
Guia de referência rápida
Microregistradora TMS44

Suporte técnico de software
Antes de contatar o suporte técnico de software tenha em mãos a descrição de modelo e número de 

série presentes na etiqueta fixada na parte inferior da microregistradora Sweda.
O telefone de atendimento ao cliente é 0800 7 713 713 ou, se preferir, use um dos e-mails: 

suportehard@sweda.com.br | suportesoft@sweda.com.br

Termo de Garantia
O equipamento é garantido pela Sweda nas seguintes condições:
1. A garantia é limitada ao período de 12 (doze) meses, contados a partir da emissão da nota fiscal de 

venda emitida pela Sweda e validada a partir do recebimento do cartão devidamente preenchido.
2. Esta garantia inclui mão-de-obra técnica e a substituição de quaisquer partes ou peças desde que 

constatado defeito de fabricação.
3. Esta garantia aplica-se exclusivamente dentro do território nacional.
4. Constatado defeito no equipamento, o Cliente deverá entrar em contato com o representante autoriza-

do Sweda que efetuou a venda, que o orientará sobre os procedimentos devidos.
5. As partes e as peças substituídas passam a ser propriedade da Sweda.
6. Esta garantia não será aplicada nas seguintes situações: 

a) Uso inadequado, maus tratos, negligência, acidentes, danos decorrentes do transporte, movimentação 
do material, agentes da natureza e defeitos elétricos externos; 
b) Alteração das características do equipamento, incluindo fontes e cabos de comunicação;

7. Esta garantia perderá sua validade nas seguintes eventualidades: 
a) Não apresentação da documentação de garantia (nota fiscal de compra); 
b) O número de série do equipamento tiver sido removido ou de alguma forma adulterado ou rasurado; 
c) As marcas registradas da Sweda tiverem sido removidas ou substituídas por qualquer marca registrada 
ou identificada que não seja Sweda; 
d) As etiquetas de lacre de identificação interna das peças  e sub-conjuntos tiverem sido removidas ou 
violadas; 
e) O equipamento tiver sido alterado, violado ou reparado por pessoas não autorizadas pela Sweda; 
f) O equipamento tiver sido ligado em fonte de energia (rede elétrica, baterias, geradores, etc) de caracte-
rísticas diferentes das recomendadas para o equipamento; 
g) O número de série dos módulos não corresponder ao do produto (mecanismo, placas, fontes, etc.);

8. O usuário/proprietário do equipamento será responsável pela utilização e pelos resultados obtidos 
com a utilização do mesmo.

9. Esta garantia não cobre perdas e danos, lucros cessantes ou qualquer perda resultante do uso ou da 
incapacidade do produto, nem o custo de reparação ou substituição de qualquer outro bem danificado.

10. Esta garantia não inclui serviços de parametrização e/ou instalação de programa (software), configu-
ração de itens opcionais, remoção de vírus e/ou reinstalação de software e treinamento operacional.

11. A Sweda reserva-se o direito de cancelar esta garantia, no caso de constatação de modificação no 
seu produto original ou descumprimento de qualquer dos termos deste documento.

Alerta importante:
Este documento tem caráter informativo, sendo propriedade da Sweda. Todos os direitos reservados. 
Nenhuma parte deste pode ser reproduzido ou armazenado por processo mecânico, eletrônico, de fotocó-
pia, 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 nenhu-
ma 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. Entretanto, sempre 
que houver atualizações a Sweda desempenhará o possível para disponibilizá-la em seu site da internet.

3. Em caso de problemas
Se o equipamento não funciona, verifique se ocorre um dos possíveis problemas:

Caso persista o problema, entre em contato com o representante autorizado Sweda, ou ligue para 
0800 7 713 713.

Sintomas Causa provável Possível solução

Não liga.

O display frontal liga mas 
aparecem somente duas linhas 
de quadrados pretos.

Mensagem: “Erro de memória 
RAM, chamar técnico”.

Travada com a mensagem: 
“Aguardando ECF”.

Durante uma operação de 
venda, surge a mensagem: 
“Não autorizado”.

O display-torre se ilumina mas 
mostra apenas uma linha de 
caracteres pretos.

Ausência de energia.

Execução de auto-teste.

Microregistradora não 
programada.

Falha na comunicação 
com o ECF.

Sem cadastro de operador.

A conexão do display torre foi 
efetuada com o equipamento 
ligado.

Fonte danificada.

Fonte danificada.

Assegure-se que o conector da 
fonte esteja devidamente ligado 
à TMS-44. Verifique também 
que a fonte esteja conectada a 
uma rede elétrica, e que esta 
esteja operante. Alterne a posi-
ção da chave liga/desliga.

Esta verificação é realizada toda 
vez que a microregistradora é 
ligada. Mantenha-a ligada e 
aguarde cerca de 30 segun-
dos. Se após esse período ela 
não estiver operante acione a 
assistência técnica.

Ao se ligar a microregistradora 
pela primeira vez, espera-se 
que apareça essa mensagem. 
Solicite a um técnico habilitado 
que efetue a programação do 
produto.

Verifique se o cabo de comuni-
cação do ECF está conectado à 
porta COM2 da microregistra-
dora e também se a impressora 
fiscal está configurada confor-
me indicado no item 1.6 deste 
guia rápido, observando se o 
ECF está ligado e operante.

