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1 - CARACTERÍSTICAS 

 Fonte de alimentação automática de 90 a 240 VAC (saída de 5V / 1,5A) 

 Consumo de corrente: 350mA 

 Temperatura de operação: 0 até 40 ⁰C 

 Display TFT colorido de 3,2” 320x240 pixels com 256K cores 

 Chave liga/desliga 

 Interface de rede: Ethernet 10/100 ou Wi-Fi 

 Scanner CCD com 300 varreduras por segundo 

 Suporte à propagandas e consultas com imagens (Formato GIF) 

 Suporte à GIF animados 

 Compatibilidade com Busca Preço G1 

 Interface USB para configuração via teclado ou pendrive 

 Botão para reset da configuração 

 Webserver para configuração remota 

 

2 – INSTALAÇÃO 

a) Conecte o cabo de alimentação no Busca Preço G2; 

b) Instale o cabo de rede no conector RJ45 (válido somente quando selecionado 

a interface de rede como Ethernet); 

c) Posicione a chave Liga/Desliga na posição Liga; 

d) Ao ligar o terminal de consulta, seu leitor de código de barras emite um sinal 

sonoro e em seguida é mostrado uma tela de boas vindas; 

e) Instale o Busca Preço G2 no local definido. 

  



 

 

 

3 – CONFIGURAÇÃO 

3.1 – Configuração local (teclado conectado ao terminal de consulta) 

3.1.1 – Entrar no menu de configuração 

1º - Conecte um teclado de computador na porta USB localizada na parte 

inferior do equipamento; 

2º - Com o equipamento ligado, pressione a tecla “P”; 

3º - A seguinte tela será apresentada, solicitando senha de acesso ao menu de 

configuração; 

 
Figura 1 – Tela de senha 

 

4º - Insira a senha “admin” e pressione “Enter”. Logo será direcionado para o 

menu principal. 



 

 

 

 
Figura 2 – Tela do menu 

 

5º - No menu de configuração, para navegação utilize as setas para cima ou para 

baixo do teclado. Para confirmar uma seleção utilize “Enter” e para retornar ao 

menu anterior utilize “ESC”.



 

 

 

3.1.2 – Idioma 

O Busca Preço G2 está disponível com três idiomas, sendo INGLÊS, PORTUGÊS e 

ESPANHOL. Por padrão, o terminal já é configurado no idioma PORTUGÊS. 

Para alterar o idioma do Busca Preço G2, com o cursor posicionado no item 

Idioma, pressione “Enter”. Será apresentada a seguinte tela: 

 
Figura 3 – Tela de configuração de idioma 

 

Selecione o idioma desejado, pressione “Enter” para confirmar. Em seguida vá 

na opção “Salvar e Sair” para gravar as configurações. Aguardo o equipamento 

reiniciar. 

  



 

 

 

3.1.3 – Display 

Através deste menu, é possível ajustar o brilho do Busca Preço G2. Com o cursor 

posicionado em Display, pressione “Enter” e será apresentado a seguinte tela. 

 
Figura 4 – Tela de configuração do display 

 

Ajuste o brilho conforme necessite e pressione “Enter” para confirmar. 

Pressione “ESC” para voltar ao menu anterior. Em seguida vá na opção “Salvar e 

Sair” para gravar as configurações. 

  



 

 

 

3.1.4 – Rede 

Com o cursor posicionado no item Rede, pressione “Enter” para entrar no menu 

Configurações de Rede. 

 
Figura 5 – Tela de configuração de rede 

 

 Nome do Terminal: Pressione “Enter” e altere o nome para identificação 

do terminal de consulta. Pressione “Enter” novamente para confirmar; 

 IP Servidor: Pressione “Enter” para configurar o IP do computador que 

será utilizado como servidor de preços (Para maiores informações, 

consultar o manual do TC Server). Após configurar, pressionte “Enter” 

novamente; 

 Porta: Pressione “Enter” para alterar a porta de conexão entre o software 

e o terminal de consulta. Por padrão, o Busca Preço G2 utiliza a porta 

6500. Para confirmar, pressione “Enter” novamente. 

 Identificação: Pressione “Enter” para entrar nas seguintes opções 

 Busca Preço: Utiliza apenas as funcionalidades da versão do Busca 

Preço G1; 



 

 

 

 Busca Preço G2: Utiliza todas as funcionalidades da versão do Busca 

Preço G1 inclusive as funções do G2 (envido de imagem no formato 

.gif) 

Após selecionar a opção desejada, pressione “Enter”. 

 Interface de rede: Pressione “Enter” para alternar o modo de conexão: 

 ETHERNET: 

 WI-FI:  

 Após selecionar a opção desejada, pressione “Enter”. 

