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Para configurar o GS R1000BT-HP ou GS M100BT- HP é 
necessário seguir os passos a seguir.
§ Resetar o dispositivo
§ Para resetar o dispositivo deve-se estar utilizando 

o seguinte código: FACTORY RESET

Feito o reset do mesmo vamos para o próximo passo:
§ Habilitar leitura em HID, protocolo paralelo de leitura 

voltado para desktop, ou seja, ele simula um teclado 
virtual.
§ Para habilitar o HID se utiliza o seguinte código:

HID MODE



Após ativar o dispositivo para ler em HID vamos para o 
próximo passo:
§ Ativar o modo de pareamento do dispositivo.
§ Para habilitar o modo de pareamento se utiliza o 

seguinte código: ENTER PAIRING MODE

Para configurar o GS R1000BT-HP ou GS M100BT-HP e 
utilizá-los em SPP MODE no sistema Android*, deve-se 
seguir os seguintes passos:
§ Resetar o dispositivo
§ Para resetar o dispositivo deve-se estar utilizando o 

seguinte código: FACTORY RESET

*SPP MODE foi criado para ser utilizado especificamente para o sistema Android.



Feito o reset do mesmo vamos para o próximo passo
§ Habilitar leitura em SPP, protocolo criado para leitura 

de códigos no sistema Android.
§ Para habilitar o SPP se utiliza o seguinte código:
SPP MODE

Após ativar o dispositivo para ler em SPP vamos para o 
próximo passo: 
§ Ativar o modo de pareamento do dispositivo.
§ Para habilitar o modo de pareamento se utiliza o 

seguinte código: ENTER PAIRING MODE

Após ter feito a leitura dos códigos é hora de configurar 
o smartphone para receber os dados.



§ Primeiro passo é abrir o app da GeneralScan.



§ Depois do aplicativo ser aberto ira aparecer a próxima 
tela onde deverá ser habilitado o teclado da 
GeneralScan AnySoftKeyboard
§ Para isso clique em HABILITAR.



§ Após clicar em HABILITAR irá abrir uma nova página 
onde deverá ser selecionado a opção: 
AnySoftKeyboard



§ Opção AnySoftKeyboard ativada.



Depois de ativar o teclado vamos para a próxima etapa.
§ Nessa etapa iremos ativar e configurar o bluetooth, 

para isso deverá clicar no botão ABRIR



§ Clicando em ABRIR irá abrir uma nova página onde 
deverá ser ativado o bluetooth conforme imagem 
abaixo.



§ Bluetooth ativado.



• Logo que o bluetooth for ativado deverá aparecer o 
nome do dispositivo BarcodeScanner BT para parear.



• Clicando sobre o nome desejado (BarcodeScanner BT) 
irá chamar um campo para digitar a senha, que por 
padrão a senha a ser digitada será 1234 ou 0000.



• Senha 1234 digitada.



§ Depois de digitar a senha clique em OK e o dispositivo 
estará pareado.



Com dispositivo pareado vamos para o próximo passo:
§ Agora clique sobre o ícone SELECIONAR, esse ícone 

serve para selecionar o dispositivo que foi pareado 
anteriormente.



§ Após clicar em selecionar uma caixa de texto irá se 
abrir com o NOME DO DISPOSITIVO PAREADO, 
onde o mesmo deverá ser selecionado.



§ Agora você deverá clicar sobre o ícone MODIFICAR. 
Esse ícone serve para modificar o teclado passando a 
ser utilizado o teclado GeneralScan.



§ Após Clicar em Modificar irá abrir uma caixa de texto 
com nome dos teclados que estão ativos em seu 
smartphone, onde deverá selecionar a opção 
AnySoftKeyboard, conforme imagem abaixo.



§ Opção AnySoftKeyboard selecionada.



Pronto seu GS R1000BT-HP está pronto para fazer a 
leitura correta e passar os dados para o smartphone.
§ Próximo passo configurar definição de quebra de linha. 

Conforme imagem, último passo é clicar sobre a linha 
e fazer um teste de leitura.



§ Teclado configurado.



Para ativar ou desativar o ENTER no seu teclado 
(precisa estar configurado em HID MODE).
Código a seguir desabilita o Enter.

Código abaixo habilita o Enter.

OBSERVAÇÃO: Esses códigos deverão ser usados 
quando estiver com leitor configurado em HID como foi 
explicado acima.
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Segue abaixo os códigos para configurar o leitor em 
MODO de INTERLEVED 2 OF 5. 



Cuidados com o Cabo 
USB Magnético



Cuidados com Cabo USB Magnético

§O cabo USB magnético é formado por duas peças. A 
primeira é um pequeno conector que é acoplado na 
entrada micro USB ou Lightning do seu Leitor ou 
smartphone e que não deve ser retirada com 
frequência.

§A segunda é um pequeno adaptador no qual 
conectamos o cabo do carregador e que possui uma 
extremidade magnética que se encaixa de forma 
natural e fluida na outra ponta, iniciando na hora a 
recarga ou passagem de dados.



Como enrolar

§ O principal cuidado é na hora de enrolar o cabo.

§ O jeito certo é enrolar o cabo envolta da mão e 
usar um elástico ou o velcro do mesmo para 
prender bem no meio, assim ele não corre o risco 
de dobrar!



Como guardar

§ O primeiro lugar que começa a apresentar 
problemas nos cabos é perto das pontas.

§ Como é a parte que a gente mais mexe, ele acaba 
dobrando e quebrando.

§ Evite deixar o cabo perto de limalhas de ferro ou 
qualquer outro material, pois pode dar curto e 
queimar o leitor ao conectar o mesmo no micro USB 
manter sempre limpa as pontas do cabo.



Como usar

§ Evite plugar e desplugar o carregador toda hora do 
adaptador para tomada ou PCs, com o tempo, a 
entrada USB pode ficar mais frouxa ou com mal 
contato, se possível deixar sempre plugado no mesmo 
carregador.

Cabos quebrados
§ Se a borda magnética quebrar, ou até mesmo a capa 

do cabo se rasgar, nada de fazer uma “gambiarra” e 
consertar com fita isolante.

§ Quando o cabo começa a quebrar, o fio fica exposto, 
podendo causar choques e até curto-circuito.



Como limpar

§Manter sempre limpo as pontas do cabo USB 
magnético é muito importante, recomenda-se utilizar 
wd40 para evitar oxidação e por consequência o mal 
contato.



Armazenamento

§ Identificar o local adequado para guardar os 
materiais.



Termos de Garantia



Termos de Garantia:

§ 1 ano de garantia da placa mãe;

§ 6 meses de garantia da bateria;

§ 3 meses de garantia do cabo USB 2.0/ cabo USB 
Magnetico;

§ Todos os dispositivos contém um lacre de segurança no 
qual não pode ser violado;

A garantia de dispositivos Spark cobre somente os 
defeitos de funcionamento das peças e componentes dos 
equipamentos descritos nas condições normais de uso – 
de acordo com as instruções dos manuais de operação 
que acompanham os mesmos, e que são fornecidos pelos 
fabricantes.
A garantia ficará automaticamente cancelada se os 
equipamentos vierem a sofrer reparos por pessoas não 
autorizadas, receber mau uso ou sofrer danos 
decorrentes de acidentes, quedas, variações de tensão 
elétrica e sobrecarga acima do especificado, ou qualquer 
ocorrência imprevisível, decorrentes de má utilização dos 
equipamentos por parte do usuário.

A garantia ficará automaticamente cancelada se os 
equipamentos vierem a sofrer danos no lacre de 
segurança por pessoas não autorizadas.




