Solução SPT-2500
Manual do Usuário

Conformidade
CE
Este dispositivo está em conformidade com os requisitos da
diretiva EEC 2004/108/EC no que diz respeito à
“Compatibilidade eletromagnética” e 2006/95/EC à “Diretiva
de baixa tensão”.
FCC
Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das regras
da FCC. A operação está sujeita às duas condições a seguir:
1.

2.

Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial.
Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência
recebida, incluindo interferência que pode causar operação
indesejada.

WEEE
Reciclagem e descarte de dispositivos elétricos e eletrônicos
e seus componentes. Este produto não deve ser misturado com
outros resíduos comerciais para descarte.

•

Ruído eletrônico causado por outros equipamentos
Recomendamos usar o equipamento longe de produtos eletrônicos que emitam
ruídos, como aquecedores, motores, lâmpadas fluorescentes, TVs, etc., pois isso
pode causar interrupção ou interferência com a operação normal.
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Mensagem de Alerta a Simbologias
Este manual utiliza-se de convenções padronizadas por símbolos, para indicar aos
usuários sobre mensagens de alerta no decorrer de todo este manual.
A seguir estão os sinais de alerta assim como os seus significados:

Indica uma situação de risco potencial para ferimentos graves, caso o usuário não realize o
procedimento corretamente.
Indica uma situação perigosa, que pode resultar em danos operacionais e/ou físicos, caso
o usuário não realize o procedimento corretamente.

Indica uma possível situação de risco que pode resultar em ferimentos leves, caso o
usuário não realize o procedimento corretamente. Este sinal também indica que os danos
ao produto ou outros bens podem ocorrer, caso o usuário não realize o procedimento
corretamente.

Indica informações que podem ajudar o usuário a utilizar o produto de maneira mais
eficiente.
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1.

INTRODUÇÃO

Este manual tem caráter técnico-informativo, sendo propriedade da SWEDA. Todos os
direitos reservados. Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida ou armazenada
por processo mecânico, eletrônico, de fotocópia, de gravação ou de qualquer outro tipo,
sem autorização prévia e por escrito da SWEDA.
Todos os cuidados foram tomados na preparação deste manual. Entretanto, a SWEDA não
assume nenhuma responsabilidade por erros, imprecisões ou omissões em seu conteúdo,
assim como por quaisquer tipos de danos, perdas ou lucros cessantes decorrentes do uso
da informação aqui contida.
As informações contidas neste manual estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

2. DECLARAÇÃO DE PRECAUÇÃO
Siga as precauções descritas a seguir para evitar danos e para proteger contra riscos
potenciais, tais como choque elétrico.
2.1.

Precaução de Segurança
Alteração no Projeto
•

Nunca alterar o projeto mecânico ou elétrico original do equipamento.
Alterações não autorizadas podem criar um risco de segurança. Quaisquer
alterações no projeto irão anular a garantia do produto;

•

Para desconectar o equipamento da fonte de alimentação elétrica, desligue a
chave liga/desliga e remova o plugue do cabo de alimentação da tomada;

•

A tomada da parede deve ser facilmente acessível e próxima ao
equipamento;

•

Leia estas instruções cuidadosamente. Guarde estas instruções para
referência futura;

•

Siga todos os avisos e instruções marcados no equipamento;

•

Não use este equipamento perto de água;

•

Não coloque este equipamento em um carrinho, suporte ou mesa instável. O
equipamento pode cair, causando sérios danos ao produto;

•

As ranhuras e aberturas no gabinete e na parte traseira ou inferior são para
ventilação, garantir a operação confiável do equipamento e protegê-lo contra
superaquecimento. Essas aberturas não devem ser bloqueadas ou cobertas;
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2.2.

•

Este equipamento nunca deve ser colocado próximo ou sobre uma superfície
aquecida ou em uma instalação embutida, a menos que haja ventilação
adequada;

•

Nunca empurre objetos de qualquer tipo para dentro deste equipamento
através das ranhuras do gabinete, pois eles podem tocar em pontos de
tensão perigosos ou causar curto-circuito em peças que podem resultar em
incêndio ou choque elétrico. Nunca derrame líquido de qualquer tipo no
equipamento.

