação magnética das 3 trilhas, não é efetuada a impressão

X X X Calibração do Sensor do cartucho de impressão

X Saída rapida - somente na Cheetah

Modelo: Presto Quatro, Uno, System e C10 

SW1 SW2SW3SW4Diagnóstico 

Self Test padrão

X Calibração do Sensor do cartucho de impressão - exeto a Uno

X Gravação magnética das 3 trilhas, não é efetuada a impressão

X X X X Teste do sensor de Core Pins, pinos que os cartucho de impressão 
possuem do lado novo

Modelo: Pro, Pro - L e C25 

SW1SW2SW3SW4SW5SW6 Diagnóstico 

Self Test padrão

X X Self Test padrão c/ aplicação de Filme - somente para Pro L

X Self Test padrão c/ aplicação de PoluGuard - somente para Pro L

X Gravação magnética das 3 trilhas, não é efetuada a impressão

X X X
Calibração do Sensor do cartucho de impressão (remover cartucho 
de impressão )

X X X X Calibração do Sensor de Laminação (remover material de laminação)

X X
Teste do sensor de Core Pins, pinos que os cartucho de impressão 
possuem do lado novo 
para EPROM 1.0.6 na Pro L e EPROM 1.0.4 na Pro

X X X
Teste do sensor de Core Pins, pinos que os cartucho de impressão 
possuem do lado novo 
para EPROM 1.0.6 na Pro L