Verifique se há um operador 
cadastrado.

O display-torre deve ser 
conectado apenas com o 
equipamento desligado. Neste 
caso, desligue e ligue nova-
mente a microregistradora.

Se possível, empregue uma 
segunda fonte de alimentação, 
ou verifique a tensão de saída 
VDC da fonte.

Se possível, teste com uma 
segunda fonte de alimentação 
ou verifique a tensão de saída 
VDC da fonte.
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1. Instalação

1.1 Conferindo a embalagem

Ao retirar o equipamento da embalagem, confira a existência dos seguintes itens:
• Microregistradora TMS-44;
• Fonte de alimentação;
• Guia de referência rápida;
• Capa plástica.

1.2 A Microregistradora

1.3 Instalando sua Microregistradora

1.3.1 Escolhendo o local para a instalação

Evite:
• Exposição direta à luz do sol;
• Calor ou umidade excessivos;
• Mudanças bruscas de temperatura e umidade;
• Poeira;
• Vibração.
Escolha uma superfície plana, horizontal e firme para instalar o equipamento. O local de instalação deve 

possuir rede elétrica independente e dimensionada corretamente. É recomendável o uso do NOBREAK SWEDA.
No emprego do modelo com GPRS, você deve atentar aos seguintes cuidados:
• Para que o equipamento funcione corretamente é fundamental que a sua região disponha de serviço GPRS;
• Para assegurar a qualidade do sinal evite deixar a microregistradora próxima a maquinários ruidosos 

(freezers, refrigeradores, motores, etc).

Recomenda-se guardar a embalagem para o caso de ser necessário transportar o equipamento.

2. Cuidados

2.1 Limpeza

O gabinete do equipamento deve ser limpo com um pano macio ligeiramente umedecido em água, 
misturada a uma porção de detergente neutro, se necessário. Nunca use substâncias químicas como 
solventes ou similares. A aplicação indevida poderá danificar estética e funcionalmente o produto.

1.8 Instalação do display

Deve ser conectado exclusivamente o display-torre Sweda. O display-torre é ligado diretamente ao 
conector TORRE e não precisa de alimentação separada.

1.6 Instalação do ECF

O equipamento deve ser obrigatoriamente conectado a uma impressora fiscal para funcionar corretamente.
A impressora deve ser ligada ao conector COM2 no painel traseiro do equipamento.

1.7 Instalação do Leitor Código de Barras

O leitor de código de barras deve ser ligado ao conector COM3 no painel traseiro do equipamento.
Diversos tipos de leitores podem ser usados, desde que possuam interface serial e conector de pina-

gem compatível, e estejam devidamente programados. Na maioria dos casos, o leitor deve ter sua própria 
fonte de alimentação.

É recomendável o uso de um leitor de código de barras SWEDA.

Para instruções de operação da impressora fiscal, consulte o manual do usuário da impressora 
fiscal Sweda.

Tipo de interface Paralela
Compatibilidade Hitachi HD44780

Padrão RS232C
Velocidade 9600 bps
Protocolo de comunicação
Serial energizada

CTS desativado
5V no pino 9

Estrutura de transmissão
8 bits de dados 
2 bits de stop 
sem paridade

1. Painel traseiro (conectores)
2. Chave liga/desliga
3. Antena (disponível apenas 
na versão com GPRS)
4. Display operador
5. Teclado

1.3.2 Para ligar o equipamento

Ligue o conector da fonte de alimentação ao conector de 12V existente no painel traseiro do equipa-
mento (conforme ilustrado abaixo). Altere a posição da chave liga/desliga para ‘I’.

1.5 Comunicação com o PC

Um PC Sweda ou Thin Client Sweda pode ser ligado ao conector COM1 para ser usado em conjunto com a 
Microregistradora o que oferece maior praticidade na geração de relatórios e arquivos de controle fiscais, no 
cadastro de itens e estruturação de rede.

1.4 Instalando o chip GPRS (disponível apenas na versão com GPRS)

Qualquer intervenção no CHIP pede que a microregistradora esteja desligada, e o equipamento estará 
sujeito a perda de garantia caso não seja realizada por um técnico autorizado pela Sweda.

Para inserir ou remover o chip, retire os quatro parafusos que prendem o gabinete. Na inserção, assegu-
re-se que a parte metalizada esteja voltada para a placa eletrônica e que o canto chanfrado coincida com 
o do conector.

A Microregistradora TMS-44 possui um auto-teste que é executado a cada inicialização da 
máquina, o que assegura a qualidade e o perfeito funcionamento da máquina. Note que, por essa 
razão, o produto somente estará disponível para operação após um intervalo de 30 segundos 
depois de energizado.

A Sweda disponibiliza um CHIP que opera exclusivamente com transferência de pacotes de dados, 
o que agrega segurança e menor tarifação nas consultas GPRS.

Padrão RS232C
Velocidade 9600 bps

Estrutura de transmissão
8 bits de dados 
2 bits de stop 
sem paridade

1 2

3

4

5

1 2

1. Entrada de fonte
2. Chave em I

Padrão RS232C
Velocidade 115200 bps
Protocolo de comunicação DTR/DSR

Estrutura de transmissão
8 bits de dados 
2 bits de stop 
sem paridade