Precaução Gerais
•

Sempre se certifique de que a tensão de alimentação correta seja usada
como precaução contra incêndio e choque elétrico;

•

Evitar expor o equipamento à luz solar direta. Não use o equipamento em
áreas de alta umidade. Isso pode causar baixa confiabilidade e/ou mau
funcionamento operacional;

•

Mantenha o equipamento longe de áreas com eletricidade estática. Isso pode
levar a um desempenho inferior e ciclo de vida reduzido;

•

Não puxe o cabo de alimentação ou o cabo conector de dispositivos
periféricos. Isso pode causar incêndio, choque elétrico ou mau funcionamento
do sistema eletrônico;

•

Certifique-se de que as baterias sejam substituídas corretamente. Não fazer
isso pode resultar em riscos de explosões;

•

Descartar as baterias usadas de forma adequada de acordo com as
instruções.

3. SOBRE A SOLUÇÃO
O PDV Touch Screen SPT-2500 é o All In One mais moderno do mercado com eficiência
garantida para seu ponto de venda.
Tela de 15" com a melhor tecnologia touch screen (Projective Capacitive Touch, similar a
dos smartphones do mercado) que permite aplicações multi touch, ou seja, reconhece dois
ou mais pontos de contato na tela. Seu desempenho e tecnologia proporcionam uma nova
experiência para o seu ponto de venda.
Para mais durabilidade e eficiência, esta solução conta com o incrível sistema Fanless que
reduz o acumulo de sujeira no interior do equipamento.
O SPT-2500 é perfeito para pontos de vendas com espaço reduzido como food trucks,
restaurantes fast-foods, quiosques, bares, entre outros.
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4. CONTEÚDO DA CAIXA
•
•
•
•

PDV Touch Screen SPT-2500
Fonte (Bivolt 110/220 - 12V@5A)
Cabo de força
Guia Rápido do Usuário.

Unidade Principal SPT-2500

Fonte de Alimentação

Guia Rápido do Usuário

e Cabo de força

5. VISÃO GERAL DO PRODUTO
5.1.

Vista frontal:
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5.2.

Vista traseira:

Tampa I/O cover

Placa Mãe

HDD e SSD

4 Portas USB

5.3.

Porta I/OS:

5.4.

Botão liga e desliga:

Botão
Liga/Desliga
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5.5.

Portas USB
O SPT-2500 possuí duas portas USB na I/O traseira e quatro na parte traseira,
todas com suporte para USB 2.0 padrão.
Alguns dispositivos USB (dispositivos opcionais) só funcionam com software de
driver específico instalado. Se vários dispositivos USB forem usados juntos, isso
pode resultar em mau funcionamento.

5.6.

Porta Ethernet (LAN)
A porta Ethernet localizada na I/O traseira suporta 10/100/1000 Mbps usando um
cabo conector RJ45. Quando conectado corretamente, a luz do LED LAN
acenderá.
Consultar a tabela abaixo para as indicações do LED da porta LAN.
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LINK/ACT LED

VELOCIDADE DO
LED

5.7.

LINK / ACT LED

VELOCIDADE DO LED

Status

Descrição

Status

Descrição

OFF

SEM LINK

OFF

10Mbps

AMARELO

COM LINK

LARANJA

100Mbps

PISCANDO

Data activity

VERDE

1Gbps

Saída de Áudio
Esta porta suporta a conexão de um fone de ouvido ou um alto-falante. Na
configuração de 4 canais, 6 canais e 8 canais, a função desta porta passa a ser
Saída de alto-falante frontal.

5.8.

Conexão para Impressora
O SPT-2500 oferece opção de conexão para impressora via porta serial ou USB,
conforme necessário.

5.9.

Conexão do cabo da fonte de alimentação
O SPT-2500 está equipado com um adaptador de energia de alimentação
12V/5A. Conecte o cabo à porta DC-IN no painel de I/O do sistema.
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ATENÇÃO: Não puxar o cabo do adaptador! Desconecte o cabo puxando a
capa externa do plugue.

6. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
Tela
Tamanho

Tela 15’’ TFT LED Backlight

Resolução máxima

1.024 x 768 px

Brilho

300cd/m²

Tecnologia Touch Screen

Tela Capacitiva (Projective Capacitive Touch)

Características Técnicas
Processador

Intel® Celeron® J1900 (2.0 GHz) Quad-Core

Memória Ram

4GB DDR3L SO-DIMM (Expansível até 8GB)

Armazenamento

SSD 120GB

Sistema Operacional Compatível

Windows 7, Windows 8.1, POS Ready 7, Windows 10

Sistema de Refrigeração

True Fanless (sem acúmulo de poeira)

Interfaces
Portas Seriais

6x (COM 1 - DB9, Tensão Saída 5V/12V configuração via BIOS)
(COM2~3 - RJ 45, RS232 Completo)
(COM4 - RJ11, somente TX/RX, Tensão Saída 12V, reservada para Display
Cliente)
(*COM5 - RJ11, Reservada para Gaveta de Dinheiro - Item Opcional)
(COM6 RJ45, somente TX/RX, 5V Power Output, Reservada para Leitor de
Cartão Magnético)

USB 2.0

4x

USB 3.0

2x
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Porta de Rede

RJ45 10/100/1000 Mbs

Saída VGA

1x (DB15)

Alimentação

Bivolt (110/220 - 12V@5A)

Áudio

Realtek ALC662-VD 5.1 CH

Articulação

0° a 60° Graus

Características Físicas
Dimensões

340(A) x 364 (L) x 210(C) mm

Peso

5Kg

Cor

Cinza escuro

Opcionais
Itens Opcionais sob consulta

Leitor de Cartão Magnético (Serial)
Display Cliente VFD - 20 caracteres x 2 linhas
Monitor Cliente SMC-9 e SMC-9T - LCD 9.7“ Interface para acionamento de
gaveta (Via COM 5 RJ11)

7.

LIGAR O EQUIPAMENTO
1. Remover a película protetora da tela de toque para evitar possíveis dificuldades
de operação;
2. Montar todas as peças opcionais antes de ligar o equipamento.
3. Remover a tampa da porta dos conectores I/O;
4. Conectar o cabo de força de alimentação à fonte;
5. Conectar o plug DIN à porta DC-IN (12V/5A) no painel traseiro;
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6. Pressionar o botão POWER no SPT-2500 (POWER LED acenderá), o botão
liga/desliga está localizado no lado inferior direito sob a unidade principal;
7. Confirmar se o sistema operacional instalado inicializa corretamente.

8. DESLIGAR O EQUIPAMENTO
Para estabilidade do equipamento, recomendamos fechar o Windows do através do ícone
iniciar On Start. Certificar-se de ter fechado todos os aplicativos antes de fechar o
Windows.
1. Clicar em “Iniciar” e selecione “Desligar o computador”;
2. Clicar em “Desligar” para fechar o Windows.

1

2

Para outros sistemas operacionais, verificar junto ao fornecedor as recomendações para
desligar o equipamento.
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9. RECOMENDAÇÃO DE INSTALAÇÃO
1.
2.
3.
4.

Evitar instalar durante tempestades;
Instalar longe de espaços úmidos ou vazamentos de água;
Cuidado com a ocorrência de estática durante a instalação;
Instalar em local afastado da luz solar direta, de temperaturas extremamente altas
ou baixas ou de áreas com alta umidade;
5. Instalar o equipamento longe de áreas sujeitas a vibração;
6. Instalar o equipamento longe de máquinas de costura, equipamentos de soldagem,
fogões elétricos, equipamentos de áudio e outros equipamentos geradores de alta
frequência;
7. A instalação e o uso próximo a uma unidade de ar condicionado não são
recomendados;
8. Não conecte cabos debaixo de carpetes ou tábuas do assoalho;
9. Usar apenas cabos de alimentação fornecidos junto ao equipamento ou adquiridos
na Sweda ou em nossa rede autorizada;
10. O uso de várias conexões em uma tomada/soquete compartilhado não é
recomendado.

