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Com este microterminal é possível lançar informações via 
teclado ou com a ajuda de um scanner ou uma balança. É 
ideal para varejos que precisam de mais agilidade ao fazer 
lançamentos de dados para o servidor. 
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patent rights.
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of: (a) intentional use for any improper, unintended or unauthorized applications 
of this product, including any particular purpose; (b) unauthorized modifications, 
repairs, or alterations to this product; (c) use of the product without complying with 
Bematech S.A. Corporation’s operating and maintenance instructions; (d) use of the 
product as component in systems or other applications in which the failure of this 
could create a situation where personal injury or material damages may occur. In the 
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the use of any options or any consumable products other than those designated as 
original Bematech products or  approved products by Bematech S.A.
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incidental or consequential damages or lost profits or savings arising from the use 
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Chapter 1
 Installation

  1.1 Unpacking

  After removing your microterminal out of its box, check if the following items 
are included:

• Microterminal;
• Quick Start Guide;
• Power supply;
• Power plugs adapters;
• Keyboard labels.

Keep the package for an eventual transportation.

  1.2 The Microterminal
 
  You will find information for each part of the microterminal throughout this 
manual.

Front Panel:

Slot Reader (optional)

Text Display (FIT Integra Model)

Power ON/OFF LED

Configurable Keyboard

General Use Drawer

Numeric and Function Keys

Special Function Keys
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Keyboard:
  Configurable Keyboard Layout:

  

Back Panel:

Back Panel Function/Type Description

     
LAN/ETHERNET
RJ-45 Connector

Standard Ethernet port.

1 
SERIAL Nº 1 
DB-9 Connector

General use (according to the application).

 2 
SERIAL Nº 2
DB-9 Connector

General use (according to the application).

Power Supply
DC Connector

5V 2A DC Input for power supply.

E
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Display

 For a better view of the display information, lift or lower the display gently as 
shown below. 

Display fully lowered

Connecting to an Electrical Outlet

 Make sure the microterminal is turned off. Connect the power supply adapter 
according to your outlet standard (there are two adapters, as shown below). The 
power supply is full range from 100 to 240 Vac.

Place the adapter of the power connector into the supeior part of the power supply. 
Turn it clockwise ultil you hear a click of grip.

Display fully lifted

máx. 30º
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To remove the superior part of the power supply, press the button and turn counter-
clockwise direction. Thus, the top will loose.

Powering Up the Microterminal

 Make sure the microterminal is turned off and connect the DC plug to 
the microterminal. Then connect the power supply to the electrical outlet.  
Use the ON/OFF Switch to turn the microterminal on. Check if the power led is lit. 

Chapter 2
 Setup Access

 It is possible to access the system setup utility through the keyboard. For that, 
keep the <DEL> key pressed while you turn the microterminal on. Release the 
key when you are prompted to enter the system setup password (as shown below). 
Factory default password is: 123456 <ENTER>. English, Portuguese and 
Spanish languages are available.

Use the following function keys for system setup:

   Returns to the previous item;
  Selects the available options for the current exhibited item;
<ESC>  Abort a configuration change. The system will prompt if it must apply  
    or not the changes made so far;
<ENTER> Accept the configuration for the item being exhibited and moves the  
    cursor to the next item;
<DEL>  Erase a character position.

P.S.: For more detailed information on how to operate your microterminal, 
download and read the user manual from Bematech Web Site: 

(www.bematech.com).

E
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Chapter 3
 Special Cares

  3.1 External Cleanning
 
 Always use a soft moisten cloth – in water or neutral liquid soap - to clean the 
external case. Do not use any chemical solvents such as ethanol or similar. Their 
use can cause damages to the microterminal case.

  3.2 Environment

 The microterminal must be operated placed on a plain and stable surface. Avoid 
places with high humidity, dusty or high heat.

Chapter 4
 Troubleshooting

Problem Possible causes Solution

No answer when the 
equipment is connected.

The feeding cable is not 
connected.

Disconnect the equipment and 
connect the feeding cable again. 

There is no power in the 
socket. 

Connect the feeding cable to 
another socket.

