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Prezado cliente,

Agradecemos sua compra desta splução Prix e temos certeza de que este produto superará suas 
expectativas. A Toledo do Brasil está empenhada em comprovar que você fez um bom investimento e 
optou pelo melhor, aumentando cada vez mais a sua confiança em nossas soluções.

A Toledo do Brasil Indústria de Balanças Ltda. possui filiais próprias em todo o país que prestam 
serviços de alta qualidade de instalação, calibração, manutenção e atualização tecnológica. Além 
destas filiais, a Toledo do Brasil oferece uma rede de Oficinas Técnicas Autorizadas com peças de 
reposição originais para atender com rapidez e eficiência, principalmente, aos clientes do mercado 
varejista. Caso haja alguma dúvida, entre em contato conosco em um dos telefones indicados no final 
deste guia, que teremos o prazer em lhe ajudar ou indicar a oficita técnica autorizada mais próxima.

Sua satisfação é da maior importância para todos nós da Toledo do Brasil, que trabalhamos para lhe 
oferecer as melhores soluções em pesagem do Brasil.

Atenciosamente,

Eduardo Jorge Giaciani
Marketing & Vendas - Mercado Comercial
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1. Introdução

1.1 Antes de desembalar o seu MIT Player W

Antes de desembalar seu MIT, leia atentamente as informações contidas neste guia. 
Para que o MIT conserve suas características iniciais e seu perfeito funcionamento 
com o decorrer do tempo, é fundamental que leia completamente este guia, seguin-
do as orientações e instruções aqui descritas.

ATENÇÃO !

Se as instruções não forem observadas, poderão ocorrer danos ao equipamento, pelos 
quais a Toledo do Brasil não se responsabilizará.

1.2 Inspeção da embalagem

Verificar se existem avarias visíveis, como partes rompidas, úmidas, etc. Informe ao 
responsável a fim de garantir a cobertura de seguro, garantias de fabricante, transpor-
tadores, etc.

1.3 Desembalando seu equipamento

Leve o equipamento embalado o mais próximo possível do local de instalação.

Recicle a embalagem.

Depois de retirar o MIT Player W da 
embalagem, verifique o conteúdo. Os 
seguintes itens devem estar inclusos:  

a. MIT Player W;
b. Fonte de alimentação multivolta-
gem; 
c. Cabo HDMI;
d. Guia rápido;

Desembalando o MIT Player W
a

b
c

d
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1.4 Principais características

• Fácil instalação e configuração tanto do MIT Manager como do MIT Player W;

• Reprodução de tabelas de preços e mídias em TV’s ou Monitores que possua entrada HDMI 
compatível;

• Excelente qualidade de som e imagem com resolução máxima de 1360 x 768 pixels;

• Rápido processamento e atualização instantânea de conteúdos enviados pelo MIT Manag-
er;

• Compatível com arquivos de imagem (BMP e JPG), áudio (AAC e MP3) e vídeo (MP4); 

• O MIT Player W é um mini PC com design moderno e sistema operacional android 4.4;

• Comunicação em rede ethernet cabo;

• Alimentação elétrica através da fonte de alimentação full range, com opção de alimentação 
através de uma porta USB, sem a necessidade utilizar a fonte.

MIT Manager: O software MIT Manager está disponível para download no site da Toledo do 
Brasil na seção de suporte, no seguinte endereço: https://www.toledobrasil.com.br/app/softwa-
res_drivers/arquivos.
O fornecimento do MIT Manager contemplará a hardkey gravada com a respectiva quantidade 
de licenças adquiridas, disponível nas seguintes versões:
o Loja para 1 licença;
o Loja para 2 licenças;
o Loja para 4 licenças;
o Loja para 6 licenças;
o Loja para 8 licenças;
o Global para 4 licenças;
o Global para 8 licenças.

Hardkey USB.

2. Conheça o seu MIT Player W

Saídas de Ventilação

Conexão Enthernet Cabo

Entrada da fonte de alimentação
Conexão USB para periféricos (teclado ou mouse)

Conexão USB para periféricos (teclado ou mouse)

Entrada HDMI

Saídas de Ventilação 

Entrada para cartão micro SD
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3. Preparação da instalação
3.1 Local de instalação
• O seu MIT Player W deve ser instalado próximo de Tv’s ou Monitores facilitando a conexão 

dos respectivos cabos, posicione em local seguro onde não tenha riscos de queda do equi-
pamento. Certifique-se de que os pontos de ventilação do MIT Player W estejam livres para 
o seu perfeito resfriamento não prejudicando a performace do equipamento.

• Deve ser evitado locais que excedam as especificações técnicas de temperatura (-20ºC a + 
70ºC) e umidade relativa do ar (10 a 90%) sem condensação.

