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VISÃO GERAL
Os diagnósticos do Positivo Diag para os notebooks Master N4340 e N4350 fornecem uma 
ferramenta fácil de usar para diagnosticar falhas de hardware nos principais dispositivos do 
produto, mesmo se o sistema operacional ou a unidade de armazenamento principal não 
estiver disponível. Também não requer softwares extras instalados em dispositivos de arma-
zenamento, como partição oculta, pen drive ou unidade de DVD/CD.

O software de diagnóstico fica incorporado diretamente na Flash ROM do BIOS/UEFI, acres-
centando valor e maior funcionalidade para o BIOS do computador. Isso significa que o sof-
tware é executado a partir da ROM do BIOS, melhorando a velocidade de execução dos tes-
tes de diagnóstico, pois é totalmente independente do estado/versão sistema operacional. 

O software é inicializado através do acionamento da tecla F2 durante a inicialização do 
equipamento. Basta ligar o computador, pressionar a tecla F2 e selecionar a opção Positivo 
Diag para executar o software de diagnóstico.

Todos os diagnósticos são executados diretamente no hardware, sem interferência de dri-
vers dos dispositivos ou interfaces que podem alterar ou ocultar determinado hardware, 
para fornecer resultados de teste mais confiáveis e seguros.

Possui uma interface de usuário gráfica fácil de usar e navegar, que mostra de forma clara 
cada tipo de teste disponível além de opções de testes Básicos e Avançados.

VISÃO GERAL DA INTERFACE GRÁFICA DO USUÁRIO
O produto Positivo Diag foi configurado com uma interface básica que contém informações 
gerais do Sistema como:

• Modelo do produto

• Número de série do produto

• Versão da BIOS/UEFI

A interface gráfica foi projetada para ser altamente intuitiva e fácil de usar. O usuário sele-
ciona um idioma e, em seguida, seleciona uma opção de teste conforme descrito abaixo. 
Pressionar ESC no idioma ou nos menus de seleção principal reinicializará o sistema.
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As opções de teste são selecionáveis usando as setas de teclado para cima/para baixo ou 
usando teclas de função. Durante o teste, o usuário tem a capacidade de pressionar a tecla  
ESC e sair de todos os testes ou pressionar “s” para pular os testes em execução no disposi-
tivo atual e seguir para o próximo dispositivo.

REQUISITOS DE SISTEMA
Para realizar testes de diagnóstico com o Positivo Diag os requisitos básicos são:

• Computador baseado em X86 ou X64

• Um monitor e um teclado

• Firmware UEFI

EXECUTANDO O DIAGNÓSTICO DE HARDWARE
1. Pressiona a tecla F2 no momento da inicialização do equipamento e selecionar a opção 
Positivo Diag usando as setas de teclado para cima/para baixo ou o touchpad.
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2. Selecione a linguagem desejada usando as setas do teclado para cima/para baixo. Pres-
sione Enter para entrar no menu principal.

3. Selecione um teste a ser executado usando as setas para cima e para baixo no teclado 
ou usando as respectivas teclas de função. Pressione Enter para iniciar o teste somente no 
caso de ser usado as setas para cima e para baixo.
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4. É possível acompanhar o andamento de cada teste através da barra de progresso. 

5. Você pode pressionar a tecla ESC para pular todos os testes ou a tecla ‘s’ para pular o 
teste em execução no momento.

6. Conforme os testes são concluídos, uma notificação de Aprovado ou Reprovado será 
exibida à direita de cada teste.
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7. Os resultados de falha fornecerão um código de erro e também poderá fornecer uma 
sugestão ao usuário do erro encontrado.

8. Assim que as informações foram revisadas, você poderá continuar com os testes res-
tantes pressionando qualquer tecla. Quando o teste for concluído, você poderá pressionar 
qualquer tecla para voltar à tela de teste.
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