The equipment is 
connected but no display 
image appears. 

Failure in the Display.
Contact an Authorized 
Bematech Technical Service 
Center. 

The equipment is 
connect but the keyboard 
doesn’t works.

Failure in the Keyboard.
Contact an Authorized 
Bematech Technical Service 
Center. 

The equipment turns off 
by itself during normal 
use. 

Inappropriate installation 
conditions. 

Check if the power supply is 
correctly connected to the 
eletric outlet.
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Código: 501000700 - Revisão 1.3

Fevereiro de 2010
Junho de 2008 (Primeira edicção)

Copyright© por Bematech S.A. Curitiba, Brasil.  
Todos os direitos reservados.
Nenhuma parte deste documento pode ser copiada, reproduzida, adaptada ou 
traduzida sem o prévio consentimento por escrito da Bematech S.A., exceto quando 
permitido sob as leis de direito autoral.
As informações contidas neste guia têm caráter puramente informativo, estão 
sujeitas a alterações sem aviso prévio e não devem ser interpretadas como 
um compromisso por parte da Bematech S.A. No entanto, sempre que houver 
modificações, a Bematech S.A. fará o possível para disponibilizar informações 
atualizadas para os produtos descritos nesta publicação. A edição mais recente do 
manual do produto pode ser obtida através do site da Bematech na Internet:

www.bematech.com.br

Sem prejuízo de outras ressalvas contidas no corpo deste guia, o usuário ou 
terceiros assumirão todas as conseqüências e responsabilidades em casos de: (a) uso 
intencional para qualquer aplicação indevida, não direcionada ou não autorizada, 
inclusive para propósitos particulares; (b) modificações, reparos ou alterações não 
autorizadas do produto; (c) uso do produto em desacordo com as instruções de 
operação e manutenção fornecidas pela Bematech S.A.; (d) uso do produto como 
componente em sistemas ou aplicações nas quais a falha deste produto possa criar 
uma situação de risco pessoal ou material. Nas hipóteses acima a Bematech S.A. e 
seus administradores, prepostos, empregados, subsidiárias, afiliadas e distribuidores, 
não responderão, a qualquer título, por qualquer reclamação, custos, perdas, danos, 
despesas e qualquer outro prejuízo direto ou indireto, sejam de que natureza forem, 
bem como por reclamações fundadas em alegação de negligência da Bematech S.A. 
em relação ao projeto e fabricação do produto.

A Bematech S.A. não se responsabiliza por danos ou problemas decorrentes do uso 
de acessórios ou suprimentos que não aqueles designados como produtos originais 
Bematech ou produtos aprovados pela Bematech S.A.

Qualquer nome de produto e seus logotipos mencionados nesta publicação podem 
ser marcas comerciais de suas respectivas empresas e aqui reconhecidos.

As garantias do produto são apenas aquelas expressamente mencionadas neste 
guia. A Bematech S.A. não outorga e tampouco será responsável por quaisquer 
garantias tácitas, incluindo, porém sem limitação, garantias de que o produto serve 
para um propósito especial. Adicionalmente, a Bematech S.A. não será responsável 
por quaisquer danos ou prejuízos especiais ou incidentais, ou ainda por prejuízos 
efetivos ou lucros cessantes em decorrência do uso do produto pelo adquirente, 
usuário ou por terceiros.

Português
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ATENÇÃO

Este certificado é uma vantagem adicional oferecida ao consumidor pela 
BEMATECH S/A. Para que as condições de garantia nele previstas tenham 
validade, é indispensável a apresentação da Nota Fiscal de venda ao Consumidor, 
e ao cumprimento de todas as recomendações expressas neste Guia de Referência 
Rápida, cuja leitura é recomendada.

Para informações sobre as Assistências Técnicas Autorizadas ligue gratuitamente 
para a nossa Central de Relacionamento com o Cliente através do telefone:

0800 644 BEMA (2362)

1. Este CERTIFICADO DE GARANTIA garante o produto contra eventuais defeitos de 
fabricação que por ventura venham a ocorrer no prazo de 1 (um) ano a partir da data 
de emissão da Nota Fiscal de venda ao Consumidor.  A Nota Fiscal de venda passa a 
fazer parte integrante deste Certificado.