3.2 Instalação elétrica

• A tensão, fornecida pela tomada, que alimentará o seu MIT Player W deverá ser igual à 
tensão da fonte adaptadora de tensão respeitando os limites mínimo de 100 Vca e máximo 
de 240 Vca;

• A tomada que alimentará o seu MIT Player W, deve ser do tipo Tripolar, possuir fase, neu-
tro, uma linha de terra, e deverá estar de acordo com as normas do CONMETRO n°11 de 
20/12/2006 e norma NBR 14136/2002, que protegem os usuários contra choques elétricos 
em caso de falha e acidente na rede elétrica;

• A rede elétrica deve ser estável e em circuito separado da linha de energia destinada a ali-
mentar outras máquinas, tais como: serras de fita, motores, alimentadores, etc.;

• Se a rede elétrica apresentar oscilações que excedam a variação máxima permitida, provi-
dencie imediatamente a sua regularização ou, no caso de impossibilidade, instale um estabi-
lizador automático de tensão de acordo com a potência nominal do MIT Player W;

• Constatando-se qualquer irregularidade na instalação elétrica, não se deve proceder, em 
NENHUMA HIPÓTESE, qualquer atividade que envolva a energização do equipamento, até 
que se tenha a instalação elétrica regularizada;

• Nunca use ou instale seu MIT Player W em áreas classificadas como perigosas devido a 
combustíveis ou atmosfera explosiva;

• Nunca permita a utilização de extensões ou conectores tipo T (benjamins). Isso pode 
ocasionar sobrecarga na instalação elétrica do cliente.

ATENÇÃO !
Não  cabe à Toledo do Brasil a regularização das instalações elétricas de seus clientes e 
tampouco a responsabilidade por danos causados ao equipamento, em decorrência da 
desobediência a estas instruções. Fica ainda o equipamento sujeito a perda de garantia.

 
Se estas recomendações não forem obedecidas, poderão ocorrer problemas no fun-
cionamento do MIT Player W, cabendo ao usuário a total responsabilidade pelos erros 

incidentes.
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ATENÇÃO !

Para maiores detalhes destas conexões, verifique o manual do usuário no site:
http://www.toledobrasil.com.br/produtos/manuais.

4. Instalando o seu MIT Player W

O MIT Player W é fornecido de fábrica com os programas instalados, configurados e pronto para 
ser utilizado. As configurações que devem ser realizadas no momento da instalação, são as con-
figurações de rede ethernet que são particulares de cada local de instalação.
Para realizar as configurações de rede serão necessários a utilização de um mouse (não inclusos 
no fornecimento) com conexões USB e a própria Tv ou Monitor (não inclusos no fornecimento)  
onde o MIT Player W será conectado. 

4.1 Ligando o seu MIT Player W

O MIT Player W dispõe de uma única forma de alimentação, utilizando uma fonte adaptadora de 
parede multivoltagem que opera em 110 ou 220 Vca sem a necessidade de ajustes manuais de 
seleção de tensão.

MIT Player W 

Entrada 
110/220 Vca

ALIMENTAÇÃO COM FONTE
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5. Recomendações
• Utilize o seu MIT Player W seguindo sempre as instruções contidas neste guia;

• Nunca remova a fonte adaptadora multivoltagem da tomada, puxando-a pelo cabo. Puxe-a 
sempre pela fonte;

• Nunca ligue o seu MIT Player W caso a tomada ou a fonte adaptadora multivoltagem estejam 
danificadas;

• Afaste o cabo da fonte adaptadora multivoltagem de superfícies quentes, molhadas / úmi-
das;

• Antes de efetuar qualquer serviço de limpeza ou manutenção, desligue o seu MIT Player W 
da rede elétrica;

• Mantenha sempre limpa a área que circunda o MIT Player W;

• Caso ocorra  algum  problema  no MIT Player W consulte o manual do usuário, antes de cha-
mar a Assistência Técnica Toledo do Brasil ou rede de Oficinas Técnicas Autorizadas. O 
manual do usuário encontra-se disponível no site da Toledo do Brasil, na seção de suporte.

ATENÇÃO !

Este guia contém informações básicas para colocação do equipamento em uso. 
Para maiores detalhes de instalação, configuração, recursos disponiveis e demais 
informações, consulte o manual do usuário do MIT Player W, disponível no site: 

www.toledobrasil.com.br/produtos/manuais
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6. Especificações técnicas

MIT Manager

Embalagem
Dimensões 65 mm (A) x 210 mm (L) x 285 mm (C)

Peso 0,600 Kg

MIT Player W
Hardware Dimensões 21 mm (A) x 46 mm (L) x 110 mm (C)

Peso
Líquido 0,190 kg

Bruto (embalado) 0,300 kg

Embalagem Dimensões 75 mm (A) x 81 mm (L) x 142 mm (C)