 Configurações de IP: Pressione “Enter” para entrar nas configurações 

 IP Dinâmico: Pressione “Enter” para entrar na configuração 

- NÃO: Necessário configurar IP do Terminal, Máscara e Gateway 

(Para maiores informações, consultar o manual do TC Server) 

- SIM: As informações serão recebidas automaticamente do switch 

de rede; 

Após selecionar a opção desejada, pressione “Enter”. 

 IP do Terminal: Pressione “Enter” para informar o endereço IP do 

terminal de consulta. Para confirmar pressione “Enter” novamente; 

 Máscara: Permite alterar a máscara de rede que o terminal utilizará 

 Gateway: Endereço IP do dispositivo de rede (roteador) responsável 

por conectar a rede local. 

 Configuração de Wifi 

 Listar redes: Busca as redes wifi disponíveis automaticamente; 

 SSID: É o nome da rede wireless na qual o terminal de consulta deve 

se comunicar com o servidor; 
Obs: Caso a opção “Listar redes” não localize a rede automaticamente, esta opção poderá 

ser utilizada para configurar o nome da rede. 

 Criptografia: Tipo de chave de segurança a ser utilizada. As opções 

disponíveis são: 



 

 

 

- Nenhum 

- WEP64 

- WEP128 

- WPA-PSK 

- WPA2-PSK 

- WPA-Mixed 
Obs: Esta opção deve ser selecionada conforme a configuração do seu roteador. 

 Senha: senha da rede que será conectado o terminal; 

Para salvar as configurações, pressione “ESC” até retornar ao menu principal. 

Em seguida vá na opção “Salvar e Sair”, e aguarde o terminal reiniciar. 

 

  



 

 

 

3.1.5 – Telas 

Opção disponível para exibição de mensagens no display do terminal de 

consulta no formato texto. 

 
Figura 6 – Tela de ajustes de tela 

 

 Logo Gertec: opção para exibição da logo da Gertec no momento da 

inicialização do terminal; 

 Tempo de Exibição: tempo em segundos que a mensagem será 

exibida no display do terminal; 

 Linha 1: texto que será exibido na linha 1 do terminal limitados a 20 

caracteres; 

 Linha 2: texto que será exibido na linha 2 do terminal limitados a 20 

caracteres; 

 Linha 3: texto que será exibido na linha 1 do terminal limitados a 20 

caracteres; 

 Linha 4: texto que será exibido na linha 2 do terminal limitados a 20 

caracteres; 



 

 

 

Para salvar as configurações, pressione “ESC” para retornar ao menu principal. 

Em seguida vá na opção “Salvar e Sair”, e aguarde o terminal reiniciar. 

 

3.1.6 – Alterar senha 

Opção para trocar a senha padrão “admin” do terminal de consulta. 

 
Figura 7 – Tela de troca de senha 

 

A senha deve possuir no mínimo 4 e no máximo 8 caracteres. 

Para salvar as configurações, pressione “ESC” para retornar ao menu principal. 

Em seguida vá na opção “Salvar e Sair”, e aguarde o terminal reiniciar. 

 

3.1.7 – Configurações de Fábrica 

Opção para restaurar o terminal de consulta no padrão de fábrica. 

 

 

 



 

 

 

3.1.8 – Salvar e Sair 

Opção responsável para salvar as configurações realizadas e reinicar o terminal 

de consulta. 

 

3.1.9 – Cancelar 

Opção que cancela qualquer configuração realizada anteriormente. 

  



 

 

 

3.2 – Configuração remota (configuração via browser) 

O terminal de consulta Busca Preço G2 além da configuração local, também 

permite a configuração remota utilizando um browser. 

3.2.1 – Acessando o menu de configuração 

Utilizando o browser, digite o IP que o terminal de consulta recebeu (IP LOCAL). 

Será solicitado um usuário (admin) e uma senha (admin) 

 
Figura 8 – Tela de login via browser 

Após a validação das informações, será direcionado para tela inicial de 

configuração. 

 



 

 

 

 
Figura 9 – Tela inicial de configuração 

Para realizar as devidas configurações, seguir o procedimento contido neste 

manual a partir do item 3.1.2. 

4 – RESET DO TERMINAL 

Além da opção via menu, também é possivel resetar o terminal pelo botão 

reset. Para voltar as configurações de fábrica, basta pressionar o botão reset por 

10 segundos e aguardar o equipamento ser reiniciado. 

 
Figura 10 – Tela de troca de senha 

 

Para realizar as configurações, seguir os procedimentos descritos nos itens 3.1 

ou 3.2. 

 



 

 

 

5 – CONTATO 

Caso ainda tenha dúvidas relacionadas, estaremos à disposição para auxiliar. 

 

Telefone: (11) 2575-1000 opção 1 

Chat: Disponível em www.gertec.com.br opção “Atendimento via chat” 

E-mail: suporte@gertec.com.br 

 

http://www.gertec.com.br/
mailto:suporte@gertec.com.br