2. Constatado o eventual defeito de fabricação, o Consumidor deverá entrar em contato 
com um dos Postos de Serviços Autorizados de Assistência Técnica. O exame e reparo 
do produto, dentro do prazo de garantia, só poderá ser efetuado por estes Postos. Todos 
os contatos com os Postos de Serviços Autorizados, bem como o encaminhamento para 
reparos e a retirada do produto destes Postos devem ser feitos exclusivamente pelo 
Consumidor, não estando nenhum revendedor autorizado a executar estas ações em 
seu lugar. Todos os eventuais danos ou demoras resultantes da não observância destas 
recomendações fogem à responsabilidade da BEMATECH.

3. Dentro do prazo de garantia, a troca de partes, peças e componentes eventualmente 
defeituosos será gratuita, assim como a mão-de-obra aplicada. Esta garantia não 
cobre, no entanto, atendimento domiciliar. Caso o Consumidor deseje ser atendido 
em sua residência/empresa, deverá entrar em contato com um dos Postos de Serviços 
Autorizados de Assistência Técnica e consultá-lo sobre a taxa de visita. A cobrança ou 
não desta taxa fica a critério de cada Posto.

4. Caso não haja Posto de Serviços Autorizados de Assistência Técnica em sua localidade, 
o Consumidor será responsável pelas despesas e pela segurança do transporte de ida e 
volta do produto a um Posto situado em outra localidade.

5. Por tratar-se de garantia complementar à legal, fica convencionado que a mesma perderá 
totalmente sua validade se ocorrer uma das hipóteses expressas a seguir:

a) Se o defeito for ocasionado pelo mau uso do produto pelo consumidor ou terceiros 
estranhos à BEMATECH.

b) Se o produto for examinado, alterado, ajustado ou consertado por pessoa não 
autorizada pela BEMATECH.

c) Se ocorrer ligação deste produto em instalações elétricas inadequadas, diferentes das 
recomendadas no Manual do Usuário.

d) Se o dano tiver sido causado por acidentes (queda), fogo, raios, inundações, 
desabamentos, produtos químicos, terremotos, explosões.

e) Se o número de série, que identifica o produto, estiver adulterado ou rasurado.
f)  Se a Nota Fiscal de compra apresentar rasuras ou modificações.

6. Excluem-se da garantia os itens consumíveis, tais como: fita de impressão e bobina de 
papel (se existirem).

7. Estão excluídos desta GARANTIA os eventuais defeitos decorrentes da negligência do 
Consumidor no cumprimento das instruções contidas neste Guia de Referência Rápida 
e também os defeitos decorrentes do uso do produto fora das aplicações regulares para 
as quais foi projetado.

CERTIFICADO DE GARANTIA
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Capítulo 1
 Instalação

  1.1 Retirando da Embalagem

  Retire o microterminal da embalagem e verifique se todos os componentes 
abaixo relacionados estão presentes e em perfeitas condições:

• Microterminal;
• Guia de Referência Rápida;
• Fonte de alimentação;
• Adaptadores do conector de tomada;
• Cartela de etiquetas de identificação das teclas.

Guarde a embalagem para um eventual transporte. 

  1.2 O Microterminal
 
  Você encontrará as explicações de funcionamento de cada uma das partes do 
microterminal no decorrer deste manual.

 Painel Frontal: 

Leitor (opcional)

Display texto (Modelo FIT Integra)

Indicação ligado/desligado

Teclado relegendável

Bandeja para informações em geral

Teclas numéricas e de funções

Teclas de funções especiais

Português
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Teclado:
 Layout do Teclado Relegendável:

  

Painel Traseiro:

Painel Traseiro Função/Tipo Descrição

     
LAN/ETHERNET
Conector RJ-45

Utilizada para conexão via rede LAN padrão 
Ethernet. 

1 
SERIAL Nº 1 
Conector DB-9

Interface Serial para uso diverso (de acordo 
com a aplicação).