Temperatura
Operação

-20º a 70º C, com umidade relativa do ar entre 10% e 
90% sem condensação

Armazenamento
-25º a 75º C, com umidade relativa do ar entre 05% e 

95% sem condensação

Alimentação Elétrica
Entrada Nominal 100 a 240 Vca

Frequência 50 a 60 Hz

Fonte de Alimentação

Consumo CA 2,01 W a 6,33 W 

Corrente Máxima 2,5 A

Tensão de Saída 5 Vcc

Comprimento dos Cabos
Cabo HDMI 20 cm
Cabo USB 40 cm

Características do 
Hardware

Processador
Rockchip Rk3288 quad core, 28 nm, ARM Cortex-A17, 

1.8 GHz
Placa de Vídeo Integrada AMD Radeon HD 8280E Graphics

Rede Ethernet Cabo 100/1.000 Gbps
Armazenamento de 

dados
16 GByte

Micro SD Até 3 Gb
Memória RAM 2 GByte

2 Portas USB
Para conexão de periféricos, como por exemplo mou-

se e teclado (não incluso no fornecimento)

Para melhor definição dos conteúdos processados pelo MIT Player W a Toledo do Brasil recomenda as 
seguintes especificações para a TV ou Monitos:

TV ou Monitor (não inclu-
so no fornecimanto)

Tela Formato Wide (16:9)

Resolução Mínima de 1360 x 768 pixels

Áudio e Vídeo Entrada para áudio e vídeo PC com conector HDMI
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7. Termo de garantia
A Toledo do Brasil garante seus produtos contra defeitos de fabricação (material e mão de obra) 
pelo período específicado no certificado de garantia que acompanha o produto, contado a partir 
da data da Nota Fiscal de venda ao consumidor final, se consideradas as condições estabelecidas 
por este manual para defeitos devidamente constatados como sendo de fabricação. Nos prazos 
de garantia citados no certificado de garantia já estão computados o prazo de garantia legal e o 
prazo de garantia contratual.

Tanto a constatação dos defeitos, como os reparos necessários serão promovidos pela Toledo do 
Brasil (matriz ou filial) ou uma OTA - Oficina Técnica Autorizada Toledo do Brasil que se encontre 
mais próxima do local de instalação do equipamento.

Uso da Garantia
Para efeito de garantia, apresente o Certificado de Garantia devidamente preenchido e a Nota 
Fiscal de compra do equipamento contendo seu número de série.

A garantia fica automaticamente inválida se:

• O equipamento não for instalado e utilizado conforme as instruções contidas neste manual.

• O equipamento tiver sofrido danos por acidentes ou agentes da natureza, maus tratos, 
descuido, ligação à rede elétrica imprópria, exposição a agentes químicos e/ou corrosivos, 
presença de água ou insetos no seu interior, utilização em desacordo as instruções deste 
manual ou ainda por alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades 
não credenciadas pela Toledo do Brasil.

• Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da placa de identificação do equi-
pamento.

• Constatada adulteração ou rasuras no Certificado de Garantia ou espirada a vigência do 
período de garantia.

A garantia não cobre:

• Despesas com instalação do equipamento realizada pela Toledo do Brasil ou OTA - Oficina 
Técnica Autorizada Toledo do Brasil.

• Despesas com mão de obra, materias, peças e adaptações necessárias à preparação do 
local para a instalação do equipamento, ou seja, rede elétrica, tomadas, cabos de comuni-
cação, conectores, suportes mecânicos, aterramento, etc.

• Reposição de peças pelo desgaste natural, como teclado, prato de pesagem, painéis, ga-
binete, bem como a mão de obra utilizada na aplicação das peças e as consequências 
adivindas destas ocorrências.

• Equipamentos ou peças que tenham sido danificadas em consequência de acidentes de 
transporte ou manuseio, amas-samentos, riscos, trincas ou atos e efeitos de catástrofe da 
natureza.

• Remoção, embalagem, transporte e seguro do equipamento para conserto.
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Observações:

• Se ocorrer defeito de fabricação durante o período de garantia, a responsabilidade da To-
ledo do Brasil será limitada ao fornecimento gratuito do material e do tempo do técnico 
aplicado no serviço para colocação do produto em operação, desde que o Cliente envie o 
equipamento à Toledo do Brasil ou pague as horas gastas pelo técnico durante a viagem, 
bem como as despesas de refeição, estada, quilometragem e pedágio e ainda as despesas 
de transporte de peças e pesos-padrão, acrescidas dos impostos e taxa de administração.

• No caso de produtos fabricados por terceiros e revendidos pela Toledo  do Brasil (PCs, 
Scanners, Impressoras, CLPs, Etiquetadores e outros), será repassada ao Cliente a garantia 
do fabricante, cuja data base será a data da fatura para a Toledo do Brasil.

• Não estão incluídas na garantia eventuais visitas solicitadas para limpeza ou ajuste do pro-
duto, devido ao desgaste decorrente do uso normal.