10. INSTALAÇÃO VFD E MONITOR CLIENTE
Display 2 linhas VFD
Passo 1: Remover o protetor de cabos.
Passo 2: Desconectar o plug DIN da
porta DC-IN (12V/5A) no painel
traseiro.
Passo 3: Fixar o suporte do VFD
usando os parafusos fornecidos em
conjunto ao VFD.
Passo 4: Conectar o cabo na porta
dedicada COM4.
Passo 5: Conectar o plug DIN da porta
DC-IN (12v/5A) no painel traseiro.
Passo 6: Encaixar o protetor de cabos.
Passo 7: Ligar o equipamento.
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SMC-9 ou SMC-9T
Passo 1: Remover o protetor de cabos.
Passo 2: Desconectar o plug DIN da
porta DC-IN (12V/5A) no painel traseiro.
Passo 3: Fixar o suporte do SMC-9 ou
SMC-9T usando os parafusos fornecidos
em conjunto aos monitores.
Passo 4: Conectar o cabo na porta VGA.
Passo 5: Conectar o plug DIN da porta
DC-IN (12v/5A) no painel traseiro.
Passo 6: Encaixar o protetor de cabos.
Passo 7: Ligar o equipamento.

11. INSTALAÇÃO DO LEITOR DE CÓDIGO MAGNÉTICO SERIAL
Aviso: Remova completamente o cabo de alimentação ao abrir a unidade principal ou
instalar dispositivos opcionais.

Passo 1. Remover o protetor de cabos.
Passo 2. Desconectar o plug DIN da
porta DC-IN (12V/5A) no painel
traseiro.
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Passo 3 Fixar o suporte do leitor de
cartão magnético usando os parafusos
fornecidos em conjunto ao leitor na
parte traseira do monitor.

Passo 4. Encaixar o leitor de cartão
magnético em seu suporte.

Passo 5. Conectar o cabo na porta
COM6.
Passo 6: Conectar o plug DIN da porta
DC-IN (12v/5A) no painel traseiro.
Passo 7: Encaixar o protetor de cabos.
Passo 8: Ligar o equipamento.
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12. INSTALAÇÃO DO SUPORTE DE PAREDE
Paso 1. Para separar o protetor de
cabos, segurar o equipamento e puxar
as alças indicadas na parte inferior do
protetor.

Passo 2. Remover e separar os quatro
parafusos.
※ Reutilize os parafusos.

Passo 3. Montar o “suporte Vesa com
os parafusos removidos no passo 2.
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Passo 4. Montar o monitor com o
produto vesa que você adquiriu
separadamente.

13. ORGANIZAÇÃO DOS CABOS
Paso 1. Para separar o protetor de
cabos, segurar o equipamento e puxar
as alças indicadas pelas setas na parte
inferior do protetor.

Passo 2. Remova a tampa “I/O”.
Passo 3. Organizar os cabos conforme
as imagens.
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Passo 4. Encaixar a tampa I/O.

Passo 5. Encaixar à parte superior e
empurrar a parte inferior para montar o
protetor de cabos.
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14. DIMENSÕES

15. LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
•

Instalação e manutenção
Recomendamos que você usuário pergunte sobre a instalação, manutenção e
reparo à Sweda ou a uma autorizada Sweda.
A Sweda não se responsabiliza por avarias ou erros do sistema que ocorram após a
verificação pelo usuário e/ou do sistema realizados por empresas não autorizadas
Sweda.

•

Local da instalação
Para um desempenho ideal, o equipamento deve ser mantido em um ambiente com
umidade inferior a 65% e em uma temperatura de 10~30℃. Por favor, também
mantenha longe da luz solar direta.

•

Procedimentos de limpeza
A limpeza com produtos à base química (em particular aqueles que contêm benzil
ou agentes diluentes químicos) podem danificar as superfícies externas do produto.
Recomendamos o uso de um pano úmido macio e esfregando suavemente,
tomando cuidado especial ao lidar com a tela do visor LCD.
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•

Limitações do equipamento
1. O uso deste produto não é recomendado para qualquer outra aplicação que
não seja para aplicações de venda.
2. Este produto é apenas para uso comercial e não para uso doméstico;
3. O funcionamento normal é garantido em uma conexão de energia estável.

16. TROBLESHOOTING
Antes de recorrer ao suporte técnico, consulte a tabela de resolução de problemas.
Problema

Procedimento de solução
Verificar se cabo de alimentação está bem conectado ao equipamento e a
tomada.