 2 
SERIAL Nº 2
Conector DB-9

Interface Serial para uso diverso (de acordo 
com a aplicação).

FONTE
Conector fêmea  de 
alimentação

Entrada 5V 2A DC para conectar a fonte de 
alimentação.

Po
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Cobertura de plástico

Corpo da tecla

Fenda para abrir a cobertura
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Display:

 Para você obter um melhor ângulo de visão das informações mostradas no 
display, configure suavemente o display, conforme apresentado a seguir:

Display totalmente abaixado

Conectando a Rede Elétrica

 Certifique-se de que o microterminal esteja desligado e conecte o adaptador de 
tomada que melhor se adaptar a sua tomada (observe que existem dois adaptadores, 
um tipo com pinos chatos e outro com pinos redondos). A fonte externa abrange 
100-240 Vac.

Encaixe o adaptador de conector de tomada na parte superior da fonte. Gire em 
sentido horário até ouvir um click de encaixe.

Display totalmente levantado

máx. 30º Português

13

Guia de Referência Rápida do Microterminal FIT BASIC 



Para retirar a parte superior da fonte, aperte no botão e gire em sentido anti-
horário. Assim a parte superior irá se desprender.

Ligando o Microterminal

 Certifique-se que o microterminal esteja desligado (chave ON/OFF na posição O) 
e conecte o plug da fonte de alimentação no microterminal. Em seguida, conecte a 
fonte de alimentação na rede elétrica. Ligue o microterminal e verifique se o LED 
LIGADO, localizado no painel frontal, está aceso.

Capítulo 2
 Acesso à Configuração

 É possível acessar o utilitário de configuração do sistema através do teclado. 
Com o microterminal desligado pressione a tecla < DEL >. Ligue-o mantendo a 
tecla pressionada até surgir uma tela solicitando a senha de acesso (vide abaixo). 
A senha de acesso padrão de fábrica é: 123456. Os idiomas em inglês, português 
e espanhol estão disponíveis para configuração.

Para navegar entre as opções utilizar as seguintes teclas de funções:
   Navega no menu corrente;
  Selecionam as opções do item que está sendo exibido;
<ESC>  Volta ao menu anterior ou aborta a configuração escolhida;
<ENTER> Confirma ou não a configuração de um item;
<DEL>  Apaga uma posição.

OBS: Para maiores informações de como operar o seu microterminal, faça um 
download do Manual do Usuário no site da Bematech: 

(www.bematech.com.br).
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Capítulo 3
 Cuidados Especiais

  3.1 Limpeza Externa
 
 Limpar o gabinete externo, display e teclado com um pano macio umedecido em 
água ou detergente neutro. Nunca use estopa quimicamente tratada ou substâncias 
químicas como álcool ou solventes similares. O uso destes produtos podem fazer 
com que o gabinete, teclado ou display  mudem de cor ou se deformem.

  3.2 Local de Uso

 O microterminal deve operar acomodado sobre uma superfície plana. Evite 
instalá-lo em locais úmidos, sujeitos à poeira ou à ação do calor, como luz solar e 
aquecedores.

Capítulo 4
 Solução de Problemas

Problema Possíveis Causas Solução

Equipamento não 
responde quando 
conectado a tomada.

O cabo de alimentação não 
está corretamente conectado.

Desconecte o equipamento 
e conecte o cabo de 
alimentação novamente.

Não há corrente elétrica na 
tomada.

Conecte o cabo de 
alimentação a uma outra 
tomada.

O equipamento está 
conectado e ligado, mas 
não aparece nada no 
display.

Falha no Display
Entre em contato com uma de 
nossas Redes de Assistência 
Técnica Bematech.

O equipamento está 
conectado e ligado, mas 
o teclado não funciona.

Falha no Teclado
Entre em contato com uma de 
nossas Redes de Assistência 
Técnica Bematech.

O equipamento desliga 
sozinho durante o uso 
normal.

Condições de instalação 
inapropriadas.

Verifique se a fonte de 
alimentação está conectada 
corretamente à rede elétrica.