• Se o Cliente solicitar a execução de serviços, no período de garantia, fora do horário normal 
de trabalho da Toledo do Brasil, será cobrada a taxa de serviço extraordinário.

• Em nenhum caso a Toledo do Brasil poderá ser responsabilizada por perda de produtivi-
dade ou de dados, danos diretos ou indiretos, reclamações de terceiros, paralisações ou 
ainda quaisquer outras perdas ou despesas, incluindo lucros cessantes, provenientes do 
fornecimento. Se, em razão de lei ou acordo, a Toledo do Brasil vier a ser responsabilizada 
por danos causados ao Cliente, o limite global de tal responsabilidade será equivalente a 
no máximo 5% do valor do equipamento, ou da parte do equipamento que tiver causado o 
dano, à vista das características especiais do fornecimento.

• A Toledo do Brasil não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir, por sua conta, qual-
quer outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos além das aqui explicitadas.

• Peças e/ou acessórios que forem substituídos em garantia serão de propriedade da Toledo 
do Brasil.

• Em alguns dos seus produtos, a Toledo do Brasil disponibiliza imagens de divulgação de 
segmentos, produzidas por seu Departamento de Comunicação. O Cliente se compromete a 
utilizá-las exclusivamente em produtos da Toledo do Brasil que contenham recurso de mídia 
digital, ficando terminantemente proibida sua divulgação em equipamentos de outros fabri-
cantes, reprodução ou comercialização, sob pena de serem tomadas as medidas judiciais 
cabíveis à espécie.

• Eventuais dúvidas quanto às condições de garantia deverão ser tratadas diretamente com 
a Toledo do Brasil.
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8. Certificado de garantia
 

 
A Toledo do B

rasil Indústria de B
alanças Ltda. garante seus produtos contra defeitos de fabricação (m

aterial e m
ão de obra) pelo 

período de 1 ano (*), conform
e condições estabelecidas no "Term

o de garantia" que acom
panha cada produto:

O
 prazo de garantia do produto é contado a partir da data da nota fiscal de com

pra em
itida pela Toledo do B

rasil ou por um
 de seus 

revendedores autorizados.

(*) Para as baterias internas que alim
entam

 eletricam
ente os produtos Prix e cabeçotes de im

pressão das balanças 
e im

pressoras, o prazo de garantia é de 6 m
eses.

N
os prazos de garantia citados, já estão com

putados o prazo de garantia legal e o prazo de garantia contratual.

A garantia não abrange as despesas de transporte do produto até a Filial Toledo do B
rasil ou um

a O
ficina Técnica A

utorizada. 

P
ara a realização de consertos dentro do período de garantia, apresente o original ou a cópia deste C

ertificado de G
arantia, devidam

ente 
preenchido, e da N

ota Fiscal de com
pra.

C
aso seja necessário o despacho do equipam

ento até um
a Filial Toledo do B

rasil ou O
ficina Técnica A

utorizada, utilize em
balagem

 
apropriada e faça acom

panhar do equipam
ento o original ou cópia deste C

ertificado e da N
ota Fiscal de com

pra.
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RE: 29-12-16

3474090

CERTIFICADO DE GARANTIA

CONTROLE DE GARANTIA

Prix
® é um

a m
arca registrada da Toledo do Brasil Indústria de Balanças Ltda.    
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Canal de Comunicação Toledo do Brasil: suporte.ctt@toledobrasil.com.br
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Araçatuba, SP ................................................(18) 3303 - 7000
Belém, PA .......................................................(91) 3182 - 8900
Belo Horizonte, MG .......................................(31) 3326 - 9700
Campinas (Valinhos), SP ..............................(19) 3829 - 5800
Campo Grande, MS ..................................... (67) 3303 - 9600
Cuiabá, MT  ................................................... (65) 3928 - 9400
Curitiba (Pinhais), PR .....................................(41) 3521 - 8500
Fortaleza, CE ..................................................(85) 3391 - 8100
Goiânia, GO ....................................................(62) 3612 - 8200
Manaus, AM ...................................................(92) 3212 - 8600

Maringá, PR ................................................... (44) 3306 - 8400
Porto Alegre (Canoas), RS ............................(51) 3406 - 7500
Recife, PE ........................................................(81) 3878 - 8300
Ribeirão Preto, SP ......................................... (16) 3968 - 4800
Rio de Janeiro, RJ ..........................................(21) 3544 - 7700
Salvador (Lauro de Freitas), BA .................. (71) 3505 - 9800
São José dos Campos, SP ..........................(12) 3203 - 8700
São Paulo (São Bernardo do Campo), SP .(11) 4356 - 9404
Uberlândia, MG ............................................. (34) 3303 - 9500
Vitória (Serra), ES ...........................................(27) 3182 - 9900