SPT-2500 não inicia

Verificar se há energia nas tomadas.
Verificar se o LED verde frontal acende.
Conectar o equipamento em uma tomada com uma tensão maior, de 110V para
220V.

SPT-2500 reinicia
sozinho

Tela touch não
responde ao toque
O cursor se move
apenas numa pequena
área

Se algum item opcional novo foi adicionado ou substituído e causou esse
problema, remova o periférico e reinicie o sistema.
Local de instalação inadequado; verifique se o equipamento está com suas
saídas de ventilação bloqueadas por algum objeto, se sim, instale-o em
outro local ou retire o objeto que está impedindo o fluxo de ar.
Execute o programa “SiWTouchDaemon” e verifique se a porta da interface está
funcionando.
Remova o driver touch e instale-o novamente.
Inicie o programa “SiWTouchDaemon” de calibração da tela touch e faça a
calibração
Verifique se o cabo de rede está conectado e se há sinal de luzes.

Rede ethernet não
funciona

Verificar se o cabo não está danificado.
Verificar se as configurações de rede foram devidamente feitas.
Verificar se o drive de rede foi instalado corretamente, se não, reinstale o drive.

Cursor sempre volta
para uma posição fixa
quando está se
tocando na tela
Cursor está fixado em
algum dos cantos da
tela

Verificar se há algo pressionando a tela.
Outro equipamento de alta frequência ou alta tensão pode estar afetando a tela
touch.
O driver da tela touch pode ter sido instalado incorretamente. Reinstalar o driver
e iniciar a calibração.
Verificar se os cantos da tela estão sendo pressionados por algum objeto
Limpe a tela LCD.
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17. TERMO DE GARANTIA
A Sweda Informática Ltda. garante este produto contra defeitos de fabricação constatados
pela Sweda, desde que comercializado dentro do território brasileiro pela Sweda ou por um
representante comercial autorizado.
Esta garantia é válida por 12 (doze) meses a partir da data de emissão da nota fiscal de
venda ao cliente, englobando os 90 (noventa) dias de garantia legal, na modalidade balcão
efetuada através da rede credenciada.
As partes e peças substituídas passam a ser propriedade da Sweda.
O usuário/proprietário do produto é o único responsável pelos resultados obtidos com a
utilização deste equipamento. A Sweda reserva-se o direito de cancelar esta garantia nas
hipóteses descritas neste documento.
Exclusões
Não abrange itens de consumo ou de desgaste com o uso regular do produto, tais como
cartuchos de fita, bobinas de papel, cabeças de impressão e outros.
Não inclui acessórios e opcionais, serviços de parametrização, configuração, instalação ou
reinstalação de software, remoção de vírus e treinamento.
Não cobre perdas, danos, lucros cessantes ou qualquer outro dano, direto ou indireto,
resultante do uso ou incapacidade do produto, sendo a responsabilidade civil máxima da
Sweda limitada ao valor unitário de compra do produto, apresentado na nota fiscal de
venda ao cliente.
Os casos não cobertos por esta garantia poderão, se possível, ser reparados mediante
aprovação prévia de orçamento da mão de obra e das partes e peças utilizadas.
Esta garantia perderá sua validade nas seguintes condições:
•

Não apresentação da nota fiscal de venda do produto ao cliente;

•

Alteração ou violação das características originais do produto, incluindo fontes e
cabos de comunicação;

•

Reparo por pessoal não autorizado pela Sweda;

•

Remoção, adulteração ou rasura das etiquetas dos números de série ou lacres do
produto ou dos seus módulos internos;

•

Uso ou armazenamento inadequado, incluindo quanto às condições estabelecidas
no Manual do Equipamento;

•

Uso de consumíveis ou acessórios não especificados para o produto;

•

Conectar o produto em fonte de energia de características diferentes das
recomendadas;

•

Danos causados por desastres naturais, quedas, derramamento de líquidos.
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18. DÚVIDAS E INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Para mais informações sobre a Sweda, nossos produtos e Suporte Técnico, acesse
www.sweda.com.br.

Sweda Informática Ltda.
Rua Dona Brígida, 713 – Vila Mariana – CEP: 04111-081 – São Paulo – SP
(11) 2106-5644
www.sweda.com.br

1ª Edição – agosto de 2021
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