Português
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Guia de Referência Rápida de lo Microterminal FIT BASIC 
Código: 501000700 - Revisión 1.3

Febrero de 2010
Juño de 2008 (Primera edición)

Copyright© para Bematech S.A., Curitiba-PR, Brasil. 
Todos los derechos reservados.

Ninguna parte de esta publicación puede ser copiada, reproducida, adaptada o 
traducida sin la previa autorización escrita de Bematech S.A., excepto cuando 
permitido por derechos de patente.
Los datos de esta publicación son puramente informativos, sujetos a cambios sin 
previo aviso y no se asume responsabilidad con respecto al uso de estos. Sin embargo, 
a medida que estén disponibles mejorías en el producto, Bematech S.A. dedicará 
todos sus esfuerzos para suministrar informaciones actualizadas de los productos 
descriptos en esta publicación. La versión más reciente de este Manual puede ser 
obtenida a través del sitio de Internet de Bematech:

www.bematech.com

No obstante las otras excepciones contenidas en este Manual, las consecuencias y 
la responsabilidades son asumidas por el Comprador de este producto o terceras 
personas como resultado de: (a) uso intencional para cualquier aplicación impropia, 
no intencional o no autorizada de este producto, incluyendo cualquier propósito 
específico; (b) modificaciones no autorizadas, reparaciones o alteraciones de 
este producto; (c) uso del producto sin cumplir las instrucciones operacionales 
y de mantenimiento de la empresa Bematech S.A.; (d) uso del producto como 
componente en sistemas u otras aplicaciones en las cuales la falla de éste podría 
crear una situación donde podrían ocurrir heridas personales o daños materiales. 
En los eventos mencionados anteriormente, Bematech S.A. y sus representantes 
legales, administradores, empleados, subsidiarias, afiliadas y distribuidores no serán 
considerados responsables o responderán por cualquier reclamo, costos, daños, 
pérdidas, gastos y cualquier otro perjuicio directo o indirecto, así como también 
por reclamaciones en las cuales se alegue que Bematech S.A. fue negligente con 
respecto al diseño o a la manufactura del producto.

Bematech S.A. no será responsable por cualquier daño o problema resultante del uso 
de cualquier opción o cualquier producto consumible fuera de aquellos designados 
como productos originales Bematech o productos aprobados por Bematech S.A.

Las garantías del producto son solamente aquellas mencionadas expresamente en 
el Manual del Usuario. Bematech S.A. rechaza cualquier y todas las garantías 
implícitas del producto, incluyendo, pero no limitándose, a garantías implícitas 
de comercialización o adaptación para una finalidad específica. Adicionalmente, 
Bematech S.A. no será responsable o pasible por cualquier daño, lucro o ahorros 
perdidos, sean especiales, accidentales o consecuentes, resultantes del uso del 
producto por el Comprador, el Usuario o terceras personas.
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Capítulo 1
 Instalación

  1.1 Retirando del Embalaje

  Retire el microterminal del embalaje y verifique si todos los componentes 
abajo listados están presentes y en perfectas condiciones:

• Microterminal;
• Guia de Referência Rápida;
• Fuente de alimentación;
• Adaptadores del conector de enchufe;
• Talonario de etiquetas de identificación de las teclas.

Guarde el embalaje para un eventual transporte. 

  1.2 El Microterminal
 
  Encontrará las explicaciones de funcionamiento de cada una de las partes del 
microterminal en este manual.

 Panel Frontal:

Leitor (opcional)

Display texto (Modelo FIT Integra)

Indicación encendido/apagado

Teclado retitulable

Bandeja para informaciones en general

Teclas numéricas y de funciones

Teclas de funciones especiales

E
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Teclado:
 Layout del teclado retitulable:

  

Panel Trasero:

Panel Trasero Función/Tipo Descripción

     
LAN/ETHERNET
Conector RJ-45

Utilizada para conexión vía red LAN estándar 
Ethernet. 

1 
SERIAL Nº 1 
Conector DB-9

Interfase Serial para uso diverso (de acuerdo 
a la aplicación).

