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1.Descrição do produto    

    
Figura 1. Visão Frontal  

1. Indicador de carga LED  

2. Botão on/off  

3. Display   

4. Leitor de cartão com chip  

5. Teclado  

   
Figura 2. Visão traseira  

6. Micro USB   

7. Número de série  

8. Placa de identificação   

   
  



   

2.Instruções   
Desligue o dispositivo on/off  
   Ligar: pressione e segure o botão on/off até que o visor esteja ligado.  

   Desligar: pressione e segure o botão on\off até que o visor se apague.  

   

Leitor de cartão com chip  

   
Figure 3. Inserindo do cartão com chip  

  

Antes de inserir o cartão, cheque dentro e fora do leitor. Caso haja qualquer objeto suspeito, não 

proceda com a inserção e avise imediatamente o responsável pelo terminal.   

Caso contrário, inserira o cartão no leitor (o chip do cartão deve estar voltado para cima). A fim de 

evitar qualquer dano físico para o cartão ou leitor do terminal, recomenda-se inserir o cartão 

suavemente. Se o mesmo for detectado com sucesso pelo terminal, um ícone será mostrado no 

topo da tela.  

  
Carregamento de bateria  
Via USB: Conecte o terminal ao PC com o cabo USB para começar a carregar. Recomenda-se que 

a primeira carga seja completa.    

  

Via Fonte: Conecte o cabo USB com a fonte de alimentação, no devido local e carregue diretamente 

na tomada.  

  

Observe o indicador de carga LED pois ele dará as seguintes informações:                      

• Vermelho: quando a bateria está carregando.   

• Verde: quando o cabo USB está conectado e a bateria completa.   



   

   

4. Especificações  
CPU: processador seguro de 32-bit   

Memória Interna: 512KB Flash，64KB SRAM  

Memória Externa: 4M de espaço independente  

Display: LCD de 128*32 polegadas  

Teclado: 10 teclas numéricas   

3 teclas funcionais  

1 botão on/off   

Leitor de cartão com chip: 1 (EMV 4.3)    

Comunicação: USB 2.0   

Bluetooth 4.0   

Portas periféricas: 1 USB 2.0 (Micro USB)   

Bateria: 250mAh bateria de lítion, suportando mais de 200 transações  

Fonte: 5V DC, 500mA (Opcional)  

Ambiente de trabalho: Temperatura: 0℃～ 50℃ (32°F ～ 122°F) R.H.: 10 ％～ 93 ％ (sem 

condensar)   

Ambiente de armazenamento:  Temperatura: -10℃～70℃ (10°F～158°F) R.H.: 5％～95％ (sem 

condensar)   

Dimensões: 100mm×59.5mm×14.8mm (L×W×H)   

Peso: 88g   

   

5.Dicas de instalação e uso  
1) Não danificar o cabo USB. Se o cabo USB estiver danificado, por favor, não o use mais.  

2) Antes de conectar o cabo USB a uma de alimentação fonte, certifique-se de que a sua tensão 

de alimentação é adequada para o terminal.  

3) Não exponha o terminal na luz do sol, ou nas condições ambientais úmidos, quentes e 

empoeiradas.  

4) Mantenha o terminal afastado de materiais líquidos.  

5) Não ligue qualquer material desconhecido em qualquer porta do terminal, uma vez que pode 

causar sérios danos ao terminal.  

6) Se o terminal não está funcionando corretamente, entre em contato com o responsável pelo 

termial.  

7) Não colocar o terminal na área explosiva ou perigosa.  

 

 

 

 

 

 

   

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, 

não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, 

mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar 

Interferência a sistemas operando em caráter primário 
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