 2 
SERIAL Nº 2
Conector DB-9

Interfase Serial para uso diverso (de acuerdo 
a la aplicación).

FONTE
Conector hembra  
de alimentación

Entrada 5V 2A DC para conectar a  la fuente 
de alimentación.

Protección de plástico

Cuerpo de la tecla

Ranura para abrir la protección

E
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Display:

 Para obtener un mejor ángulo de visión de las informaciones mostradas en el 
display, configure suavemente el display, de acuerdo a lo mostrado a seguir:

Display totalmente bajado

Conectando a Red Eléctrica

 Certifique-se de que o microterminal esteja desligado e conecte o adaptador de 
tomada que melhor se adaptar a sua tomada (observe que existem dois adaptadores, 
um tipo com pinos chatos e outro com pinos redondos). A fonte externa abrange 
100-240 Vac.

Encaje el adaptador del conector de enchufe en la parte superior de la fuente de 
alimentación. Gire en sentido horario hasta escuchar un “click” de encaje

Display totalmente levantado

máx. 30º
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Para retirar la parte superior de la fuente, aprete el botón y gire en sentido 
antihorario. Asi la parte superio se desprenderá.

Encendindo el Microterminal

 Cerciórese que el microterminal esté apagado (según indicado en la figura 
de abajo) y conecte el plug de la fuente de alimentación en el microterminal. 
Enseguida, conecte la fuente de alimentación en la red eléctrica. Encienda el 
microterminal y verifique si el LED ENCENDIDO, localizado en el panel frontal, 
está encendido.
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Capítulo 2
 Acesso à Configuração

 Es posible accesar el utilitário de configuración del sistema através del teclado. 
Con el microterminal apagado, presione la tecla < DEL >. Enciéndalo manteniendo 
la tecla presionada hasta aparecer un mensaje solicitando la contraseña de acceso 
(mostrado abajo). La contraseña de acceso padrón de fábrica es: 123456. Los 
idiomas en inglés, portugués y español están disponibles para configuración

Para navegar entre las opciones utilice las siguientes teclas de funciones:
   Navega en el menú corriente;
  Seleccionan las opciones del ítem que está siendo exhibido;
<ESC>  Vuelve al menú anterior o aborta la configuración escogida;
<ENTER> Confirma o no la configuración de un ítem;
<DEL>  Apaga una posición.

OBS: Para mayores informaciones de como operar su microterminal, haga el 
download del Manual del Usuario en el sitio de la Bematech:

(www.bematech.com.br).
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Capítulo 3
 Cuidados Especiales

  3.1 Limpieza Externa
 
 Limpiar el gabinete externo, display y teclado con un paño suave humedecido con 
agua o detergente neutro. Nunca use estopa químicamente tratada o substancias 
químicas como alcohol o solventes similares. El uso de estos productos puede 
hacer que el gabinete, teclado o display  alteren su color o se deformen.

  3.2 Lugar de Uso

 El microterminal debe operar acomodado sobre una superficie plana. Evite 
instalarlo en lugares húmedos, sujetos al polvo o a la acción del calor, como luz 
solar y estufas.

Capítulo 4
 Solução de Averías

Avería Posibles Causas Solución

El equipo no responde 
cuando se conecta al 
enchufe.

El cable de alimentación no 
está correctamente conectado.

Desconecte el equipo 
y conecte el cable de 
alimentación nuevamente.

No hay corriente eléctrica en 
el enchufe.

Conecte el cable de 
alimentación a otro enchufe.

El equipo está 
conectado y encendido, 
pero no aparece nada 
en el display.

Falla en el display.
Entre en contacto con una de 
nuestras Redes de Asistencia 
Técnica Bematech.

El equipo está 
conectado y encendido, 
pero el teclado no 
funciona.

Falla en el Teclado.
Entre en contacto con una de 
nuestras Redes de Asistencia 
Técnica Bematech.

El equipo se desconecta 
solo durante el uso 
normal.

Condiciones de instalación 
inapropiadas.

Verifique si la fuente de 
alimentación está conectada 
correctamente a la red 
eléctrica.
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Notes / Notas / Notas:
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